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ELS FRUITS DE LAUTONOMIA

rt

EL CATALANISME COM
A SEDANT
Qualsevol que säpiga o pugui
eliminar els prejudicis que enhasqueixen i deformen la perspectiva
de la vida pública i social, llanta de reconèixer que a Catalunya
es va creant un clima politic distint
del de Madrid. Aquest fenomen, indubtablement, és un dels primers
efectes de l'autonomia. L'atmosfera
madrilenya, avui cont avui, és mis
densa, més electritzada, que la
nostra; allí palpiten uns germens
molt distints dels que l'observació
atenta i imparcial permeten deseobrir entre nosaltres. A Madrid, la
gent es presa d'unes inquietuds,
d'unes frisances mes accentuades,
com si la vida política del seu país
encara no hagués trobat • el motHe
propici, el canal juridic per on pugui discórrer amb aquel l mínimum
de seguretat i d'eficacia que si no
satisía tothom atempera les passions i disposa a la comprensió
a la serenitat.
A Catalunya, Cesprés de l'agitació que fatalment havien de produir
els canvis transcendentals d'aquests
anys, un hont sent que ei catalanisme, suspes en la massa de l'opinió, comença de precipitar-se, grades al repòs, i a convertir-se en
el llast eme mantindrä a plom la
vida pública de Catalunya. Per primera segada els contingents escolars catalans, espontaniament, s'han
sentit afranquits de les suggestions
tumultuàries que amb tanta freqüència rebien de fora. Mentre
en algunes universitats espanyoles
salan produit desordres i la forea
pública s'ha vist obligada a intervenir, aqui la norrnalitat universitaria ha estat completa. Aquells vidres, que tants de recels han inspirat a certes persones, no han
passat ni un sol moment de perill,
i els arbres, tot just arrelats als
claustres, ni han estat victimes de
rap arrauxament ni han deixat de
reflectir-se en la mansuetud de
l'anilla que alegra aquells patis,
o i gratuitament tempestejats
en altre temps. El sincronisme dels
allarulls escolars La estat romput,
com seran rompudes altres correspondències que abans . semblaven
Els conflictes de Catalunya han
disser cosa nostra, com ha d'ésserho la iniciativa que els provoqui.
Com ¡'Ulises de alaragall que en
rememorar en Nausica la guerra de
Trola diu: "la guerra fou la guerra
cabdal de Grecia tota; pera els
meus treballs són els treballs d'Ulises", nosaltres podem dir: el plet
entre monarquia i República era !a
guerra de tots: pub el que seguia
a aquella victòria, a Catalunya, és
casa nostra; igual que per a l'heroi,
alba que seguia a la caiguda de
Trola era per a ell tot sol, els treballs, les angúnies, les aventures i
els perills que ens puguin venir amb
l'autonomia són nostres solament,
i be arribarem, tard o d'hora, a
aquella llar amorosa on regnarem
amb pau amb els deus i els bornes.
No tothom compartirá aquestes
esperances amb la mateixa intensitat ni acceptará igualment la sedant significació d'uas fets que són
una novetat i un auguri conf ortador. Es evident, perra que Barcelona,
en aquests moments, dóna senyals
d'una convalescència franca, que té
delit i espai per a ocupar-se de les
arases de l'espera. que dedica una reverencia cordial i una generositat me_
rescuda a alguns dels seus artistes mis eminents i que disposa de la
calma suficient per a interessar-se
per manifestacions artistiques i culturals incompatibles amb la nerviositat i el malestar veritable. I encara alló que denuncia més clarament
i amb més da:Menda l'apaivagament passional és la penúria combativa dels que per obligació cada dia
han de desembeinar la ploma i esgrimir-la per exigències professionals.
En la premsa d'oposició és visible
l'esfore per no abandonar una partida estéril; tot són minúcies, aneedotes insignificants, ataco locals sen ve cap eonseqüenaia. Lo n'atenta
Higa sembla extenuada de G seva
actitud absurda; la inhibició al Parlament la cansa molt mis que la int a r coció, i testar-se a casa la desorganitza molt mieque sortir a airejar-se i a fer una mica d'exercici al
saló de acantona.
Els rampells, les absurditats, no
adoben mai res i sempre es giren
contra el que ets pateix. ¿Es que.
per ventura, molts dele electora que
els portaren al Parlament catali el%
peden agrair aquella deserció inju s
fer ven--tifcad>¡Quneh
ce que els hornee que els abandonen
els interessos a Catalunya titula
assidus al Parlament de la República, on no hi poden solucionar res?
El precipitat catalanista qua ea va
formalltpatdatiMilmot obrirk ein un•
a asolas ciatallua absenta pa l'efer -
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vescència electoral. ¡Per qué tant
d'interés per anar a Madrid tant
d'orgull gratuit per abandonar Barcelona? ¡La deserció d'aquí no arriban a setublar una excusa per donar-se el gust de no moure's d'allà?
Aqui hi ha la meduNa de la Omitió.
No cal citar noms, però entre els
mes significats de la representamó
parlamentaria de les dretes catalanes n'hi ha molts que els atrau mis
la política espanyola que la catalana; el seu catalanisme amb prou feines si is epidèrmic; en canvi, totes
les seves ambicions es projecten cap
a Madrid. Aquell és el seu medi, alta
és on senten mis estimulat el seu
apetit i les seves esperances personals.
La discriminació que s'está. operant entre els dos esperits cada dia
fan mes visibles aquests casos.
Aquests !tomes són dels que s'han
aproíitat del catalanisme, peras que
no els fa cap ilusi6 servir-lo, i per
això CO venen la distäncia espiritual
i intel-lectual que es va establint, distància que observadors sagaços
l'altra banda han cantan-wat. Cada
dia es fan mis evident per tothom
que l'actitud derrotista de molts que
veden passar per catalanistes respon
a un impuls sincer de les seves preferències no catalanes: combaten
això d'aquí per assegurar-se alta d'allà, que es el que realment els interessa. Tant-se-val. La condensaci6
catalana es fan mis efectiva a cada moment, i ella i no altra serà
la que refrescan els esperits i centrara la política i la vida pública
de Catalunya.
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per a la 'pública?

L'obstrucció socialista als projectes d'tunnistia,
de derogació de la Hei de terma municipals

i d'auxili a la cierecia ser it durissima. Els representante socialistes abandonaran el Parlament,
si is necessari
AVUI EL SENYOR PRIETO FIXARA LES
RELACIONS DELS SOCIALISTES AMB LA
REPUBLICA

Bedel°
Madrid, 3. — "El Socialista" publica una interessant conveesa amb
un company que amaga el seu nom.
Com sabeu—ha dit—la nostra minoria ha resolt fer una dura obstrucció al projecte d'amnistia del
Govern.
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Es imminent la formac ó d'un
fr99/ únic d'esquerres
Madrid, 3.— El Comité' que intervé ett les negociacions per a la
formació del front únic de republicano d'esquerra el formen el senyor
Salmerón, pel partit radical-socialis
-taindep;lsyorAauz,pe
federals, i el senyor Espià i el senyor Velao, per Acció Republicana,
i el senyor Gonzalez López per
l'Orga.
Estan a punt d'acabar les gestions
segons un periòdic de la ¡lit.
Sembla que s'havia dit que el partit radical-sucálista independent oponava dificultats a la formació
quest front.
Sobre això, el senyor Marcelii
Domingo ha rnanifestat que precisament el d:t partit es l'iniciador i
actual animador diquestes converse>.
Aiegeix que aquesta unió de republicans, segons algunes opinions,
hauria de constituir una fusió en la
qual desapareguessin les denominacions especifiques de cada partit, i
aparegués solarnent el nom don
parta amb una sola disciplina. perla
s'opina també que el front únic
republicano d'esquerra podriu consistir en una federació de tots els partits que el formessin.
El senyor Mareen; Domingo, sense decidir-se de moment per cap de
les dues fórmules, creu que la que
ofereix mis avantatges és la de la
Federació. que poden establir els
diversos Camites directius, mentre
que la fusió de tots els partits en
un, creu el senyor Domingo que no
és cosa que pugui portar-se a cap
per a córner el risc i responsabilitat
de la seva corneta.
El senyor Eduard Ortega i Gasset din que els republicans havien
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de consolidar abans l'obra de la República, però la confiança els fin, als
republicana, adormir-se en la tradició politica de transaccions.
Encara es temps de formar la base d'un gran partit, enterrant personalismes.
El senyor Ortega i Gasset acaba
desitjant que abra vagi a ésser una
realitat.
Diu també que les dretes anth els
seus resultats de sernpre no patlen
obtenir sinó el triomf eiimer com
el de les passades eleccions de les
quals no han tret cap profit, sinó
que han estat contarles a les conseqüències i aspiracions que tenen tots
els elements afectes al conservadorisme.
El 5 trionifs efectos de les dretes
porten violències que no convenen
abs propio conservadors.
Als socialistes els aconsella el senyor Ortega i Gasset cordialment
que uneixin els seus esforços als republicano del futur gran partit.
S'ANUNCIA UN -IMPORTANT
ACTB POBLIC
Un . periòdic de la nit publica la
segiient noticia:
Una conseqüència de les gestiona
per a formar el front únic d'esquerres, serä un gran acte públic de
propaganda que se celebran en data
no determinada, però- sí próximament. i en el qual intervindran segurament les mateixes personalitats
que van prendre part en el miting
d'esquerres de Barcelona, aistra és,
els senyors Marcellí Domingo, Manuel Azaha, Santiago Casares Quiroga, Indaleci Prieto i una personalitat de l'Esquerra, no designada
(Seg. a la pág. 6, COI. 1)
encara.

QUI SEMBRA VENTS...

—L'un m'emana amb la' pa fea social, l'abre La* la
insocial-1
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Anem a presentar a aquest projecte una esmena per a cada pres d'esquena.
Hem demanat al senyor Bolivar que ens facilites una relació
dels presos comunistes i aquest ha
prontas que ens donan una relació
amb mis de mil noma.
Els socialistes preparem la nostra
relació i comptem amb rebre la que
pugui facilitar la C. N. T.
Tenim tela tallada per estona. Cada discurs ens permeträ recordar el
que l'amnistia proposada pel Govern
representa.
L'obstrucció ti precedents, i el que
el Govern es proposa fer facilitant
aquesta amnistia no en té. Assistits
d'aquesta torta moral anem a comentar la nostra tasca d'una manera implacable.
L'obstrucció es fan també a la
Hei de derogació dels termes municipals. Aqui les esmenes que nosaltres pensem presentar són una per
a cada noble agrari d'Espanya. La
seva defensa servin per posar al
deseobert el que hi hagi de veritat
als pobles espanyols on es persegueixen les nostres organitzacions.
Mes que obligar a dimitir el Govern ens interessa presentar-lo davant del país tal com és: un equip
d'homes que no ti cap inconvenient
a disminuir l'eficàcia de la República en tots els ordres, amb tal de
mantenir-se al Poder.
Hom pot presumir que el Govern
intentan capejar el temporal acudint a tots de, recurso; de nue es
pugui servir. No solament es Parla
de la guillotina, sinó que es parla
d'un possible tancament, ocr ò això
no podria ocórrer abans del darrer
dia del mes d'abril, puix que la Conatitució estableix que les Corts hauran de començar les seves tasques
el primer dia babil del mes de febrer i han de funcionar durant tres
mesos, almenys.

Largo Caballero
Tres menos són molts rssesos. Són
tant, que ja els voldria de vida el
Govern.
Ultra els don problemes a que ens
hern referit, es troba el Govern amb
el dels havers de la derecha, on la
Iluita amb els socialistes serà terrible.
Si es decideixen a aplicar la guillotina amb tot rigor, corren el tase
que els socialistes els deixem deserts els nostres escons, puix que
són moltes les veus que ens diuen
que hem de desentendre's d'una
compareixença completament inútil.
Mentre se'ns donin facilitats per
a seguir als nostres escoma fent-nos
ressonadors contra la política del
Govern i de les seves autoritats, tot
anirà bé, pub si el Govern acut a
l'expedient del tancament, llavero
passarä el que ja ha dit el company
Largo Caballero: es reunir& el grup
parlamentad, l'executiva del partit i
la U. G. T. per resoldre el ces, que
poseer ja coi resolt. En la meen
consciencia ho esté 1 també en la
consciencia de molts dele diputats.
'La -estirada del Parlament fa ne-.
cessiriament el començament d'ans
politice- dura, pompa 4.1 . , %Lama
se surt al ceder i cal actuar de la
manera que no Idas 151551011511i «test
en el reclute id;e111111Mie
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Es deis. la porta oberta
perque puguin entrar.hi,
más endavant, Bulgaria
i Albània
Des d'Atenes es desment oficialment que el rumor d'una gestió jeta
prop del govern grec pe!: ministra
d'Italia, Alemanya, Anglaterra i Ríasia, oposant un vet a restipttlaci4 del
parte balcànic.

Maximos, ministre d'Aleta «trac-

oma de Gracia'
El jet que ens ¡ pulid ahir a COMelliCh
ris . mo l t severs hauria tingtit una extremada gravetat, perqué venía a demostrar una deplorable ingerencia
d'algunes nacions polen,: en la política daltrcs pulsos de segon pla.
Perú si és veritat que no hi ha hagut tal gestij, també ho és que tenen
¡loe malles maniobres de sabotatge
del pacte, sobre el qual gass,le esteranurs s'Un fundes.
Sembla, pera, que lotes aquestes
maniobres han estat WeeS, i que, finalment, denla sera firma!, a Belgrad,
aquest laborids pacte, COJO que constitueix toll asa autluitie de la política
de la Petita Entcsa i especialment de
Ti I Mesen.

Atenes 3. — Manca de fonament, i
será desmentida oficialment d'un moment a l'Are, una informació segons
la qual diversos ministres estrangers,
acreditats a Atenes, havien formuNt
prop del ministre grec d'Afers Estrangers, Maximos, objeccions sobre
la conclusió del Pacte balcànic lela
guatee paisos.
Referencias sobre el pacte
Balgrad, 3.— El ministre de Bulgäria en aquesta capital ha Iliurat
una nota del seu Govern al d'Iugoslävia exposant els punts de vista de
Bulgäria referent al pacte balcänic.
En la dita nota es proposa
pacte de no agressió entre Ingoslävia, Grécia, Romania i Turquia amb
Bulgäria. S'ignora guineo consegiiéncies tindrä aquesta gestió diplomática de la qual.ja han estat iniormats
també els ministres, de les altres potencies
Es creu •que aquest assumpte serä
objecte de conversa en l'entrevista
que han de celebrar avui els
nistres de Negocis Estrangers dels
diversos paiso& batcänics a Belgrad.
Es probable que el text de l'acord
balcànic sigui rubricat demä.
Als circols ben informats es creu
que la fórmula adoptada is prou
flexible per garantir la seguretat
dels Balcans percaté puguin adherirs'hi tots els Estats del sud i est
d'Europa.
En l'acord s'estipula que els ministres de Negocis Estrangers dels
Estats firrnants s'hauran de reunir
una o dues vegades a l'any per a
examinar els problemes que en celebrar-se la reunió es trobin plantejats.
Alš circols politics fan ressaltar
que l'acord de Belgrad quedarä
obert perque puguin adherir-s'hi
Bulgäria i Albänia.
En el pacte es proclama la *oildaritat dels Estala balcànics per a
mantenir la pau i s'aprova el recórrer a Societat de Nacions en ces
de conflicte.
De mis a mis, ,s'institueix la collaboració económica entre els Estala
firmatits, segons método' de treballa
semblants als de la Petita Entesa.

Sisa estroncat, en el Casares, l'afany de fer, i hora vivoteja entre el
no fer i el desfer una mica. El Goverm diu el senyor Gil Robles, no
ti un no per a les dretes. i aleshores
desfä; però cal que acrediti d'alguna
manera que existeix, i aleshores no
fa: percate la seva missió és de representar una reacció contra aquells
que feien. Tot plegat és d'una penórin i una grisor que encara es dissimula menys per la mediocritat particular dels que ara són mes. Madrid
es rabeja en un aire provinciä. Perú
no estic ben segur que hom pugui
eense peda sotmetre el país a un régim de tedi. I potser acredita una
alta guatitas espiritual el fet, algunes
vegades consignat en la història, que
un poble comporti menys el tedi que
no pan la mateixa opressió.
En aquest moment és quan al Parlametn català escauria mis que mai
d'acreditar una qualitat generosa i
una sensibilitat, per dir-ho aixi. metropolitana. I a instar-la i a favorirla hauria d'esmerçar-se una forte pasató dels catalans. Limitades com són
les atribucions del nostre Parlament,
i arrossegant-se encara el traspäs de
serveis, i mancat com és l'ämbit de
la nostra casa legisladora de certa
matisació (i això podria remeiar-se
una mica, per interes nacional, en unes
eleccions parcials), encara és possible,
si l'amor de Catalunya i les responsabilitats envers la República grandegen en els cors, d'acreditar un to,
d'erigir-se en exemple. El Parlament
de Catalunya pot molt mas que no
ha gosat; i pel seu afany de justicia, per la seva dilatada hurnanitaa
per la seva cura amatent dels nostres
interessos espirituals, negligits per espai de centúries, per la seca vigor
estimulant de tot el que constitueix el
patrimoni del nostre llinatge, cal que
adquireixi cada dia mes relleu en la
consideració dels catalans, i una majestat eixuta de vanaglòria i rica del
respecte de tota la nació.
Horn ha vist, en aquest Parlament,
com una part dels antics secessionis-

tes sentirnentals que hi foren menats
m triomf, demostrasen en llurs primer' contactes anib la final responsabilitat política una mena d'aneangiment. I com la representació de la
Liga semblava de vegada dominada
per la impressió que Catalunya era un
afee casolà, mineament segon, i poc
escaient per a la vastitud del seu geni
politic; el mateix rampell de llur retirada es poc probable que mal se l'haguessin permes en el Congrés madrileny. Perú per curtes que siguin les
gruades facultats del nostre Parlament, per dificultats que hi hagi en
la readaptació dels catalans, ories de
govern propi i desgovernats durant
segles, a la dignitat severa i exigent
del propi parcial domini, res no prisa
d'acreditar, almenys, un esperit mes
alt que no pas les flaires d'escaleta i
les converses de Casino dels Senyors,
a Sigiienza, que avui emplenen les
sessions parlamentaries a Madrid. Per
comparança, amb poca despesa pot ésser avui el Parlament honor de Catalunya i llevat d'Espanya: de la que
una hora o altra reviurä.
Però cal que, per a aquella magniliudó del nostre Parlament sense la
qual Catalunya seria de bell nou, i
pitjor que mai, rnenystinguda, es produeixi un viu corrent d'alteració Po
-pularqesitxlnosrepsentants, ¡ sta cotnpenetri, i s'alliçoni
una
passia
sudels seus debats, i posi
perior a seguir l'elaboraeió formal de
la nostra voluntat. Sense el concurs
ardorós del poble, cap Parlament no
pot atenyer excellencia. I el nostre
Parlament és Catalunya: la terra on
corre l'aforisrne, tan liberal i antiíeixizta, que diu que parlant la gent
s'entén, Mis que tota cosa al món
hern preat els catalans la nostra parada, perú aquesta no arriba a esplaiar-se en cultura sense una accessió
al poder, i avui són dues les coses que
hern de prear al món mis que tota
altra: la nostra paraula i la nostra
Hei.
JOSEP CARNEA
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El prefecte dé policia de París,
Chiappe, rellevat del cárrec
conseciancia, dimiteixen el ministre de
Finances, Pietri, i el de Guerra, Fabry

1, en

El nou gabin et francés no ha volgat esperar dimarts, dia de reobertura de la Cambra, per a procedir a algunes IIICSIIIC5 de carácter administrotic. les quals comprenen, entre altres,
l'allunyament de París del prefecte de
policia Chiappe, sobre el qua/ tant navia disciait recentment la . premsa
francesa. Pera la mesara contra Chiappe ha provocat la dimissió de dos ministres duo sots-sccretari. Un deis
ministres, Pieti,, is de Cárs ega, co?,:
el mateix Chiappe.
No se sap encara si aquestcs disPosicions del Govern sera,* prou per
o satisfer l'opinió pública, la qual
favorable a una enquesta eorlamentaria, que Chaute mps rebutja, i que Dalarlier. en canvi, accepta. Sigui con
sigui . la situacij Política interior de
Prono sequeir incerta encara i joro
delicada.

Paris, 3. — El ministre de Justicia, en el Coli g e', celebrat aquest
metí, ha donat compte de dos projectes relatius a la incompatibilitat
parlamentaria.
En la mateixa reunió el president
del Consell, senyor Daladier, ha solmes a laprovaci ., dels seus collegues
un projecte de moviment administratiu, en el qual figurava especialment el prefecte de policia senyor
Chiappe.
Alguns ministres han anunciat el
proposit de presentar la dimissió dels
seus respectius arrees si s'adopta
aquesta determinació respecte del senyor Chiappe.
Ea etecte, a darrera hora de la
tarda, el ministre de Finances, senyor Pietri; el ministre de la Guerra, senyor Fabry, i el sots-secretari
d'Estat del bepartament d'Ensenyança Técnica, senyor Doussaint,
han enviat al president del Consell les seves respectives dimistions.
Per altra part, se saP que el sen.roe
Chiappe ha estat nomenat resident
sau bes.tiet ;Iceiiró dalel
ge ne r al
cridaer
nnye ra Paolnrota,mc
tres funcions.
El senyor Bannefoy, prefecte del
Seine-et-Oise, ha estat nomenat piefecte de Policia i ha pres inmediatament possesib del sea cirrec.
El senyor Thorné, director de la
Seguretat general, ha estat nomenat
Llogiu a la Malas a:
administrador de la Comedia FranQuè peana ele »vea?
ca., essent reemplaces en el seo lloc
pal senyor Jeay, cap de personal al
ministeri de l'Interior.
A la ababa 85
S'ha sabut tumbé que el mayor
g emir, modem «la
Prestan!, procurador de le Repúblilid0Otterr
ca en el Tribunal de Primera entinp C Noseeili Listes en del Sena, ha estat nomenat con'

s

seller del Tribunal de Cassació,
Per al canee de ministre de la Guerra es parla, segons sembla amb bastant fonament, del senyor Paul-Boncom.
Oorn va anar el Coceen

de ministres
Paris, 3. — "Le Matin", en la
seva edició departamental, publica
els següents detalls sobre la reunir;
del Consell de ministres:
El senyor Frot propasa que fos
jubilat el senyor Chiappe, pera els
senyors Fabry i Pietri protestaren
i amenaçaren amb la seva
El senyor Daladier proposà llavors, com a mesura transaccional,
el nomenament del senyor Chiappe
per a la Residencia general del
Marroc.
El Consell terminà aprovant
aquesta decisió, i es cregué que no
en resultaria res mes; pera aquesta
esperança no s'ha vist realitzada,
ja que a la tarda els senyors Pietri
i Fabry lliuraren :a seva dimissió
al senyor Daladier, que ha substituit el ministre de la Guerra pel
senyor Boncour, i el de Finances pel
senyor Palmade.
D'aquesta manera el problema polític queda resolt amb una orientació esquerrista que torna al Govern
els vots dels dos grups socialistes
i la mateixa rnajoria parlamentäria
que tenia el Govern presidit pel
senyor Chautemps.
Chlappe no vol anar al

alarmo
Paris, 3. — Segons "Le Matin",
el senyor Chiappe s'ha negat a acceptar el carrec de resident general al Marroc.
"Le Petit Parisien" precisa que
l'ex-prefecte de policia ha dirigit
aquesta nit una carta al senyor
Daladier informant-lo d'aquesta negativa.

Arribada de deportats
argentins
Santa Cruz de Tenerife, 3. —
Ha arribat el transpon de
guerra argenti que condueix a
bord diversos ex-polftics de la
República Argentina, entre elle
l'ex-president Alvear i destacals inte...ectuals i professors.
Els escoltaven oficials j soldata del cuirassat "Rivadavie.
Alguna del deporlats romandran a Espanya i d'altres mar:aran cap a Franca, Portugal I
Hamburg.
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REVISTA
• El non

Ajuntameut

L'OPINIO
roestfre deis Poema en eral segase
eres, el non Ajtodeseent ka ðe desearotllarsat;
"S'ha conatitnit el nou Ajuutament. De la seva tuca ja ‚kram dir
dies enrera el que pensàvem. Tasca
que ha d'ésser de consolidada, d'estructuració, de depuració. Poques
innovacions i peques pensades geniale. Modèstia 1 seny de bon pare
de familia poc adinerada. No parlarem de persones, que no és mai
tema amable gens adient als inicie. No podem, pera, per menys de
manifestar alguna desigs relatius a
l'actuada de l'alcalde, senyor Pi i
Sunyer.
Entenem aue president
del Cansen municipal, ha de desplegar una gran energia, una energia dura, per tal d'evitar que els seas
presidits ¡ tots els regidors de la majoria obrin isoladament, desconnectadament, en la cosa administrativa,
mentre es cansera; l'entesa de les
esquerres. Qualsevulga iniciativa o
auggeriment ha d'abocar-se al Consell per al seu refús o la seva adraissi6. Cal que hi hagi concert harMOniói en l'orquestra regidoril i
unció fulminant per al que desafini.
Amb vint-i-cinc vota a la una, abra
no iza gens dificil. Deixar massa llibertat al regidor o a grups de regidors, darla resultats molt dolents.
També convindria que l'alcalde,
així que pugui, es despulli de la gerencia específica del departament
que se Ii ha atribuit. La seva fundó
ha d'agafar totes les branques de
l'administració sense preferències,
pesque el paper que li pertoca és
el de coordinar-les. L'alcalde ha de
conèixer el que passa a Cultura i a
Foment i a Proveiments tant com
a Finances, i ha de donar-hi fórmula orgánica, i acoblar-ho i enllaçar-ho. De no fer-ho aial, hi ha el
perill que un instrument de l'orquestra jugui massa fort o maese
fluix, i que no entoni amb ele
L'alcalde per damunt de tots els
departaments i dintre tots els departaments. Aquest és el nostre
parea
Per tota altea cosa, el nostre
anhel és de veure reeixir el nou
Ajuntament en la tasca que li pertoca, no tan feixuga com molts es
pensen."
EL DILUVIO
Diu que les esquerres estan a l'Afsustoment en exceilosts candicMns per
a realeza+ tina obra eficient 1 perdurable:
"Es evidente que este Ayuntamiento ha de resolver dificilísimos
problemas y que sus finanzas se
hallan en condiciones precarias por
la actuación desacertada de los que
le precedieron; pero el nuevo sistema que deriva de la ley municipal
catalana facilita el trabajo eficaz y
consiente una mayor iniciativa a los
miembros de la Comisión de gobierno. Ya no será posible entorpecer sistemáticamente y sin motivo
la gestión de los hombree de buena
fe. Aun cuando los demás Partidos
se empeftran en una oposición tenaz e injustificada, las izquierdas
tielen la mayoría absoluta y puedeu imtioper su criterio, afrontando
la responsabilidad de sus acuerdos.
El porvenir de las izquierdas va
estrechamente ligado, en Cataluña,
a la gestión del Ayuntamiento de
Barcelona. pues la influencia de la
política consistorial en las masas es
extraordinaria. Indudablemente en
los desaciertos y los pecados del
partido radical durante su predominio en el Ayuntamiento reside la
fuente primera de su descrédito.
Lis iniciativas de la administración
municipal barcelonesa repercuten
Inmediatamente en toda Cataluña,
y si el nuevo Ayuntamiento sabe
corresponder con su labor honrada
y positiva a la confianza de la ciudad, no snlo merecerá su aplauso,
sino roe coutribuiri también decigi Vätn'n'e s afirmar la autonomía
de Cor,luña e la fuerza de la Repúblic‘
El Ilu m r tnio de Barcelona, la
Caes cr,oele. como la llama el pueblo. ha de & r. respetada por su obra
y digna de eiogto por su administracii.n ¡mprratle.
t y untamiento ha de comenzar as con miras absolutam,,a,- 4 : i,t i ntas de los que le
pre¡vtivrün ei orden político
Catalnü:, to-,t- ea su Parlamento,
y pm ello .rit-v • ene que prescinda
,,,,•••,...enros debates a que
un.
,,,..i.onbrados y q ue hoy
ear•-. • eo Je
la 'dad, Y. en la esfera ir lo e• imm y strativo, precisa,
urge ,„I,• r ”,lee2 que los consejeros no-io ...¡ua es Se OreOCUtiell
primer e •niie, 'el porvenir de la
dr..rtido un sistema tricindad
butario
.• :u-t., y librándonos a
todos i n, -e'- ,- . 'e de Barcelona de
la pexamno durante años y años
tonstiteve a ne, p abilidad de las
finanzas lialaw,a,:es.
e l an izq uierdas reMonta-e nes 't,hlist a ilas renueven el
ambiente vede la Casa de
la Ciu‘tait • no••• ,e ‘ an el aplauso de
todos lo eat eamal.es sea cual sea
su credo empeñado en
ello e; 110 1,I t e,r 4 , 1'IU 4e todos log
zepublieenng •

ert .La
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Les acusacions retirades
Han estat retirades,

COM

:abur,

pei fiscal de la República, trenta acta-

sacions contra eis encartats pels fets
de Sevilla. EL SOCIALISTA ho condemna i ho comenta com segurix:
"Uno de los procesados que se
benefician con la rectificación del
fiscal es el señor Velera Valverde,
gobernador que era de Sevilla cuando los mutamos y persona a la que
se asegura que Sanjurjo hubo de
cruzar el rostro con su fajín de general, indignado, al parecer, con su
doblez: ni leal para con el Gebierno
ni leal para con los sublevados. Retirada esa acusación, pueden serlo
todas. Ni el propio Sanjurjo delinquió, según nuestro juicio, en la
medida y con la intensidad que lo
hizo el delegado del Gobierno en
Sevilla. No tratamos, con todo, de
ensañarnos con él. El fiscal le pone
en libertad y no seremos nosotros
más papistas que el papa. Goce de
su libertad, en la medida que se
lo consienta su conciencia, el ea
gobernador de Sevilla. Si nos hemos detenido en su nombre es porque se nos antoja que permite juzgar del criterio bondadoso del señor
fiscal, en pugna con aquel otro criterio de que hace alarde cuando se
trata de perseguir a periodistas:
para el redactor-jefe de "Comunismo" se piden cuatro años: para los
redactores de "La Lucha de Clases", de Bilbao, se impone una condene absurda. Y no sólo es distinto
su trato para los periodistas, sino
incluso para los mismos republicanos. Muchos de los q ue han delinquido— la paradoja es sangrienta —
por defender a la República purgan
en la cárcel su sensibilidad de republicanos.
Pero en el caso de los sucesos de
agosto, las cosas están demuela
complicadas, Todavía no hemos olvidado las declaraciones del señor

Advocatal
Feu-vos reservar des d'ara el

MEDINA - MIMO«

LLEIS CIVILS D'ESPANTA
per In Ilibreria

L'absurdo posició
de :o Lliga
LA iiUlt,, %1

Al Ises cap diari, per roeureedor qS
est defemi l'obstado de la Viga
•
del Porloment:
"Mo havem dit 1 ho repetirem:
no hi ha res que justifiqui la Feni
per la Lliga. Abaolu--ciadopt
tament res. El peocedimut de alga'
democrtic 1 antiparlamented. Fue
del Parlament i de la democracia
no hi ha altre diàleg possible que
l'acció directa, que la lluita al turer. ¡No es absurd, incomprensible
i grotesc que un partit conservador
adopti una posició semblant? ¡Es
que no importa quin senyor Duran
esta disposat tot d'una —armat d'un
coratge fina ara inèdit —a anar a
la barricada? Fa riure. I fa dure
mis quan les minories consistorials
de la Lliga, resultant directa d'unes
eleccions que el Partit qualifica
d'inadrnissibles, es presenten als
Ajuntaments disposades a actuar.
No. Poc seriós, tot plegat. Per
una banda, gran indignació i gestos
demagògics en un partit conservador j amant de l'ordre. Per l'altra,
oblit absolut dels motius allegats
per ter el senglar ¡ collaboracid en
els organismes municipals. Miró no
és una política, per molt que el senyor Cambó ho cregui aixi, si ho
creu. Abre) és burlar-se del país i
fer el simple.
El President de la Generalitat de
Catalunya, 1 el Conseller de Governació, i el cap de la majoria parlamentiria polvoritzaren materialment
tot el tinglado fantasmagóric muntat per la Lliga per justificar la cae
posició. I amb la Lliga o sense ella,
els bornes de la democracia catalana
replicaren i atacaren allá on havien
de fer-ho: al Parlament. Als bancs
de la Lliga no hi havia ningú. Una
réplica lógica a les paraules de la
majoria haurien estat els prohoms
de la Lliga Ilaneats ai carrer. Però
al carrer no hi hacia n:ngú. Els prohoms de la Lliga tenien altra feina
en els seus despatxos confortables
i tranquils...
Alzó no és servir Catalunya ni
una política determinada. Això Es
fer el pallasso, abdicar d'un deure i
trair un mandas popular. ¿Es que
s'ha perdut el seny? El nostre poble
tnereixia una forca política de dretes mis clara, mes digna i més eficaç, amb conductors sensats i amb
periodistes sense histerisme.
No es aixl, i pitjor per a les dretes
catalanes, No ho lamentem com a
bornes de partit, perä ho lamentem
com a catalans. En aquesta hora de
plenitud de l'autonomia, una forca
política serena i eficient, a la dreta,
podia prestar un grau servei als interessos del nostre poble. No és
•
i no sabem qui dir-hi. Per la
nostra banda, constatem amb goig
el fet que les esquerres catalanes,
amb fiscalització o sense, amb c ollaborada o sense, peden anar estructurant la nostra Ilei i impulsant
els trastees organismes de govern.
En tot cas, seguirem esperant —
si da que hi ha lógica — que la Lliga
ea llanci al carrer i els senyors Duran ocupin les barricades..."
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serä oportunurnent servil.

Itatr
"eAem
—asablio "Ir
esta complicación reclama, al pare ,
cm, acabar cuanto antes , con este
proceso y sus consecuencias. No
»VENERE- C‘BALAconviene que cierto. himno le «esperen y se enreden las cerezas. Mala
NISTA REPUBLICANA
fui la acción de Sartjurjo sublevasOmmet
lemiaärbe • samo Ad
aura pero el ab peor su "Me,
predigan' meya Ramos issm
ue burta al conocimiento de la hm.
q
ticia delitos superiores al suyo. Personalmente, ese silencio le honra;
Desn&ROM SI
civilmente, le condena. 'Terri ble sivuit del vespre
lencio, sin embargo, que angustia
Per a inscriure-us, a les oficines
muchas conciencias! De esas angusd'A. C. R., Corta *talen" 019
tias, suponemos, nacen estas absoprincipal
luciones y algunas consideraciones.
Les sessions se celebraran els
¿No es cierto, señor ministro de la
dilluns i divendres
Guerra, que a Sanjurjo acaba de
dársele por secretario a un urgen
to? Eso se nos dice. Mi. esperaA LA JOVENTUT
mas. Hay P risa, una gran prisa, por
cancelar ese episodio contrarrevoluUN
ASSAIG D'ESCOLA
cionario. Y la generosidad, que si
D'ORATORIA
fuese gratuita seria encomiable, aunque torpe, tiene todo el aspecto de
La Javanesa Catalanista Republicaser interesada. Demasiado intereno ha rregut que entrava de pie, dinsada y medrosa.
Ire la seva acluactó, el PrescaPir'se
Nosotros mismos sabemos mis de
de crear nous orador.: d'entre es eje'
lo que podencos escribir."
‚stet: que figuren en els seas renOS. F4 Per oirá que en OVICSt mes
El pacte deis tres ministres uakjem el curses d'asolarla, a carece
del
culte rapsoda setiyor I,amon !aLUZ, es 55 bon editorial, camama
fa reunid Mi senyora Martínez Ba- yer. No prelenent, per tullid d'aqhest
rrio, Guerra del Ría i Laya, en la curse!, de formar un esto( cl arman I,
poi, apeas •emblet, atputts tres mi- triara o l'amar entre ets nostres
litants. Nosaltres aneas. de /valses a,, nistres vals penad,* de no tolerar per
"Os lempo les j'afro:idear de les mi- teca, a la recorta Mí dota dotalin.a
serias desliar& Et tracta—dist "Las" que pugui posic,r cada deixebte,
—d'un «te de rebellió contra el propi top posaaes al descabert les jacuitais
gavera, huselnás.tibie en u11 normal fan- oral; anar de dret a la moatficació
cionament del; poder: constitucionats, de la ves i del gest; Si cal, amar al
pera que tal torn miau les coses cal guarintent de Iota els detectes que CJ
aplaudir. ¿Podran, ?oré, compile el presentin. La nostra mcipient escoia
no cnsenyard realment de fer un disPacte?
' Creyeron de buena fe estos tres
cros, no facilitara material per a 'as-lar-se UPI par:ament. Aixa llama d'és
ministros —y algún otro que no esser d'ineumbacm exclusiva dr i deituvo presente en el pacto de 45 er
creyeron i juraron q ue nadie Podría xeble, g ét ell qui hauril de plantejarse les id e es i qui honra de descoco!forzar al Gobierno a proponer nada
llar-íes. La !lastra rseo.a rinda (HM
menos que la amnistia de la Dictade vi5ilor la fonética, el yest, la predura. Todos ellos, quién mis, quién
sentació, etc. Sustentem to leona wie
menos, lucharon contra los miniscada dcixeble ha disser si, orador
tros dictadores. Del señor Martínez
original, Res d'imitacions ni d'escotes
Barrio hemos oído, no hace muchos
restrictives, Que rada aspirant a oradias, palabras terminantes contra la
dor s'inicii i ci drsenrottli u base de
política dictatorial. Y sin embargo,
la seto esponianeitat i que se Ii corellos van a ser, ante la conciencia
regeixin els detectes externa, ele deespalioia, autores, o cuando menos
tectes que la sensibilital delali. No hi
cómplices, de un homenaje a quieha cap mena de dable que, ultra el
nes con más derecho representan
hoy el espíritu y los modos de aquecontingut del parlament que ham laci,
lla misma política.
el gest, el so de la veu i la si:/'atio
de l'orador inf l ara-en d'una Misa dePor su salud prometieron estos
cisiva en l'an:In deis auditoria.
tres ministros — y algunos ott os —
Ramon Jover, el pro`:ssor que hrtn
que nadie osaría pasar más allá de
escollit, m'a, presenta amb un la'
los límites fijados por el Gobierno
golpe riquissim de coneixemcnts
para resolver el problema de los
d'exPeriacia, no role:mera deis recurhaberes del clero. Antes caerían
hasta las murallas de Jericó. Y pese so: oratoris, sinó que, també, de la
psieologia des! p5;blirs. Ramon
a tantas y tan serias promesas, ya
—deixeble del gran lapsola »crian
se está negociando en la sombra una
fórmula cualquiera que deje en liTorres — ha herelat del seu mestre,
bertad a los enemigos de la proa pan d'una gran evadiría, un esperit
puesta ministerial y sacrifique los
critic afinat, i inspirant-se en les teaacuerdos del Consejo de ministros
sie: de Ferran Torres, vol oblenir
en obsequio a las derechas.
dels deixebles de la zostra Estola una
execució verbal correcta, elegant
Han dicho los tres ministros a la
srmpre diversa.
opinión española—y lo ha dicho
Per bi que tothom rcincideix a
con excepcional autoridad el señor
apreciar que la joventut actual es fiPM
Martínez Barrio—que les avergon'mereció sense bolito ambicions, nos.
zaría pertener a un Gobierno cuyas
iniciativas se hallasen en las manos
altres confitas en tit afiliats mostees,
de sus enemigos. Y no hay mañana
PM: quo sobeos eso Iota semen
o tarde o noche en que no se les
pregonament ele ideal, que sustemem,
presente ocasión de vergüenza.
els quals ideals s6ti la base Mil jetma per a posseir el neguit de pertec'Triste y amarga situación la de
CiONOr-te COI tots ele aspectes.
estos ministros, justamente rebellaves d'Acció Catalana, allistes-ros
des' ¡Qué alcance tendrá su pacto
de ayer? No lo sabernos. Les ata
e, CIWI que inicien. ara. U: brindem
rePotemitel
de poder mártir s hl 54
demasiado a la responsabilidad del
Gobierno ese conflicto sentimental
IiIposso Medites a les disciplines bäsia que hemos aludido.
pes de Boa oratori. Mono quo rema donados en el franSelgel de tres
Está la República, por lo visto,
mesas, a rizó de ches !limas monacondenada a tener gobernantes emrolo, U: N aportes.
pellados en sobreviviese. Todas las
FRANCESC SALVAT
advertencias de la opinión pública
ere:ideal de la Consistió de
no les bastan para considerar lleCallare do la lovontut
gada la hora de la dimisión. Y acaso
uno de los estragos más hondos que
ATENEU CATALANISTA
la España republicana ha sufrido
REPUBLICA DEL DTE. IX
venga de ese afán que invade a
(Plaga de Pont 1 Signar, & ser.)
nuestros ministros, supervivientes
Es convoca a tots ele afilias s a la
de si mismos. Ya está claro que la
reunid general ordiniria que tindrà
opinión pública no se interesa por
Ilec el dimarts vinent, a dos quarts
nada de lo que sucede en las actuade deu del vespre, de primera conco_
les Cortes. No hace dos meses que
catdria, i a les deu de segona.
se reunieron y se encuentran tan
Aquesta reunió es descabdellarà
desasistidas, tan solitarias y lejanas
d'acord amb el següent ordre del dia:
de España que ni loa propios dipus. Lectura de l'acta anterior.
tados &e creen en la obligación de
2. Memòria del secretan
asistir a las sesiones. Así se da el
3.
Estat de comptes.
caso de que la ley de Términos mu4. Renovació de la Junta Direcnicipales se discuta sin más de setiva.
tenta u ochenta diputados presentes,
5. Precs i preguntes.
y que otras leyes igualmente importantes no logren llenar sino cuarenACCIO CATALANA DE SARRIA
ta o cincuenta escalfas. Las actuales
I BONANOVA
Cortes obtienen en el país resonanAquesta entitat (ara avui, diumencias infinitamente más tenues que
ge, una visita conectiva al Parlalas Constituyentes. A ningún espament de Catalunya. A aquest objecte
ñol le importa un bledo lo que se
prega a tots els seas afiliats que sidice o lo que se calla dentro del
guin a l'estatge social, Placa del
Parlamento. Lo habíamos anunciaConsell de la Vila, 3, ter., a les
do reiteradamente, pero nos importa
deu en punt del mati.
subrayarlo. El camino que la RepúJOVENTUT D'ACCIO
blica ha elegido para llevar sus desCATALANA REPUBLICNA
tinos a buen fin conduce al desastre.
Digimoslo con toda claridad: conDEL DISTRICTE IX
duce, y rápidamente, a la revoluReveas estat obert el periode de
ción. ¡De lu derechas? ¡De las isrectificac16 del Cens electoral fins al
quiardu? Quise de las dos fuersaa.
proper dia 12, assabentem als eleLa cosa es tan clara que no si conmente del districte IX que tinguin
cibe cómo quienes debieran tener
alguna rectificació a ter que poden
mis ojos no lo vean y quienes dedirigir-ge al local de la Joventut
bieran aguzar mi, los ofdoa no lo
d'Acció Catalana Republicana, car
Oigan.
ter de Xifte, 12,11e Vnit a dotze del
¡Podremos espetar tal pactó sls
veepre.
los tres ministros una rectificación
•
oportuna? No somos, dicho tea con
toda lealtad, demasiado optimista&
pod•anelbotcar les
Teman», muy inodadaussulo, que
no suceda sida 4e % Q ue España note r p rerides qne
fpdere que acoten& y que llegue
Aneen aserlte• en catalä
lo Inevitabie «anda la politice re
i Rin g) un timbre o e
publican' se halle en plena trapisonda."
tura eoneunda
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La yoventut c la;
abandona la seva consciencia a
use« de les oscillations. i del rumb
que voten impctrar-li es esdevenimente, en els quals no té cura d'influir el lndirectamente. creguda que
la seva única missió ñu mullir mis
Boca eme d'aitres dentaran vacants,
en la societat cread& per() sense
reportar-hi tap
A q uesta posició, de le qual el jovent ens n'ancrn sortosament entancipant. té el seu punt neurilgic en
resco'a, on es preparen els bornes
del futur. F,s, dance, un error de
principi. "• •
El siderita pedigóéid que.
tins o
de
la
República
rega
l'adveniment
les mitres escoles era deficient. La
plutocracia, que era la que el controlen; alevoria mis amb 1e. selva Sebo una classe, que, degut a
aqueas "(batel, es preparava per
111801ir les funden' del poder. La
Repablica havia %input a rranjar,
entre . abres, &Ilota injuticia. La
ineonecléacia, pese,. d'alguna ha estat a Pum de maleen« aquest
guany. A copee:Momia d'aquest —
que modula una disgregada d'idees —i altive detectes que patia el sistema d'instruceió, entre la
joventUt es troba absent la compenetrada necessiria per a pronunciar-se en pro o en contra de qualsevol moviment. P ragreseia e! re
gressiu. Colo a antiteri se M'orasen que el silenci és una mostea
d'aprovació, i que la joventut ha de
reservar-se per al futur, no immiscir-se ro els afers públics rnentre
no se la reclarni. També coniparteixo aquest parer, però no en sentit ertricte, per tal corn l'interven-

cionisme que jo propugno, que no
és el de Ialdarull, el defineixo com
una collaboració, que encara que en
aiguns moments exerets de critica,
obraria com a atenuant al costat
dels hornee que ocup:n els llocs de
responsabilitat. El regim d'ensenyament autoneenic nou ens garanteix
— cl tenlos ens ho confirmara —
que la joventut que es prepara a
les aules amb els meterles non ha
de ten:r major vitalitat que les generacions que l'han precedida. Ce
altre motin que explica la incoherencia existent entre la nostra joventut és l'haver-la intimidada a una
total inhibició ele la tasca política,
quan ella podria hacer estat l'anima del ressorgiment de Catalunya.

Els nostres dirigents han oblidat
Ieducació intelectual del, qui mes
endavant els han de substituir, i
avui ens trobem atol) una generació que puja, i que, tot i deseoneixent Ilur significat, adopta qualsevol "isme", sense deturar-se a analitzar que conté de legitim, encara
que es tra.;ti d'utopie, absurdes, com
és la metzina anomenada "Anee-

quisine", ja rebutjada com a irreaEtzabJe als rajaos capdavanters de
la civilització, 1 que no obstant
s'exp'ota cona una novetat. Aquesta
joventut és irresponsable d'a . x6, ia
que els hornrs cridats a assenyalar-li
els cant ins de la Ilibertat i la democracia han contribuit amb llur
indiferencia a crear aquesta des-

orientació. El feixisme—que jo considero una solució abominable, a la
qual recorre un poble desmoralitzat—no crec que fructifiqui entre
I ajoventut catalana, si s'adona que
el sotmetre's a una tutela sernblant
representa hincar -se a la enercia i
renunciar a la Ilibertat individual.
Significa tamicé reconèixer -se inap-

te per a administrar els propis destins, cc, que seria renegar dels
ideals que com a català hom té el
deure de defensar, Si aquestes doctrines arrelessin cuila de I.Ebre,
fins a perinetre's suplantar lis República que el poble va elegir el 14
d'abril, hauria arribat el moment
de pensar en el separat:sme; puix
que aquesta disparitat que crearla
l'enlairament d'aquesta forma de govern, ens faria incompatibles dintre

d'un Estat en el qua! Ilavors no
trobarien cabuda les Ilustres aspiraciona dacionals que, com a poble
que integra aquest Estas, se'ns han
d'atendre i respectar. Sento, doncs,
el Catalanisme no com a teoria, aisló
com a fet real. Potser si se'm fes
definir aquest catalanisme s' anl itaiaria en espanyisme—no s'entengui
espanyolisme--, o bé en universalisme, puix que cree Catalunya suficientment capacitada per • estendre
la seca influencia mes milis dels
sens limits.
i Quien eón ele procedimeets a.
seguir? No semi nosaltres qui els

ha de fixar, lacró si m'es permès
cluetre la mueva opinió: diré que la
convicció és una eina que pot fer
mea en profit de la nostra causa,
COM ho deixa «per:mentar el 'regim actual d'Espanya, el qual va
tenir el seu hressel ad, com igualment els seas primers precursora.
El Catalanisme está pOc propagat
entre la joventut, i toa i que h¡ ha
un bon nombre de joves que es
diuen patriotes i que creuen actuar
tom a tale, ho són molt superficialmegt. Socislment, cree que el món
camina Cap a una nava estructuració. que pernietri l'home vMre amb
mis. &diem, pera el sistema que
ha de subetituir el$ actitals assaigs
encara es troba in±dit, ja que entenc que no l'ha d'inventar ningä,
sinå que ha de sorgir de la própla

nsen e s joves?
evolució, La ReligiP no ha, penetras
tatre la nieva comiciancia. Confio
'que la Cidncia tare iedtil la teselagis. 1 encara que sembli antagönic,
em confesso espiritualista, pesó de
cara a la Natura. L'Iriarte, al mea
Mi, ala de sentir • mis capacitat
quan més espiritualment es trobi
identificas amb el seu propi :Pa Cota
a catalans, hem de pensar i obrar

d'acord amb el nostre destí nacional.
Dei r. SALVADOR GRAU I
MORA, abete tipagral (vint-i-dos
anal).
Eit eis temps tenerla en qué a
.Espanya la demo.ri-ia era un mite, el Lata:anrsnie feia mes adeptes
a la sena causa que d'ençà de proclamada la Repúblic a. Exaltat
aquest régim per la democracia,
Catalunya te dret, per la seva
borachi revolucionaria, a presentar
a les Const:tuents un Estatut cense
el qual no hauria estat reconegut

el jet catalä.
Horn recordará la lleialtat amb
que fou defensat l'Ee . atut per Manuel Azane, eastellit cent per cent,
però politie realista; i tot tenint tan
formidable defensor, la voluntat
unánime del nostie noble ion vexada, aprovant la Cambra dels diputase una caricatura de l'Estatut que
ds havia estat presentat. Llavors
el Catalanisme comend a donar
capgirells i a anar a la deriva.
A qui fou degut aixét? En part a
l'actuació dissortats del partit que
comptava amb la majoria le la conflanes dels catalans, i en part tan].
be, cal remarcar-ho, al desencís que
hacia produit a Catalunya l'ateto
d'una ombra d'Estatut.
-guió
Hi ha hagut algun opinant
questa coqueta que s'ha rabejat pol.
ser un xic mas-ia en la sera critica
de la jorentut desviada. Perro jo
que valen mas bones paraules que
ma:s arguments, puta que són mals
argumenta dir que s'atrofia el cervell amb lectores mereciste : e o pacilistes; tots, equivocats o no, j'erigen
eis l'esdevenidor dv_la riostra CataQuant als joves > que es desinteressen de la Patria, és- tasca dels
estudiosos de conquistar-los.
responsabilitat la contrauen
davant la Història els qui abandonen llur patria en perill. Nc crec,
però, que cap dirls joves que pensen
en cataiä vulguin contraure-la. Per
tal que les mimes llibertats obtingudes siguin fructiferes cal que tota
la joventut estudiosa sigui el quia
rol e ha de dur Catalunya a la realnzació dels ideals que li marca la
hist;iria.
He dit que tenim una caricatura
del nostre Estatut; però nosaltres,
joves catalans, hem de fer d'aquesta
caricatura una escultura meravello-

sa. per la riostra glória i per la
de la nostra terra inmortal.
Del Sr. AGUSTI PENA, de
Sant Celoni (vint-i-tres anys).
He sentit dir diver g es vegades,
fins per boca de significats polítics
espanyols, que no ha de barrejar-se
la Iluita de classes amb la política;
perä jo crec que, de prop o de
Iluny, és iorçós que es barregin.
Com a conseqüencia d'això sha
crat a l'entorn de la política un contente molt erras per part de certs
j oves, que en comptes d'acollir-se
als rengles democràtics han trobat
molt mis còmode acollir-se als rengles feixistes o comunistes.
No han volgut escatin les canseqüencies que porta anexionades lote limitació de Ilibertat, que és
pròpia duna dictadura. sigui blanca, sigui roja. No els importa de
perdre la independencia politica 1
espiritual dintre la disciplina (l'un
partit mentre (segons ells)

en profit de la collectinitat
Perd no veuen que dintre una
democracia perfectament organitzada la collecticitat no hi perd mai
res, i que tampoc no hi perd l'individu, ans al contrari, guanya molt
mes en afinar la sensibilitat política observant les topades de les
diverses forces en lluita adonar-se
dels errors a que celan subjectes,
tot procuran t remeiar-los en la menta de Es seves torees.

• Per Contra, l'Ostracisrne polític i
' espiritual a que condemna els Mines una dictadura is contraproduent, puig que tepdeix a uniformar
el pensament fent-li aeceptar de
grat o per force un sistema dc
govern que si un altre dia els la
alguna errada no poden rectificarla per mitJä dql suiragi que esta.

biela la democracia. Par contrarestar aquestes tendències, que si
avui s'insiutien denla poden prendre
tuolt de peu, no veig alt e mitja
que intenalficar la cultura, però en

un sentit mole ampli, pesque hi ha
¡oyes que havent comenut amb
lectures raget unen que no han
de Regirme d'alees, com també
n'hi ha d'altres que havent començat amh leefuree (*leiste, no admeten discussions sobre cap altea
forma politice.

Ni la una ni I altea, sanies; tetes
van contra la 'libertas de l'home.
Joc cree, pere, que per dament
d'aquestes tendències sabrá imposar-se el bon sentit que representa
la Democracia (que es fonamental 2
la nostra terra), i que per damant
de tetes les Iluites s'iniposara sernpre el sentiment de catalanitat, que
és l'únic que pot portar-nos a fer

una magna Catalunya. tant en rordre de la llibertat espiritual Coln
en l'ordre material.
Del Sr. A. LLEDÓ I GIRALD,
de Manresa (vInt-i-dos anys)..
Ni tin: confianca en la joventut
en ço que es refereix a l'empresa cabdal de redimir Catalunya La joventut d'ara és frágil a la novetat: esports i El nombre de joves que sap mesurar la vida i que Iluita pel seu perfeccionament moral i
;ntellectual él, per Ventura. important, pecó, resta anuNat davant l'allau
abassegadora dels indiferente. ()van
els iones pensaran sericsament. sabran
fer possible. en caahoraci6 amb ets
adults, la pan universal. Cal teriir una
sola arnhi,M; la del millorament
ral i intellectoal. Quan això sera un
fet en c a dascun dels j oves es tomPlira
la d it a d'IMI asi 'alistes: "Els hornee
no sän dolents: el que panca es que
no s'entenen."

Del Sr. JOSEP BAGET I DURAN, de Barcelona (divuit me ).
Crec, cristii que sóc eer damunt de
tot, que el deure immediat de les joventuts cristiane% és ar e encar de les
mans de's rics (o de les potes) la
Creu redempto-c que detenten criminalment, per a lliurar-la ale pobres i
als miserables. c us 56n el< única que
-hi tenen dret. ES nestre lema ha d'és
ser : Cris! per al Proletariat! E s . però. l'hora divi n l en qué les mer's
deis ohrers. re-limite per le< naves teventuts cristianes. aixecaran te roes a
l'entrada del terme de cada noble i
vila Catalure-e la Cree eimhälica.
AH) &jet i per Cr:st. selvem Crtotun e a de la im oietat hiegesa i del
laici sm e socialista
4-

Del Sr. M'QUEL FRAILE I
ARTIGUES, de Barcelona (vint-isis anys).
Crec ene el ; ovent catalä d'arel té
un sol deure: lluitar. fins a la mo-a
contra tot intern, dorizen esosm"0.
de dictadura. Tant si is socialista.
comunista, qom feixista. A Largo C'ballere', a Primo de Rivera i a Bolívar els uneix el mateix ideal sagnant:
'mecer un Estas dictatorial "se aixe ti
l'hom e Mi l lor d i t l'Heme. en maiti‘cula. F l < "nin e. -orra" del «auneis:me
els imee .;. < feixisrne esoanyol.
incapaces de viure elle tots sois cm
a hornea lliures. baladrezen i advoquen l'adveniment d'un dictador, d'tm
can, d'un matutee mye amb l'excusa de
Dictadura del Th.oletariat (?) o de
niete4,,,a ene ;mr ,,diS ,0 esclavitai els
ciutad-n sen maese. No!
resades. no!: als tres monstres que
sofreix Eurona: Stalin. Hitler i Mussolini (amb les seves altres caricatures) no hem de permetre que se n'Id
eflgeixi cap mis. Ni en noto del

Proletariat ni en nom d'Espanya. Tota dictadura va contra l'home. A Rus ‚ja qui creu e e Déti es mor de gane
(i no sóc creientl: a Alernenva
creu en la Patria és afusellat; a
Italia qui no creo en Mussolini és
empresonat per tota la vida. DOI/C3,

Ita

jo cree, i penso interpretar el prer de la joventut catalana, que l'heme
está per damunt de tota idea conectiva: atea, patriótica o idolitrica. Que
cadascó ir lliure de creare en Din o
de necar-la. 'eons la seva consciencia: ame cadas e A Os lliure d'acreeter
la Pä • -i , e d . ref esa r-ne o? servei;
ni e -el no , e obligat a accre,t-nr
el eand l llatae d' em altre borne.
Jet, que no sAc fidel de rep %Ocia, e; tler ca t alanista. ni s(Sc burgès,
en an,I .c• 5 me tre9t5 Que hi ha (Vi preten imbe el,•— • la me s ss atiant-la en
bé :

me,

ra'-•erhira r1 ^1 Proletariat
P. un
(el PHrtariat com la
mite). o en nom de la N14.A
la. nroposo q ue totes les fru-entii., eatS1 , nes demivrates. liberal< n llibertaries, cristienes es 1,i,me,
't
contacte seta enne.t
r);,,m.,-, del Predelariet! Abe•;.1.
‘44.-;00

ACABEN DE SORTIR...
1-len rebut, aquests darrers ches,
dos volums mis deis Viatges d'Afilie: el X, on el famót viatger tetalà
narra el sea retol-n a Egipte. cvs vn
la Meca, i la sena iacure,. pe' deoc:t
fins a les envistes de Medina tque
co pogné visitar degut a la intolerincia de les tribus fanitiques que se
n'havien ensenyorit), i l'XI, que conté
una interessant descripció de Je:usaBetlem, jefa i altres (loes de
Palestina. Aquests volums son els
números erb i cy ele la "Collecci6 Popular Barcino",
També hem rebut Lo t'envio arta

teenciont, del jove Malea valencia
M. Sanchis i Guarner (vol, IV deis
"Quaderns d'Orientació Valencienista"). Exposició competent, i divul gació antera, de les relaciona lingraisti-,
ques valenciano-catalanes. d'extraeedinari interés Ol e a lat tata' nacimal.
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Destet'aitans-d'a hir qUeld
f poral Øe levant. El celen
e.
, iintim en' boca de certs la tantee sa ga una de les MIMO
"Ja i me U" arribe de Mace amb'c
(en dicen el •contri:11 poden
demana la inserció d'aguai- personatges de dreta lloances del
hoces de retard sobre el sea bell*
menysprear 1 jugar amb la PrePie
"concepte rond de la propietat" (is
te nonada protesta:
.14e 41.11,01.79•Faitir
nennal, 1 Mg mar seamaia vook
tat privada molt mis que si ue
a dir, el dret de fruir, d'usar i
El "Butlleti Oficial de la Generaiofri algunes andes en la
ficil
' La Federació Catalana ¿ 'Estudiante
d'"abusar"), no ene podan estar de gogu ceda dia misia una tundid%
maniobra de coberta. La matonea Catòlica, per tal de celebrar la testa
litat" publica en' la seva edició d'ahir
comunista o anarquiete.
postal "Ciudad de lfandra", que llu- del eeu pateó, sant Tordas d'Aquino, somrittre: d iloancer nones oblida
la següent Ordre-Circular del ConseEs un mal, alzó? Es un bé? WegIler de Treball, Sr. Marei Barrera, en
via de sortir divendres, a les set de ha organitzat une jora Floral', al car- que, a Roma, la confiscaeld era
antes nomás podrfem respondre que
lAhir al migdia, el senyor Com- Comissions. Cal donar un gran im- la mal es dicten unes disposicions que
la tarda, va suspendre la sortida.
tell anunciador deis qUals—Clne este fruita del dia i que ja els agitadora
puls a tots els expediente i provee cal observar abans de procedir el tanper sort
Alguns dels vaixells ahir enrmys va rebre ela periodistes i els
fixat a les parets de la Universitat i preconituiren lleis agredes que és aixi. Que la propietat,
d'arranjar les qüestions que fan resempre ha estat i de encara una insfeo les següents manifestacions:
traren al port d'arribada forçosa,
camele de fibriques i establiments
s'ha publicat a la prensa—es d'u ',Fui eserniedrien els nostres filovolferencia
a
.'economia
catalana.
titucidt
primparada
i
preceria,
romanistes. Aquest error de pers—Només podré parlar-vos — coi fondejaren a la rada de ravant- "Que Din nostre Senyor us
mercantils.
Dilluns — continuà — eelebrarem
tada de paranys, trencacolls i cobemença — de visites. He rebut, entre
port, esperant que puguin fer-se no- inspiració perquè aqueas ton Flo- pectiva histórica, freqüent en tr e Per
Din sial el preämbul de l'esmentaConsell. Jo potser sortiré abans que
jances terribles. Dad que les clasimpulsives i partem única--sone
altres, la del senyor Santaló, cap
vament a la mar, tan aviat com ea rete contribueixin a enaltir la neutra
da Ordre:
s'acabi, pub; que ponto asistir a raement sota el dictat de la passió, ens
ses menestrals sempre han viscut arnb
de la minoria d'Esquerra, a les Corta
calmi el temporal.
El tancament d'establiments indasparla
i
a
afermar
la
tradició
católica
te d'inauguració del curs de l'Aca- oigas i l'acomiadament d'obrers senel crit al col i 151 al cor, malgrat
recorda el de cert conegut nostre,
de la República, amb el qual he ceEl vespre de divendres entri al de Catalunya" i ,e'establcix
demia de Legislació i Jurisprudencia, se causa justificada, provocant la nellur bon viure, cosa que dóna aquell
lelvrat un canvi d'impressions resport el vaixell "Franca Fassio", el lada finalitat. plenament confessional, escriptor elegant ¡ vehement, d'un
en el qual pronunciar-O un discurs el
caient tan fatalMent grotesc a la
geni viu 1 bellugadis, que un die
qual, durant la travessia, va sofrir
pece de les activitats parlamentaralitzaciii de treballs per ,notitas aliens
la
leste.
de
senyor Roig i Bergadi.
literatura política i, sobretot, a la
contraposava a l'exemple de la Reles conseqüencies del temporal, fine
r:es de Madrid.
a la necessitat de la indústria i la
Tot ciutadà català te dret a imer
premia de dreta.
Una altea visita — prossegui— ha
a l'extrem que la tripulació va diro respectat en les seres creences rel- pública espanyola, destruint els em— t Lisa visitat una Consistió do- Persistencia en aquesta actitud en ello
Tumbé alzó demostra elarament
monärquice en els edificis
en arribar al Port, que no havia
estat la dels SenyOrl Cabestany
brers del teatre? — pregunte un pe- que rep re senta tina rea s...41a o un
gioses; hom pot éster mahometà, ca- blemes
Iranpúblico
i
el
de
les
rerommons
corn totes aquelles aspiracions de
conseReyes, els quals m'han parlat del
vist mai el mar tan avalotat.A
aueeaen* artifiedóa de l'ame obrer.
riodista.
tólic o simplement laic i ningú no pus cesa i russa que respectaren (no
jtzaticia que bateguen al fons de lea
rolilema dels enllaços ferroviaria.
qüència deis cops de mar va morir obligar-li a fer res contrari a la sera
—Si; ja és la segona vegada — res- pa'-ta una perrorha c ió etri l los a en la
ideologies igualitäries i que cristaltant com ell deia, perb) toles les
Ansb referencia a aquesta qüestió, pongue---. Jo els he recomanat que
a bord un cavall que era propietat ideología religiosa, sinó és el respecte
vida eoonómira de Catelunva i
buen en fórmulas lamentablement
pedres del regini anterior. Aisó és
d'un artista de cinema, i ele altres
sgrenisreent deis co-fliete s seeials,
ja óue el senyor Guerra del Río es- s'adrecessin al conseller de Cultura
a la moral pública (Aixi s'es- cert; &Uf insten( que a França i
t
deglI
illuses ¡ confuses, tenen un ressó
tigué a Barcelona, sostinguérem per
que ehEga el Conseller que sotesigna
es feriren.
senyor Gassol, el qual. amb l'espetableix
en
l'art.
27
de
la
Constitució
de veritat i es realitzen d'una maa Rússia feren amb els bornes de
Durant tot el divendres i àdhuc
telifon un canvi d'impressions res• nrenrtIne r - 'e d'amtest problema, per
rit de justicia que tothora
e/ tercer de l'Estatut de Catai
en
nema biológica dins resistencia deis
la monarquía el que a Espanya horn
ahir acudí molla gent a contemplar
pecte dels enllaeos.
procurara resoldre el mi problema. tal*de cercar-hi räuida solutin.
l'Estalunya). Segons el thol XI de
el temporal, des del lloc conegut
ha fet amb multes pedrea, pene pobles i de les societats.
Ara sembla que tot :15[6 rebrà
Per aaire‘tee rama i ates el que disAnsia referencia a aquestes visites
tut de la Univers.tat Autónoma de
I l'error que patim sovint de vono amb cap testa. Dubtern que hi
per "La Rodona", el qual oferia un
un nou impuls. S'anira ràpidament desitjaria que les Comissions s'abs
nos» Eart i-l e tegnn ee.setat euvme. de
Barcelona, existiran a les Facultats
ler trobar un desllorigador "per
hagi ningú tan monärquic que doaspecte realment famastic. Un dels
la TJgj d'Ordre Palie vizeM.
a la creació de la Comissió Econóde venir a visitar-me i-tingues
d'EstuAssociacions Professionals
sempre" de la convivencia social ti
nes el set, cap a cavi d'una cocops de mar va ésser tan fort, que
mica d'Aportacions, que és a que s'adrecessin disectament als canseLa part dispositiva cnnsta deis tres
dienta de carácter obligatori, es a dir, rona reial al capdamunt d'un blasó.
basa principalment damunt la Wir
)saure de finar la part que correspon
va enderrocar la caseta destinada
Itere. rus/retira, car són els que U- apartats següents:
d'aquestes
tots
els
que
formaran
Part
I, ca cont Ha, ele anys duran
a taquilla de "Lea Gariotee", la qual
Primer. — Que abans de nrocedirre- Ira pretensió de deturar el temp..
satisfer a cadascun deis orillblismes
nen jurieedoció sobre els afers de
a
estudiante
que
rebin
ensenyaments
Arribar al dia que tot aniria be i
nia une, ele que han mutilat
se al tancament de cap indústrie o
esti situada sobre el passeig central
interessats.
Ilurs Depeetaments.
la Facultat; com fe lógic, nurse, pedrea o eh altres, i si ele une han
d'una manera automatice. L'Esant.
sie treball. el
del u: ene:iones. Ahir el temporal no
d'efectuar
can
redueei6
En sortir dad, el senyor Cabestracterà d'aquesta qüestió
gremis no tindran ca p caràcter con- estat mis humana, pene ele aleas
máquina de fer felicitat
fou tan fort. Tenia tendencia a amaipateó haurl de notifica r -h., al De.eal,
Can), ha anat a veure el senyor Pi 1
fessional (així ho diu l'art. 66 de
'Mató no serä mai, i petate, bese
nar. Per la costa, però, aeguia igual
mes expeditins.
Sunyer, i aquesta nit sortirä cap a en el proper Consell?
del T reball de le co marce rsdiani
—Depèn que el conseller corres- la indü stria. ter tal n". s .,..es t. per
que el dia abans. I si be la mar resmentat Estatut universitari), car
Cloent la disgreasió tornant al mirat, no da tan trist com gemida.
Madrid.
Perque el nottre lit, feliç 1 der
semblava que volgués calmar-se, a seria absurd obligar un eiutadi a punt de la propietat, tumbé es reTambé he rebut el president i el poneat ho porti a la reunió.
si mateix o Per meie-iá funciovagat dintre un paradís social, te—Es cert que anireu a Madrid?
terra, en canvi, va fer un fred in- formar part d'una entitat confessional mutable la cura la munió d'estanarle a les seres ordres. c-mprev i, en
secretari de la Cambra de Comerç
nia molt menys noble, molt maro
si se 13 reconeix el dret de Professar
—No bo sé de cert encara. Però
Mitigues i càlculs que fan alguna
tensissim.
cada cas. si la causa allegada pel
Navegació, els quals in'han parlat
la religió que tingui per convenient
digne que ei sets avi que patea: 1
sociblegs per abolir la propietat prierintieressos que afecten la classe is possible, pulx que hi ha una serie rateó justifica legalment aquesta defrueix i llana i camina. L'home
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SENSACIONAL

MELODIA
EN AZUL

La novella
d'una pecadora

Charles Ringles
&eta Nisien
Phil Manis

"La fiesta del rey Col"
Fantlelo
Ardides ~Wats
Un film de dibuixos en colors de
Watt Disney. Es una festa que un
rei de contes de fades déme a altres
personatges d'altres contes. Com tots
els Walt Disneys, delicias. No té,
però, la senzillesa i la gracia, i sobretot l'argument d'altres films del mateix autor.

Urqulnaona

Warner

Fina

El melodrama és un art que té les
seves regles fixes i els ecos resultats
esperats i segare. "Barrio Chino", P erb, s'aparta d'aquelles regles sense
abandonar els resultats, i hem de dir
que precisament en el que se n'aparta és en ella que ens agrada mis.
Això vol dir que no ens agraden els
melodrames, i no creiem que sigui cap

Les 50 girls més bonique' de Hollywood,
que us suggestionaran
amb els encisos deis

heretgia dir-ho.
*Trisco Jenny", que Es el tito! del

film en angles, és una noia, filia d'un
taverner de San Francisco de Calförnia, que ha de tenir un fill del P ianis
ho con--tadelcé.Ei,prqu
fessa al seu pare, aquest d'una bofetada l'engega a terra, quan hi is,
comen.> el terrible terratrèmol de
roo6. En ell la noia es qued a sola, va
a parar al barri xinès, té el fill, i
per a mantenir-lo, es dóna a la mala

seus cossos i l'alegria
'de la joventut
La revista més frívola
deliciosa que ha realitzat el cinema

'entibio •
AtIäntIo Filme
Un film interessantIssim que per
mitjà de mapes en moviment ens ereLenta de manera clarissima les diferente qüestions que planteja l'expansi6 imperialista del Japó.

"Barrio Chino"
TIWICIlalretento

R. K. O. — S. I. C. E.

i

er

Frivolitat

vida. Com que té inteHigencia i carácter—coses rares de trobar juntes si
no es en una enquesta—va endavant i
arriba a controlar el vici sie la ciutat
nova. El noi, del qual s'ha hagut de
separar, es fa home sense saber de
qui es fill; grécies a les seves maniobres, anuHant l'adversari, el fill, que
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posta el nom dels seus pares adoptius,
guanya el arree de fiscal i Persegueix
implacablement el gangslerisme. El
soci de Jenny, Per a dominar-lo, vol

Avui, matinal a les II,
a dues pessetes

Luxe - Belleaa - Art
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EL CINEMA
LES ESTRENES
"Vuelan mis canciones"
1.1fIlme

Fantäsio

Si el cinema tingues algun pecat de
que redimir-se, i encara que bi hagi
qui n'hi pengi una colla nosaltres no
podem mis que aquella
culpes inherents—i necessiries—a tota
obra humana, la facutat de reproducen que té de coses, jets i vides >sudes podria fer-li perdonar moltee
culpes. La biografia, en efecte, qua
es portada atril, honestedat té una

g ran miss6 didáctica. Pera, transportoda al cinema, que al costat d'aguceta te la de l'art i la de rentreteaiment, cal tractar-lo, a mis, en funda
d'aquests dos elements, i allò que hanria estas un tractat instructiu, peal"
sec, cal que esdevingui una cosa lleugera i graciosa. La biografia, aleshores, serme Perdre el sen carácter d'història, ha de procurar, i molt, pel d'obra d'art i pci d'espectacle, i cap dele/
bornes célebres no ofereix tantea possibilitats en aquest sentir, sobretot
are el cinema sonor, com els grans
músics, qpe amb gentilesa que guerser, i literats no tenen ni tindrien mai
a'to porten la música; i no cal dir que
l'amor atnb música, i amb música de
l'interessat, és molt mis agradable tete
no pas l'amor sec, tant més (luan els

músics està provee que, Per una ra6

o altra, tenen una vida amorosa molt
enes fecunda que no pas els altres
mortal,. D'ad, dones, que siguin molt

seks egre¡de, les biografies dels grana
músics que no pas les dels gran, generals, perquè les primeres porten al
cinema els amants de la bona músi-
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ca, molt mis umbrosos que els de lea
bones guerres, encara que sembli mentida donat el nombre dels que s'aprofitaren de la darrera i els dels que
es preparen o esperen per aprofitar-se
de la pròxima.

Es per sisó que l'estrena de "Vuemis canciones", que es un film
basat en la vida de Schubert o més
concretament en la seva famosa Simfonia en si bemoll, coneguda per la
Inacabada, veje el Fantäsia ple de
gom a gom i l'Agrupació de Periodistes Cinernatografics, que preseatava el film, i Pau Casals, que el patrocinava, es trobaren la feina fela
amb dir només que es tractava de
Schubert i de la "Inacabada".
I el públic no se sentí pas defraudat. El film ens mostra Franz Schubert a Viena, fent de mestre d'estudi
i ensenyant els alumnes de cantar,
en comptes de multiplicar, i amb
aquest motiu sentiu el lieder Rosa de
Bardina cantat per un cor infantil.
El veiem després en la seva presentacid en societat 1 sentim un fragment
de la seva Simfonia fins al Punt que
la filla del compte Estherazy la interromp amb les seves nahes. Assistim
al suplici del compositor per seguir
treballant en la seva obra, el segahn
a Budapest i veiem de Schtsbert ¡ la comptessa Estherazy, interrom
put pel pare, i en el casament d'ella.
al qual la germana el fa assistir; tornen a sentir la simfonia, que torna
lan

a interrompre la comptessa, perb amb
les seves llàgrimes. El film acaba
amb la concepció de l'Ave Maria
quan a través camps Schubert es tro-

ha amb una imatge rústica de la

Verge.
Naturalment, si tota la música que
hi ha en el film hag uts d'Em r de
piano, el conjunt resultaria una mica
monòton degut a que aquest instrument, sense un fons, sense un coixl,

tindria poc volum per omplir una gran
sala. Al mateix temps, calia que l'espectador, i ad entra ja l'art, assistts,
no a la vida de Schubert i al naixement de les seves obres tal com eren,
sind a travis de l'art de Schubert;
que, en certa manera, penetré, en la
inspiració del músic. Es per anca que
el film, quan el gran mane s'asma
al piano, ens déme l'obra ja orquestrada, coas la aomniava el Compositor
De mis a mis, no era pas possible
de limitar la música a a quella etee•
nes en que el músic s'amen al piano.
El cinema usa constantment la música en les escenes mudes i corn a lona
en moltes de parlades.! Schubert proporciona nimbé aquesta música, fent
del film una 'moteta de le quai eng
det el fumad
Harte JeraY dutbdtikeeg Scheibert
molt ben caradtritzat Martha fe
gerth una eompteme Eatharesr
bella i quo canta malt be. Coa a eetrille Pedt frefeedl León Mide;
da delito« ea el pa per de la fIlla dd

revelar-li el secret del seu naixement,
pero?. Jenny mata el seu cómplice en
el moment que va a fer la revelado!".
Preces, el fill fa condemnar la seva

mare, presa, etc., etc. Naturalment,
acaba malament.
William A. Wellman ens presenta
rucia en tres diferents moments: el
primer, que is el millor, el San Francisco d'abans, i després el terratrèmol
(molt ben realitzat) sin!) el seu pintoresc, les males del 1906 al 1914,
que li donen un color extraordinari.
Ve després l'època dels gangster, i
la cosa ja no te tant to, encara que,
tal com la presenta el director, de
manera molt sabria i mis a través de
l'aspecte sexual que no pas del sanguinari, e un to de novetat que inte
arri--resa.Finlmt,vbe
ba el meelodrama, i aci ens trobem
amb tots els tòpics del melodrama.

EL TE
La Clausura de la temporada d'hivern del Liceu
Demà, a la nit se celebrarä
al Teatre del Liceu un concert

simfònic de clausura de la temporada d'hivern.
Hi ha en aquest concert l'oportunftat de facilitar al mestre
director Knappertsbusch, que
ha obtingut en la direcció de
les obres wagnerianes un triomf
absolut, una ocasió d'acreditar
els Sexis mèrits d'interpretador
excepcional i de domini absolut
de l'orquestra.
El programa serä de primer
ordre: La tercera Simfonia (Heroica) de Beethoven; "Serenata nocturna", de Mozart (per a
instruments de corda); les
obertures de "Tannbauser" ,
"El vaixell fantasma" i "Els
mestres cantaires" ¡ el "Viatge
de Sigfrid pel Rin", del "Capvespre dels Deus", de Wagner.

La companyia de Mercè
Nicolau al C. A. D. C. I.
El C.A.D.C.I., entitat, com es sabist que es preocupa de totes les
manifestacions, ja siguin artisticeses
com culturals, que afecten a Cataltrnya, ha organitzat amb la companya
de la prestigiosa actriu Merce Nicolau una serie de quatre ¿raques de
Teatre Catalä.
Fins a la data han estat dues les
èpoques manifestades, les quals han
constituit dos èxits rotunds aix' d'interpretacib con, de públic.
Per a la tercera, que tindrä lloc la
tarda d'avui, s'ha escollit l'obra en tres
actes, original de Santiago Rossinyol, "Els ‚avis de Vilatrista", per
creure que enclou perfectament la
pida i la ironia d'aquest immortal
autor.

Merce Nicolau i la seva Companyia
fan una deliciosa interpretació d'aquesta obra rossinyolesca. Abans de la
representació, el critic teatral Sr. Andreu A. Artís dissertarà sobre "El
Teatre Cataré en l'època de Rossinyol
La Direcció escénica anirä a
rec d'Enric Jiménez.

TEA1RE AMATEUR
A Barcelona
Ternilla Idanelic. — Amb l'obra
"La %reina del terrat", aquesta Tertúlia celebra astil a la tarda una
funció a honor i benefici de la senyora Teresa Sirvent, destacat element d'aquella agrupació escénica.
Per deferencia a la beneficiada, la
senyoreta Pepeta Gabardós cantaré
unes caneonetes. La testa, com de
costum, será a l'Ateneu R. R. (Cabanyes, 33 i 35).

...pruners plans
ELS FILMS FRANCESOS A
AMERICA. — Segons unes dador publicarles en una revista cinematográfica francesa, el nombre de filma exportats als Estats Units durant l'any
passat ha estat de deu films contra
tense lque s'exportaren huy anterior. Cal remarcar, però, que l'exportada americana a Franca ha min.
val considerablement.
LA PRODUCCIO CINEMATOGltAFICA RUSSA.—S'he decidit
que en aquest uy 1934 es produeixin quinze filme documental, i, natunalment, de l'activitat dele treballa

de pelar", s'he casat amb Doris Warner; no da cap estel, cons ho podria
suposar; únicament Es filfa de l'amo
de la Warner 13ros. First National,
que, com es recordará, es la productora de la mejor pan de filme de
Cbenyn Le Re.
LA CENSURA DE SUISSA. —
El nou govern *adalid' de Ginebra
ha autoritrat la presentaciú del film
~lisie 'ES creme Potemkine".
HA MORT UN GERMA D'ESTAN LAUREL. — Ha mort Ted
Alexander, gentil del ¡ames còmic
Stan Laurel, el company insuperable
d'Oliver Hardy.
ELS PROJECTES DE HAL
ROACH. — T6 M'ende de fer una
aleta pellico% asá la paella LaurelIfeedy, ia la gied interrindria pm:4ln~ Ramon Novarro; pel que
es vele. o tracia d'una oontinuaclb
de la aova modalitat de filme cómica,
11011, deendles 'Fra Miedo". de
la matiza gerelhadlreeter.

Ihm a

Un film meravellós

parlat en castellit

* Per a

totes les persones de cor.

* Un drama que enterneix i penetra;

viscut per

l'alire...

VINCENT KORDA AUTOR
DELS DECORATS DE "CATALINA DE RUSIA". — Vincent
Korda, que ha dibuixat els decorats de "Catalina de Rúsia", la
nova producció d'Alexander Korda
per a London Films, que preparen
els Artistes Associats, ha sobrepassat en aquest film la seva brillant labor de "La vida privada
d'Ende VIII". Secundat per un
grup de consellers tècnics, ha combinat el color i la precisió amb tot
l'esplendor d'aquella epoca tan decorativa.
NOVA PEL.LICULA D' INDEX-FILM. — Adolf Aznar, director de les peHicules Index-Film "El
millón de Luana" ¡ "Miguelón",
aquesta darrera interpretada per
Miquel Fleta, està treballant en
l'adaptació cinematográfica d'un
nou argument.
EL VALOR HUMA DEL
FILM "YO HE SIDO ESPIA".
Els fets narrats en aquesta
cula són autenticament histórics;
esdevingueren a la Bélgica ocupada
pels alemanys durant la guerra europea.
Marta Cnokaert era aleshores una
jove paisana belga que es velé convertida sense voler en l'heroina d'aquesta emccionant epopeia d'espionatge, d'amor i heroisme. Acabat
amb l'armistici lhorrible pesombre,
Marta Cnokaert recobri la llibertat, i és avui la seny ora de Makenna pel seu matrimoni amb un
ex-combatent angles.
Les "Memóries" escrites per
Marta amb el títol de "Yo he sido
espía" han estat escrupolosament
seguides en rodar aquesta cinta.
LA MUSICA DE "EL CAFE DE
LA MARINA". — El mestres Demon i Gaig són els que han tingut
cura de la música del film de Domenee Pruna que aviat seta presentat al palie barceloní. En la música s'ha tinzut especial cura que fos
d'aires populars de la nostra costa.
El primer film sonor catalä va amamats per aquests dos músics que han
actuat entusiàsticament en la filmació
del poema de J. M. de Segarra.

Cinema Avenida, seguint

mes gratis espectacles en cinematografia, això es, aquell material que ve avalat amb un hit
positiu i sorollós, presentará a
partir d'avui, diumenge, din
la grandiosa pellícula MetroGoldwyn-Mayer "Rasputin y la
Zarina", en versió dialogada en
que es presenta per
primera regada a Barcelona.

DIUMENGE
en sesal continua, des epanyol,
'de lea 9'45 del mati Aquest meravellós document
històric que ha obtingut segurament l'èxit més gran de la
a les 9'15 de la tarda, temporada,
en la nema versió
única i insuperable
i a les 10 de la nit espanyola
per la seva puresa i emotivitat

rurals.
CHENYN LE ROY S'HA CASAT. — EI director de "Soy mt fugitivo", "Vampiresas tp33", "Duro

* Per als que estimen furtivament.

d'un

El

AVUI,

incompreses.

* Per alsitonies gelosos.

Sant Feliu de Gulgols. — Ei dia
29 de gener l'Agrupació Romea representé al teatre Novetats les obres
"J o y en tu t", d'Ignasi Iglesies, i
"L'amor vigila", de PoalsAregall.
Sota la direcció de Benet Escrivä,
hi prengueren part les senyoretes
Dolors Miralles, Carme Mentes,
Maria Astor, Angela Colet i Francesca Domingo, i els senyors Emili
Casanova, Josep Jacomet, Lluls Riera, Josep Font, Francesc Pro>,
Benet Escrivà i Narcis Masferrer.

la seva politica de presentar els

AVENIDA

* Per "a -les mares

A les comarques

Les reestrenes
al Cinema Avenida

Naturalment.
Ruth Chatterton segada els avatars
del film. Es per això que ens agrada

mis també a la primera Part que en
la darrera, per 11 que aquesta sigui
de mis lluiment per a una actriu.
Pera Ruth Chatterton is una gran actriu. Entre altres actors hi ha Louis
Canten; l'actor destinas pel seu nas
a fez papers d'home tèrbol, James
Murray i Donald Cook.
A. FERRAN

ArN! 0:

constituirá indubtablement un
èxit sense precedents, encara
mes gran que no el va obtenir
l'es m entada cinta en «asió de
la seva estrena en versid Fingiese.
Els tres germans Barrymore,
coneguts per la familia imperial de l'escena, a les ordres del
gran director rus Richard Boleslas y ky i amb la rneravellosa
interprelacid de Diana Vynyard,
han realitzat en aquest tenia
apassionant de la caiguda do
l'imperi rus la mes gran interprelació de la seva carrera artística.
E/ Cinema Avenida, aurb el fi
que tothom pugui assistir a
aquest espectacle sense parió
ha organitzat per a it y tti, dinmenge, una sessió continua de
Lea e'as del matf a les 915 de
la tarda, continuant la sessid de
la nit a les deu.
Heus ad rin nou bien que pot
apuntar-se el Cinema Avenida.
en la seva creixent llista de
grans esdevenirnent s.

AVUI, ESTRENA LA MUSICA
• • NOTICIARI

Contare Francas Costa- tose. —
Francesc Costa, el nostre gran artista MI vio% acostuma a olerir-nos
cada ene una espléndida mostra del
seu art, en un tontee

1
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Demà, dilluns

ESTRENA
en sessió solemne al

Cinema

Catalunya
Es recomana que s'abstinguin els indiferenti davant els problemes tràgics de
l'Amor.
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El corresponent a rany 1934 tirldrà efecte a la tarda d'un dels diumenges de la vinent Quaresma.
No cal dir, tractant-se de Erancese Costa, que el programa seré
combinat amb l'encert habitual de
les veritables festes d'art que sap
oferir-nos el ilustre eminent concertista.
Schola Orpheonica. — Avui, a les
cinc de la tarda, tindrà lloc a restatge social de la Schola Orphebnica, Mercaders, 32, pral., un festival
artistico-musical, amb la collaboració
dc la seeció Camines i Gavots, d'Acció Catalana de la Barceloneta.
La primera i segona parts del
festival esmentat aniran a cárrec de
la susdita secció infantil, que interpretará un escollit programa de
cançons i ballets populars catalans,
dirigits pels mestres Ramos Martín
i Josep Tales.
Un opuscle artistie de "Audicions
Intimes" (Casal del Metge). —
Audicions Intimes (Casal del Metge) ha publicat un artistic opuscle
amb detalls interessants dels concerts que es proposa donar fins a
l'acabament del P resen t curs.
Figuren en aquest llibret les fotografies d'alguns dels eminents artistes que actuaran a "Audicions
Intimes'', entre els quals hi ha el
gran pianista francés Alfred Cortos,
que donará tres concerts amb coinentaris; el violoncellista Gregor
PiatigurskY ; el niestre Eduard Toldrä, director d'un conjunt de cambra; les nostres institucions Quartet
de Corda de Barcelona, Quartet
lberic amphat a Quintet amb la
pianista Issbel Martí Colin.
També va decorada resmentada
publicació amb bella retrats de Zoltan Kodaly, Chopin, Schumann,
Liszt, Beethoven i Manuel de Falla.
les produccions dels quals autors
ocuparan una part important dels
programes d'Audicions Intimes.
Poden obtenir-se'n exemplars al
mate i x Casal del Metge, Orfeó Catalä, Unió Musical - Casa Wern
Associació de Música da Camera,
Via Laietana, 46, cisque, tercera, o
demanant - los al telèfon 17798.

Aaaociaci6 de Música da Camera.
L'Associació de Música da Camera
redueix a un mínimum el nombre
de solistes de primera categoria que
actuen en els seus conceda, per tal
de donar tota l'amplitud possible a
les grans manifestacions simfóniques i corals, remoce d'un interés
prdpiamen
t
artistic predominant.
Pera quasi presenta un solista,
sempre és de categoria excepcional.
Per exemple, dintre d'aquest curs
oferirà al set' auditori una nova «asió d'admirar el violinista Kreisler,
la presentació del qual 'a la nostra

ciutat, feta per la mateixa Associació, ams enreja, perdura encara en
la memòria de tots aquells que pogueren assistir-hi.
Mes tard vindri l'Orquestra Simfónica de Madrid, dirigida per reminent mestre Arbós, al qual s'està
tributant un grandiós homenatge, co
ocasió del seu septuagesim aniversari. Per aquest motiu, els concerts
de Barcelona de la Simfònica de
Madrid, que no cal dir que
completa, revestiran una importància ex traordinària.
Per als dies 18 (diumenge) i 24
(dissabte) de febrer, Música da Camera anuncia l'actuació d'una artista nord-americana, de la qual hom
té referències excellents, Ruth Posseit. En el primer dels seus concerts
actuará conjuntament amb l'Orquestra Clässica de Barcelona, que dirigeix ei mestre Josep Sabater.
Associació de Cultura bituricaL —
Aquesta Associació presentaré per
primera vegada a Barcelona el celebre Grup Instrumental de Brusselles, el qual actuará exclusivament
per als socis de Cultura Musical, el
17 de febrer.

Llegiu LA PUBLICITAT
PROPAGUEU-LAI
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ele acuse pels fels de
San. Carlos

treball
conflictos
del
Eis
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E ésser escorcollat quan entreve a l'Audiència
"ts trobada una pistola autornitica a un acompanyant de l'advocat defensor de Primo de Rivera
Madrid, 3. - Avui sIsa ceichrat
a la Secció Segona, presidida pel seryor llene, la vista de la causa
instruida pels desordres ocarreguts
a San Carlos, dels quals resultaren
vletigaes alguna alumnes de la F.
I.". E.
Actua com a fiscal el senyor Tri:.:clad. i com a defensor, el senyor
psep Antonio Primo de Rivera.
En entrar al local on emir Metal:acta l'audiencia sOn escoreollats els
que ho fan, i a un individu, que
servible que acompanyava el senyor
Primo de Rivera, se li ha trobat una
pistola autontätica.
Figuren cota a procesaate Agusti
Aunar, Josep Miguel Pitarte i J oa
-ruinaCmboe.
En la seas declaració maniicsten
e
no
es
trobaven
dintre
la
Fa,
Ca
eultat de Medicina. quan ocorreguereas els successos.
Corn a testiraoni proposat pel fiscal compareix ei senyor Manuel
Marsans, estudiara de Medicina, que
explica l'ocorregut, i manifesta que
e,s tres individus que s'asseuen al
banquet estaven entre els avalotadore que trencaren els mobles.
..Afegeix que va veure disparar el
;ramitas Agueti Aznar.
El Iletrat defensor fa veure que
t: testimoni ha incorregut en contradiccions, pina que en la declaraca surnarial manifesta que no sabia quino eren els assallants, ni
quina havien disparat.
El teatimoni contesta que alelore digné que no sabia quina eres,
referint-se a qué no sabia coi la ea
deien.

Afegeix el.delaraut Marsamen:
-Jo en vais ademar que anaven
e GOrn Ot re un assas.inat ande armes.
Ei senyor Primo de Rivera: -Delatar- vea de fantasies.
El testimoin Joan Murillo diu quee
reconeix eem a estudiant un dala que
seuen al banquet un altre el eoseise de vista, i el tercer e5 Per a ell
completament desconegut.
Afegeix que pot afirmar que entre
els assaltants f.gurava Aznar.
Tumbé mallete que no velé que
Aznar disparé,, sesee que pugui assegurar que no ho fea
A contintiaciit presten declaració des
testimonio de la defensa.
Declara el sentar Sánchez Cobiza,
que reconeix com a alumnas ele pro.
cessats, i diu que en els dies que pre
Cediren al d'antes havia notat alguna
efervescencia entre els estudiante.
El bidell Mariä Martí manifesta que
conejx els protessats únicament des
del dia dudes i que no veié que porte armes el procesara .Aznar.
Declaren altres escoiars, i eh defetsor renuncia a la práctica de la resta de la prova propasada, exceate l'examen del testimoni Guerra, que manifesta que va estar ande Pitarte el
dia d'autes entre le nou i les deu del
rnati.
El fiscal en l'escrit de qualificació
demanava per a cada un deis proce_ssets quatre mesos i un dia d'arret
pel delicte de desordre públic, i despres d'efectuada la prova ha retiras
l'acusen', i sitie distat sentencia atuso-

Ln incendi
El ni, rector de la Univeral miaisteri 11 18 Burra iitat de Madrid seayir
Madrid, - A la plante
baixa del cos principal de Pedí- Cardenal pan pusessid
*.

fici del Ministeri de la Guerra,
iij ha installades les oficines
de la gl.irclia civil, s'ha protill
incendi. motivat per la
, n Iefaeció.
En els primers moments,
e:nprat el material d'extinció
de t'esmeran departament Oficial, però mós tard ha arribat
ei parc de la Direccid de Bombe •
Aqueas, desprns de penosos
ti eballs que han durat tres hoces, han aconseguit autocar el
feo, que destrona diversas tus,
tes 1 part de la instan/tetó central.

Homenatge al catedràtic
mayor Odón de Buen
Madrid, 3. - Aquesta tarda s'ha
celebras un banquet a honor del catefrene enyor Odón de Buen.
Hi han assistit nombrosissims profesare, amics i ex-alumnes del conegut catedràtic_
Ande l'hornenatjat han mes seient
e la presidencia el ministre del Treba:1, senyor E,stalella; el suts-aecretati d'instrucció Pública, set». Of Pere
Arcnasa; lea-ministre sensor Gire;
e: -ector de la Universitat Central, se113-,r Cardenal: el director de l'Institut Geografie i Cadastral: el dege de
la Facultat de Medicina, senyor Sane
ch-a Gavian; ei director de la Casa
Velázquez, Mr. Duntas, i un ajudánt
del ministeri de Marina, i els doctore
hleh iPelele, Ezionner tiere. Medine i Alvarez.
En destapar-se ei zampa?», el senyor Ruiz ha Ilegit nombroses gellte tons, entre elles la del ministre de
la Gorernació , senyor Martinez Bar Ti; la del senyor Royo Villanova, i
altres,
lía ofert lacte ei senyor Folch, de
la Facilitas de farmaciaDesprés han pee:•/ el sots-aecreari
aListrneció Pública i el ms5re del
Treball, els quals hen fet un exaltar
de la personalitat científica del
•
• or Calón de Buen.
Per altim l'hometiat,at ha pronuaciat un llarg discurs, i ha fet una ex/raid& de la seva !larga vida proles.
ri(nal. Ha cante, algtele: ankdotex
dc la seca Mar g a existencia dinvestigacio.
Tots els orador, han estat malt
arlaudits.

Telegrama de protesta
7. 1adrul, 3. 1.•.‘juttlatur5ll
de G'amp ha dirign, al prestgeut
(51 Consell, al da les Corla i al
m inistre de la Clevernaele, el
s egüent telegrasnar
"Este Ayuntamiento en sesi ón de ayer acord0 mangesiar
a Y. E. sei disgusto ante el pro.:
/o da de iitittlislta al »fue Lal'" Sotelo Y itelljtnitya eltuttendo
disp oeirioness de »Misa tribunal
ha }opado librar lde eulind°
eliden ientoe . eriaos . l ebtrna >tia
Arecklisimo ndmero."

de carric
Madrid, 3. - A la Cniversitat Crntral s'ha efectuar aquest mati Facie
oficial de la presa de possessid del
senyor Cardenal, nou rector d'aquell
centre datar.
La cerimònia ha revestit un caree* Privat i s'lia desenrotllat breeturnt,
Iii han assistit el sots-secretari
d'Instrucció Pública, senyor Armen,
els degans de les distintes facultats,
el secretan de la Unic..‘rsitat, stiersos catedraties i els repreenrams de
les distintes associacions profess'oaals
que integren la F. U. E.
E l sois-secretan i d'Instruecia Pública ha proounciat breus paraule fent
resaltar que la incora,ra,:a (El senyoe Cardenal en el Rectora' no representa-ca una presa .le possessia nova, puix que el senyor Cardenal coneix de temps a g ua drrec dxlada
I; sea ocupació de vis:e-rector i c0deix la reponsabiltat d'aquest lloc.
Amb igual cuncisi.., ¡la epresat
et doctor Cardenal, qt.e ha tingut
afectuoses paraules per a tots els assirtents a Pacte
Acabat aquest i contestant pegver.
tes dets periodistes, el doctor Cardenal ha dit que crea aboblutameut no,
cessari preacindir en squest mareent
de rota mena de declaraciuns.
Jo no aóc Ine mis un mandatari
de la Junt a-ha tEt- l a que e:tu/usará el seu criteri un rol; earrJlarla
l'opinió de tots els que :a c.rnponen.

---

grup d'es n udients caelies insidia le F. U. f.
• "" tina

huna, 1 per al dimana será =Oda
a l'assemblea l'oportú acord perquè
Drenen una decisió definitiva,
Enleteix Ii ImPresat6 que obrers
patrona arribaran a un acord, i que,
per tant, no arribar* a produiree la"
vaya anunciada per al dia ro.
Caste116, 3. - S'han reunit les forres vives per a tractar de l'atur obrer.
Han acordat, de moment, ajudar ami,
una quantitat en metallic.
Els obrera i patrona han demanat
que s'intensifiquin les obres que són
en turs.
Valencia, 3. - Comuniquen d'Al.
balat de la Ribera que els obrera vaguistes del carop es fuguen a cegafia'
reixer davant el delegat del Treball
a Valencia, amb l'objectg de tractar ,
de la so/ucid del conflicte.
El governador ha ordenar q ue se
celebrin aquestes entrevistes al Govern
Oviedo, 3. - Ha començat a San
Esteban de Previa la vaga general
promoguda pels elements extremistes
tom a protesta contra l'empresa d'eleetricitat de Btrresne. exigint la rebaixa del aren del Huid.
El comerç huía obert les portes,
pera a les deu del matf lea ha tancede.
El governador ha manifestar que
imposari eancions als comerciants que
han saneas
Ha afegit que abres% maquinistes
de la linla del ferrocarril basen-astesfit es n'asen a transportar carb6 al
poble de San Esteban de Previa
Tambi al noble de Las Arena: vaguen els obrers de la fibrica

El !mayor Estadella deis.

L'actitud dels

Madrid, 3. - A clus gua r ra d'onze
del metí iba rentis la vista de la
causa pels successos de Sevilla.
Ha informar cl Ilerat senyor Fieuttoe. defensor del comandant Martín Naranjo, el qual ha dit que l'Estat Major és un organisme autònom
del cornantament, i el senyor Martin
Naranjo era cap d'Estat Major. No
féu mes que complir les orees del
general Carda de la Herranz.
Demana l'absolucia (lel sets pateocinat,
Seguidament informa el tinent coronel n-alera, defensor de Cuesta Dominguez, el qual afirma que el seu patrocinat s'encarreaä del cornandament
del Mimen ei d ia 5 d'a g ost, i el sorarengue el moviment.
Demana, tumbé, l'absolució del sea
defensat.
Se suspen la sesiO mttja hora, i
es repten yergue informi el senyer
Ir .Aragón, defensor del tinent coronel de la guàrdia civil anear Verea
Bejarano,
Exculpa l'actuació del processat,
que únicament compli deures nue
Imposava la disciplina militar.
Demana, e= els anteriors Retrate,
)'aMolució del seu deiensat.
Per últim informa ei sein ,,r lilasea Garzón, deiensur del tinent euronel de la guardia civil senyor Rangel
Mima que el seu patrocinas no Ido
altra cosa que cursar ordres relatiVes a efectuar treballs burocràtics.
Acabes els informes, el president
pregunta a cada un deis processats si
teles quelcom a allegar.
El general González demana autoritzaciO perque es llegeixi un escrit
aeu en el qual es fan algunas malkstacions.
Un secretani dóna lectura al dit
eszrit.
E/ senyor Gonrälez diu que o el
general Sanjurjo, amb tot el seu prestigi, i comptant anib l'ajuda de tota
la guarniciú, Lacassa, teo compitan
com pot estranyar ningú que fracasad,
ell també.
Parlen breument els senyors Rodriauca Palanca i Martín Naranjo.
A /es clues de la tarda acaba la
Vista de la causa , que queda conclusa
per a sentencia.

solialistes
davant

L'elevacid de fardel de
druguei a s productes

Madrid, 3. - Diu "El Socialista":
"Como recordarán nuestros lectores, en uno de los recientes Consejos de Ministros quedó aprobado
un proyecto de ley presentado por
el ministro de Trabajo, por el que
se intentaba derog ar al decreto de
23 .de agolto de 1532, que da a las
grandes empresas ma caso de despido injusto el derecho a optar entre readmitir a los. deseedidce ri in
-demnizarlos.
Comentábamos el propósito del
señor Estadella concediéndole la im.
portancia que moreda, ya que de
haberse llegado a consumar se leu hiera arrebatado a la clase obrera
una de las mis importantes conquistas obtenidas merced a la gestión ministerial del camarada Largo
Caballero.
Por referencias particulares de
fuente autorizada, ha llegado hasta
nosotros el rumor de que el tninistro de Trabajo ba cambiado de :panera de pensar y que en su con,
secuencia continuará en vigor Cl referido decreto."

Cele Iza (medid tede4tat
el Menee di beba

sabes la Ilei de termes
mealelpls

Un

Melase, 3. Els estudiante católica elan derlarat en vaga per
vint-i-quatre liare com a protesta
per l'assalt del sen soca! social.
Amb aquest molla Otea produit
incidents a la porta de l'Institut, que
ha estat aperlregar•
Els guàrdies d'as e alt han dissolt
grups d'estudiant
Un grup d'estudiante eatólics ha
assetat el local de la F. U. E. 1 ha
destrotat el mobiliari.
Saragossa, 3. - Subsisteix el confilete
te escolar. No %len renovat les.
clamaba a l'Escala Normal ai • l'Es.
cqla Industrial.

CARNAVAL

Es imprescindible
el vestit de amoblar'.
Maroa WIrlmt Psis,
7•1•••• MINA

El dictamen de la Comissió de
Treball sobre la Ilci de Serme municipals ha quedat redactar abrí:
Art. únie.-Quan els patrons que
necessitin emplear obrers en els
treballs agricoles no acudeixin ale
registres o avisos de tolleveació obligratória regules per la Ilei de 27 de
novernbre de 1931 i el sets reglament
de 6 d'agost de 193 2, i eonteutin
trelialladers foraes, huyan de febo sempre a base de jornal' no inferien, als establerts pele er g anisM e s locals COM(1 •1111113 i a falta d'abre, i en el ser detecte,
taRtbe Pea anialUtnita tractats en/loe s-los que rrgenrin per al tribal!
de la lecalitat pida prémiela oto
t14 dits organismes funrihrPn.
I.ex eledincjes pee Mcompliment
44 que prieeptua aquesta article aniran als respectius Jurats mixtos.
Queda derogada b lid de al d'abrii de Paz Hei de la Reblica
de e de setembre del lit any ' artielt. yaite M otea fispinsitiona tren! citgiies de! reglament de 6 crigost
„.5 gel elltel ene regule epemi al
lis dippoeicioes . i al precep•uat ere
aquesta Ilei.

l

Pils Mis dal 10 cregost
a Sevilla ha elidid

Toledo, 3. - Continua la vaga
general.
Una comissió d'obrero i patrona
han visitat el ministre de Trebaa i
li han parlat del contacte.
Demä vindrä el director de Treball per tal de presidir una assemblea que celebraran patentas I obrers
a la Diputació.
, Un grup de vaguiste ha trencat
las llanes de diversos establiments,
entre elles dues de gratis dimensions
41 la porta de la sala de festes del
produft gran alarma.
Casino,
Els guärdies d'assalt han detingut
dos individua que formasen part del
gong que eoaccionava i ha plantat
elaboressin unes conclusions, que una
cara a alguna vaguistes.
Madrid, 3. - Slan reunit al mieisten de Treball les representations patronal i obrera del gremi
d'hotels, cafés 1 similars.
En acabar, els vocals obrers i patrons han manifestar que s'havia
pres record que ambdues entitate
elaboruen unes conelusions, que una
regada presentades a Hure assemblees respectives donessin lloe a un
acord definitiu.
Sembla que l'acord patronal consistirá en el següent:
Augmentar en trenta pessetes el
eles el sou dels cambrers de caía, i
en so el deis cambrers de bar, concedint 15 pessetes al mes als abocadore, i resmerzar als cambrers anotrienal; de permanencia.
Tot abra, és ciar. és comptant que
/t'alinea el drei que tenen de dos cale al dia.
El delegat provincial ha proposat
una fórmula segons la qual als cumbrera que guanyen més de 360 pestetes mensuals no seis concedirá cap
augment; als que guanyen de 200 pestetes a 360 se'ls aUgIlleenaris el sou
en quinze pessctes al mes, i per als
que són compresos entre les 210 i 270
raugment s'elevarà a 43 pessetes.
Agrieta proposició sembla que
está d'acord amb el criteri deis cambrers, que prelereixen una quantitat
d'augment igual per a tots, scilse tenle en compte els distints ineressos de
cadascun.
L'assemblea patronal, cm hauran de
discutir-ce les conclusions presentades
ectualment, tindrà Rae el oinent di-

teix del propòsit de derogar un deeret
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La vista de la causa

';

•

CO•SenitS.

El governador ha autoritzat una reunió de xaguistes per tal d'acordar la
fórmula que rebatieren aiim b0 extreEl governador ha elegir que en el
ras que secundin l'atar els obrers
aquesta actitud serle.
serveis
declarada ¡Ilegal i procedirà en conEl governador ha estat vistat Per
en* represen tació del Sindicat
brers Minaires de remares-a carbonífera La Nueva , pe r tal d'interessarle amb robjecte mat es resolgnin al¡emes diferencies que existeixen amb
motiu del contrarte collectiu que tenes amb l'empresa i que en cas de no
resoldre's quedaran parats Ano "res.

la República
(Ve de la trinie ru piginu)

Si no fessint això no hauria velases la pena que es reunisein els tres
organismes principals del ninviment
politic i sindical.
Perque té importancia j transcendencia la retirada, no es feria
sense escoltar el parer deis organismes abans citats; pes') un con
feta l'obstrucció al Govern, amb
torea les conseqüències, continuaria
carrer.
Abordstlem totes les clanes i
omplirlem de ressonància tots els
pobles d'Espanya.
Per de prompte el diumenge vinent parlan a Madrid el nostre
oompany Prieto. No suhl equivocarme, perd cree que la intenció del
cliscurs del senyor Prieto no será
le duna improvisació. Sembla que
les paraules sean precises i mesesredes, i que tindran valor programätie. Es veurä guinea són lea noetres relaciona amb la Reptlblica
<ruines lea nostres aspiraclons immediates.
Ja clk que cree no equivocar-me.
Començament d'un a campanya?
PriMeg d'una obra profunda?
A mesura que disminueix la conl'anea en el Govern mismita lagicament el nostre optimismo.
EL QUE DIU EL SENYOR

BESTICIRO
El Huy« Beateiro, en una onversa que ha sostingut amb alguna
emita particulars, ha exp ressat els
seas dables respecte al prOxitn moviment socialista, el que' creu que
es reduir a reivindicacions mes
es menys arriacadea gmb gne cal
respondre tothea a lea ineitations i
provocacions de les dretes.
Np ignora que la maJoela de la
ciaste Proletädn que semi* ras,
¡Unció socialisti . esté excitada en
grau eurem; 911Tó oree QUE sabrä
mirar amb sertnitat la situació
tual i esa
' el monten( d'yenseguir les eses pre•avions per cantina de normalitat.
S'imposara, el seny a cesta de
asceitlois 1 de Vahee; paró pe a
• aixel cebáis que de. de lea aliene
ee «merenguéis la Mintió 1 no es
consentissin les diäries provecaclens
mis o menym dieectes.
El pitior que por fer-se ea inculcar recelo als ideals, del proletariat
quan els änims etten revoltats i
quan el que podria actuar de fre
és incapaç de poder frenar.

conclosa per a

sentència

esnanyels
Madrid, 3. - Aquesta larda,
a les dual:4 han celebret una
reunió id ininisteri d'Agricultura el titular d'aquest aspartament i els ministres
Conierç i d'Estal.
Tenitn entes Loe han t'ansiar
impressions davant rimminont
confliote de l'elevació do tarifes
per a l'entrada dele no:stress productos a l'Urugurvi.

Sobreseiment d'una causa
contra Match
Madrid, 3. - La sala segona del
Tribunal Suprern ha acorde el sobre/serme» de la cansa que se seguia
contra Joan Itarch per delicte cuneaban a les places de Ceuta i Melilla.
Antlast preces sha inicias 5110•5
incordian seguit a la Delegació
senda de Sevilla, i slavia acordat
spRicitar el sobresciment per la junta corresponent del ministeri d'Hisenda.
L'acord de la sala segura ha este
motivat per la petici3 del fiscal general de la República sollicitant el sobreseiment Mute.

Petició de dos clergues
Madrid. 3. - A la Comtasie
parlantentaria de Justicia s'ha
reina una instäncia signada Per
toa »ves. rectors rurals sollicitant que tots els eelegittstics
quan tinguin 01 betl emite!'
otm
er enpstrsenrsPuobesir, e esa'illesitter:eall gagelui?eaärnii:
l3nutliirma
g
n Pcl
tinguin 40 anys, en ele subsidia
de la Clerecia.

El Sr. Ruiz J'unes recrimina l'actitud dels

socialiates
Madrid, 3. - L'ex-eap de minorte% d'Arrió Itepubliratra de
les Corla Qonslituen4 senyor
Hulz bines ha enjudiciat el par* socialista dient que la demodada neo ha anota/ ele seas
mitjane evelutius, 1 que, per

conetighent, ne eatia reodrrer
a mbtodee d'neeló dIreota. per
mi estar tes eire1111%•1•11eiel) •
pll

Aquesta mAiliates poden Iracassar i provocar con, una conseqflancia la violencia de lea
organittacione do dretes.

Neu,1tt1i , tet n porid%
Irtnniir-r+r-

i ilom

Han i tenia'

registrant-ie temperatures molt

bailete. - No *iban pogut restablir gran nombre de

comtmleacions interrompudes. mort de fred

Madrid. 3. - El fred intensissim
que ve sofrint-se a Madrid des de
fa alguno dies ha culminat aquesta
lumbrada que el termòmetre marcava 6 grana sota zero.
Les noticies que se saben de provincies són les següents:
De 8 grane sota zero cap abaix
ha estat Zamora, Seria, Avila, Segóvia. Cuenca, Logroño, Navarra,
Peca, .1 El Terol, aquesta arnb

Wau
Per
s: temperaturas de 3 a 8 graus
sota zero han passat Jaén, Palencia, Burgos, Valladolid, Madrid, Toledo, Guadalajara, Ciudad Real, Albacete, Cáceres. Alava, Saragossa,
Girona i Granada.
1 de zero a tres graus les restants
fino a 38.
Reinosa, 3. - No es recorda ¡seis
méu ve//s de la població una nevada
de la magnitud de' l'actual. Fa 36
botes que no circulen trens. Ets
viatgers protesten de la forçosa i
perllongada detenci6.
Nombrases vagons d'obres públiques 1 diverses mäquinea exploradores treballen entre ReMosa, Mataporquera 1 Poreajal.
Durant la nit ha nevat a HuercalO yera i altres pobles i les muntanyes han aparegut cobertes de neu.
A la costa anomenaa de Juan Simón, ua automóbil que ha sortit de
la capital i es dirigia a Canzallar
ha quedat presoner en la neu.
Els viatgers han baixas, del veliicle i han emprés la marxa a peu.
En alguns nobles les nevades dificulten el trànsit.
Saragossa, 3. - El fred és intens.
Ha arribat a una temperatura de 8
graus sota zero.
Ha ocorregut un cas no conegut de
molts aros enca: els trens del migdia sortiren retardats a causa d'haver-se glaçat l'aigua dele tubs de les
locomotrius.
També s'ha gelat l'aigua de les tubeles de diverse cases
Avfla, 3. - Sha recruat el tempo-

Un borne

ral de glaç i neu a tota la provincia.
A la capital s han glaçat les Subscrito
de coa4ucci6 d'aigua. El riu presenta
la superficie glaçada.
S'Ila desencadenar im huracà que
arread de soca-ml guarra mil Pies
del Pinar Reina. Els camine que condueixen als pobles i a la capital han
quedat obstruits. lían comentat els
treballa per tal de desernbarassar-loa.
El Farol, 3. - A la carretera de
Betanzos ha estat trobat mort de fred
Baldomer Carrasco. - la població
s'ha deseacaclenat un temporal de neu,
la qua! , als monta, ha assolit un gran
gruix. El frech és intensissim.
' Ciega, 3. - Ha caigut una imponene nevada sobre la cinta,. La temperatura ha deocendit 1 la neu s'ha
glaçat als carrera.
Caste116, 3. - Continuen els temporals llamps sobre la poblada.
Ha caigut un llamo al lar de Cap Palos i l'ha destrocat totalment; ha re.aultat un ferit. Les autoritats marfth
ales han avisat pe radio els navegants. Un rabea ha dernanat 'urgí
al far, 1 han sortit en el set sesees ere
remolcador ¡ un subrnarl
Un submarí ha prestat auxili al
vaixell italia "Careo", qua e. trobava a l'indret ele Cap Palos, amb una
avaria a la máquina.
A causa del temporal han entrar
en arribada foreesa diversos vaixegs.
Freira:al de la Sierra, 3. - Durant
la nit ha nevat a aquesta tintas, A
les vnit del matí la temperatura se
guedx a sis graus sota afro.
La Coruña, 3. - Aquest cuatí han
aparegut nevats els turma dels voltants de la ciutat i aleases c ama de
la població.
La neu no ha pres als carrers,
si a les teulades.
Com que fea mole ternps que ha me
no baria fet la seva aparici6 a apesta poblaci6 respectar!. 1. despertat
curiositat, i la gent ha sortit abs a jares per tal de presenciar el bell panorama que seis presentava.
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I el senyor Meerfu U oferelx
les forces monärquigues
El Socialista publica le segiient nota
politica:
"Durante una media hura coniaretn
-cironayetdlCámrosedores Careó y Lerroux.
Por informes de buen cculducto nos
fue posible averiguar que en la conversación habida entre el presidente
del Consejo y el ¡efe de la Lijes Regionalista se trató, 1//1 5 Yet mis, del
traspaso de los eervicios a !a Generalidad de Cataluda.
Pelara inuy bien ocurrir que el
Idee CeMb6 se haya opuesto nuevamente a /a realización de &has traspasos, y especialmente al aspecto
económico de la cuestión, que, 00010
Ce sabido, aún no está resuelto por la
Comisión mixta que entiende ro el
aS•100.
Dessis de la •ntreviata dt referencia, el señor Camb4 sostuvo t.na
conversación cop t111 diputado para
nosotros desconpcido. En tal momento
3e acercó al grupo don Ramiro de
afaeztu, quien, dirigiéadosa al ex ministro monärquico, le habló de la situación política y le dijo:
-Ustedes disponen en Catalaint de
tanta fuerza como el que más. Y nos
por otra parte, podemos ofre--otrs,
cerle aquella de que disponemos."

La salut del Sr. Martinas
Barrio
Madrid, 3. - El sot o -torretan de Governacid ha rehul Pis
periodieles a primera hora 'le
la tarda i els tun (lit, que el senyor Martinen Barrio, ja mi l /Oral de la nava mataltta, !savia
arudit al seu desnate oftrtal,
d'un halita suerial eiiet per
assistir a un àpat que havia de
oelebrar-se en una s'enhebrada.

Eiegiu LA PUBLICITAT
Propagueu-la!

Garanties
Madrid, 3. - Sota la presidencia
del senyor Albornoz, s'han reunir al
saló del ple del Tribunal Suprem, els
vocals del Tribunal de Garantice.
Primerament alta aprovat la com..
catória per a la provisió per coman
de le placa d'oficial major del Dio
banaL

Despees el president ha donat comp.
te de les gestiona que s'havien meta
aat pequé el Tribunal pugui imago
lar-se al Pelan del Senas.
El senyor Albornoz ha dat que lea
impresakee cebades pela enearregata
de lea pealaras no tren molt sanable.
tóries, pecó de :ores manera no ibavis resele res en eones«, i que anima
assumpte ha d'ésser objecte d'un acord
del Parlament.
Tumbe ha estas estudias el regle!mili de régim interior del Tribuna/.
Per últim els vocals s'han lamentat
que, per manca de facilitase, no poden ésser estudiats els assumptes a
fans,

Vetllada a la memòria del
Dr. Novoa Santos
Madrid, 3, - Al Paranimf de la
Facultar de Medicina s'ha celebrat
una vetllada a la mentirla del doctor
Noma Santos.
Hi han usistit nombrose camarines, i ha presidit, en nom del minios
Ire, el sots-secretari, senyor Arman.
El local era completament ple.
Han fet ús de la paraula tm
ne de medicina, el doctor Aackraga
SanmartM i el catedrätie senyor Jiménez flau.
Després s'han Ilegit unes quartilles
del doctor Marañón, molt elogiases i

lentPeideeS.
ItiM
il

el senyor Armase s'ha
adherit a l'acte, en nom del Govern, i
ha dit que el senyor Novas Santos
Loes un home profundament preocupat
pels problemes socials, 1 purificat liberalisme.
Ha •eabat dirigint-se als estudiante
gen
- diDier-rall;t40. Però emb el propasit

Tes els madors han estas mesh
aplaudits.

s'ALBO

PARO
(Pontevedra)

NS

Iletiolie per al tocador - Unto per al bany
VENDA. kV, L'ENOROS; PjUIPUINERIA LA FLOIUDIL

Es imminent la El senyor Lerroux
deinent enes etaLi
d'un nitestactons del senyor Martínez
front únic
re # Barrio
d'esquerres
(vi 4 1. (lime a Pagise)
r

.Aquesta nit s'Ira celebrat al domicili d'Acció Republicana una reunió,
a la qual han assistit representants
dala partits republicana d'esquerra.
L'objecte de la reunió era examinar la proposta feta pel cap d'Arrió Republicana, senyo Manuel
Azafia, encaminada a la fusió de
tots els partits republicana desguerra.

Els reunits han guardat en sortir
absoluta reserva; però segons les
nostres noticies, no s'ha pogut arribar a cap acord, perque el representant del partit radical - socialista
independent ha mantingut el criteri
que en lloc d'una fusió de partits
ó, a fi
havia de fer-se una federaci
que cada un pogués conservar les
sa yas caracteristiques.
Els representants dels altres partits iban mostrat conformes amb
proposta del senyor Anea.

La Comissió gestora
d'Albacete
Albacete, 3. - La nova GoMiesió gestora de la Diputad()
Is'ha possessionat avui del arree.
La integren quatre radicals,
un. toneerzador, un d'Acció Popular j un socialista.
En absència del governador,
els ha donat possessió el president sortint.

La propaganda d'esquerra
Valenca,i 3. - El ministre de
la Governació ha ordenat al governador que no post dificultats
parque siguin radiats els discursos que es pronunciaran demb, diumenge, al Teatre ApollO
pel Front d'Esquerres.

Pels centres
oficials de
Madrid
DISPOSICIONS DE LA "GACETA". - Madrid, 3. - La "Gaceta" publica un decret autoritzant
el ministre de Justicia per tal de
presentar a les Corts tul projecte de
Hei pel qual es concedeix l'amnistia
as senyors Benjumea i Calvo Sotelo.
Un altre autoritzant el ministre
d'Obres Públiques per a presentar
un projecte pel qual s'autoritza
promoure la immediata «acució
d'obres relacionada amb tots ela
serveis que d'ell depenguin.
Un altre prorrogant per un mea
a tot el territori nacional Vestat de
prevenció, declarat per decret de
3 de desembre.
Una ordre d'Estat dispoaant que
durant l'absència del senyor Josep
Maria Doussinague, sots-secretari
del departament, s'encarregui del
deapatx ordinari de la secretaria el
director d'Administració, senyor Vipene Alvarez Bella.
tina ordre de Justicia dispesant
que eta escalafons de la carrera judicial j fiscal, corresponeuts a l'any
de 1933, es publiquin com mis aviat
Una ordre de Finances concedint
la franquicia postal i telegräfica a
la delegació representant del Govern
de Catalunya.
Una alta condonant els dreta
amgatzematge del material amb recartee estable« per a l'estació da
Vilafranca del Penedès, durant
vaga general del 2 al 16 de desembre passat.
Una altra nomenant vocal repreaentant del Traban al Patronat de
l'Habitació, de Barcelona, el senyor
Frederic Heredia j Valls.
Una altra disposant que la companyia de ferrocarrils de Mallorca
qtuidi exceptuada del regim general
de retir obrer obligatori, amb l'obligaci6 de complir el seu personal
les. disposicions q u e l'illaareixen.
* El President de la República ha
reta* la Junta de Govern de la Germandat de Periodistas de Madrid, el
Sr. Artur Me:rinden i el Sr. Bastos.
* El ministre d'Instrucció Pública ha marxat aguase matí cap a Mälaga, d'on tornan dilluns o dimarts.
e El ministre de la Guerra ha rebut aquest mati els generals
Ile. Casademunt, Gómez Crea i Llanos: els coronels Bermúdex de Castro i Moreno Laque, d'altres capo
i oficials.
* El ministre d'Estat ha conferenciat amb el ministre de l'Uruguai.
* Al Ministeri d'Estat han facilitit la segúe nt nota
El Chnsol d'Espanya a Chicago, senyor Sebastiä Romero. ha donat, al
sets pu per Menea, una interessant
«referencia sobre el Quixot, patrocinad per la Lliga Hispano - AmadMOL

Mi han aasütit els organitzadors
i ora nombro« í selecta concurrencia.
La conferancia. pronunciada en espanyol, ha estat seguida amb gran
interes pels assistents, la majoria deis
*eh coneixien la llengua castellana.
ifa en« comentada favorablernent

Pes la palma

Conträriament al que ha:
via afirmat aquest, motiva
la prórroga de l'estat de
prevenció l'actitud del.
socialistes
Madrid, 3. - El senyor LeITOUX
ha estat tota la tarda al seu despatx
de la Presidencia, on ha rebut algutres visites.
A dos quarts de vuit ha arribat el
ministre de la Governació, senyor Marfinen Barrio, el qual ha passat immediatament a conferenciar amb el President.
En sortir, poc després, el senyor
Martínez Barrio ha dit als periodistes:
- Ha estat una visita ràpida, senyors. He vingut a donar compte al
President del nomenament de les comissions gestores, en el qual assumpte
estic ocupant-me amb tota activitat.
La visita al amor Lerroux ha tingut per objecte donar-li compte d'algunes dificultats amb qui es topa en
algunes províncies.
-Potser a Granada? - ha preguntat un periodista.
-No siga« indiscret - ha respost, somrient, el ministre.
A les vuit de la nit ha abandonat la
presidincia el senyor Lerroux.
-Vaig a anticipar-me a donar-vos
la noticia. Com heu vist, acaba de visitar-me el ministre de la Governació
per tal de donar-me compte del nomenament de les comissions gestores,
assumpte que porta personalment el
senyor Martínez Barrio per éster
d'exclusiva competencia, i perquè jo
no creo cap dificultat als companys, ni
Per les persones ni per la poli/Ira.
Amb aquest motiu hem parlat una
estona sobre aquest assumpte i res
mis.
Un periodista li ha preguntat si
en el darrer Consell s'havien ocupat dels rumors i noticies que vénen
publicant-se tots els dies respecte
al moviment que preparen els socialistes i altres elements.
El president del Consell ha respost:
-Aquestes noticies poden donarles sempre que hi hagi Consell, tense temor a equivocar-se, perque es
natural que en n'ocupen/.
En començar els Consells, el ministre de la Governació ens denla
compte de la situació d'ordre públic, i naturalment el Govern s'ocupa d'aquests problemes.
Ja el fet ¿haver prorrogat l'estat
de prevenció a tot Espanya indica
que el Govern està previngut, i adverteix a tots que no l'agafaran desprevingut.
Ara ens ocupem de la beata de
dimecres a honor dels funcionaria
de policia que han estat recompensats amb la Banda de la República.
Un periodista ha dit al President
que aquest era bon senyal respecte
a l'ordre públic, i el senyor Lerrotor ha contestat:
- En efecte, així és; encara que
tempre hi ha núvols a l'horitzó.
Després ha anunciat el senyor
Lerroux que anava a despatxar amb
el cap de l'Estat, a la firma del qual
sotmetria un Decret de Treball interessant i que causaria molt bon
afecte.

EJ públic cataLi fa

cultura pàtria llegint

ESPLAI
El triond d'ESPLAI
el constata l'augment programes: de
milete de lectora.
L'art, la literatura,
l'amenitat i l'actualitat
catalana i mundial sanen per portantveu

ESPLAI
ESPLAI fa l'amic
de la llar Catalana

Deixeu-lo entrar a casa vostra
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Advertim a les P ersones a las
quilla interesal la publicació im-

ens meten gas ele originals han de di-

mediata de lee noto que

rhrlr-es teta a la Rodead& Corta
Catalanes, sao, i.er pla, iban'
de les ison del nora. EN oil
ene arragn roda tard d'aquel*

hora o ea& adresate a la
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ment
asoyelit FRUSTEAT, - Gijún, 3. - A lea ,enat
del naif, quan es dieta a la fabrica
de farines Jover rempleat Vicenç
Julia, que anava montas en bicicleta, en arribar a la Gran Via, davant
la fabrica de vldre "La Bohemia.",
li han sortit al pas tres desconeguts que es tapaven la cara amb
bufandas i li han exigit els diners
que duia, els guata acaban de retirar del Banc de Gijón per al
pagament de jornals.
L'atracat lliuri 5 00 pessetes que
duia en nietaHic, i quan es disposara a lliurar dues mil pessetes
en bitllets de banc ha passat un
camió, que sha aturat, i els seas
ocupants han perseguit eta atracadora, sense que nlagin pogut agafar cap.
UN LLAMP A LA PAROLA
DEL CAP DE PALOS. Múrcia, 3. - Es coneixen detalls del
que ha ocorregut al far del cap de
Palos.
Un 11Xtnp ha destruit la illuminació i ha causat grans danys en les
habitacions del torren, que ha resultat ferit.
El torrer i la seca familia s'han
refugiat a l'estació radiotelegräfica,
i han avisat del que ha ocorregut
a la Prefectura d'Obres públiques,
des d'on han avisat els vaixells que
estaven navegant. ja que el cap de
Palos is un deis llocs mes periliosos de la costa.
immediatament ha sortit un enginyer afecte al servei maritim amb
personal suficient per a reparar el
far.
LLICENCIAMENT DE TROPA. - Madrid, 3. - El "Diario
Oficial del Ministerio de la Guerra"
publica una circular disposant que
del lo al 21 de febrer siguin Ricenciats, per passar a la situació de
disponiLles, en servei actiu. els individus de tropa dels costos, unitats
i dependències de l'exércit del Marroc i destacament del Sahara pertanyents a la segona crida del reemplaç de 1932 i que hagin romplert
un any de servei.
INAUGURACIO DE NOVES
PRESONS. - Malaga, 3. - En
l'exprés han arribat el sots-secretari de Justicia i el director general de
Presons, que assistiran a la inauguració de les noves presons.
Màlaga. 3. - S'ha inaugurat la
nova presó.
Han assistit a lacte el sots-secretari de Justicia, el director de Presons i les autoritats.
TOPEN DOS TRENS DEL
METRO DE MADRID. - Madrid, 3. - A l'estaciú del Metro de
Diego-León han topat aquest mati
dos trens, el número 2 i el número a.
Conduia el primer Damià Aranda
Caro, i el segon Eduard Sainz Toca.
Per efecte de la topada ha resultat lerit el primer conductor i un
passatger del tren núm. 4, Miguel
Andrés, de dinou anys.
Ambdós ferits han estat assistits
a la Casa de Socors del districte de
Buenavista, on han qualificat de
lleus les ferides que sofrien.
Els dos trens han sofert desperfectes.
ATRACAMENT I TIROTEIG
A MALAGA. - MUsca, 3. - Al
lloc conegut per Los Callejones, cinc
pistolera han atracat el cobrador d'una casa de cornerç i s'han apoderat
d'un saquet que contenia dues-centes pessetes.
El cobrador portava a la butxaca
interior de l'americana vuit mil pessetes que no han vist els atracadora.
Al barri de la Trinidad un grup
de sospitosos ha fet front a uns polides que anaven a detenir-los, i s'ha
entaulat un tiroteig que ha durat
una bona estona.
No hi ha hagut victimes.
Ha estat detingut el pistoler Pera
Ofíate, que ha Pres Pa rt en el tiro
-teig.
AGREDEIX A TRETS UNS
JOVES QUE LI PRENEN UN
DIARI.- Madrid, 3.-- Aquesta nit,
a primera hora, un individu, en passar per la Gran Via, davant del
Palau de la Música, ha fet dos dispara de pistola contra dos subjectes
que se li havien atansat.
Després ha llançat a terra la pistola que ha estat recollida per un
guardia urbi.
Diversos transeünts que han presenciat el fet, han detingut l'autor
dels disparos.
Els agredits foren portats a l'equip quirúrgic, on han manifestat
anomenar-se Felip Pérez Alonso, de
19 anys, estudiant, i Gonzälez Jiménez Herrero, de 25 anys, empleat.
El primer, que es de filiació
arista, presenta una ferida d'arma de
foc a la cuixa dreta; i l'altre ha
rebut la bala a la ingle.
L'agressor ha estat arrestit i portal a 'la Cornistaria.
Els joves ferit, toto 'tos d'estat
heu, han estat traalladate als seus
reopectiuo domicilis.
L'agressor ha estat portat a la Casa
de Socors del districte central i
nomena Jaume Burgos Goa:Mar, de
anys, impressor.
Sembla que anava per 1 . Gran Via
llegint "Renovación". Davant d'el1
anava un ;ove i darrera un altre, 1
quan ha arribat al lloc del :meces, se
II ha apropat un jove i li ha arrabassat el periòdic de les mana. Aleohoras ha te« una pistola i ha disparat dues vegades.
Jame isa manliestat davant del

lIseri que no era ell Tutor dele'
disparts, parto ha Wat reconegut coas
a tal per diversos transeúnte qhe ha-

vien presencias el succés.
Després de prestar declarada ha
estat trames al Jutjat de guardia.
Encara que l'incident no té Importancia, entre els traneeänti que
van sentir eta dispara hi va haver
pinic 1 es va produir una gran n onfusió.
UNA EXPLOSIÓ EN UN VAIXELL CAUSA CINC FERITS.Cidiz, 3.-A bord dcl creuer "República" que realitzava preparatius
per sortir cap a Maó ha esclatat
una de les canyeries de les calderes
i ha ferit diversos marinera.
Ha resultat un fogainer contusionat i altres quatre marinen amb lesions de pronòstic reservat els quals
han estat hospitalitzats a l'Hospital
de Sant Carlea.
El creuer ha ajornat la seva sortida per a reparar avaries.
ESCLATA UNA BOMBA EN
UNA LLAR.- Saragossa, 3.- Al
poble de Villadoz, ha esclatat una
bomba que hi havia entre la llenya
de la llar d'una casa de familia.
El nen de nou anys Jesús Gutiérrez, ha resultat amb gravissimee
cremades a la cara i a la mi esguerra, la qual kit/ necessari ampu-

tar-li.
La guardia civil busca els autora.
TRETZE SINDICALISTES DETINGUTS.-Saragossa, 3. - La
policia ha detingut tretze sindicalistes que obligaven a cotitzar els afiliats al Sindicat.
ATRACAMENT.- Bilbao, 3. A darrera hora de la tarda s'ha comis un atracament a les oficinas de
la Societat de Carregadors del Moll,
initallades al pis segon d'una casa
del carrer d'Anavidarte.
Dos individuo armats de pistoles
han sorprés els empleats i s'han apoderat de 2.500 pessetes, després de
lligar els empleats i tres obrera que
han arribat durant l'atracament, als
quals han tancat en una habitació
próxima, d'on han sortit després els
atracadors.
LLOPS ALS VOLTANTS DE
GANDIA.- Valencia, 3.- Comuniquen de Gandia que als voltants dein
poblats próxima al Grao, han aparegut gossos morts que presenten senyals de huila amb altres animals,
els guata estan mig destroçats.
El cas ha estat denunciat i examinats els gossos pela veterinaria
han dictaminat que les caracteristiques de les ferides són d'haver estat
atacats i morts per llops.
Alguna llauradors declaren haver
vist llops que fugint del fred s'han
refugiat a la zona de Gandia, per la
qual cosa s'ha organitzat una batuda.

AGRESSIO D'UN CONTRACTISTA QUE PORTAVA UNA
ESCORTA DE QUATRE
GUARDIES. - La Corunya, 3.El contractista del mercat, senyor
Juli Rodríguez Blanco, ferit ahir a
la nit, continua millorant.
Resulta extraordinari que la bala,
que entri pel costat, sols Ii ireenes la pleura, sense interessar-li
el cor, però anant-hi de pocs milIhnetres.
El succés ha causat gran indignació.
Quan fou agredit, el senyor Rodriguez Blanco duia quatre policies
per protegir-lo, però els agressors
aprofitaren l'excés de circulació per
cometre l'atemptat i fugir.
Slian practicat algunes detendono.

S'ha reunit la Cambra de Comerç, i ha acordat solidaritzar-se
amb la Patronal per a protestar de
l'ocorregut.
ATRACAMENT A UNA FLECA. - Madrid, 3. - A dos quarts
de deu de la nit tres desconeguts
han penetrat en una fleca del carrer de Monteleón.
Armats de pistoles, han obligat el
dependent Alfons Paso, Angel YaSu, nen de tres anys, i Josep Carreras a posar-se de cara a la paret.
Els atracadors han anat darrera
el taulell i s'han apoderat d'una cartera que hi havia en un calad i d'un
cistellet que contenia monedes de
plata.
Immediatament han abandonat la
botiga.
A la sortida un dels atracadora ha

abandonat un capell.
La filia del flequer, Encarnación
Carreras, observant quelcom d'anormal, ha sortit a la botiga, i ha vist
cont l'atracador operava en el cabria.
El malfactor, en advertir la presencia de la filla, l'ha amenaçada amb
una pisotla, i la noia ha demanat auxili des d'una finestra.
Ha acudit el dependent d'una
carnisseria immediata, anomenat Sixte Bustamando, i ha intenla!. perseguir els atracadors,
perol, un d'ells ha disparat ¡ l'ha
ferit greument al pit.
El dependent de la fiera,
Ildefons Pasos, tambo ha perseguit els atracadors, però en
veure que disparaven contra ell
ha abandonat la persecució.
Diversos transeünts i vaina
han recollit la víctima ¡ l'han
traslladat a la Casa de B000rs;,,
després l'han portat a l'equip;.
qtairslagie, on Ii han pramicat
una operació.
Els atracadora ' han emportal. 500 peaaeles en ballets
argent.
La policia cerca els atraca
dora.

A la "Contag ió de Nonata Parla,
de ,Palestra", Ii Es un goig remarcar el resaorgiment ascensional del
valenciaaiarne, el qual amb un sentit totalitari desnata, cada dia anis,
lea consciencia, s'estalles del paf'
germä.
De les ternes alacantines, fins ara
no gaire propicies als imperatius
patriòtics valenciana, ens arriben
noves del seu abrandament integrador, havent-se establert ,darrerament centres valencianistes al mateix Alacant, Alcoi, Cocentaina i altres ciutats i viles, que, amb els
fundats anteriorment, palesen de
faisó inequívoca la seva incorporació definitiva al moviment alliberador valencia.
Les comarques castellonenques,
assaonades de temps per la Ilavor
fecundissima dels patricia Huguet.
pare i fill, la Societat Castellonenca
de Cultura, Carlea Salvador i el
malaguanyat Tomäs i Martí, entre
altres, han vist ja fructificar els
seus afanya i neguit a de tants anys
de huila en un centre valencianista
de primer ordre a la capital de la
Plana, on les activitats de l'esperit
per mitjà de conferencies, colònies
escolars d'estiu, cursets de valencia, etc., l'excursionisme, l'Orfeó
Valencia, al qual hi ha mis de noranta inscrits, etc., etc., sintetitzen
l'ah exponent de la voluntat creadora i capacitació patriótica de qui
estan posseits aquests ferms Iluitadors de l'ideal.
De les contrades centrals, Valencia, ultra els innombrables C2;1tres patriòtics entre els quals destaquen el Centre d'Actuació Valentianista en primer terme, Lo Rat
Penat, Acció d'Art, Agrupació Valencianista Republicana, Partit Nacionalista Valencia i molts d'altres,
el setmanari "El ami", que tots
ela catalana nacionals haurien de
llegir, l'Editorial Estel, la Societat
d'Estudis Valenciana, etc., etc., ha
vist augmentar les seves possibilitats reivindicadores amb l'actuació
ardida de la benemérita Agrupació
Valencianista Escolar.
Aquests estudiants de la Universitat germana aciben d'instituir la
Universitat Popular Valencianista;
en una crida emocionant adreçada
als estudiants, als obrers, a tots els
valencians en general, els invita, per
la cultura i per patriotisme valencia,
a Fassistincia a les classes (dotze
cada mes) que seran donades a la
joia gótica de la Llotja valenciana,
pels capdavanters del valencianisme, les quals abastaran tots els as-pectes que la vida moderna exigehr,
a més dels temes exclusivament ledicats al retrobament valencia.
En evidenciar als patriotes catalans el concepte òptim que el mc•
ment valencianista Ii mereix, la
"C. de N. P., de P." voldria remarcar també la importancia que aixo
representa per a les futures possibilitats de totes les terres de la nostra llengua; i fa una crida a tots
els catalanistes de bona voluntat
que vulguin ajudar-nos perqué pas.
sin per les oficines de Palestra
(Corts Catalanes, $ 92, pral.), on els
seran donats tota mena de, detalls.

CanancuIsura
XVII Exposició-Concurs

Amb l'exposició general de canaria de totes les races que avui,
diumenge celebrara a l'Hivernacle
del Parc de la Ciutadella, el Eoment de la Cria del Canari, de Barcelona, donara per finida la seva
XVII Exposició - Concurs de Canaricultura que va començar el diumenge passat amb el roncara de
cant flauta, celebrat amb gran éxit
a l'estatge de l'Institut Agrícola
Catalä de Sant Isidre.
L'Hivernacle del Parc de la Ciutadella (entrada pel carrer de Pau
Iglesias) sen, dones, aquest diumenee, igualment que els altres
anys, el lloc obligat on es reuniran
tots els aficionats a la canaricultura, car es sabut que el Foment de
la Cría del Canari, de Barcelona, te
per norma de presentar un bell estol de notables exemplars de canaris a aquest ja tradicional certamen.
Els organitzadors fan avinent als
qui participaren en el concurs de
cant flauta del diumenge passat
l'obligació que tenen de presentar
també a l'exposició els canaris classificats, si volen tenir dret al premi
que els pertoqui.

Els canaris de totes les caces que
concorrin a l'exposició de diumenge
hauran d'ésser Iliurats a la Comissió organitzadora fins a les nou del
//latí; tot seguit es procediri a la
classificació per races, i després de
les deu del mati l'exposició restara
oberta al públic, que podrä visitar-la
lliurement fins al capvespre.

rqui,stidei car-

L'alc.Ldi visita4 lee

á fet I
Mil* :je la* ra'd.L3 j
q u e hanereemät des
Itbs,átst pro- truides poi-t empora l

cgssit;ainse fiança

Nositneua balsa nUniere 14, com.
post pel jutge Sr. Pire Fernindes Carda, el fiscal Sr. insausti i l'oficial
Sr. líamela. prengué decluaci6 al
detingut Joan Figueres i Soler, complicat en la fabricació d'explosius per
a realitzar actes de sabotatge a les
vies del tren.
A pesar de portar el detingut tants
dies ,incomunicat, Figueres, amb gran
a plom, repeti el que té dit el primer
dia. i va fer protestes d'innocincia.
Acabat aquest nou interrogatori, se
li notifica laute de processament i pre56 sense fiança, i que se li assenyalaven 2.000 pessetes per la responsabilitat civil.
Figueres va voler assabentar-se minneiOsament de en qué consistien les
2nixi pessetes que ii assenyalaven, esa'
encara arre no tenia diners per a gaudir
de la llibertat. creie trobar-les.
Quan se li notifica que quedava aisecar l'estat d'Mconumicació i que
passava a la presó. llanca un sospir
i digné que u la presó ja tenia amics,

alnienys ho passaria distret. Els
seus amics vI, ...le dos detinguts i
processats quan l'intent de e.dforació
de la bomba al café Espanyol. Va dir
que eren amics d'ideologia i que desitjava conversar amb ells.

L'acivació de la Soc'eta t
d'A1racci6 de Forast era
En la darrera sessió celebrada per
la Junta Directiva de la Societat
d'Atracció de Forastero, sota la
presidencia del senyor Mariä Rabió
i Bellvé, foren presos els acords

següents:
Admetre com a socis numerario
els senyors Lloren Bonastre i
Unís Maubert, ambdós hostes d'aquesta ciutat, i com a socia cooperadors, els senyors Josep B. Arias,
Josep de Macorra, Antoni Castillo,
Llorenç Cué, Srs. Noriega, Cué i
Comp., Tomas Gonzalez de la Colina, Caries Prieto, tots ells de la
ciutat de Mèxic. el senyor Enric
Prador, de Chiapas, i Joan Camps,
de Tipagan, república mexicana;
aprovar l'estat de comptes corresposeso a l'any 1933, que havia dúoser presentat a la junta general reglamentaria de socio; agrair al delegat general a Mixic, senyor Bertran. de Quintana, el brillant informe trames, en el qual detalla la
seca actuació, aixl com larticle dedicat a l'obra realitzada per. la Societat unte ;,'Ae la Itum en -la important resista "Acctin Económica",
òrgan de la Carnbra Espanyola de
Comerç d'aquell pais; atorgar un
premi de 5 00 pessetes per al Concurs de carrosses i disfresses que
es presentin a la Rua del Carnestoltes; contribuir amb un modest
donatiu en metallic al millor èxit
del festival benèfic organitzat per
la Germandat de Cambrers de Barcelona; Murar un lot de publicacions de la Societat a diverses entitats cultural; que el tenien demanat; donar-se per assabentada amb
satisfacció que sia un fet el revisat
a l'estació terminal de M. S. A. dels
equfpatges dels forastero que, procedents de Portbou, arriben a Bar-

1 #1 Vaicalde da Barcelona, se-

diyor Carlea PI 1 Sunyer, acompanyat del delegat ite Marina,
senyor Verdugo; del conseller
municipal .enyor Nasa», 1 del
cap de la Gudrdia Urbe*. seayer Albar, visitaren a/tic les

barraques del Bogatell que han
quedat destruidas a causa\ del
temporal de mar que s'ha regisirat darrerament, interc't sant-se pela damnificats,
quals han estat allotjats en un3
vagons de la Companyia
M. S. A. a l'estació del Bogatell.
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En la darrera sessió ordinäria de junta general celebrada
per l'Associació de Niatjants del
Comen i de la Indústria de Barcelona, sota la presidencia el
senyor Josep Domingo ¡ Purrey,
foren aprovats per unanimitat
els estats de comples de l'any
passat, dels quals es dedueix
que en el dit perfode s'han satisfet, solament per socorsos.
les següents quantitats:
Per malalties, 172.350 pessetes; per operacions quirúrgiques, 34.500; per pensions a
impossibilitats, 27.82908; per
pensions de vellesa, 11.09862:
per accidents, 1.250, i per defuncione, 227.33334, o sigui un
total de 474.36104 . pessetes,
superior al de l'exercici anterior i el més alt des de la fundad() de la Societat.
També fou aprovada per
unanimitat la Memöria reglamentària, en la qual s'indica
que durant l'esmentat perfode
anual han ingressat a l'entitat
137 socis de número i 27 protectors, i que el total de totes
dues classes de socia es de
6.534. Formen, a mea, part de
l'Associació, els següents associats: 26 d'honor, 32 Collaboradore, 100 corresponsals j 131
cooperadors.
S'expressa igualment en el
dit document que durant l'any
1933 han concorregut al Consultori Medie gratuit, installat
a la Societat, 2.368 malalts,
s'han practicat 8.308 visites.
Es procedí després a la renovad() parcial de la Junta directiva, i resultaren elegits els

senyors següents: Celestf Calla
i Candal, Maurici Torre i
Joan Vilä i Blanco, en concepte de socis protectors, i en
el de socis de número, els senyors Andreu Pérez i Serra.
Joan Alzina i Plana, Joaquim
Bordes i Prats, Eugeni Roig i
Gisa, Domènec Jaumandreu i
Sala, Juliä Via i Ric i Josep Miret i Albareda.
A continuació tingue lloc una
sessiú extraordinària. en la
qual s'aprovà la reforma de
diversos articles dels Estatuts
i del Reglament de la Germanda t.

celona. i documentar en allò que

possible sia el professor senyor
Garcia Larrea, resident a París, per
tal que pugui interessar als seus
alumnes de venir a Barcelona i visitar diverses ciutats espanyoles.
El senyor president dona compte
de la visita de compliment feta per
una comissió de la Directiva al senyor President de la Generalitat de
Catalunya, l'Honorable Sr, Unís
Companys, i de l'amable acolliment
que li va merèixer el prec que en
estructurar-se els diferents serveis
relacionats amb el turisme, es tinguessin en compte les actuacions
dels sindicats catalans que, com
l'Atracció, fa anys que treballen

NOTES POUTIQUES
CASAL D'ESQUERRA "ESTAT
GATALA" (Corts Catalanes. número 627). - El Consell Permanent recorda a tots els seus
soris i simpatitzants que avui,
diumenge, a les deu del coatí,
hart d'acudir a l'eslatge per tal
d'anar en manifestad() a retre
una visita d'homenatge a aquell
qui en vida fou primer President de la Generalitat de Catalunya, l'honorable Francesc
Maciä.

desinteressadament, i d'haver estat
trames a la Corriissió de Sanitat del
Parlament de Catalunya un escrit
recolzant els punts de vista de
l'Associació Catalana de Balnearis
respecte al projecte de hei d'Aigües
minero-medicinals i d'Aigiies pures

EXPOSICIONS D'ART
GALERIES LAIETANES
CORTS CATALANES. eta
4. ROSSELL
Pintura
ICTO
Emitan
4. CUEVAS
Pintura
111, PLA
9. PUJO
Fine al 18 del corrent

n
de l g il

L : S e cretaria general dona a coneixer unes comunicacions rebudes
del Patronat de Turismo de Catalunya i de la Federació Espanyola
de Sindicato d'In:dativa ¡ Turisme
referents, la primera, a l'actuació
que cal organitzar a l'estranger per
a mantenir el bou non' del nostre
país., ¡ la segona. a la creació de
noves entitats turiotiques; una altra del senyor Ricard de Orueta
agraint el diploma d'honor que li
atorgà. la Societat; i d'altres rebo den dels delegats a Aranjuez, Soto,
Isfarsella, Mónac, Näpols, Trieste,
Oran, El ( airo, Atenes, Londres,
Burlington, Alexic D. F. Temuco,
donant a coneixer Ihm r actuacM.

LA PINACOTECA
P asEINE ea muela ea
J. COLOM
Pintura
ami al 9 del COrrlInt
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IRARY TAYLOR
Pintura
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Pintura
Ana al 5 de Cebra,

-

SYRA

ditemateimi2....ween
.get

DIPUTACIO tea
reatar t Sr 1 O
An . arn•rnantacte
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Pintura
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deis nazis
Les provocacions
Reich vol arribar al desaii-naCeba
u'L
A
han tingut la virtut de faci. bäns La. pe;le'a _
però armant-se á
i els amistes
depén totalment de la comprovació
del
de la
litar el front únic
vita a treta :: L'Heme
feta durant la primera fase.
presentas pes

imblicació
A conseqüincia
Quai d'Ormemo-andan,
say, mitjançant ransbaixador Pastees,
a la Wilhelmstrasse, Alemanya també
ha let pública la servi resposta.

Encaro que no es tingui el test integre, dels fnuits sobresortints que ens
donen a conèixer les noticies de les
agències, apareix evident que Alemanya luz donat una resposta que no /.01
satisfer ni el goteros ir eneas si nin jai que sigui pacifista.
Cal considerar que el dret a la paritat d'Aten:al:yo fou admis tearicaMent en la reunid deis cinc, celebrada
o Ginebra en desentbre de 1932, aian
• Berlín hi baria liii govern fidel a
la Constitució de Weimar, i que aquest
¡Ira, Per tant, havia d'ésser revocas
desPris del canvi de rigim del gener

El Reich considera que la realit.
sació del desarmament general que..
daria afectat per un futur d'incer-

titud.

de'rany passat.
Caldria , que Europa es prrocupis
Mis del que ti fa dels esdeieniments
liltMaKyS. Hitler ha acomplert
imita, del Reich que su, JOU mili Possible per lapos/cid de Londres i de
?etrcgrad, unió que bina una força
snaorme a Prüssia, dominadora en ter-

rilen i amenacadora a l'esAtender.
AlenxanY a en la seta resposta parla
de la q.,iestió principal, la del desarmantext, per obtenir ci qual no is
necessari et set: rearman:cut (que, da!
tea banda, j'a esta fet-cous revela el
''Daily ExPr.3.1"- i en proporciono
Mis gratis de : ,,rs que hom pensa).
S'hauria trobat Jamprensible la demanda ¿'una red:avió major dels armaments deis atine; pa:sos, pera no
que Per tal d'arribar q l desarmament
come:1(i armant-se ella.
Un pum on la duplicP0 t alemanya
atareis' ezidrnt, es en el referent a
l'aviació. Es sabu t que el 2.eich posseeix una Ilota aèria enorme, dita civil, Pera que en cas de necessi ta t pot
transformar-se en militar.
Sense que colgui aprofundir més
t'examen del mentorandu nt , sembla que
es COnfirmen les suposicions d'alguns
diaris anglesos, els quals sostenen que
la veritable finalitat dAlcmanya is
guanyar amb negociacions meire prossegueix armant-se d'amagatets.

Berlín, 3. - Com a resposta al
nlemorandurn trances de primer de
gener proppassat, el Gavera alemany publica avui un mentorandum
en el qual fa notar que, segons les
proposicions franceses, el desarmament es mantindria alguns alguna
anys i al mateix temps Alemanya
hauria de procedir a la refosa del
seu exércit actual.
Pregunta, sobre aixà. el memorándum:
Corn podria procedir-se a sernblant cosa sense disposar Alemanya
de l'armament per al nou exércit?
Parla després del domini de les
¡orces aèries i protesta també de la
reducció propasada per França.
Agrega que Alernanya es troba
completament desarmada en materia d'aviació, i manif esta que la qüestió decisiva per a Alemanya és saber si la situació que travessa actualment ha de persistir encara durant alguns anys.
Pregunta Alemanya si les altres
potencies poden trabar algun motiu
o raó que justifiqui aquest estat de
foses.

No es pot permetre-afegeix el document--que Alemanya continui sot.
mesa, durant anys i anys a limitacions d'armaments que no són valedores per als altres Estats.
Cal fer notar que, encara que es
concedeixin a Ferrer-ea alemany uns
efectius de tres-cents mil homes, que
baurien de servir un curt període i
es proveeix a aquest exércit en el
cuas de la seva transformació de les
armes defensives indispensables, continuara per sota de l'exèrcit francès i dels d'altres E , tats completament armats.
En aquestes condiciona, la negativa acceptar les peti,ions d'Alemanya
equivaldria a una negativa al reconeixement de la igualtat de drets.
El Gavera alemany espera, per
tant, que el Gotean frances examinara amb més cura la qüestió i que
no es negara a prendre en consideraciä el puni de vista d'Aletlianya.

Els oferiments fets per Alemanj a de concertar pactes de no

agressió demoniaco l'esperit amb
que este dis,msada a prendre part
en la coopeiació internacional.
En terminar, el memorándum alemany plahteja al Govern trances
tatue qüestiona concretes.
EI

punt da vista francas

l'aria, 3. - Amb motiu de la publIcació del memoràndum alemany
del re de gener passat, als cerdee
diplomàtics francesos u fan aburvacions, que es refereixen principalment al control de les formacions
premilitars i de les forres colonial,

franceoes.

Alemanya tracta de demostrar
que el control podria suscitar conflictes, encara que el convertí fos
observar 1:eialment; allega que la
transformació de la Reichswehr en
milícies de curt termini seria mis
dificil que la d'un exercit en con s
-trució,onsdeaqltr
hauria de conminar a funcionar en
el nioment d'entrar en vigor el
conveni.
Es torna, dones, a la tesi
alernanya; la qüestió no progressa.
Pel que es refereix a les organitzacions premilitars alemanyes, es limita
a afirmar que les formacions S. A. i
no tenen cap carácter militar.
S.
Es recaída que el Comité d'Efectius
de Ginebra reconegui, per nou vots
contra chs i vuit abstencions, un informe de la Comissió general en el
qual reconeixia el carácter militar i
la instrucció donada per les associacions alemanyes.
Aquesa informe comprovava que
Alemanya iormulä una reserva sobre
aquesta decisió, per?) el conjunt de l'informe loa aprovat per unanimitat
pels rnembres del Comitè, entre els
quals figurava un perit alemany.
Sie esmenta, ' entre altres paragratis que les associacions de la S. A.
i S. S" porten a cap, "uns exercicis
de serveis en campanya i en terrenys
variats que, idhuc sense armament,
constitueixen un entrenament regular
anomenat al Reich esport per a la defensa d'Alemanya.
En el referent a les fasces colonials
franceses, convé distingir tres elements
en els elements francesas, a saber:
Primer . - Grup estacionat a
Franç a. '
Grup estacional a les Colegos.
lònies i al Protectorat.
Tercer. - Forces mäbils, avaluades en 70000 bornes aproximadament,
que resideixin a la Metrópoli. Aquestes forces estacan a punt per a quan
signincr i dades a un indret qualsevol
ameni:çat a les Colònies franceses.
D'en a que va cceptar el principi
de la liraitació i del control, el Govern frarkes no ha Id mai distincions entre aquests tres elements.

a les tosques
L'Hay :die, 3. - A conseqüència dels incidents • ocorreguts
amb rnotiu de la vaga en qué
es troba el personal de la Corri
panyia d'Electricitat cubana,
s'ha produit una collisió amb la
policia i s'ha entaulat un viu
tiroteig entre els vaguistes i els
gent s.
Fins ara no ha estat facilitada cap dada sobre les censeqüencies del tiroteig.
La pertorbació que la vaga
ha prodult en la distribució
de corrent elèctric és gran, perd
els seus efecles són encara més
importants perquè la capital es
treiha tainhe privada de gas.

El Senat francés no pot
acceptar cap Min era efectiva de les formar
París, 3. - La Consistió senatorial
de Negocis Estrangers va examinar
ahir els memorandums francès. alernany. angles i italià sobre els problemes del desarmament.
El President, M. Bernerger, va fer
un estudi comparat dels textos i dels
seus punts mis cabdals. entre ells els
que fan referencia a la igualtat de
drets, al control automätic i a l'aplicació del, adietes 42 i 43 del Tractat
de yersalles, relatius a la desmilitarització de la riba esquerra del Rhin.
La comissió opiata que, en les circumstancies actuals no podia acceptar
cap disminnció efectiva de les torees
franceses. La Comissió voté una dedal-ad?) semblant a la que havia total el Senat en donar unt vot de confianza a l'anterior Goteen, o sigui que
cal consolidar la seguretat mitjaneant
la defensa nacional.

Vint condemnats a treballs
forçats per l'assassinat
d'Inukai
Toquio, 3. - De l'Agència
Rengo.
Han estat comicinnades a
treballs forçats 20 persones
acusados de complicitat en l'assassinat del senyor

Desordres al Punjab
(India)
Londres, 3. - Notfcies rebudes per l'Agè ncia Reuter, proeedents de Sialkot (Punjab)
diu e n que el Govern de Kashmir
ha faeilitat un contunicat en el
qual es (bina compte que a
Srinagar i als districtes dels
voltants s'llan prodult desordres que recorden els que amb
tanta intensitat es produiren
en 1931.
Eins ara no es tenen detalls
¡ lambe es dieliconeilen les mesures que les autoritats hagin
pogut adoptar per tal de domi-

nar- la situaeid.

L'activitat del senyor
Madariaga
Brusselles, 3. - El dia 7 del correal es reunirá en aquesta capital
un gran cangle,. internacional d'Associacions Pro-Societat de Nacions,
en el qual Espanya estafa representada pel senyor Salvador de Martariaga.
París, 3. - El Comité central executiu de rAssociadó Franca-Espanya, un dels presidenta d'honor de
la qual es el senyor Madaria,ga, prosegueix activament la seca actuad?).
A Lille, després de treballs preliminars efectuats ami, el majar entusiasme, en els quals participa el
cansot d'Espanya en aquella poblada. senyar Garcia Ascot, ha estat
constituit un Comité regional ne
l'Associació, p residit pel Rector de
la Universitat i del qual formen part
rellevants personalitats.
A l'acte de constitució ha assistit
el secretan i del Consell executiu de
Paris, senyor Camp. que ha exposat
la tasca efectuada tins ara.

:En els tercies oficiosos vienesos
s'expressa uno opinió oPtizaista reopede o fa solidesa de la pos/cid del
conceller Dollfuss, fa qua( pos Me/

jartificado pegad o Austria s'ha arri-

ba a se veritable front únic contra
les temptatives de violar la indepetsdéncia del País.
De Berlín o de Viena es tenen altres noticies sobre la resposta del
Reich a Dollfuss, i aPareis evident
Alemanya soste la tesi que la qiiesti6
omb Austria no entra en los de dret
de gents, i per tant no pot adquirir
caràcter internacional ni posar-se sota
el 'lidie; de la S. de les N.
Resta observar atines greus
racions Poi dar a Europa un Anschluss
pon comprendre que la leSi alemaesa esta mancada de tot fonament polisie o juridic.
Des de Gnebra s'anuncia ea rn a imminent la ;Wat-ufanó del retar: chist:loe i s'afirmo que el Cansen de la
S. de les N. sera convoca per al dia
12 del corrent. De totes u:a:seres, els
que creuen que Porganistne ginebri es
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Sr. Director de OLARISIRE. Apartat 5081.
ele
tres
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Dense
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moviment que amb el pretext de
germanisme és, en veritat, im moviment de forra i una imposició del
nacional-socialisme sobre Austria.
ES preveu 1'2~1 de mesures molt
rigoroses contra el terrorisme inicial
a Austria pels partidaris de la implantació del règim hiriera.
La Impresa'ó que ha

Ist a. Alemanya la nota

d'Austria
•

Viena, 3. - SIR publicat el text
de la nota que l'ambaixador austríac
a Berlín (hura al ministre d'Afers
Estrangers del Reich en 17 de gener. Aquesta nota, redactada en tons
de gran energia, exposa les queixes
d'Austria respecte la intromissió
d'Alemanya en els afers de política
interior, i indica que està disposat
el Govern d'Austria a portar la queixa a la Societat de Nacions.
Berlin, 3. - Als cercles diplomàtics alemanys es comenta vivament rl text de la resposta donada
per A'emanya a la nota d'Austria
del passat mes de gener reclamant
el respecte a la independencia austriaca.
El Gotera del Reich entén que el
conflicte austro-alemany no entra en
el dret de gents. tota cegada que
es tracta Tun conilicte plantejat entre el Govern i el noble lligat als
seits sentiments nacional-socialistas
que s'estenen a tots ala paisos alemanya

El lenat amer :ce ha

MIRLA

oiat 950 milions de

de açs de socorsos as parats

Es posa de relleu que el Reich

Inanti Ja seca tul de la paritat, i
que el lisies de le serme fase, orevisterr , e1 memorandum francés,
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La revista deis jalma qiee volea partir telar,
trametri de !rana als lectora de "La Publicttar que ho dentand4
mitjançant el segitent cupd tres números de CLAME% partid
puguin conèixer el periòdic cuneta del jovent gle Catalunyet
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DE BARCELONA

trabara embarassat per a adoptar una
1 , r;strra de la mena aue sigui , no fon'ase ja part Alemanya de la S. de
les N., obliden ¡ir, basant-se en Ci
Porte, és prou que Una 35!(/ de les nacions sigui membre de !'organismo
perqud aigein t blids els acords Presos.
Viena, 3. - Continua a tot el país
ractivitat desplegada pels nacionalsocialistes. A diferents localitats de El recurs davant la Sola Balsa Austria esclataren abir 16
cletat de les Aficiona ::
bombes, i a altres indrets es van proGinebra. 3. - Als circois política
¿sir manifestacions violentes assalts
de la Societat de Nacions aquesta
a establiments israelites o de contraris
tarda es tenia la certesa que el Goa la dita organització.
vern austriac comunicará oficial.
1. profusió de bombas i petards
ment el dilluns, a primera hora de
tendeix, evidentment, a crear un estat
la tarda, a la Societat de Nacían%
d'alarma a tot Austria.
les
seves diferencies amb el Reich.
En un eseorcoll verificat per la puSegons totes les probabilitats, el
Echa. aquesta s'ha incautar de nombrós
Consell de la Societat de Nacions
material de propaganda, armes i bomsera convocat per al dilluns dia 12
be:.
del corrent a Ginebra.
Poni rnalgrat antiests maneigs dels
Respecte al propOsit que, segoni
elements nacional-socialistes, la situaL'onada de fred
hom creu, té Austria de sotmetre al
ció política que representa el canceller
Consell de la Societat de Nacions les
Dollfuss es considera com a molt sóParís, 3.-L'Observatori Meunces diferencies amb Alemanya,
lida. Amb motiu de la gran manifestaleurolitgic 1:01111/Ilien que, se- d'', d'ahir, cn la prengueren part hom sumase que Austria invocará el
paragraf segon de l'article si del
guts les noticies centralitzades
més de 100 . 000 caniperols, el canceller
Pacte, per virtut del qual els Esteta
ti/li seg,teix l'una de fred ¡ el ha rebut nómbrese: comunicacions de
¡''taumembres de la Societat de Nacions
temporal a tot el pais de
tot el paí, expressant-li el desig d'aContinent.
del
poden cridar l'atenció del Consell soça i a gran part
quest d'oposar-se al movintent hitleriä
Mediterrättia,
A la
el maten a Austria. La premsa subratlla la imbre totes aquelles circumstäncies
susceptibles de pertorbar la pan del
que a l'Alläntic, slan presentid
portancia d'aquesta manifestació i l'enión.
fortes borrasques, fent-se .1a
nergia del canceller en condemnar un
navegad() bastant dificil.
Ha nevat en ulla gran part
del pais. especialinetit al sud, t
la temperatura ha baixat sota
zero a gairehe lot França.
Segons comuniquen de Tarbes, a tots els Pirenous fa un
fred intensissini. A Bagneres de
laxa de descompte del 2 a I'l
Washington, 3. - Segotts el
Bigorre el termiunetre ha Triardarrer ilaiirifie de la Federacid i mig per In°.
en 14 graus sota cero.
Americana de Trebalt. ratur
El Canal del centre i el lateral
Cernerme un pla de coforet5s en la indlistria senibla
del Loire • estan glaçats, i el
teniparalment contingut, si be merç controlat per l'Esestat
suspès.
tràfec fluvial ha
el problema continua sense re- tat
soldre's. El ntonbre de parats
Washington, 3, - La creació anundurara el mes de desembre era ciada ahir del Banc de l'Estat destinar
La vaga deis taxistes
de 10.826.000, dels quals qua- a finançar les transaccions comercisls
de París
tre milions estan ocupats tem- deis Etats Units amb la L'. R. S. S.
poral:neta en Pis treballs que es i els paisos de l'Amèrica Ilatina és
tan per compte del Govern.
Patas, 3. - El Sindical C011el primer pas cap a la realització
L'AdministracV, ele Socors
federal de Xofers 'l'asistes, en
d'un pla de sistema de comerç ecodel (iovern federal anuncia que trolat per l'Estat.
la seva reunió d'e p il passada
15.060.000 persones han rebut
aprova un itrdre del dia comAquest pla, no obstant, no esta enprometent-se a continuar el Eassistencia pública durant el cara definitivament plantejat.
moviment de vaga fins que mes de novembre. Els Estas
Alguna consellers del senyor Roosed'Alabama, Arizona, Florida, velt formulen algunes reserves amb res'eximeixi ele taxistes del paCarolina
del
Sud,
Oklahoma,
gament de la nota taxa sobre
lació a alguns detalls del projecte,
la .benzina.
Dakota, del Sud i Virginia occi- per& tots ens consideren que la creade
TaxisEl Sindical tinitari
dental han eslat els mis afee- ció Tuna agencia comercial governahals.
les, que estä formal pels comomental is el mitjà mes adequat per
sumar-se
a
acordat
ha
nistes,
El projecte de hiel pel quid dirigir el comerç exterior dels, Esla vaga.
es destinen 950.000.000 de dütats Units.
A la Plaça de la República e9
lars per al socors a l'atur
Fou el propi senyor Roosevelt el
produi ahir una coilisió entre forçós i per a l'Administració que ida de portar a ternie aquest
els vaguistes i la policia. Es
de treballa destinats a remetas
pla quan tingueren afecte les negoIr practicaren 15 didencions.
la crisj de feina per a la resta ciacions preliminars amb el Govern
La vaga dels xofers de taxis
de l'any fiscal. ha estat aprovat de Londres, pera llavors no obtinper la Counissió financera del gué l'aprovació dels consellers, que
s'ha fet general.
Senat.
Durant el Mil( 1 s'han retirat
ara s'han adherit als punts de vista
als garatges els pues taxis que
del President.
entre
monetérla
Trova
encara cireulaven.
En les seves grano linies, el pla
Anglaterra 1 els EE. UU.
preven la cread?, d'un organisme
Washington, 3. - Per boca q ue serviria de Cambra de campenEl ciclista Trueba,
autoritzada, s'ha expressat l'es- sacions i tindria al seu càrrec l'orperanca que será possible d'ar- ganització de la venda dels producpenyorat
ribar a una treta monetaria
t e s americana a l'estranger i assetemporal a conseqüència de les gurar als pateo, que compren aquests
de
la
Congres
Al
3.
converses
oficioses
entre
AnParis,
productes la venda de les seves resn'aterra i els Estats Cuas. Els
Unió Ciclista Internacional, ei'pectives exportacions als Patato
fons de maniobra per a la de- Units.
lehr st avui a l'avis, s'ha aeordat inipoaar tina cotilla de 1.000 fensa dels canvis d'aintalös polEs preven també la implantació
francs al riclist ti espanyol Vieos serien emprals principal- d'un sistema de contingents enteracene Trueba, que es va com- tunal, per a afavorir l'estabili- ment non.
prometre a prendre part en tat deis canvis.
El principal punt a discutir ara Ea
dues curses diferente, disputa- La taza de descompte
el de n'ice si lee empreses particudes en el mateix dia, i que no
lars sena admeses per a formar part
Nova York, 3. - El Barre de d'aquesta nota corporació.
ha pogut cumplir els seus coas_
la
ha
reltaixat
Reserva Federal
promisos.
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BOXA
A L'IRIS-PARK
SANT ANDREU VENÇ ISASTI
Ahir a la nit tingué lloc l'anunciada
vetllada de boza. La sala no presea Uva gaire bon aspecte, puix que el
públic mis aviat tau estás. D'aquesta
vetllada els concursants, si exceptuem
el darrer combat, no fruirem de can
rnoment digne d'ésser eingut en compte,
Santandreu vence Yrasti, que soll'
su p lint Perca. Aquest combat fou el
millor de la reunió. Gaudirem de moments d'emoció, car la lluita en tot
moments fou renyida i semblava que
havia de fine k. o. Dos Ir. d. =usegui Yrasti a la cinquena represa que
confirma aquesta creença, perd Santandreu sabe a continuació reaccionar,
principalment a lt sisena represa, que
fou seca en tata els terrenys. Yrasti,
tot i sortint de substitut, aconsegui
forts aplaudiments /mis seas dots
combatius que feren crear majare dificultats en la victòria del seu cocerlo.
cant, però no per aixei menys merescada.
Johnson guanyä. Montero en el semifons. Les primeres represes l'oren de
domini altern; no així la cinquena,
sisena i setena, que correspongué quasi
tot el domini a Johnson. A la darrera
represa Montero reacciona fortament,
aconseguint restar l'avantatge que el
seu contrincant Ii portava. Cal destacar una majar esgrima i fort cop a
Johnson ensems que una gran serenitat. Montero es féu aplaudir fortement en les secas reacciona, quan
mes semblava que es trabes en albació apurada.
En els combata preliminar, els resultats foren els següents
Serrano venç Llansana per abundonament a la segona represa.
El combar Martino-Sarto fou susPis Per lesi6 d'aquest darrer. En substitucii. Martini i Iguasel feren una
exhibició. Fou sorollosament protestat

produi flesgrédes ni dosp.erfec-

tes.
PERIODO) DEMBIOIAT
Ha estat denunciat el perits.
clic "Justicia Social" per la publicad() d'un article en el qual
&hl han trobat erpreselons
molestoses per al cap del-, aover.
DUERMO .
La policia detingué thlr is . là
nit Josep Mira i Martínez, que

està reclamat pel Jutjat de Va-

»neta, per reunió clandestina.

DE L'ESTRANGER

Demanen el Pretil Nobel
de la Pau per a Pilsudski
Varsòvia, 3. - El peribdio
'Nazs Przemlad" anuncia que
un grup de professors do la
Universitat de Cracòvia ha dirigit al Comité Nobel un comu.
Ming proposant la candidatura
del mariscal Pildsusky per al
prora' Nobel de la pan:

aquest canvi.
Per k. o. al tercer round Ballesta
perdé danunt Ibäriez (substittrt de R.
Miró).
El públic protesti per creure que el
cop donat per Ibillez era bala.
O. M.
DOS ATRACAMENTS

Ahir, a les nou deLvespre, quatre
individua entraren a l'establiment de
queviures "Colmados Simó", del
carrer de la Diputació, 682, co el
moment que la dependencia anava
a tancar les portes. Els quatre
armats amb pistoles, feseta
alear les mana als set dependents
que hi havia a la botiga j els obligaren a estar-se de cara a la paret.
Aleshores un dels atracadora es dirigí a la caixa del taulell i s'apodera
dels diners que hi havia, els quals
va aliar posant dintre un saquet que
duia preparat. Tot seguit es feren
escapols amb nit auto que hi havia
parat davant de restabliment, tense
que poguessin ésser detinguts.
La quantitat que aconseguiren endur-se els atracadors és de 6.8 00
pessetes, i no trobaren 3. 000 pesse.
tes que hi havia en un altre departament de la susdita caua.
Segons sembla, l'auto utilitzat pela
atracadors is el conegut pel nona
d'"Auto tantasma", tan cercat per
la policia.
- Mis tard, a un quart d'onze, es
realitzl un altre atracament al arree de Robador, número 5, botiga
d'ous, propietat de Mercè Boluda. El
fet ocorregue de la següent manera:
A l'hora indicada entra un subjecte
a restabliment ient veure que volia
fer compres. Així que la propietäria
anava a despatxar-lo, entraren dos individus més, i tot seguir, pistola en
subjectaren la mestressa, 1 II taparen la boca amb un atacador. Un
cop amordassada, Ii donaren un fort
cop al cap que la fíu caure a terra
1.1avors els atracadora
escorcollaren el calaix del taulell, on
trobaren ro pessetes, i, a mis, escorcollaren les robes de la mestressa, enEl princep d'Etlepia carca tre les quals trobaren 3. 1150 peasetea
mes.
doña al Japó
Un cop realitzat el fet, els atracaden poguerert fugir tranquillament,
i_Vgoquio, 3. - De
eense que ninfo./ se n'adonis.
!len p.
-_El perládie "Hoch" anuncia
EXPLOSIO D'una 90.111A
d'Elibpla
liaren
prinrep
que el
Al pett d'un phil de tran'tvia,
ha declarat el sen propine il
d'elegir esposa entre lee joves al carrer de Vila 1 Vil OselatA
ahir a la nit uni bombj5 f8S En
japoneries.

ALEMANYA
PETIT ESPIONATGE.- Bree.
Jau, 3. - El Tribunal d'amsesta poblad() ha condemnat a set mesos de
pread 1 a doa anys de privació de
drets elvils dues persones que estaven =sedes de temptativa d'espíonatge i d'infracc16 de la Bei sobre

passaports.
CONCURS FIIPIC. - Berlín, a.
concurs hípic celebrat en aquesta
capital ha acabat.
El premi de les Nacions ha estat
guanyat per l'equip alemany, que
s'ha eJassificat primer, 1 en Usos
lloe regulo francés i en tercer Tes
quip irlandés.

CUBA
NOMENAMENTS DIPLOMATICS. - L'Havana, - Ha estat
nomenat ambaixador de Cuba a Parla el senyor Josep Morales, i ceo.
sol general a Franca el senyor
Fernindez Vallin.

ROMANIA
ti governador del Sano Ida.
olonal. - Bucarest, 3. El se4
nyor Angelesco ha presentat
dinalsel6 del seu °arreo de go4
vernador del Sana Nacional di
Romania i ha estat snbat1tulf
pel senyor Dumitresco,

SIAM
DimIssló. -.4 Bangkok, 3. e-a
Ha presentat la dimissió del sel
cärrec el president de l'Aso
semblea de Representante del
Poble.
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FULL DE DIETARI
/114 oisimir"Inça,
• tanmatem
iliwitament neu' Non?
1.40150edi es malfiava de l'entusiasme avié gui le gene inginuo salude
I'Mici loa iy nou. Ple del ser enea in os odie pernmirme demanaroo:
"Muros, que imaginen que SIS durd
l'any que ei faci superior a Tony que

sc'es tu?"
SuPoSti 'que encara cercan:Oh* el
seu Pessimisme davant els canvis d'homes en fer torporeeione públiquee,
Tannusteix, els barcelonins no maces elief,110l de jame algente esPeroncee VI el nou equip d'h o me: que té
confitada le gestió de la Cara Gran.
Per malt que cros hagin dit que el
Mal de ¡es corporacions democratiques
no ti remei, malees aprofitm gwelsele1 avinentesa per fugir d'aquesta
visió desesperada i pe, oferir-nos
panorama somrient i habilitable.
1 l'avinentesa present no és pas de
les menys encoratjadores. El semi
dels Jurase va acampano d'un canvi
sie Mienta. iPer qué en; privariem
de pasar una mica. miro de confiança
ea afma doble reemplaçament?
Per comulgar, ;quin gran avantatge
113 és la desaparició de les sessions
setmanals, iniciados a le: tntit o quart:
dc neu del vespre, ornó us retard respecte a l'hora de convocalOria, que la
es un indici de derrnanegatnent i d'in-

ciirriplinal
En segon flor, ;quin altre guany no
la eupresrid de 14 radie! Le romrci6 de ke sessions fou una insigne besticsa, filla d'una combinació de
la inesperialacio dentorratiro o escénica (hi ha en els ocies polítics 101
rientes: imPortansissins d'aquest cedro
que no por isser duconegut sense
vise) 4 irau conc e pte exagera per
tont, fols, de la publicitel democratice. Cede «te ti la :evo persetrti7a pedpio. Une unió consietotial is
an espectacle que pot i ha crian toletemples des de le tribuna del palie.
Ja no i$ cap meravellef Costamos&
l'era vist 1 mmit des lela ti, mor&
una conneció, 1010 COhitrinCitt
it... Ara, copseu-ne indistüttament
lotes les veus i remes; eeperee-les de
les inmigra; suprimiu gis &Mis del
local on descabdetle el fe gt dra-

ma, i tindreu el que .'um fingid dir
raid un seguit de mesar: uno one de
grills servida a domicili.
No, no. Que no les diguin res nsh;
out Mtcuteirin en fama 9W 110
puguem sentir des de casa. I que futir:
cideene de les Cosed que BuICe10.0
reCeSSit a lemb wrginciel
Caries

soz,DEgtim

Vida Corporativa
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Semi Meteorològic
de Catalunya

1

letTVACIO IIIIIMIAL ATIONPZIOCA
elltUIVOPA A tes ore OIL BOA
a ou Mina ea eles

Peral:6,1c el ranlm de mal tempe
a la mellan meridional d'Europa,
&out a lee gallee proteico.* anuadee • la Medlterrlänla, I avance cap
a la Penliteula Ibérica Pena de
fred que svui envicie l'Europa
central l tot Franca.
Plou • 11.111a 1 nava a la mar Balnos, al nord d'EoPenre I • lee coltus d'Almeria.

Les anee pretalene eltan anua'«

landa.

WAT Oil. MAPA
Vurr

a CATALUNYA, A LES

111 terne empltlera • tot Catalunas, pulo que, exceptuant lee comarques de Tarragona, on encara
el col está sera, • la resta del palo
la nebuloeltat és general, ama venta
forte I Indo del nord a la regla
plrenenoa, 1 neva a la vall de a g ria.
E l fred Ce molt Intene, 1 s'han
regletrat ratnimet de 14 gratis iota toro • leetangento, 14 • NOMA%

12 • Capdella I 10 tema{ esta alee
a Adrall.
ocien/temas del tenías II
Barcelona, a len set, van a la eap.
gatera Ce la mantees pagina.)
(Lea

Objectes trobats als cotxes de la
Confederació de la Indústria del
Taxi durant el mes de gener proppassat i a disposició de les persones
que acreditin pertányer-los, a les
oficines de la dita Confederació,
Balines, loe: Onze guants de senyor, dues boines, una petaca tabac, un puny de camisa, sis claus,
disset guants de senyora, un Ilibrz
de caixa, una capsa d'ulleres, un
cinturó de senyora, una cuMa de
joguina, una maneta d'auto, una
agalla de corbata, papers de música, una capça amb agulles d'injeccions, un pantalon de soldat,
carnet de Medica Barcelona, un
clauer, una bata blanca, una pell
per a senyora, un tub de maquina
d'ensulfatar, una bufanda negra,
una jaqueta de senyora, una sabata
de senyora, una capsa amb l'especific "Baeteriófago", un paquet amb

duce capses d'especifics, dos paraigües de senyora, una maleta amb
aparells d'anilisis de metge, dos
portamonedes de senyora, do, portamonedes de criatura, un paquet
amb roba 1 una capsa de pólvora,
un paquet emb una cartera de nen
i diles capses arab Iner.itclors i bom

-bona

Eva, AIGUA IMPERIAL

Codina; vice-pretsident, han

La Calza d'Estzlvis i Mont de Pietat de Barcelona avisa els imponente
que hi tinguin dipositats tltols del
Deute Perpetu 4 per roo exterior,
emissió 5 de novembre de 1924, i del
Deute Municipal de Barcelona 6 per
roo, emisel6 1924 que el dia 16 del
corrent es procedirà a l'agregació de
n o v e s falles de ettpens, Per tant, els
qui desde:fa retirar-los hauran de
-ha abans de la data ornen--(actur
tada.

comptador, Joan Mateo Sane
diez; vols: Llufis Cervera 1
Goev, Boneventure Cabro,

Selveder, Sernet ¡sierva@ 1 Calatayud i pere Pasee 1 Garles;
vocalp neto; Vicenç Mach Brete, Enriß Riera López i Joan
Requesens j Plana.
Corola Artfetle. - President,
Josep Clara 1 Ayats; vice-president, Franeesc d'A. Planee »befa; seeretari, Ramon Olmeda

i sine-senreteri. Carmel
Deva lil lo Artigues ; tresorer,
Juume Trabal; comptador, Migue! Puig 1 Casanoves; &enservador, Ramon Cruells i Folguera; bibliotecart, Claudi Castells j Comella; vocal de classe,
Emili logely-Boger ; vocals
J. Alomar i Sane, Bemol' Campmany i Montaner, J. Coromines
Rodaniilans, M. Garcia Perez
del Ingerto, Miquel Paradas,
Alexandre Ribó Vall, Benvingut Rius 4 Josep Maria Rosal
eatarineu.
AiliaMmde d111104011 de Ostsg uapa. President, Dr. J'osen
Agell; vice - presidents, Doctor

Frageesic Oallard
Mones I
Lile Gterarnunt; somete,
ria,' pea, ?4arja 'Asile(' Cuadrig a Bordes; vIce-secretarl, Doctor
Alfons Nebet; tretiorer, Jaume
O ree; cOreptedor, Sottn palman;
belleteoltri, C. Barnon Dandi;
v4e415, doelern Zafo eraguell,
Rafel Mascions. Josep N. Grau
Alexanefre Ribera.
's'USA altbdtee- wartameuelo.
Prediga., tuiIJsm M a s Ptlig;
vice-preeldsot, Pera Pieseh i
Dr.

•

staretert, lomo bt: de

Eassareltli vlee-seere(ari,
Bartorneu Pla i Major; tresomor. Saume Tere114 1 GambeveS; biblietaaeri, irenrebe, d'A.
BergOs i Ribelle; vocal darles,
mentol Veme t'erra. Rama

114 pedem pleitear loa
n ot414 .pregades que ue
vingidisjaeritea in atta
1 amb un timbre o signaAta ~Me

PARAIOCEI CAR2U8
Porta-PerrIssa, 10
Ele que tinguln joies etnpenyorades
a la Calza d'Estalvis i Mont de Pietat (Central), les dates de renovament
O empenyorament de les quals siguin
anterior' al yo d'abril darrer inelusivansent, són avisats que en la subhasta pública que se celebrare en aquest
Mont de Pietat el dia 13 de febrer es
procedirá a la venda de les penyores
dels préstecs número 26374 al tomo
i de Vi al 27687 que no hagin estat

Prorrogats, desempenyorats o venuts
Interiorment.
'enyetes. lavabos.

1111111111

etcétera --

ida. Universitat

1.a ',liga de Corredors, Viatjants
i Representants del Comerç i de
la judústria celebran el vinent
di; 8 del eorrent el seu tradicional
ball de disfreses a profit del seta
fon; d'invalidesa al saló de la Bohemia Modernista, a dos quarts
d'onee de la nit.

librIcs 1 nestIts qtrZra
Do g a.
Trafalgar,

Certlfleats de penals ripids
Casanova, 33, pral,; 2.'

A la Secció Segona no s'hi cele.
braren vistes, Solament velaren
uns incidents amb apenad&

Ha total cursat el següent telegrama: "Excelentísimo sefior ministro de Agricultura. - Madrid.
Personal casas constructo as fábricas harinas Barcelona protestan
reapetuosamente ante posible decreto prohibición construir nuevas
fábricas; agudizaría paro forzoso
miseria cientos familias. - Por !a
Comisión, Zegri, Castillo, Mal-sal.
Masague, Gost."

RENOVACIO DE JUNTES •
Cerote de Gremio de Sanee. a-Preeident , Florean( Unas

'Forre i Jordana; seerstari, Panqua l Non 1 861160; vine.lsocra,
tari, Francesc Bou 1 Tors; oal,
xer, Josep Jorba i Maticains;

AJUNTAMENT
A la Secció Primera es va veure
su causa centra /Mur Puig i Ter.
Mea de visita a l'alcalde. rades, el qual esteva acusat d'hals'eleakle, eenyer Carlea Pi- 1
ver-se apoderat d'un parell de EmSunyer, '!i fixat com a die de
bates Os munieras Jorba. Per
visita por al públîc, el dissabhaver-se compraras que el delicte
tes, de dotze a dues de la tarda.
va hace frustrat i per esser reinciVisites al e enyor PI 1 Baivel%
dent el dit Artur Puig, el fiscal
'
va dimanar que li fos aplicada la Ahir al mati el senyor Pi i Sunyer
va rebre la visita de l'Acapena de tres meses i un dia d'arrest.
demia de Jurisprudencia i Le-

Acció Catalana de la Bareeloneta
ha organitzat dos lluits ball.; de
disfresses, al seu cstatge social, amb
la cooperació de "The Californian'n
Orchestre". El primer va celebrarg,an animació,
se ahir, amb ,
el segon tinir
a lloc el dia lo.

cap • l'Atlintic, 1 conelltueleen un
antlolcI6, el de centre de misiona
del Oval esta enuet a rete "Ir-

NIPOR1119801111.
Tal. 115111111

La Delegació d'Ilisend; lea asle flYtili t P çr a d e nla els segbents
pagenseate; SenSe Internacional,
so pene% Volt Den, 1,no9; Free,
ceso Soler, 2.000; Josep Terridegi
2.19,08; P a tilan Bara j a, 4,e4'j9;
Per4 Gisreia. a.241'99; 1/4)nen Alser
gires, 1.16Aai J 01 11 g UlliO. 4.575341
Manuel Vilches, 33.7624; Eornent
d'O l deS i Construcción', Ihyyeley;
Pedres Ciments, 94.61521; B. T.
Ileceriogralic, j .8o' 8 ; Antoni Ber-

..Cauesa vistes aldr-

2.350; Agusti Cabrero, 17.02575:
Joan Ferret, a.OKu2; F. Montplet,
r. 3o5 l301 Ferran
Pere Palou, 329; Julia Pastor, 15627
Antoni Quetgiee l .46'47; Esdeve
Soler, 4°3'02; nn4 Segení. 3.000'76;
Casa Segalä, 557 . 20; Joan Se ra,
3.31075; vidua loan Sunyer.
4.37746; Pau Funguellcs, 1.085'70;
Antoni Villar, 246'75, i Juli Villarrubia, 8225.

Avui, a les deu de la venta, tindr à
lloc al saló d'espcctacles de l'Ateneu Empordanès el segon ball de
disiresses ami) oieritnent de premis,
amenitzat por la -Rabassa Orcliestra".

"EL SEGURO MEDICO". PusseIg de Creta, 117. Tel. 74495
Relació dels objectes trobats en
els cotxes de "Tranvías de Barcelona, S. A.'', "Compafila General
de Tranvías" '"Tranvía" de Barcelona a Satt Andres y EXtell,i0lICS»
en el mes de gener passat, els quals
estan a disposició dels que acreditin
pertänyer-los a l'Oficina corresponent, Ronda de Sant Pan, 41, primer, aecció d'objectes perduts: Divuit paraigües, vint-i-quatre bosses
i portamonedes, setze parells de
guants, un rellotge de polze: a. un
cinyell, un Ilum elèctric per a h mxaca, un document a nom de Joaquim Gua/ i Domènec, una arracada, una cartera contenint documents
una bombeta electrica, un tapaboques, un mocador dc crespó, tina
astilla imperdible, unes olieres, un
faristol, dues llibretes de la Caixa
d'Estalvis, una ntaneta per a automobi l, dos específics, una pell, una
clan anglesa, una ploma estilográfica, dos mocado7s de butxara per a
Tulla, una boina, un faldelli de punt.
una carpeta contenint almanacs, un
mocador de seda. un bitllet del Baue
d'Espanya, un paquet contenint peces de veta, un paquet contenint
utensilio d'afanar, su paquet rontenint agulles per e cosir i altres
objectes, un paqm t contenint
pantalon vell, Oil paquet contenint
ducs boines, un paquet contenint
varetes de llautó.

MOKA

Cafès de quallInt
Rambla deis Estudis,
El cha S de febrer de 1°34, a les
nou del maní, seran %emita cts pública subliasta al Isfont de Pietat de
la Mere de Deu de l'Esperança,
organisme de la Caisa de Pension,
per a la Vellesa i d'Estalvis, els

cmpenyoraments de robes i objectes vençute abans del die i de
novembre de 1933. L'entrada a la
sala de subhastes és per la plaça
de Jonqueres, 2, entresol.
La Cornissió organitzadona del
sopar d'homenatge al doctor R. Pla
1 Armengol, amb motín d'haver estat
nomenat "Soci de Mere del Sin-

dicat de Metges de Catalunya i
Baleara, comunica ale comisan» i
ansies que y ulguln &asistir...11i que
aquest en celebrara a l'Hotel Colom el dimecres vinent, dia 7, a lee
nou del veepre. Els tiquets poden
adquiriree a lea oficines del Sindicat de Meteos i a l'Hotel Colom,
al preu de vint-i-eine pessetes.

UNA CAUSA PER ASSASSINAT
A la Secció Tercera, i davaut del
Tribunal del Jurat, se celebrà la
vista de la causa contra Antoni
Mercader i Estrada, acusat d'haver assassinat Marcelli Navarro, a
Arenys de Munt. Segons els antecedente que obren en la causa, el
processat, després d'haver-se disputat amb Marcelli Navarro i trobant-se amb aquest a casa seca, es
tragué una pistola de la butxaca
i disparà contra seu. El processat
explica que havia estat ja condemnat a Franca a set anys de treballs
forçats, els quals va purgar a !a
Guaiana, per llave r mort a Béziers
la seva amiga. Explica la manera
com va ocórrer el fet dient que
veient-se amenaçat i e mes agredit,
i per tal de defensaree, diapan contra Marcelli. però sense que tingues
la intenció de matar-lo. La prora
testifical bou molt fluixa, ja que
cap dels testimonio no y a presenciar l'agressió.
El Jurat es retirä a deliberar, i va
dictar veredicto de culpabilitat apreciant dues atenuants. D'acord arnb
el fiscal, cl tribunal de dret rondemna Antoni Mercader a la pena
de vuit anys i un dia de presó, per
homicidi, i a sis mesos i un Ea,
per encina illicita d'arma. La pena
fou considerada excessiva pel tribunal popular, i per abre el processat
sera proposat per a l'expedient d'indult.
UNA ALTRA CAUSA

PER ASASSINAT
A la Secció Quarta, i davant del
tribunal popular del districte de
Sabadell, es va veme una causa
instruida per aquel] Jutjat amb motiu de l'assassinat de Dolors Coromines Crespo, que fou comes pel
Seas marit, Isidre Sellares i Bordó.
Segons les conclusions presentades
en l'acre del judici, el processat es
disputa amb la seva dona, i a conseqüencia de la disputa va rebre
diverses ganivetades Per tal de
defensar - se, agredi aquella amb un
martell i va matar-la. La seva dona
tenia trenta anys menys que el!.
En el transcurs de la vista sortiren
a refluir determinats afers de rarActer familiar, els quals foren confirmato pel processat.
l.a prosa testifical resulta favorable al processat. Després del
discurs d'acusació del fiscal i dc
l'informe, que fou brillant, del defensor, el jurat va dictar eerediete
d'incuipabilitat, i el processat bou
absolt pel tribunal popular. El veredicte fou molt ben rebut pel píe.
blie que assisti a la vista, la mejor
part del qual era de Sabadell.

TRIBUNAL D'URGENCIA
Per ordre de la Sala de Govern
de l'Audiència ba estat nomenat
sin nou Tribunal d'Urgència. En
bloc del de la Secció Quanta de
l'Audiència, Im será d'avui endavant
el tribunal de la Secció Segona, que
és compost del senyor Jovi Pernändez Peña, Eduard Zúniga i Josep Pérez. Del arree de relator
se n'enearregard el senyor Rey Stole, tot i que el substitueixi alguna
vegada el relator d'aquella relato na, senyor Aurelli López. Ha estat
nomenat fiscal e sala el sea/or
Sanmartfn.

VARIA
Davant del Jutjat número catorre va declarar ahir el súbdit ringles
Charles Brown, acesat d'irme intentat cometes un atraçament mesh
un nitre súbdit anglis anomenet Ed.
ward Lyteney. En la seva declarar
cid el detingut va dir que ignorara
l'atracament que hom li atribuía
dient que si va venir a Barcelona
bou perquè aquell Ii havia demanat
que hl 'Aguas per realitzar une
negocie. El jutge ordena que el
detingut foe posat en Ilibartet, per4
alhora que quedes a dispastel6 de
l'autoritat governelivie, per tal de
procedir a la seva expulsió. Quant
a l'altra &fingid, segurement 'era
precessar per intent tratratamilnl.
Altir al metí i en declarar. amb

del lietrartiiinent de Serveis Ptiblies 1 Contractes, el conseller
regidor senyor Antoni Vent0s,
el quäl ha estat complimentat
immediatament per l'alt personal.
El senyor Ventös rebrä el pdblic els dilluns i els dijous
cada setmana, de dotze a dues
de la tarda.
Un elogl als bombera -L'alcalde, senyor Pi i Sunyer, ha
rebut un atent ofici de l'arquitecle 1 cap director del Servei
d'Extinció d'Incendis i Salvament, senyor Josep 111. • Jordan,
pel quia ii comunica haver rebut del senyor alcalde de Premió de Mar, en itlencie als serveis prestals amb rnotiu d'un
incendi d'imporlänria declarat
en un edifici d'aquella localitat,
l'expressió del seu agraiment,
aixt com els millors elogis pel
gran mestratge que demostraren els bombers de Barcelona
en els treballs d'extinció, i per
haver acudit amb tota rapidesa
quan foren avisats.

gjelacid de Catalunya, representada pel seu president, senyor
Rota' 1 Bergadä, j per una Com'asió de la Junta de guiern.
Els visitants el felicitaren per la
seva elecció i el convidaren a
l'obertura de curs, que tindrä
'loe demh, dilluns, si les set de
la tarda. al Cotlegi de Nota-

ria.

De mes a mes, l'alcalde, senyor Pi i ótbityer, va rebre les

següents visites: General .mp
de la Quanta Divisió, senyor Ba-

tel; comandant de Mai ina, senyor Verdugo; delegat d'Hisenda; senyor Cnbestany, president
de la Comissió d'enllaços ferroviaris, amb el senyor Reyes, secretari; Comissió del Sindical
Oficial d'Obligacionistes del Patronat de i'llabitarió i de l'Associació Civil integrada pels senyors 011er, Sanclemente, Pardo
(Joan), Gassol, Barasona, Sol-

GENERALITAT
Conselleria de Governació. En rebre abir al migdia els pe-

sona, Cortada, Lluch, Chopitea,
Pardo (Caries) i senyora Gavaldä.
El senyor Ventee pron pos-

omite. EN dies de vlsits.--Abir
al mal( va prendre possessió

chez, per insult, i agressió a uns
guàrdies de seguretat. La detinguda
sera posada a disposició del Tribunal d'Urgència.

Assenyalaments
per a demà
AUDIÈNCIA TERRITORIAL
Sala primera. - Divorci: Lluisa
Climent i Pelegri contra Pere Ventura i Virgili. Incidente Construccions Metälliques i Subministramento militars, S. A.. contra Josep Maria Negre i Balet. Menor
quantia: l'ictoriá Talen contra Alfred Poggi i
Sala segona. - Major guardia.:
Manuel Rene i Vilaplana contra
Doten Ande-vol i traltres. Menor
quantia: Martí Mari i Companyia
contra Pere Fixes i Ferrer.
AUDIBNCIA PROVINCIAL
Secci6 primera. - Un jurat per
robatori contra Gaspar Ruiz.
Secció aegona. - Un oral per
expedició de rnonedes contra Concepció Agramunt.
Secció tercera. - Un jurat per
robatori contra Angel Espí i un altre. Dos erais per Hei de vagabunds
i lesions contra Domènec Vázquez
i Dominec Pla, respectivament. Un
divorci: Mercé Orriols contra Pau
Murt.
Secció quarta. - Un jurat per
abusos deshonestos contra Manuel
BatIle.

R

riodistes, el senyor Selves els
manifestà que li havia esclat
presentid ¿'ofici de vaga dele
obrers dels Ferrocarrils Cata,
lans per al dia 23 d'aquest mes.
La vaga es anunciada d'acord
amb la hei, perb el senyor Seives te l'esperança que el conflicto será resolt satisfactòriament. Els obrera van a la vaga
perquü no han estat ateses les
demandes de millores que tenien) presentades fa temps.
55 EI conseller de Governacid inanifestä als periodistes que estava a punt d'ésser
fallat el concurs per a la pro,
visir) de quince places de capitans i tinents per al Cos de
guàrdies de Seguretat i Assalt,
rpr a la Generalitat.
Demà, dilluns, probablernetA
es donara la nota del fall, fent
constar que a pesar de donar-sa
un termini curt per a aquest
concurs, per a les 15 plires
s'han presentat 96 sollici',uds,
30 de capitants per als r.matre
a concurs, i 63 per a les 1 I places de tinent ,
l'Vhi ha de tots els Costos,
Mime d'altres CossoS de Seguretat i Assalt.
E) But,IleU Ofl.g al de la Cieneralltat. - En la seva
d'ahir publica el següent sumari:
Finances: Deerel, assignant a
la senyore Josefa Cortina I
Massanes, vídua del senyor Manuel Ginés, que fou funcionari
de la Comissaria de Girona, la
pensió anual de 1.485 pessetes.
Sanitat Assistència Social:
Deeret dictant normes per a
l'obtenció dels permisos per al
transport de produetes agrfcoles i el d'adobs orgänics.
Treball i Obres Públiques:
Ordre circular dictant disposi-

cions relacionade g artib el tancamera de fabrique' i indtietrles 1 la reeleejó de 11.11001, 1
fixant les sancions que seran
aplicades en cas d'infraccid.
Recaptació de Contribucions
de Bielda: Edictes de l'agent
executiu de la Zona de Bellvfs.
Edicte de l'agent executiu de
la Zona de Borges Blanques.
Recaptació de Contribucions
de Tarragona: Edicle del reçap,
tador auxiliar de la Zona de .
Montblanc.
Duana de Portbou: Anuttc1
d'abandonament de mercarte,
nies.
Delegació d'Obres Paliques
de Tarragona: Edfctes d'exprOpiaci6.
Delegació dels Serveis Eldraulics del Pireneu Orientad
Anunci d'expedient d'informat115
pública.
Juntes Municipals del Cepa
electoral de Catalunya: Reattle
tate de les eleccions de congo-e
lleve municipals celebradas
Catalunya el 14 de gener d'en.
guany.
Relació dels ciutadans que;
constituiran les Juntes mun;1/4
cipals del Cene electoral de Ci.
a
talunya durant el bienni 1.^É3
1935.

Relació dels locals kleatinatd1
a col-lees electorals 'duna
l'any 1934.
Administraci6 Mtraicipal.
Edictes, subhastes
concursog
d'Ajuntaments de Catalunya,
Amlnistració d,e Justicia.
Audiencia de Bar .celona: Certifla
cació de ladra del sorteig de
jurats per a ',es causes corres.'
ponents al Jutjat número ti.,
del primer, quatrimestre d'en-,
guany.
Audier.icia de Barcelona: Pu-,
blicacies de sentencies.
Trrounal Contencioso-Admtnistratiu de Tarragona: Edictes.
.Edictes de Jutjals de primera
1nstáncia t instrucció de Cata-

lunya:
Edictes de Juljals municipals
Catalunya.
Justicia Militar: Requisltóries de diversos Jutjat.
Conselleria de Treball 1 Obres

Públiques. - Ahir, el .conselit.i.
de Trebalt j Obres Públiques,
senyor Martí Barrera. acompunyat del senyor Turell, enginyer
cap d'Obres Públiques de la Generalitat, i del senyor Riera,
diputat al Parlament de Calalunya, es traslladà a Molins de
Rei, on foren rebuts pel senyor
alcalde, enginyer i arquitecte
municipal 1 senyors regidors,
arnb el fi de donar-sé compte
dels desperfectes causats pels
darrers aigqats a les propietata
riberenques.
A l'Ajuntament boneta rebuts
per una nodrida Comissid de
propietaris i arrendataris, amb
els quals es traslladaren als
llocs perjudicats, on pogueren
fer-se cärrec de les pèrdues so,
fertes.
Demä', dilluns, se celebrara

DE MA COMEKÁRA LA
QUIHZEMA BLANCA

EL BARATO

1 9;:e

AM B

ASSORTITS
MAI VISTOS

AMB
PREUS
SENSACIONALS

b[KOMPT[

; momia del sumari per l'escorcoll a
Lliga Getalana, els enyors .114q

Soler, ego tau testimoni preiend
de refeercoll, j. l'agent sisnyos 'l'agüe, que fou el que el‘ arattle4.
Dillges en relean mea declaracions.
.1 ¡aporta de resglésla de Sama
Mónica tea nIgtlaguels Pf ansets Sin-

SakivoRis!

No DEIXIN DERDOE

--AQUISTA OPORTUNITAT

Diumen ge , 4

febrer de

una reunid a la Gonsellaria de
Treball, en la. qual s'estudjari
la Manera de eoder realitzar
obre s necessia : ies per tal d'evitar o remeirc la repelida del
flage ll de le e inundacions, que .
tan g r e u s dt . mys ocasionen a les
terres que voregen la ribera.

Parlame nt de Catalunya. —
Vaina al president. — Abans(rabie varen ésser al Parlament
els senyors Garles Pi i Sunyer,
alcalde n ou de la ciutat. i Josep

Escofet, persident de l'Assemblea Municipal, acompanyats
del senior Riber, cap de Cerimonial de l'Ajuntament, amb
l'objecte de cumplimentar el
president de la Cambra. Ahir al
metí el president de l'Academia
de Jurisprudencia i Legislado,
seny or Josep Roig Bergada,
adonapanyat d'altres membres
de la Directiva, el van invitar
oficialment a assistir a la sessió
inaugural de la dita Corporaci,ö.

DELEGACIO ESPECIAL
DEL GOVERN DE LA RE PUBLICA A CATALUNYA
Ahir foren expulsats per indesitjables Gallus Mirback, Libertario Bolini i Frederic Fer-

' ii'Empleate I Obrera
8/Mlatat
de lee Imprsss. t$šijia. eas
KOADEIlla. DE PARIEACIA
DE OATALUIllre

8.0316 Inaugural del otee
Aquesta corporaciú científica ha
tingut la sessió inaugural de les tasq ues del present curs, sota la presidencia del Dr. Josep Agell. El secretari, Dr. Antoni Sanroma, va Ilegir la memòria regamentaxia, en la
qual són exposats els treballs portats
a terme per la corporació durant el
curs passat. El Dr. Pere González, director del Laboratori Municipal i
professor a la Facultas de Farmacia, va Ilegir el seu discurs sobre el
següent tema: "Canalització de l'excreta". En aquest treball, el seu autor. després de donar gràcies a l'Acadèmia de Farmacia per rhonor d'haver-lo designat per a ocupar aquella
tribuna, fa un breu resum històric de
la qüestió i aporta dades per a tenir
una idea de cota els pobles antics s'havien preocupat ja de la solució del
problema de que parla. Fa resaltar
desorés la importancia que té per a la
clut p t moderna l'eliminació i allunya-.
turnt, ultra la destrucció, de les mor.
tèries fecals, aigiies residuals, esec ,mbraries, etc., i aporta dades estad'istiques que reforcen la seva tesi. F

nández Naranjero.

CONSORCI DE LA
ZONA FRANCA
En les darreres sessions del
Comité Executiu i del Ple d'aquesta entitat, entre altres
acords menys importants, s'adoptaren els següents:
Adherir-se a l'homenatge tributat a l'economista senyor

Guillem Graell i designar el
vocal senyor Ernili Jorba per
tal d'ostentar la representació
del Consorci en l'acte de la
inauguració del monument commemoratiu de tan preciar patrici.
Assabentar-Se amb gust de la
¡inmediata represa dele treballs
de construcció de la carretera
al nord de la linia del ferrocarrils de M. S. A., els quals
quedaran acabats abans de
quatre mesos.
Aprovar les liquidacions relatives al servei de sorres corresponents al mes de desembre
da rrer.
Aprovar l'Estatut de fundoiris i el Reglament d'oficines
del Consorci.
Efectuar obres d'adob de diversos immobles propietat del
Consorci, conforme als pressu-.
15105 presentats.
Assabentar-se d'haver-se 1 e_
solt favorablement una peti cié
del Consorci relativa al pm:sonal interventor en el Di pòsit
Fraile en el sentit que 'I'augment disposat abans només
s'efectui a mesura que el desenvoluparnent dels
installacions industri:. 4s no re-

1 Electrieltat. — Aquesta entitat celebrarà assemblea general ordinttria de socia el dimarta
vinqnt, a les set de la tarda, al
seu estatge social, Primer de
Maig, número 7 (Casa del Poble), sota el següent ordre del
dia: Lectura d'actos; Estat de
comptes; Gestió dels delegats
al Front Unic; Gestió del Comite de l'entitat; Elecció de
(-arrees vacante; Eleeció de
mesa de discussió i Comissió
revisora de comptes; Precs i
preguntks.

FEÏS D1YERSOS

La policia va sorprendre
ahir en un bar del cerner de
Sa/rnerón una partida de joca
prohibits. bou detingut el propletari del bar, al qual sera
uplicada una sanció.
— Al portal de la casa número 111 del carrer de Viladomat fou trobat Ull paquet que
contenta municione per a pistola i revòlver. Segons va declarar una veia, un descone gua va abandonar el paquet i
mamar. Les municions rement es refereix al ces comed de va
foren traslladades al
Barcelona, la situació de la qr al, en collides
de la Bota.
Camp
l
amb
compara
prinaquest aspecte,
— A l'interior del Palau de
cipals ciutats del nido, fent, esment
les Missions, de Montjuic, t'oren
alhora des procediments ettr eats modetinguts Antoni Lagúnez Federnament per a resoldre arnb la miMiguel Tota i Vitria. que
sima perfecció aquest probt ema de tan lix j
es disposaven a robar.
vital importancia. El treb all del doc— A Sala Andreu un tren
tor González fa honor :s1 seu autor
envestí Biela Bernard, de cini demostra com aquest s coneixedor quanta anys, i ii produl heridas
de la materia. La d i s s, rtació de l'ilgreus. Fou traslladada a l'Hoslustre conferenciant va, éster premiapital de Sant Pau, sense poder
da amb un aplaudimerit espontani, i el declarar.
set autor va rebre les felicitacions
de tots els roncan-11'e.
n••••••n•••n
A continuaciA. hr.-itats per la P r e,idència. van Parlo- el Dr. Deit!oféu
i el Dr. Frmengo't de Llano. els quals
felicitaren el Dr. González i, sobretot,
el segon, en le cera qtralitat de re"BuUletf deis Bestres". — El
gidor de l'Aj , stament, aportaren danúmero 100 d'aquesta publicades ocie r on- iletaren encara les conció pedagógica del Consell de
Cultura de la Generalitat de
siénade, en el parlament que acabaCatalunya, corresponent al 15
ren d 'esc ol rar. Finalment el Dr. Jode gener de 1934, conté el suset, Agell i A g ell, que presidia Pacte, va r ,enranciar unes paraules de
mari seglient: Francesc Maciä,
grünes vi declarar inaugurat el caer!
l'arillo dele infante i dels mesede
,933,934.
acaclè-,•
tres (Ventura Gassol). — El
President Macià (Alexandre OsEne e les representacions que hi asli). — Francesc Macht (Pere
sist ir cl vam anotar les segiients: doctor G. Prat, pel Conselter de Sanitat Llobera). — L'acció de cultura
i P.ssistincia Social. Dr. Ermengol de de la Generalitat de Catalunya
LI ano, per l'Ajuntament. Dr. Josep durant la presidencia de Francesc Macià. — Els cursos posrteulofeu. per la Facultat de Farmatals de catalä per a mestres
cia. Dr. B. Oliver i Borles, per l'A(Ernili Valles). — Pedagogia a
cademia de Medicina; Dr. Soler i
Valencia.
— Llibres: "Histoire
Batlle , per l'Acadèmia de Ciencies;
Resumée
de la Catalogne EranDrs, Gavaldà i Roig-Perelló, pel Colçaise", de Josep Verges, per
legi de Farmacèutics de Catalunya;
P. L. — Agenda escolar per a
Dr. Pug i Sah, per l'Associació de
l'any 1934, editat per la LlibreMetges de la Llenen Catalana: docria Bastinos, Barcelona. — Notor Gras. ,er l'Anemia
ticies breus: Generalitat ele
Dr. Puig i Sureda. nel Collegi de Farmacèutics de Barcelona i la Federa- Catalunya (Comite de la Llengua, Institut Psicotècnic), Ajoteció Farmacèutica: Dr. Trueta. pel
tarnent de Barcelona (Noves
Collegi de Metzes: Dr. Fornells, pe!
Sindicat de Metees de Catalunya: doc- classes primaries), Universitat
Autónoma (Seminari de Pedator Trull, pel Collegi de Veterinaris
gogia, Centenari de Ramon
de Catalunya. etc.

quereixi.

Expressar el senti ment de la
Corporació per la s.eparació de
diversos senyors vocals, amb
motiu de la ren ovuló reglamentaria del Cor,sorci.

UNIVElitSITAT
AUTC'oNOMA
Del Rector st. — Abir al mal!,
en l'exprés, tornaren de Madrid
els rnemb r, ...s del Patronat Universilari e.espres de celebrar a
la capital de la República la
sessió erdTesponent al mes que
El r.f.ictor, doctor Bosch Gimpera,. s'ha quedat a Madrid per_
quèresoldre alguna asso y-notes universitaris urgents.

Facultat de Medicina. — Denla., dill uns, ei professor doctor
ClereMbamd, de Paris, donarä
tina comferencia, a les dotze del
matt, :I l'aula de Medicina Legal, dr> la Facultat de Medicina,
sobre el tema: "Allueinacions
thxiqnes".
Rin erames de curaca. — El
rectc,r ha tingut la gentilesa,
que agramo, de trametre'ns un
exernplar de cada una de les
edil; ions (Catalana i castellana)
dele programes de cursos torlau late per les Facultats de la
I c.iversilat Autónoma a l'any
Id 33-1934.

OMISSLRIA GENERAL
D'ORDRE PUBLIC
El nou secretar' general. —
Els periodistas preguntaren al
comissari general d'Ordre PUbite si era cert que altavia nomena!, com assegurava un dieFi de la nil, secretari de la dita
Comissaria el senyor Miguel
Badia.
El senyor Ramon 1 Amat confirmä alié publicat pel diari de
la nil,i afirma que el Arree era
piemaummetit burocràtic, sense cap
mes intervenció que transmetre
les comunicaciOne del comieseri ale Alees Coseos.

TARRAGONA
Relee!, d'Ajontememe so enea.
tulle Atracament i detente del.
bandolera :: Inspecci6 de l'arbrat

Väria
Tarragona, 3, (Per telefon). —
Per tenir presentado' protestes contra el resultat de les eleccions, han
deixat de constituir-se els seguents
Ajuntaments: Albiol, Aliara, Amposta, Bonastre, Bräfim, Capafons,
La Figuera. Figuerala també els
pobles de Llorac, Vilä, Montbrió,
La Nou de Gala, Perafort, Pobla de
Montornés, La Riba, Rindieras, Sant
Carlee de la Ràpita, Semita, Selva
del Camp, Tivenys, Ulldecona, Vallfogona, Valls i Gandesa. En tant
que el Tribunal Contenciós no emeti el seta fall continuaran en Hura
carrecs els entice Ajuntaments.
— La guàrdia civil de La Cenia
ha detingut en una taverna Eugeni
Amigó Barberó, vei d'Al ca nar, re-

clamat per robatori pel jutge d'instrucció.
— En ocasió de dirigir-se de
Sant Caries a Alcanar, un carro de
peix, propietat de Miguel Ejarque,
en arribar al quilòmetre to de la
carretera, li han sortit al pes dos
homes, els quals, &quia d'amenaçar-lo, l'han robat.
-Avisada la guirdia civil, ha detingut els autors, que han manifestat dir-se Daniel Bayarri i Baptista
Subirats.
— Fa alguns dies van fugar-se
del seu domicili patern tres noies
d'uns 17 anys que habitaven a Falset. La noticia ha practicat un seguit de recerques i ha aconseguit
trobar-les a Barcelona, on han estat detingudes i reintegrades a la

M A.T A R O
Detingut per robatori de bicIdete•
Cinema arearandu 4
Matará, 3 (Per telèfon). — Ahir
Jaume Matad i Pereza denunció a
la Prefectura que mentre havia entrat en un establiment de la Rambla Castelar li havia desaparegut
una bicicleta que havia deixat a la
seva porta. Immediatament el cap
de vigilóncia, amb agents a les sesea ordres, sortiren amb un cotxe
per la carretera de Barcelona, per
on suposaren que podrien trobar el
que s'enduia la bicicleta. Efectivament, prop de Premiä de Mar detingueren Joan Andreu Idardnez,
de va anys, natural de Badalona,
que manifestà ésser l'autor del fet.
Aquest subjecte té Mermas ante.
cedente penals. Manifestó també que
fou ell qui féu desaparèixer dies

d'aquesta
ciutat, indicant on l'havia venuda,
encera una altra bicicleta

que es un establiment de compra i
venda de bicicletes d'Horta, on efes-

tivament fou trobada ¡ recuperada.
En aquestes gestions intervingué
també la policia de Barcelona.
— Demä, diumenge, a les onze
del metí, tindrä lloc a la Sala Cabanyes la presentació de l'Associacid de Cinema Amateur, que projectarä els millors filma de diferente
entitats de Catalunya. L'entrada serä per invitació. — C.

BADALONA
Reunió :: Nova Junta directiva.
Batalles :: Notes del Dinemad

sovint es veuen animata per les colles d'esquiador@ que de rota de indrets de Catalunya vértelo per tal de
practicar els esports de nen a les
magnifiques pides dele Rasos de
Peguen. di
Les darreree dades que ens donen
del xalet-refugi de) C. E. Monturrat
són: Temperatura minima sobre
zero; arta de la neu 1'30 mts. a la
Creu del Cabrer.

r

GIRONA
La "rus" de Sant Feliz: de GuLcole
en el .vel
Robatori
de Correas :: Väria
Girona, 3 (Per telèfon). —E1 diIluns de Carnaval se celebrar* a Sant
Feliu de Guixols una rua en la qual
prendran part gran nombre de carosses, patrocinada per l'Ajuntament i
subvencionades per totes les entitats
d'aquella població. Els beneficis sean
destinats al Dispensad de la tirita antituberculosa i Acci6 social de les comarques gironines.
— Dema actuara al Teatre Municipal la companyia de circ de Carlea
Frediani.
— Anit passada entraren Iladres en
una tenda de comestibles del mur
de la Barca, M'un. 14, propietat de
Martí Barata, i se n'emportaren 90 pes
tetes en metillic i genere volorat en

pessetes.

— La vena d'apresta ciutat Anna
Serra, que té establert im Iloc de venda de roba prop del pont de la Padre, ha denunciat que li ha estat sostret un Pa quet de genere valorat
ano pessetes.
— Fa virtut de la retent anad6
pe( ministeri de Comunicacions de
nombroses Places de ceder, n'han correspost quatre a aquesta ciutat. La
dita concessi6 permetri restablir la
distribució de correspondencia de les
sis de la tarda, que tant interessa a
la ciutat, i especialment al comerç.—C.

TORTOSA
Vides del citleeller Mamen ::
Sometent it Novee divereeu

' Tortosa, 3 (Per telele:o). —Aval,
ha uribat el conseller d'Agricultura
i Economia de la Generalitat, senyor
Comorera, per tal d'assabentar-te
detalladarnent dei problema arrosser.
A tal electa han estat convoco.i a
l'Alcaldia, els alcaldes d'Amposta
Sant Caries de la Ràpita, i els presidents de les entitats arroseeres
afectades.
— Demà. a les tres de la tarda,
davant de l'Ajuntament, passant revista al Sometent ¿'aquesta ciutat,
sota la jaspee-ció del comandant cap
auxiliar del dit ces senyor Jamo Matamoros.

— Aquesta nit, a les set, ha celebrat la primera sessió el Consell
de Govern de l'Ajuntament
— Aquest mati, a les set, tres individas han trencat la Runa de reparador de la rellotgeria Belles, del
carne de Carbó. Han robat només
un rellotge per haver-los delatat un
gos tico des de l'interior de l'-stabliment. No han pogut ésser detin-

guts.
— Demi celebrari asseenbles
recluid, d'Emplaste de Banca l
Bona per tal de fiar la aova posició davant la deroga:id de la llei
de 23 d'agost de 1932.—C.

SABADELL
Futbol u Hi batan anden murdei.
pala una vedada al mee :: Comunicare de rAero club :: El cap da
noticia dirniteix Virla

mtmicipal
Sabadell, 3. — Anit nord cap a
Madrid el diputat sabadellenc al ParBadalona, 3. — Al Dispensad mulament espanyol Sr. Joan Ferret, el
nicipal ha estat assistit el nen Joan
qual, entre altres afers relacionats amb
López Pérez, de a anys d'edat, nael camp d'aviació, s'endugué el proseca familia.
tural d'Alcantarilla, d'una torta mosjecte d'explanació degudament aprosegada de gos.
— La guardia civil ha detingut
vat pel postre Ajuntament, per a set— Denla, diumenge, a dos quarts
a l'alls un subjecte anomenat Jometrel a la firma del ministre de la
d'onze del mati, el Centre Catalasep Goicoechea Turritamende, de
Guerra, per tal de poder comenear tes
nista Badaloní celebraró una imparmotiu "El Banco", el a nal el reobres dintre de pocs dies.
VILASSAR DE DALT
clamaven des de Tremp per hacer tant reunió general extraordinària.
Com sigui que entorn d'aquest afee
robat 720 pessetes en un bar. Ha
— Per tal de regir el Foment
Constitució de l'Ajuntament
corre mm sens fi de versions fantaIndustrial, ha estat' elegida la seingressat a la presó.
sioses en extrem, aquest Asno-Qué
Vilassar de Dalt, 3.—A dos quarts
güent Junta directiva: President,
— Ahir fou efectuada una visita
aniró donant per la ridio i per la
Emili Arnäiz; vice-president, Enric
de deu de la vetes celebra sessió
d'inspecció pels Srs. De Mata, del
notes oficials que seran les
l'Ajuntament sortint, sota la pre- premsa
Juliana; tresorer, Jaume Sacases;
Servei Agronómic, i Pujol, arquiserviran als nostres ciutadans de
comptador, Francesc Vidal; secresidencia del senyor Francesc Tos- que
tecte municipal, per tal de constaguia
i
orientació.
tari, Gabriel Marty; rice-secretan,
quelles, el qual, en une sentidas i
tar restat en que es trdbava l'arbrat
També, com de costura, a les ofiJoaquim 011er; bibliotecari, Salvaeloquents paraules posi de relleu
tuba de Tarragona, després de les
l'Aero- Onb es donará tota
dor Miguel; vocals: Marzo, J.
tota robra administrativa de l'Ajun- cines de
mesures preses per tal que aquest
tinguin ja estat
Aiguaviva, P. Carner, J. Vives, A.
tarnent sortint. Desitjt al nou Ajun- mena de noticies que
presenti el millor aspecte possible.
oficial.
Sitja, L. Pone, J. Vidal i R. Murtra.
tament que tingui mis sort que ells,
La visita ha donat un resultat satisDavant la insistencia amb que se'ns
puix que es fa molt dificil admi— Al carrer de Montserrat els
factori.
adrecen molts obrera, per haver circonsorts Jaurne Canyelles i Aragonistrar, degut a l'emprèstit que va
— Es clima per segur que aviat
la noca que ja es comenearan
fer l'Ajuntament de la dictadura, i culat
nès, de 33 anys, Joaquima Muñoz
faran una visita a Tarragona els
les obres d'explanaci6 del camp d'a25 anys, han promogut un
dificilment
es
pot
anivellar
el
presBel,
de
membres de l'Acadèmia Internacioviad?). aquest A g ro - Club comunica,
fort escandol i s'han agredit mútuasupost; no obstant, tindra una altra
nal d'História de Les Chucees de
per a coneixement de tots els (mi puhem tingut nosaltres
per la qual cosa han estat
ment,
facilitat
que
no
París.
interessats en aquest afer,
auxiliats de diverses ferides, al Disamb els diversos traspassos que guin estar
— Movinient del port. Vaixells enq ue aquesta nova és mancada de foal
Govern
de
la
Generalitat
pensari
municipal.
fet
s'han
Gijón.
de
trats: "Conde de Zubiria",
nament, tota vegada que l'únic que
de Catalunya. Demanä al nou Ajan— Al Dispensari municipal han
Sortits: "Teresa", cap a Huelva;
dema, segurament, sera
estat assistides les següents persotament que igual -que elle no st començarà
"Ciutat de Tarragona", cap a Sete;
una Ileugera explanació, per tal de fanes:
separin de les lleis establertes per
"Cabo Cervera", cap a Barcelona;
cilitar
l'aterratge
de l'aparen que
Per accidente casuals. — Marra
la República i pel Parlament de Ca"Pinzón", ''Klio" i "Arriluce", cap
de 7 anys, Heu; Joan
Dona un visca a la Repú- hatna d'efectuar els treballs de que
Orts,
ta,lunya.
Ponts
a Valencia. — C.
donarem compte en una de les nostres
Muñoz Goizalez, de 61 anys, cesenblica i a Catalunya, que fou conrat; Joan Vila Conill, de te anys,
testat unänimement per tots els re- darreres ocasions.
— Fan avinent que el dia re s'aL'HOSPITALET
Bel; Eleuteri Izquierdo Conejos, de
gidors i pel nombrós públic que
caba el termini per a l'adquisició de
omplia la sala de gom a gern.
56 anys, lleu; Josep Torrents Pules reclutes personals d'enguany.
Formació del cartipäa municipal :: jol, de 8 anys, Un; Carme Larios
Acte seguit dona possessió de la
— El can de Policia, Sr. Lluís Par.
Estat espanyol (Els edi- Homenatge del Condatori al primer Valero, de 6 ams, reservat (caiguda Presidencia al regidor de mes edat ecu
i Aguiló, ha posat el seu carOscar
Robert
Ballester,
de
la
majoria,
senyor
Jaume
Mas
i
Veda
patinem),
Generalitat
de
la
ficis dels Instituts, Estudis
President
* LYCEUM CLUB. — Monsieur
rec a la disposició del nou Alcalde,
heu.
la preA
continuació
i
sota
de
14
anys,
Cand.
l'estranger).
Institucions
diverLanglois du Feu donara una confeSr. Marré, el cual li ha pregat que
L'Hospitalet, 3.— Ahir, a les set
Per mossegades de gos. — Joan
sidencia d'aquest senyor, s'acceptarencia sota el tema "La dona, mare ses (Llar infantil "Narcisa
de la tarda, el Consell de govern
regi- de moment confin:4s exercint-lo.
les
actes
dels
nous
Bernd, de so anys, Den, i
Carrillo
totes
ren
estranCaleta
per
a
Freixes",
de la Humanitat", dimarts, a un quart
— Ahir foren recollits els menors
celebró la sera sessió de constitució
Puig Carreres, de 6 anys, Ileu.
dors sense cap protesta.
dc vuit del vespre. a l'estatge social gers. Estudie pedagògics, Con- i acordà per unaninitat la distribu- Anna
Jaume i Joan BaRart i Figuerola, de
elegir priPer
atropellament
vehicles.
—
Es
passi
a
votació
per
Institut
la
guerra,
Llibres,
tra
del Club: Fontanella, 18, 3 er.
TO l 14 anys, respectivament, els (Irás
mer alcalde, i queda elegit el senyor
de Cultura Italia, Conferencies), ció de les funcions 1 serveis admi- Lluis Alarcón Verdi, de 8 anys,
noeats a la disposició del
per camió núm. 4476o-B; Melcior
Mas i Canet per 8 vots de la ma- Iran estat la Junta Local de ProFeliti de Guf- nistratius en la forma següent:
Comarques
(Sant
President de
*
INSTITUT FRANCES (ProDepartarnent d'Hisenda i de MerMateus Romera, de 39 anys, vei de
xols, Tarragona, Santa Coloma
joria i 4 de la minoria en blanc.
vena 325). — Dimarts, de 7 a 8, hi
Per a segon alcalde sorti elegit tecció a la Infancia.
de Cervelló), Altres terres de cate, a canee del conseller senyor Blanes, reservat, per auto:nihil; Jo— Per a demà. diumenge.
tindrá lloc la quarta conferencia soFrancesc Muntaner i Mitjans. Deel senyor Mnuel Comes i Pat. per a
sep Maria Planes, de 8 anys, Bes,
C. (Els Banys d'Antena - VaL.
del Sabadell F C. es troba desplegat
bre "Història de la música francesa",
Palma de Mallorca), partament de Governació i Cultura per autobús Barcelona; Ramon Lótercer alcalde, el senyor Francesc
Ilespir
Irún, per tal de tus ar el partit
a carrec de Mlle. Alice Chesselet, de Estranger (Anglaterra, Escòi Proveiments, a arree del senyor pez González, de 23 anys, vei de
Artigues i Galceran; per a quart al- a
campionat ete Lliaa amb aquel cecla Schola Cantbrum. de París, sobre
cia). "Butllett deis Mestres". Miguel Romeu i M anmany. Depar- Barcelona, reservat, per tramvia, en calde, el senyor Vernet i Salat, de de.
el tema: "Les clavecinistes franeais",
(Retrat de Maeiä). Important. taments de Foment 1 Cementiris, a intentar pujar-hi cante, estant en la minoria.
— L'Ajuntament de Sabadell, en la
amb audiciO d'alomes obres de Cou- Llibres rebuts.
carne del senyor Jaume Mateu i marea, al carrer del Raval.
Acabada la votació, el senyor Verprimera creció de constitució, acorperin. Daquin i Rameau, interpretades
Botines.
Departament
de
Sanitat
i
accepti
aquest
nomenament
net.
no
Per baralles. — Jaume Vilalta ViUnió de Professors Particu- Assistència Social i Escorxadors, a
da. segone permet la nova Ilei mtmiArmand Sales.
pel
per tant queda vacant la quarta
lars del DIstricte Unlveraltari carrec del doctor Carles Martí i lalta, de 23 anys, sei de Barcelona, iAlcaldia,
cipal, celebrar sessions municipals caque
es
provena
a
la
sesreservat, per arma blanca en agresda ine. i s'assenyala l'eltim diven* INSTITUT MEDICO - FAR- de Barcelona. — Avui, diumen- Feces'', el qual també tindri al seu
516 vinent.
de La Mina, segons
dres de cada mes, a les deu de la
MACEUTIC. — Aquest Institut ce- ge, a dos quarts d'onze del matt, compte les Delegadons de Bombers sió al carrer
amb
la
sessió
L'alcalde
aixeca
rnanifesta.
?lit, per a la seva celebració. — C.
lebra r a sessió científica ordinaria, de- a l'estatge social, Hospftal, 96, i Circulació .
"ja se pot levanaquestes
paraules:
sessió
Per intoxicació. — Vicene Anton
se celebrará la tercera
ma. dilluns, a les deu de la nit, al seu
tar la omití". (Aquests són els hoLa representació del Consell a la Guillermo, de 3 an e, heu s. c., per
de l'assemblea extraordinaria
estatce srrial. Casal del Metge. El
Catalans,
mes prepárats que la Lliga de ViMunicipis
Federació
de
de
discutir
la
reforma
lal
hacer ingerit una petita quntitat de
Dr. Linea Mateos i Tituli presenta- per
lassar de Dalt ha portat a l'AjunMunicipis Espanyols i Consell Local
llexiu de sosa. — C.
ra la Se g üent comunicació: "La se- deis Estatuts de l'entitat.
tament.)
de Primera Ensenynnea, es conferí
rumteräpia en lovenosa en les artritis
a l'alcalde-president, senyor Ramon
L'Ajuntament, per tant, queda Estrangers indesitjables :: Protesconacerciques".
BERGA
Frontera i Bosch.
constituit de la segtient manera:
ta :: Una Iletra del President de la
Noticiari
Lliga: Jaume Mas i Canet, Manuel
Generalitat
— Avui, a les tres de la tarda, el
* 1. ASSOCIACIO D'ESTUEsputa
de
::
Comes i Pal, Francesc Artigues i
conseller de Governació i el comis- El nou Ajuntament
DIS UNIVERSALS I.. I J. (Duran
l'arribada del vapor
Palma,
3.
—
A
neu
Galceran, Salvador Galceran i Pone,
sari general d'Ordre Públk, visii Res, 5). — Avui, a les sis de la
correu de Barcelona foren detinguts
VAIXELLS ENTRATS
tarda, el Sr. Josep Sánchez i Cordotaran la casa que 'be de servir de
Berga, 3.—El dijous passat, a les Joan Rafanell i Mas, Pere Lloveres ahir un nord-amerini que viatjava sen'Eudora",
atnb
Vapor Italia
i Terrades, Jaume Bosch i Campins
ves donará una conferencia sobre el
Comissaria de Policia a la barriada vuit del vespre, es procedi a la consse passaport i una colla de cantaires,
cärrega general, de Génova i de Coll-Blanch, que de reunir lea titució del nou Ajuntament.
i Pau Cuquet i Gaiceran.
tema "Telefotografia i les seres apliForen reMarsella. ; vapor espanyol "CiuCoalició d'Esquerres, per mino- tambe vence documentació.
condiciono adients serä habilitada
cacions", arnb projeccions.
donar possessió als
A
l'acte
de
al Iloc de ProcedenciA.
embarcats
cap
gecarrega
amb
Palma",
dad de
ries:
per aquesta finalitat a l'objecte de nous regidors assistiren tots els
— La Unió Tramviaire d'aquesta
neral, correspondencia j 48 pusgarantir la tranquillitat dels vaina
Joan Sayol i Espanyol i Jaume
regidors sortints excepció feta dels
ciutat protesta contra la disposició del
satgers, de Palma; vapor espa- de la nostra ciutat i assegurar el res- de la Lliga.
Llobera i Videl (tots dos d'A. C. R.).
ministeri de Treball derogant el denyol "Cabo Huertas", amb cär7 pecte a la propietat.
Els arrees foren repartas de la Fidel Vernet i Salat (Estat Catea), cret de 23 d'agost de 1932.
rega general, de Bilbao h. escaalcalde;
Saborit
i
Villa
(Federal).
lila,
i Joan
— Amb robjecte de retre homo- següent manera: Joan
— L'alcalde de Palma, senyor Darles; vapor ¡talla "Capo Pino",
Desitgern a la majoria un bon ennatge al que fon primer President Josep Emulen, Elies Sala i Josep
amb cärrega general, de Cons- de la Generalitat de Catalunya, Fran- Matamala, tinents d'alcalde; sindic, cert ansb la seva administració i a der, ha rebut una afectuosa !letra del
president de la Generalitat de Catatanea I escales; vapor espanyol cese Meció, el Consell de govern Ramon Fuatagueres.
la minoria que en tots moments fisAUDICIONS PER A AVUI
lunya en la qual agraeix record de
"Norte". amb carta% mineral, de
acorda trantetre - li un ram de llorer
El nombrós públic que emplenava calitzi l'obra de la majoria.
l'Ajuntament dt Pahua felicitant-lo
Tarda: Agrupad() Cultura At- Gijón.
per al dia 4 del -mes que som, a les la Sala d'actes de l'Ajuntament. sepel trionrl de les esquerres en les Pa>
den del metí, invitara al dit acte tots
läntida, Plaça del Mercal, 2, . VAIXELLS DESPATXATS
ludri amb una afectuosa ovació els
sades eleccions municipals.
principal (CM). Cobla Popular.
els components de la Corporaci6 i t nous regidora.
e Vapor nornec " Sol ferino
No podem publicar les — Al pon de Ponente, degut al
consellers suplente. — La Delegació de Berga de la
'Farda: Grup Renaixement, aMb cttrrega general, cap a
formidable temporal de mar, iban
— Ha este dirigida al Consell I Caixa de Pensiona per a la Vellesa notes pregades que no pendelt mollea destroces, especialmedt
Creu deis Molers, 20. Cobla Bar- Marsella; vapor italiä "Norge",
Local d'Ensenyança una queixa sig- 1 ha repartit uns ardstka calendaris vingnin eserites en eatalä d'embarcacions. Una caspa. dos rachta
ene càrrega general. cap a Marcelona.
nada per una de tes mestresses que coas a homenatge d'una de les seves
Tarda i nit: Agrupació Sar- sella; Vapor italiä "Eudorit^,
diverses embarcadons de pesca han
1 amb un timbre o signa- iquedat
han estat per aquest a sanció. per instituciona a l'excels poeta Joan
danista de Barcelona (Franeesc amb cärrega general. cap ei
totalment destruits. Lea Par'
emprat
Maragall.
"Frenen
Fasla
forma
irregular
que
ha
; vapor Hall t
Layrel, 101). Coblit Barcelona
tura coneguda
dues es calculen en unes 40.000 Pee
— Els carrera de la nostra ciutat
per • fer tal prensista. — C.
fi hr cap a Genosts:
Albert Madi.
seta.
— En el darrer atIrment de Personal de Correo, corresponen a la
nostra ciutat nou cartees mes. Aquest
Ole augment de la plantilla de cartera
Zafe de seda
11118
dumpers cremallera
de senyor, de llana ... 4'80
Pulle
Buitrera de nena, brodats, • ... 11115
lItehmo do Hitanyo"
116
grua« de eenyora
Pullover, tela a mb .„
permetró que el repartiment de le corPullovers de nen llana Tantas'', 116
desmotes de llana, de »oyera Ir—
1, 1111
respondencia es pagUi In asta ayaoOnadorto de llana
... 1'86
Abrid, de nona
tationment per a la indfinla 1 II
ti plomo selINNIIII•ris «Pan obeequlata in* un 811111'111 funesta, de neo.
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"Els amics del Tenis"
Una de les falles U1,4 ostensibics de tual, costi el que 00116. 5'han d'evitar
l'escalf tenistic Es aquesta manca de ele punta morts que ami frenen la
continttitat en les exhibicions que hom Marea constant i rapada que lumia
de tenir el nostre tema
hi constate.
S'ha d 'evitar que lea cose, es releeDe contmuitat - ritme
i de condin, poblant les vanas sanes desertes
tinuitat - guainas
deis calendaris tenistics d'encomies i
Sembla que despeé: el concurs
important qug, be de daiszar necessàriaconcursos i exhibicions 1 torneigs qua
fliesst en fort llevat d'interes i de Cuobligukt el que s'interessa per l'esport
riositat per a seguir de prop les acde la raqueta a no pasear, si es pos e
vuit dies soase freqüentar els
tuadons de les raquetes mes destacaC011ftS .
des, ele animadors lesport de la
raqueta haurien de trobar el cuasi en
Una activitat orientada cut la di- ,
¡lisie del nostre bell esport Cs, tamle,,.
pendent propici per a organazar-ne
necessària.
un de non amb assegurat per
Els munes "Amics del Tenis" batiendavant, sempre que la aova exhibirla d'ocupar Hoce dins la premia
ció superes o almenys iguales en inlocal, evitant la repetid() enervant de
terès la primera.
les notes pregades insulso, que pitMató is legtcanient el qUe hauria
een una pobresa d'organiteaciú que
de succeir, perb- les reses del tenis
ene perjudica enormement a tots pleno van pas d'aquesta manera.
Després d'una campionats brillants.
gase i que dóna idea, potser exagerada, de l'escäs interés que desvetlla el
quan tot fa creure que l'empenta definitiva és donada, el nou concurs que tenis en tots nosaltres.
Evidentment, cense un grup d'emirs
els segueix registra un desinflament
del tenis, també el nostre esport fati
total; els forfoits abunden; el públic
s'ello:aya de lee Iluites, j hom can en el U12 camf, pedo l'escalé será molt
mis lenta i dificil, i hom viuré llarun cul-de-sac del qual costa quart i
gues etapes de desorientaciú, i el diaajuda de sortir-ne en vida. I is que
grama del procree del nostre esport
bona es refia mass.. - en el nostre
marcare moltes reculades perfectaesport - de la (elite feta, i hom es
ment perque no solament
desasten masía de la lene que hi ha
d'"asos" viu el tenis.
per fer.
L'eclosió d'un gran valor afavoreix
Costa poc de recordar - pergnk
molt la tasca dels animadora i dela
dels fets que vaig a cementar no han
passat gaires mesos - que en oca- directius, però el que interesas i da
si6 de la *Davis Cup" '933 hom va . urgen de crear is un medi propici
batre el récord de l'entusiasme tenle- a puesta eclosió.
Preu: no ido els animadors els ditic, (Partirles pleno d'interés, interrectius ele que han de tenue profit
venció dels guardia d'arealt per a
de la miraculosa aparició d'un jugacontenir el públic, etc.).
Després d'aquesta feta semblava que dor extraordinari, sinó que són els
la saludó total del nostre problema possibles jugadors extraordinaris els
que han de treure partit d'un ambient
no oferia ja cap dificultat.
Propici creat per aquests directius i
Per() la veritat es que n'oferia una
i ben seriosa per cert. La continuitat. per aquests animadors.
Ara els Amics del Tema tenen la
Un fet isolat, un exit esclatant, no
compta. Ni idhuc pot isser assenyalat paraula.
CARLES SINDREU
COM una monjoia. Segons la me y a manera particular de acure les coses teEL CONSELL DE LA SETMANA
Instigues, cal adjudicar mis imporan•
(de Martin Plaa1
cia a una serie d'esforços graduals i
"Cal saber treuer profit de la force
meditase que no pas a aquesta focs
que l'advereari ha imprirnit a la bala.
d'encenalls parensosos que no tenen alUn cop d'oposició (simplement aplitre valor que el de donar-nos una falcas) ti sempre menys ene que un cop
sa idea de la realitat, que ens fa mis
"picas".
mal que be.
Per abril contra alguns campions la
Hi ha, encara, on detall ben curtes
millor tienta a emprar és jugar tou.
del qual cal parlar un instant i que
per tal d'obligar-los a batre energi*clarea i bastament les coses.
carneas la pilota, ço que contribueix a
Fixen-vos que sempre que hora ha
augmentar Ilur percentatge d'errors."
registrat un resultat falaguer en tenis
CORRESPONDENCIA
hom ha pegue assenyalar un seguit de
A J. M. B. - Vet aci les dades
fets - graons que ens han portat en
que em demaneu referente al jugador
ascensió gradual fine al cim de l'èxit.
Mai un kan no ha estat amolit ren- atutralie J. H.-sCRAWFORD:
Va néixer el dia 23 de marc de
te una preparació eficient i tense mar
/sol
precedit d'altres izas inferiors.
Arribé a la final del doble mixt
Hom tindrà a la memòria, sens
de Wimbledon, i va representar Ausaquell COZICIT3 a l'americana celebrat al Turó en el qual Jtsanico-Sin- tralla a la Copa Davis 1928. Guanyi
el campionat doble mixt a Wimbledon
dreu, Flequer i Moles jugaren parti(amb miss Ryan) i el campionar de
des memorables davant d'un públic
dobles aleinany (amb E. F. Moos), i
fels darrers dies, naturalment) superepresente Austrislia (capita del seu
rior de bon tros a mil persones.
I bé: en aquest cae concret l'èxit equip) a la Copa Daois, guanyant nova ésser degut, també, a qui l'interès vament G. B., i perdent contra India
a la semifinal de la zona europea. Tut
era ofert a palie i jugadors en for
aneó dins l'any 193u.
més.-magrdulisep nya
Mes tard guanyà els Campionats
Mai de MiS a menys.
Individuals d'Austrälia (193i - 1932Es dar que costen molt d'evitar els
I933). També els Campionats de Fadescensos perillosos. Hotel no té semrelles (1929 - 1935 - 1932) els 1)opre a mi l'exhibiciO o el concurs que
bles Mixtos (sempre tenint com a
ha d'estimular el gros alible. Però
"partuer" isfrs. Lrawford) 5931 s
¡es que existeix avui dins el tenis
1932 - 1933.
una força capee de lar rutilar les coRepresentant Australia a la Davis
Me a la velocitat deguda? Jo cree que
Cup, guanyi els Estere Units. Guano. ha elements rectors en els
clubs, ben apreciables, i una Associa- nyä, Lambe, singles i dobles al Queen's
ció de Catalunya que regula amb efi- Club. Arribä a la semifinal Wimbles
cacia la vida del nostre esport, però don (guanyant F. J. Perry) 1932.
Derroté la gran raqueta H. E. Vimanquen els animadors: iones, sense
nes (per duee vegades) durant la «Va
prejudicis dc club ni de cap mena,
oberts, comprensius i entuaiastes. excursió a Australia (1932-33).
Ultra aquests brillants resultats,
Aquests eón els que en definitiva han
de fer la feina i han de marcar la J, II. CRA1VFORD ha batut Allison
(quatre vegades), Borotre (dues),
noca fesomia del nostre esport.
Austin (quatre), Lacoste, George Lott,
Separadament, pub, no /aran tampoc
Bernard, Prenso, Van Ryn i malta
cap tasca positiva.
Ara be: jo unen,: que un grup d'a- d'altres.
Ha guanyat, encara, els Campionats
nimadors, uns "Atines del Tenis", posSimples i Dobles de Nova Gales del
sibilitarien un seguit d'actuacions que
Sud (1927 - 1929 - 1931 - 1932).
en poc tempo portarien el nostre esEls de Vicubria. Individual' en Van,
port a un nivell comparable al dele
1931 i en el r932. Dobles, 1929 - rei3t;
palios capdavanters. I aixà és una
obra factible en els moments presente.
Factible i indispensable si hom vol fer
quekom de profit.
Aquest grup, que hauria d'actuar
per damunt dele interessos partidietea de club i sempre d'acord amb lee
associacions nostres, no hauria de lirentar el seu abast a les exhibicions
amateurs, sind que hauria de fomentar, també, els grano encontres entre
professionals i film enfocar amb valentia la Omitió dele torneigs -open",
Es a dir, les Hiles entre amateur& i
professionals que, convenientment dosificadas, portarien un públic ivid entran les plome.
Une emplea camina s'obren davant
aquest hipotitic cepa d'Amics del Tenis. Jo entere que neixeria voltat d'un
nimbe de simpatia general.
Sota reacalf de l'entusiasme veritable moltes dificultase d'antuvi i apamamen quasi insuperables es fondrien miraculosament. i aviar els in-

diSerents - que a casa matra cocaeludan el pes mis febnic ae saaniden a la croada.
El problema mis urgent de moldar ea el nostre 'sport és. com Je
dsIzi elfe, una nicle de rittne en la
addbiefons. Cal aceptar e/ ritme

Dobles mixtos (192) - 1931).
Es el seleccionador de l'equip austedié a la Copa Dala l'any 1931.

El seu millor oop es el "passingehot".
Juga amb raquetes que pesen
14 1/2 ore. (4 1/2 in. handle); el pes
de la raqueta mrnpre decaes« a la
part superior.
Clubs: 1. C. - s of G.-B., Franca,
N. S. W. l_awn Tennis Club.
Altres esports i divertiments: Bridge, golf, crieket, squash.
Adreça: 43-45 Wentworth AventeSydney.
* Hi ha, encara, altres lletres que

atendrem set.
.,¡;14/q
jemjs de
* Pròximament: "
vista nduard Pleque, 2 •
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Al voltant ele la darrera . • 5 .
.Assemblea de la Federació

Espanyola
Federael6 Catalana publicarä un manifest la setmana entrant
El nostre coltega "El Mundo De
ssro ..s h. te, o • --queso' oreo de
les diver g es personalitats que van an-

l'asemblea de la Fe4eraci6
Espanyola de Rugby celebrada com
és salmit el proppassat diumenge. Heuiistir a

va aci el mis caracterfstic del que
han manifestar eh precauttate.
El Sr. Manuel Usase, delegat de
Valénclt
"La Federació Catalana no va saber defensar la uva peutieió ende una
actitud valenta... Per la nostra parr
fasern els poesiblee te-mie siga ) eaeli.
dat el st.'--'p
Teabem iustificat el
' - 'r de f...nalunya i si eis.
trobat en el sen cas hauriem fet el
necessari pa-qui fos retonguda internacionalment la nostra personalitat"
El Sr. Hermosa, delegat de Castella:
"El Comité nacional ha procedit
corte no esperivem a Madrid... Es pisetilde que fern alguna gestió diplometics. (Me assistim a la reunió de mare
a Hannover, i aleshores veurem qué
passa a l'assemblea de la F.I.R A....
Hem trobat nn admirable collaborador
en el Sr. Arbó,
El Sr. Arb6, ex-president de la nitdonal:
"Sóc novell en el rugby i poc podia esperar el que m'havia de succeir.
.Corn a President de la Nacional no
porfia fer altra cosa que el que he
Jet. Me'n rento les mane, com Pilat..
El Sr. Bnix. President de la F. Catalana:
"...Per a nosaltres, l'Assemblea de
la nacional no compta, ja que hadern
acordes abans separar-nos... El nostre desig era acomiadar-nos dele representante de Valencia i Castella i
oferir-los la nostra collaboració .. En
l'ordre internacional, el gest de l'espanyola no pot tenir ccnseoilencles,
car la nostra inscripció a la
está feta oficiatment i reglantentiriament... La o- tisana entran!' e ublicarem un manifest explicant la 10013
actuació i la poca esnort:virot d'algar,
que no vull anomenat.

FRONTO NOVF.TATS
sVut. DIUMENGE
'farda, s las S:
QUINTANA IV - PASAY
~tea
COLOZABAI. - URZAT
Nit, a un quart 441:
ANAQUIETAIN - QUINTANA U
saetea
ZARRASA - JAURECUI
— Tarda: Criats 1-apearte contra Narre 11-11eaterrestre. Mg:
Chiquito Villano-Campos curtir, Callarla 11 - Morrie. Preus doeulare:
Butaca, 1 pusetat •eneesl. 1 pta.
Detalle per unen*

Mots d'encoratjament
El president de la Seccio Ciclista
de la U. E. de Sans, senyor Soler,
ha fet les següents manifestacions a
un periodista:
-Es molt probable-digui--que la
cursa "Trofeu Masferrer" no es corri
com en anys anteriors, que donava tres
voltes a La Rabassada.
Tenim en estudi un projecte que
hi ha presentas perquè aquesta cursa
tingui Ilse als passe igs de Montjuic
en part, i altra per carretera. Aqueas
projecte té per finalitat recaptar unes
pessetes i cedir-les a henefickcia.
Manca, pera, en primer loe concretar
el circuit i la concessió del recinte de
l'Exposició, a fi que sigui de circularió tancada.
Per a aquesta cursa es calculen nres
mil pessetes i unes guatee mil d'ingris brut, prenent per base el preu
reduidissim de l'entrada: emquanta
céntima
El senyor Soler parlé despees de
l'ingrés a requip ciclista de la U. E.
de Sans de diversos i vaulusos ele-

ments.
Per a la vida de la nostra entitat
-digué -són ara mis moments transcendentals. Els narres socio s'han proposat que els colore del Sana siguin
defensats a toses lea carreteros
Referint-se a la Volta a Catalunya,
diga que agites any la lliga de corredora es veuria augmentada per nonabrome valore italians, franceses i belgoce.

A cana-diga el senyor Soler dale esdevenimenta de la Pastada volta, Minan el leen propòsit de contratar valore notabilluims, tara en con-

d icten s que ele acetre, lema puguin
donar-los bona réplica.
•
En preguntar-li el periodista l'oplp ió que li ,mereixisi el velòdrom que
10 ha fe enlode, coinddl amb el senyor J. M. Pui g (el qual en M'estimo de ciclismos is una autteritat indiscutible en qué la pista hauria de
tenir almenys 250 merme a la cerda.
En una pista d'aqueas.; miden s'hi
pallen practicar lea més belles especia11111,411«. sINNINVeleimille; 'eme

riefnei•-•••••

1L CAMPIONAT '

El Camplonat de Liga

D$.L CATALUNYA

Avui eomenia la segona
volta
La ¡sarda d'ami es (*reatara fos
internadas.
-ca
En ell respectins grups d'ambdues
divisiord la l'afta promet asee alce'
rimada. En eanest especie, pera, destaca la partida que al termite del carrer de _Viladomat disputaran Luda
i Iluso de Mataró. Es ataltese renco>
tre del dia i ed que sea diere es
aura presencias per mejor nombre
d'espectadora.

Es dificil pronosticar en aquest
ces, piró, "miau" tot i exposant-nos
a ter un sisal papa-, espinela que el
Laietq ha de fer-se *ab eh ponte en
1111111, sempre i quan arreugleri el cinc

acoeturnat i no introdueixi modificlcions a &mera hora cene sembla que
ti anuncia.

Dels altres encostres en primer a ii
vejan trionnadors bastara ..lars-visr)
l'Espanyol, ;mentan de Sabadell i
potser Patrie.
En el segon (flap de la Matetaa diTi/ i 6 han de &oree victoriosos Cristiana de lores i Barcelona.
En segoha dirigió, primer grnp, el
Ba g a, catara que en el sen propi terreny, trabare quasi insuperable dificultad Per a Mecer el seu visitant
niors de L'Hospitalet, actualment en
brillant forma.

Cornellà lis asiera ficilment d'Asronlutica ii124 COM lIria de l'Atlas.
Al segon grup, Intendencia no trohui cap Mientas per a batre fácile:set el Ripollet, abrí com l'Athletic,
que Msanyare rotundament el CADCI.

ATI.ktl$M W.
La Uaiä A. Nema clebri Amenque ha desvestid forte interés entre
es ad as des cocina ver
els m'otro aficionase, pa ga que eta • lotee gema&
siletr Juan chactila alasti,var tes
gnipuseoans figuren entre ele prifestivos dalo poninsia
mers classificats
El Barcelona avui, • Les Coeli,
retrel la visita del Dembotia, partir

de /a puntuad& ge-

neral.
No fe un partit ficil pel Barre.
lona, puix que cal tenir en cearrepte
les darreres actuacions dels des
equipo, i si bé no colina Meted aue
el Barcelona repetirá la delentd actuació de diumenge, en arme) es

donostiarra vindran disposats- a Id
éeser rnenys que el Madrid i hatee
el nostre equip.
Per tant, el resultar del parte de
Les Corto es presenta incert, si bi
ens volem creure que mis ardas
es decantaré pe) nostre equip.
L'Espanyol va a Sevilla per tal
de jugar contra el Betis, partit Une
mil mes qui mera, s creo dificil pe?
al nostre equip, pule que en els darrers partits ha demostrat una irregularitat poc esperançadora.
Els jugadors espanyolistes
de creure, però, que faran els pos.
siblet perqui aquesta impressió no
es tradueixi en realitat i voldran
dur-nos una victbria.
El Sabadell va a D'un, me tal
com han arriba/ les coses no volem
posar gaire coa:anca . sobre el seu
resultas.
• • •
El programa de partits 1 irbi-

tres es:
PRIMERA DIVISIO
Racing-Madrid, Iturralde.

El C. N. Sabadell paseará una mala

Barcelona-Donnstia, Melcón,
Atletic-Arenas, Canino.
Betis-Espanyol, Canga Argüelles

estona amb els Escletxes. els quals
no obstant la sesi gran irregularitat
poden donar-li un ensurt.

Oviedo-Valencia, Iglesias.

ROLAND

SEGONA DIVISIO
Athletic-Oenuna, Villaverde.
fruti-Sabadell, Vallana.
Cornfia-Celta, Estartin.
Steimborn.

ELS ENCONTRES
Primero dirigió
Primer gnup: Espanyol -Esportiva
de Mataró; Sniventus- Coratge ; Patria-

Manresa.
Segon grnp: Barcelona-Badalona.
Laieti-Ilttro de Mataró: U. C. de Jo.
ves - Hospitalet
Segena
Primer gran; Bages-Juniors Cornella-Aeronautica: Iris-Atlas Club.
Segon crup: IntentiMcia-Riellet:
Escletxes-C, K. Sabadell: AthleticCADCI.
BOX A

Mímela-Gijón, Medina.
TERCERA DIVISIO
Unió Vigo-Logroño,

Gimnästic-Recreative, Torres ,

Torneig de Classificació
Partits assenyalats per a avui:
Sans-Martinenc.
Terrassa-Sant Andreu.
Iluro-Manresa.

Torneig Catalä

Miró vincé Campiglia
.Abans-d'ahir, a París, el català
Joeep 3licó vence el francs Campiglia, per punts en deu represes.
Els dos adversaria bailen boxat la
fa unes teca setmanes i la decisió
donada a agoten combat, favorable
a Mjcó, va éseer protestada. la qual
cosa doné peu a la conclusió d'un
nou encontre. En el darrer combat.
diu "L'Auto'', Miró va vencer sense discussió possible i Campiglia fou
batut netament.
A les primeres represes -continua el matSix diari- el joc ion
igualat. !dirá, com de costana, va
trigar bastaste entrar pienarnent
en recrió. Perú a partir del sisé
round es va destacar netament.
el que mis Majá: es mostró no so.
lament brillant, sine que va e,tai
Sempre molt precio, i arrabassi iinalment la decisió per un marge de
punts molt considerable. Micó • s
troba actualmunt en plena forma,
és capee de portar a terme una bona
arranció acinesia temporada.

ESPORTS DE NEU

Cursa ' femenina
Amb neu abundant i d'excellent qualitat es corregué el passat divendres,
diada de la Candelero la prova socal d'esquís femenil; organitzada per
la Secció d'Esp o ts de Muntanya del
Centre Excursi.insta de Catalunye.
Holt interessna fou aquesta cursa, car
la Iluita entre lest inscrites bou molt
renyida. La clausificació és com segueix
1, Carmelita Arrnangué, 17 m. 43 S;
2, Mara Josefa Ntatheu, 19 os, 5 9 s.;
3, Montserrat B. de Domènec, 2o m.
s.; 4, Cartee Sabadell; 5, Elvira
Klaebisch: 6, Mirla Dolors Canal*,
7, Pilar Figueces; a, Núria Quadres.
deP

1NOYES DE TOT

Partits per a avui:
Júpiter-Espanyol.
Mollet-Granollers.
Sant Cugat -Bada'ona.
Ripollet-Santboie.

ATLETISME
El I Campionat de Catalunya de Marathon
Avui tindrà bloc el Campionat
de Cataunya de Marathon que se
celebrara per primera vegada, rae
els darrerament celebrats eren d'Es.
pana a.
A les inscripckms rebt.des cal afegir la de l'atleta de la Unió Esportiva Nt.rint, senyor Ferrer, el
qual ja participe en unes °limpiado en aquella mateixa especialitat.
Es prega als atletes que es tare sentin a les vuit del metí al local
de fentitat organitzadora, Centre
casports Aire Lliure, Avinguda de
Frances.. Layret, os, Café Comtal,
per tal de procedir a la revisió medica, la qual será donada pel doctor I. Soler i Damians. La sortida,
com ja hem anunciat, sed a l'Avingula da Pi i Margen, del Parc de
Montjuis, llar conegut per Les quatre colunines. i segui, an per la Placa d'Espanya, Creu Coberta, carretera de Sans, L'Hospitalet, Esplugues, Camella, L'Hospitalet, La
Et nrdeta, Plaça d'Espanya, Co.ts
Catalanes. Pa seijz agrícola. carretera de Can Tunis, carretera del
Port, Avinguda Francesc Layret i
arribada al núm. In.

•

Llegiu LA PUBLICITKI
Prooasrueu- la!

Aeannwanunt.

LLIIIBJå SATALOPIOA
O NDA IDE &Ata PEAL. 3

La boda modo dedada pele m-

inarete . ittemee:. pleilaut talesti
Seadata; oce-presisiast, Ganad h.seriL.; secretares Reme. Orases ores secretad, Marc raid; treacarer, .Man
COrbone1t; compeador, irsesdnc Lesbregue; voeuln, Usas Vika, Joan Feet
1 ij Serle*.
La Ltró Aeftericfa Ntrrmi ofereix
unes les entnits e,purthes et seo doruicrit social, carrer de Sant Pau, 1 tu
- leo Hollo realStrarà una exturlió al- Brasil, en el curs de la mol
Ubre contra Zahale, Iergentí vencedor °limpie. en una cursa d'una
hora.
- Manuel Marido,del Ventas, va
véneer- en e1 XTV Camoionat de Ga'Teja de Cross-Country.

SIGMA
Uni liebtepeats d'Irún assabenta que
el .9113 Peones Viesne- Rimaban ha passat reartueedd a respiip Artero. khan
diu de la mesé» precedencia que el
mata arare Rosniare i Ilied per al fitol de Campiii d . kapanya te; pes
amuahneern vaTanr, es Msputara a Raimiento a darrera etef mes ac-

tual.
- Ditiera de Madrid que el poner
dia 26 Sangili será oposat a Carlees
Flix per al Canipionat peainsulaz deis
pesos gall. la mateixa reunió Fortunas Ortega sera entiontat a Pere
Ruiz.

donar per haver-u tres b al gua est
dorant el segon round. mata os
quedar neme decisió. En °el encenest
de l'aecidellt, el combat ei a francament favorable al calda'.
L'equip cataiä va ésser 0.011 lencitat per actuació realitzarl,

CICLIAMIL
Rin g una noca aportarle de eatnrre
mil francs, pe/gen de moment ataire tres mil trames els rebuts mis organitradors de la Volea a Franna•
Des citan catorze mil freno. once
mil cmc-cents sarao aliadicats als
equipe asos en e/ sume ne len e ti Pes
de la Volta, dels quals corresparen
dos mil cinc-cents a cada un isle
belga.
i am
iber al be
al ia7francisoTgig
dos.rnil Ial
eiuiP
Es das mil cinc-ose restante et.,
destina a_ la ciassiiieac , O general.
- Enguany se celebraran a Alemanya dotze curses ciclistes sobre carretera. Els rorrelors notases podran
'Raer material alemany.
E/ calendari és aquest: 8 d'abril:
Berlín, Kottbres, Berrín; rs d'abril:
Gran Premi d'Hannover ; 22 :
Campionat de Colónia; 29 d'abril:
Grad Penen de Francfort; 6 de maja:
rursa per Wuremberg i Badea; r3 de
daig: Munic, Nuremberg, Siunic;
de maig; cursa de Dortmund; 3 de
juny: Gran Premi de Hamburg; lo de
¡my: Volta a Harta; 24 de t'ay:
Sos ‘aGran GPre
raantiprem
de Ol
deleassaia;wil Sa ;de
lua
gast: Volts a Berlín.

El 18 d'agost alta de celebrar el
Campionat del tirón sobre carretera.
- El Comité de Catalunya de la U
V. ens comunica que en la reunió celebrada darrerament acorda l'admissió
de les entitats Agrupació Ciclista
Santboiana i Esport Ciclista Reos, que
tenien sollicitat Usar ingrés.
Aquest Carnita recorda que té installades les set4s oficines al carrer de
Muntaner, 42, interior, de sis a vun
del vespre, tots els dies feiners, a lea
quals han de dirigir -so les entitats,
corredors, etc., als efecto de solicitud de llicencies, aprovació de reglamente de curses i per tots eis afers
que fins ara venien fent-se en el Comite Nacional.
Les entitats que donin compte
les excursions a celebrar són presades d'aclarir el nombre de quilòmetres, circuir i loe on es facin, car la
puntuació canvia segom els queme tres correguts.
- El Club Ciclista Villarreal trepara una cursa de 115 quileenetres,
compresos en el recorregut VillarrealBenicarló - Villarreal. amb la etapade l'ex-campió d'Espanya Joan
1 \corista Lloreng.
Malgrat fer ints quants anys que
es tneba allunyat del ciclisme act,n.
tot j no desee cap minyó, es trnha
so co.W rions per a poder-se tomar a

- De tornadao de Paris, el senior
Antoui Taxtatea ha manitestat que
el corneas entre altarcel Thil sanas,
Ara que s tia de celebrar el ab de) CC/erran al Patau dele espora uaszella
cap.tal entrara co jótt el Mol de Latadet ilion que usSenta da transab,
.i• maaux. oetnada .et iraneia Liudes sera oposat al gaii,t Subral.
- Miranda, el repres,.. tuant a París de Kid lanero, ua u, unedat que
restat de salut del seu p alucanat e.
arribaabsolutament saustactori
rá a turopa a <lamen des ni I actual.
- llarney Brote, campie 11-4 ¡non
dels Iteugers, isa estat auturit ret Per
a boxar amb Mac Lariun per al tito! del Carnpió del n'en dels v,0142TS
que ostenta actualment el darrer.
- El provee dia It, a Lonures, el
belga Sybille sera enfrontas a 3,lizler.
- El proper dia u, a
roni posará en joc el sea titol de Can>
pió d'Italia deis pesos mitjans davant
Piada. A la utateixa vetllada, Orlan,
di, que es probable que deixa
tol de Camp.ó dels lleugers per no
poder fer el pes, sera enfrontat al nostre conegut Kid Frattini, pes welter.
- alaurici Holtzer, un del, millors
ploma franceses, boxara el proper dia
8 a Londers contra el box-ador sud- remare Ir.
africa Lluis Botes, a la mateixa re- Litc3 :Montero es troba a Alunió en la qual Len Harwey disputara
ger, oc desplaoat per preparara Larry Gains el Mol de Campió de
se per a 11 vinent temporada. .Aprofil'Imperi hritänic.
tant la se nt estada all . . participara
Echo d'Alger-,
en el Criti, ium ¿Sr
- La premsa del nord de la Penia.
de rre
l] ton,
r tjel a del: Tu
iel
e es.eg
s dipi
quA
Nistd.ta
(mula recull unes manifestacions de
Paulino. en les quals, responent a
en
el
Gran
Espanya,
on
orticipari
insinuacions del manager de ScInnePretil de la Re ettlslica. otte es carreling. el boxador base assegura que
després marra. a Sant Sella
per ell no hi ha cap dificultat Par a la
liark can a Fran "a . . per concArrer
celebrad.; del projectat encontre el
gran "Tour" ira.t e -París proper dia 8 d'abril a Barcelona.
Tour" i el CritèrPati de les Set Na.
- Ahir erriba a Barcelona un ere cions".
mesad maltorqui, el qual va entrar
tot seguir en negociacions amb
eUTIBOL
manager de Girnnée per tal de manEl dia 13 d'aquest ase s l'Atbletic de
!'encontre
entre el gralar a Palma
cienc i Matchen per al C-artmional Madrid jugará a °porte contra el titular.
d'Euros.. dels ploma.
- A causa de la forra is evada a V i- A París. Nick Rema va véncer
töria és mes que probable sclue no PuEdwarrk pe- imints.
celebrar-se el partit
gui
- Aeve r te tarda. a les sis. Stovaert i 1 4-ttnee i'Affv.a, eme han
- Un equip obrer gulpuscei degude leneer rjneet re, el titol
dament invitat per la U. R. S,. S. es
de Camnient d'Europa d e is sesos
desplaeara a Afasia per tial de .jupr
mie-forts. s'entrenaran pliblicament a
atentos partits.
- Gamborena, a causa di‘ reuma
- A Londres. el francés res welpoliarticular, batirá de ronoildre una
ter laaames <me ten mato nul a rotemporada inactiu; per tant, avui
limpia «'h , --ti Oro:. va vencer
jugará contra el Sabadell..
l'ang l a , Garre alasson. per desqualificacia d'aqueo ser boca incorrecta.
- L'equip del Barcelona per a
al nova round. En anuell momeen el
aquesta tarda seri: Noçu;s.
combat era clarament de Baumes.
Zabalo, Santos. e'. oler,. Sales,
Vente:e.. Gniburu. Morera, Padron i
- A Tarbés (Franeal dimarts ea
tenir loe una creada ele bolsa entre
•
lexadors del Club Rin- Tarbenc i
—LI -3:reclema le acordat %redinr
l'A eagá Boxine Club, de Barcelona.
ha 'e
Ferrer tAraeí-0 va pod r e Per pisa / 3
Horn dio ba
nue
i xeses Jog 5555
(Ring).
rfavant Hume
donar de !salva Cuzman i Re et :t i
Lozano (Aragó) i Villeroje (Ring)
reduit el son d'Alcoriza
van fer mato nul La decieió fan pro- Asia. diumenge, a un triar e le
testada, car el púgil gal mi per terra
ouatre de la tarda, al camp del e isdines vendes.
seig del Mariscal Jafre jugaran. el
Roa (A r ,,ZA , va vencer per k. n.
corresponent partit del Terneig
quart rotul a 'i'-ne« (Ring). Bou va classificarió els e q ui ps dr
l 'Euro' a i
canee, excell ent
irnpressib per la 5,"ia

Dele, dilluns, es pesar ä a la venda el núm. 4
de la revista

Cinema amateur
lillareAaaai‘s silicios de' Jean Prats, Ame Palay.
Delner ds Ceralt, Franco» Glbert, A. Oliver*. I le eteh, •
Jeen eithat, etc.
11104 a

wre ifffr it4t lealt4ottli.d

Fi
anega milftra cree -dorietters que hl"ltreacionalima ens deixin eis el 'Bar
Pie
desitJa.
SIS tot*
.
Un veló-Irme de ab mareada effigkr I s'a
4.17,-*(juni altp.ple A9le+, 4
fratio.
1..«11' .s
e issers)g

ut

na • Consultad
iate
,Prie: ille

iC

e

g

rinids victória.

Esteve (Arag6) va perdre per molt
lelo ...roe de punts darme el frianole Del* s io (Ring), vencedor armes t
del csnmitS d'Alemanya i Bklgice dele
we-ter
rarkin (A nt affi so nerdre eer
rums A sv•ns l'airarte fRinO• La 'le d i ll fou nent.ateda.
Moren laVae) ; Rjhrc (Aratea)
Cl yamboS « rInu ' . 1 etItsn mis
dures
reancisene rer
•1* 1 %(J a. iforeu • va bree rfalre-

lema
tet'la

n,,

de e...en.o

asaron
Frene * f• "idee ses.ertes
le ~ere., cerera) el ore. Sebo...
¿lee ha ffeisat el campió francès
Tests Rocotes.

larag
navr
nt la importancia traquees •
centre, l'Europa preseetari renturt-'\
complet, integrat per Llavorer. A'ene
tura, Domanec. Deprius. Cifré. Alminyana, Cornmines. Barrera. Canyades, Sanó i luere).
IIATILO*0
Els ramplona irancesos Cartonnet
i &babel nadaran avui a Berlín contra els millors bornes de too metres estil lliure i 200 metro brees
de h.
itL. rederarió Alemaqua lii fi-mat les dates del 24 de juay i el t.er
de juliol per a celebrar els encontres internacional§ amb Franca i ele
Paises Baisns a Plateea . i ilesa!.
dort. respectirament.
..t
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COMERÇ EXTERIOR D'ESPANYA d'A
EL MES DE NOVEMBRE DARRER

Igfflete

za

e

41

• ..-..........

toe de tot en Cemellillel'extda
M41E/ir4e en
imsiNtar
te! esell pele i cl neelte.,
detraes...1n que ef.qatt Sisare Es
ato projecte es coaverbeiti eleb el
!- 'lempo en tina milite je que retas mmeIxem la :sillera ,qtte,represen.
3044
tafia per a Bandea* el cometer
168 atb_nn mes« d'aquesta mena.

la seva mejor part per la reduceió
Totals: 32.930 40.000
apreciada en l'entrada d'anides mitanubacturats i substancies alimentaLes partidas que mis baixa pro rice, la qual minva es suiident per sestea en le importacib a ón le s col'
eixugar la cifra registrada en la par- regateen a minerals, Pe ger, sedes
tida de primeres matèries que atusa
i productos allinentarli, particularun augment en e' dirrer mes d'un ment la primera i duren de les cemilió vuit-centes mil pessetes or, i mentada. En eanvi, presenten aunaconsegueix minvar el total unter - ment Ie importacions 'adoses en la
tat en octubre en quatre milions de partida general que comprin maquinaria i productes m'Urdes, sobretot
pessetes or.
aguara darrera.
Pel que fa a les exportacions, hons
Respecte a les exportacions, la minoaprecia en les diverses partides gera aconseguida en el mes que parnerals un lleuger avanç en el mes
lein respecte a l'anterior, és gairebé
de novernhre i de més importancia
exclusiva a la partida de productes
en la que fa referencia a subStäncies
alimentaria
en la qual apareje raugalimentàries, que es la (Use influeix
ment ja anotat. La resta de partides
perquè el saldo es vegi millorat
acusen Ileugeres osciHacions, les
mentas mes respecte a l'octubre anquals es compensen les unes amb
terior dune quatre milions de pesles altres tense modificar l'aventares
sesee. Les dades que assenyalen el aconseguit pelo productes agricoles.
moviment de novernbre són les seEl següent detall ens mostra el
güents: Exportació, 465.435 tones, ritme que ha portat el comerç exteque representen 52.767.848 pessetes
rior de gener a novembre de 1933,
or; les d'octubre es finaren in respecte el mateix période de 1932
390.175 tones i 48.687.254 pessetes
1931. Es de remarcar l'augment que
A continuació detallem els tora's presenten els totals en pes l'any 1933,
i en canvi els valora acusen franca
en pes 1 valor de les importacions
i exportacions (excloent l'or 1 Ver - davallada, la qual cosa significa que
gent), corresponents al paseas mes els preua segueixen afelatint. Tot
de novembre, els quals poden ésser amb tot, el saldo del darrer any que
comentem apareix molt mis baix
comparats amb els de 1932 i 5931.
q ue el d'anys precedents i per tant
Valore
Quantitats
la reducció que es registra en el
milers pessetes or
milers tonel
déficit, es un indici favorable i de
193i
1932
continuar aquesta tendincia en els
1933
1993 193 2 1931
- - mesos següents, en sortirä beneficiada la economia nacional.

Es coneixen les dades corresponent s al mes de novenbre darrer del
comerç exterior d'Espanya, que
calcula la Secció d'Estadistica de la
direcció general de Duanes.
La situació de la balance comercial
l'esmentat mes acusa una millora
al ritme que es venia registrant en
periodes anteriors, i respecte el mes
d'octubre, l'avanç assolit és de prop
de vuit milions de pessetes, aconseguit per parte iguale en una reducriä de la importació i augment d'exportació, i el saldo deficitari de nosiembre es xifra en 11.4 milions de
pessetes contra 19.3 milions el mes
precedent.
Els totals que reflecteixen el yolum de les importacions és com segueix: novembre, 357.511 tones d'un
valor de 64.225.067 pessetes ce% contra 315.496 tones i 68.252.913 pessetes or que correspongué per l'octubre. Les exportacions donen les xifres següents: novembre, 465.435 tones, que representen 52.767.848 pessetes 01', contra 390.175 tones i
48.687.000 pessetes or l'octubre; en
aquestes xifres s'exclou l'intercanvi
d'or i plata en pasta i moneda.
La diferencia que es troba entre
les importacions de novembre i les
del roes precedent és produida en

Importació
novernbre

599
25.781
28.145
9 700

1.243
32.812
15 652

742
30.572
37.986
11.118

Totals 1359 404 350 64.225
Exportació novembre
31
- Animals vius
9.358
Primeres matèries 339 290 316
ro
30
.335
9
31
Articles fabricats
34 .043
Substäncies aliment. 96 114 /15
- 52.767
Totals 466 434 441

83.507

80.418

61
101467
12-533
38.635

109
11.339
9.083
48.636

61.696

69.387

1
Animals 37i315
Primores matéries 241
97
Anides fabricase
Substancies aliment. 19

2
237
129
36

215
105

29

13.800

Quantitate
milete ronca
1933 1 93 21931
- - Total importat 3. 594 4 . 582 4.273
Gener a novembre

Total exportat 5 . 448 5 .080 6.055
Diferencia: +1.854 +498 +1.782
Valora
mitas pautes or
193 21931
1 933
Total im. 745 . 1 20 880. 54 9 1.076.751
872.63o
579.646
652.736
Total ex.

vc-rnbre, respecte l'octubre anterior:

Anuncia (*talo
001111I11 11101111T111AL
.0070111111t
Havent-se disposat par la
Subsecretaria del Ministeri
d'Agricultura que aquest Comité procedeixi a determinar
les existencies de coló ne11313
elaborar, que el dia 23 de gener

darrer es trobessin a abrigues,
magatzems 1 docks, a fj de poder aplicar-loe l'arbltri de cinc
centims de pesseta, per quilo,
creat per decret del die 19,
s'ban tramée als importadora
de eotons, comereianta . i fabricante als guata afecta l'expreSseda dieposició impresos per a
formular les corresponents declaracions jurades que batean
d'ésser tornades pen tot el dia

10 de febrer, per a beber trenameses, previa la seva possible
comprovació, a la superioritat
ço que es fa públio a fi que si
per 'Ardua o ornissid jnvoluntaria algun importador, comerciant o fabricant no bogues rebut la circular i Impresos deis
quals es tracto, se serveni reclamar-los a les ofietnes d'aquest Comité (Avinguda Portal
de l'Angel. 7) i tornar la declarució Jurada que s'interessa,
per tole l'expresan& data 19 de
febrer.
Barcelona, 31 de gener de
1 93 4. - El president, delegat
del (»vern de la República,
R. Nentter 1 Come.

1T

MERCAT OE LLOTIO
L'aeabamenl de setmana en
aquest mercal es destaca per la
poca concurrencia.
En blats, malgral la fermesa
dels preus d'oferta, aquests
compradors es resisleixen a fer
adquisicions davant les ditieultata que tenen per a poder
nlleugerir existincies de fuina.
Per ultra banda, mentre no es
resolgui el problema del pa, i
hom no vegi una orientació
adequada, sera dificil encarrilar
el negoci.

El monees, force sostingut en

la seva colltzacit), perb les Vendes molt diffcils per la manca
de cothpradors.
Eh; restants generes segueiien tal com hein anal. expressant, 1, per lant, ens queda es-

perar la setmana entrant per
veure si canviarit la situació I
podrem donar altres . noves Inés
falagueres.
411111~11P

DAD» FACILITAD!. Pan
LA CASA JOAQUIll BITQEI

PADIt011

Iba 3 de febrer de 1934
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El

matrimoni

a Xina

La civilització 1 els costums eccidentals han penetras molt sulserfieial•ment a Xina. D'aquesta enorme població superior a quatre-cents milions,
is tan restringida la minoria europeitzada, que gairebé no con/pta. La
massa inmensa de gent resta, com
aban s , aferrada a la tradició i als cmturne dele avantpassats.
La tasca mis importent que tenen
els pares 'tincaos es cercar núvia per
als filia, ja en la mes mudes infantesa; els nuvis, pecó, ne sisan de conèixer fins passats anys, fina al dia
mateix del casament. Aquesta prescripció no seden complir-la sempre.
Uns quinte -dio abasia de la celebració de lea noces, la nieta comença a plorar. Cada vespre les seves
amigues raronsnan y en una estona en
els seus plers, i durant una hora donen un cancere de gallees enternidor. La núvia es plauy amarganitcat
de la leva triste sort. Deseriu de la
manera mi s patética el ga g dolor es
hacer de debtar per sempre la llar
MI sena 1 emple de retrete el nuvi
absent que l'arrabessa de l'estimuló
4111. fine llavero iba envoltada. Nataralment que planys i retrete s6tt pura
11111110Mirna ; .6n ire pan de la cerimònia que segles ha que es repeteix fidelment en tots els seas detalla. Arribar el die de les luxes, la

El nuvi ni l'ha de veure ni ha de
mostrar desigs de vence -la.
L'endemà al mati, els novia van al
temple, on tindrä lloc la celebradó
del matrimoni pele sacerdots budistes
o taoistes, liavors la familia del marit, pel matrimoni, Es la familia única de la muller. La seva pròpia ja
no is més que la familia d'abans, on,
de tant en tant, podré fer alguna visita, però mai eujornar-hi. ni tornarhi, encara que quedi vidua l'endsmä
de les roces.
Per regla general, l'afecte l laga tul
Daher ben secundad, ben migrar, al
matrimoni sinés. Gairebé sempre són
matrimonie de conveniencia en la concertació del qual els nuvis - i de
manera absoluta la miela - no hi
nen art ni nart. Devant del codi matrimonial, Vesrós na ti mai entra i
l'esposa no ti mal cap dret.
En ele llibres que temen enterita%
en la metiera. hom
"Els germans són Con/ les mang i
els Plus: gua u es rae,' in dels meesboca ie imponible de reemnlacar-10."

!LA 'r• N• F.
Pro g rames europeos
seleetel

• 1111•111111

111'80.-Torrt 11141, Música
flotilla del piel mete 1. petarevi
provinciana francesa.
cercar la d'ele. La note es destapen
.11110.-ftleldn p . Selecció de
fina ala limita tradicional.. que ale
"La vIdua alegre" i "Coups da
t'afiles, pitè ecos que també sIp uta flott
lis
ha dt fletaba, aquesta escena asan.
20'00.-Nedle Paeie. Secold de
seo, Baelment pida al paletead que la
1.
yle erra aova br. P n11 11101114 -X

-»Porle hulelon. "Ca:
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LLINKINIL PARRATOU 1 ALTRUI

COMAL& @XXIX!, 1 DISPU1.111

d'or i vellut caputxina El completa
una original capa asimètrica en venus violeta folrada de lame dos..
Per assistir als balls de Carnaval, tant o mis que disfresses senretes, sempre costoses, es porten
vestits usual. de nit amb "capa"
arreglats de Jaleó mes o menys artistica, mis o menys fantasiosa. A
la part superior del gravar, tres
cape ben gentile. Es poden executar en vellut, i el del centre, amb

e
•a
. Ere SIN P..IJ ,

~preern • at eixedine,
U.

%
-fflownwela

petites flors naturals i grana fullee
de vellut.
A la dreta, dos modela elegante,
un de vellut verd tija amb tientes
moetres, drapejat a la cintura i icemant una curta túnica en forma al
baix.
Al costat, un vestit de vellut de
seda caputxina. El davant arriba
fine arraz de coll, on el aubieaten
uns bandee que es nuen al derrama en un gran llaç.
A la part inferior del gravar, cenençant a l'esquerra, un bell veitit
de tul yermen amb volante plisats.
Faldilla molt folgada al baia per
mitja de godets.
Segueix un model per a joveneta
en seti taras negre amb petites
flors daurades. 1.1arga túnica. Als
muleles, uns - bucles" de la maulas
roba que sostenen una motiva da
metal!. A contintmei6, un vestit en
tul marró ratIlat atnb patita blainees
de vellut. Curtes maniguss trepides, subjectades per tma dreta de
vellut. Cinyell i gran Ilac de vell,
Faldilla molt folgada al baix. A la dreta, model en musselina
negra amb pies de vellut. Uns
-panneaux" donen amplada a la
faldilla, vorejada al baix ea Jata
arran l'escot i les minigues-volast.

Ale

111* PI**. V** al* Vaho

52 1/1
54 1/8
66 3/4

11143OEFERER111334,

Els veetits de nit es mantente
diste les mateixes tendencies ja
apuntades anteriorment aqui. Remarquem només la sumptuositat
molts models o.nats amb metalls
preciosos.
Ni l'or ii l'argent no fan felk assegura la dita. No volem deseobrir aquesta asseveració, de musa
transcendencia, perra, volem asegurar, perque abre, si que ris teritat,
que contribueixen a fer vestits beIlissims.
Cal, naturalment, no .ahusar
• quest ornament, car el metan manca
de discreció. En detalls atenuats
realcen extraordineriament els vestits, especialment els vestits de nit,
on Inés escaseo.
Les grans cases Chanel i Lavin
realitzen creacions admirables ame
aguces* mena d'ornamentació; eón.
penó, tan poc assequibles, que queden notada per a les excessivament
afavorides per la fortuna. Queda el
recurs de les imitacions, que reten
un immillorable servei. A l'esquerra
del gravar, un magnific vestit amb
ornamente de metall noble o imitació, segons les possibilitats. ts de
crespó mat color moresc amb menudea aplicacions d'or. Presenta un
gran tombant drapejat en 'amé

.../.11n1n

YANQUIS

MERCAT DE LLOTJA

''. . r.l Aff P.';

4

Pes les dades reproduides, hom
observa la tendencia de reducció que
-165 474- 227 .804 -2.04.121
Mera penates or
es ve registrant dune anys ençä en Importació
novem. octubre
els valors del comerç exterior.
Aquesta minva, pecó, no sois s'ob- Minerals
8.380
6.380
serva en les exportacions sinó també
3.331 Es projecta crear un museu
3.592
Fustes
en els valors de les mercaderies ira2.839
3.592
Animals •
de productes americana
portades, i cona sigui que aquestes
2.936
3.332
Metalls '
sofreixen una disminució mis con9.230
Maquinäria
9.755
L'Institut d'Economia Americana
siderable que aquelles, el saldo des10.904
Productes quimic s 11.500
en la
favorable es ven mis reduit que en Paper
2.587 ens ha trames una Memòria
1.835
qual es fa palesa la intencie d'a.
a:tres &noquee. No cal comentar les,
7.465
7.197
Cotó
diligencies que s'han portat a cap
1.087 quell organisme de crear a Barce1.359
Fibres tèxtils
per aconseguir una major acceptació
6,8 lona un Museu de Recursos Natu383
Llana
dels nostres productes - en particts1.785 ral§ i Economia General Americana.
1.243
Sedes
Segons l'informe rebut, el referit
lar agrkoles-són prou conegudes
11.803
9.700
Productes aliment
les gestions que es realitzen prop
Institut compta ja arnb ben nom1.85o
1.916
Diversos
dels principals paisos consumidora
capo
3.050 bre de productes que foren
3.370
Tabacs
de les matèries factibles d'exportasats en l'Exposició de Sevilla, els
ció, però, tenint en compte la persguata han estat cedits pels diversos
68.261
'Tota /s: 64.253
pectiva que ofereix el comerç interEstats que hi prengueren part (Branacional, en que tots els Estats pro- Exportació
sil, Colámbia, Xile, El Salvador,
curen posar el major nombre posEstats Units, Méxie, Uruguai i Ve3.515
3.932
sible de traves per privar rentrada Minerais
2.576 nezuela).
Fustes
3.705
de productes toreas, s'ha d'estar
No es pot negar que amb el ma‘
2.233
2.146
umstellt 1 vigilar de prop la situació Animals
serial que aetualment disposen i el
2.759
3.738
Metall%
dels actuals tractats comerciale i
que
amb el temps podria afegir362
473
Maquinaria
trobar la fórmula perquè no en surti
s'hi Barcelona comptaria amb un
3.276
Productes
quirnics
3.047
perjudicada la nostra exportació.
680
578 museu de gran interès per als estuEn l'estat que reproduim a conti- Paree
1.360 diante en general i els dedicats a
1.193
Cotó
nuació, es pot comprovar les varia289 la carrera comercial en particular.
311
done ocorregudes en les diverses Fibres textils
409 Per ala importadora també ele fóra
Llana
484
partides de ?Mantel el passat no-

AM°,

:6141.4 c. 03 0 *.1 11 0.

ARA

0,5

, trepidlla.

- Istrueen. *Le W.
el ele- pe que rabea tr:
Wiére", Opeedld de Lehar.
tiemple des Mis bleneellt
-- patio Ptt. T. "El
dile lebei ise so.,$1.P es Re
=Ign di-4de* ea* poden. %sal"?' Prtigreet de • enrneille.
V111181& .-- Pinte Plirbleo. Migueiturr
44. 242 ,b
Sainta. lb.. era de peelboven
ten catee- etens.
On 1'
80 .50. -- ~Mur LrfaYee
, ailg11 i en reatandtil tet sI ak.

"La dona is corn un vestit: quaa fre
fa vell ee'n pot procurar tu de tams"

V. D.

lIPIIIflIIT 11161:11

Ungüent vaporitzant centre refresno, prip. I •rItaeleme osellele•
etc., etc.

LABORATORI BENESSAT
8A•ADELL

Preu: raa pto..
Ce ven a 8008 lea tent‘eles
"El princep d'Atuse", ooneidts
de Lavedau.
• 11'00.- Radio Volean. Concert Sobre l'ópera "Mireille", de
Oonnod.
21.00. - Luxemburg. Situtonia de Schubert.

DILLUNII, 5 MEMA
- Vars6vIa. "Marta",

i ras.

ópera de Flotow.

20'30. - Sordeue Loareate.
Obres de Brahma, Wagner, Mozart t Els g t, rstransmesee des
de Marsella.
1111111.-IbbeeNles tranoffl.

Festival Weeet.
$1110.-Pbb P. T. T. Obres
dt Mendelssohn, UNA I Plomé.
Tolosa litrentut.
»
CROCO d'ale i d'avar, de ()unbert (J.).
MIL - XeileMIES, Concert sobre "EI Pele del Seque..
re", de F. Lebar,

•

Itillinenge, 4 &liebre!. de if/31

146. PIMI.tencr

ii

E
tertr

SAL4-3/4CM RI4

vsismia.
Telerea
Aval, Maree,
Us e,445, mude
dpicig numerada, I it.
e quer, de
' I
LA ISLA Be LOS PIRATAS, califa Miele.

GRAN lADELLItEU
Avui, 14 de propletat I abonament a tardes. A les-4, darrera [uncid de la temparada: 'elAhattlsal Sa6f41. de Aleara
Wagner. PA11111FAL. Comlat dels celebre. artletee Remeter, Nelson, RASO,
Weber. Mestre director, Han Itnlipp•••••u•ch. Reme, Oil, 31 de pruplelat libacOrreapoucnt a rabOnlinlen8 a
d•ssIbUtl: Feabsal Sienten,* per Porcp/e3,re traqueat Gran . "'tinte, a borneHans Knapile l b c de Pinillo» mestre
rottleumilt que dirlgire obres de Beelamen. Mozart, Wagner. DUous, n11,
exl .. nOrdlnati BALL De DCIFINISICAL arginlizat pel Cenia tel Usee. DelallS a
cornpladorla

CABALLERO PARA TODO
comedia musical, per WIlly Forls I Ele°
Esther, »hice de Robert SIola, I

Ama, larda, flueublfr ens: • les
1 335 la les 605
. A..
1005: PARODIO
VISTA PARAR106111T. LA CASA%
111111A (sketch Mullet1J, Pe r Carlos
(larde! 1 Imperio argentinm.
IIIEUIXOS 1 PALACIO narmins.
San fIlms Par:mentol

.11.2 •

TARZAN DE LOS MONOS
Preus: seo» »Ira »merada, 2 peeteles; n11, especial,
I preferencia,
una »Meta
DIJous vine/a: EL HIJO 11111. »MIRTO,
per Ramo. Novarro, I OIL 10111110 DE

Tarda. 330:
popular

41110111IMeS.

Prittlera MI»

la posada del
Caballito Narco

llores de rime continu. :SIL a
les 10'30: el oran Axil de tarda
mundial

i rea

mivAet,

EXCELSIOR
mal( 1 continua 3'20 tarda: "Grato
suceso", Lee Tren'. "Los crímenes del
museo", Lionel Alwili. Cómica. LICItiä:
Ser cl'
11

Pasuda de Orada, 28. Tele, 1331182
Mol, diumenge, a les 11, sessId
matinal, butaca 220 pies. Tarda, a
les 330 , sessió familiar, butaca
275 Mes. A les 6, sessió de moda
"Fémina", I nli, a les 10: /a anteressant comedia LA MUNDANA, per
Play Francle I Georges trent, que
redil:en una estupenda creack's en
els seus apassionarils rols, 1 donen
una emoció I un Interes complets a
aquesta magnifica produccld de
Warner Bros First National. Completa el programa la cinta SE NECESITA UN RIVAL, pel gran amor
~rol ellas, que »treta 1 s'apodera de Pan» de l'espectador amb
una Interpretarla origlnal 1 personalisaima del magntric lima que
encarna, amb un ardiment I 1 un
Impuls absolutaments seus

TEATRE BARCELONA
de comfdt.
Ladrón de Guevara-Ibsen«
Companyia

mago« I • xtraordinaria canalla Tarda. 1. • sessló, a
dos »ario de quatre. Preus
popular,

Avul, diumenge,

FELIPE DERBLAY

2.. sessid, a les sis:
LA MARIPOSA QUE VOLO SOBRE
EL MAR

n dosel
Sil, a
u crome:

1 El conflictodeMercedes

111111111A

Continua 330 larda: "Hombre de Arizona". "Boliche", en espanyol. Irusta, Sugazot I [minare. Lema; -1nlakohak"
ERAN TEATRO COINTAL
11 mal: I continua 330 larda: "nombre
de Arizona". -Boliche", en espanyol,
Irusla, Fugar:.: I Demare. flema,
"Anlakchak"
11 mal( I continua 3'3a talds: -Tres vidas de mujer". Joan Blanden. "Teolo
ro y Cia.", Mama, DIM/Ixos. NII:
lucio con música". Denla: -Roma
express"

"Tres vidas de mujer". Denla:
"P.oma Express"

•

TEATRE COMIC

FeKtteitlio

REVISTS
J. ha err/bal iß revisto de l'Axil n'Ion/fa/.
AVE), tarda, a les 4: VIVA LA COTORRA,
I la grandiosa revista

Aval, matinal, a les 11; tarda, de 330
a 5 . 45; a les 6, numerada; Mi, a les 10:
Martha Eggerib en l'Insuperable film

La camisa de la Pompadour

Vuelan mis

LI Orla, 118
Aval, Mumenge, matinal, a /es 11; tarda , a dos quema de 4; »Merada a les 6;
//lt, a lea 10:
NOTICIARI

Entre dos corazones
. per Douglaz Fairbanks, Jr., I

de Lita. Calvo.

per Armand Bernard
Es despeinen localitats numerades per
a la seesló de la tarda

EI hermano Lobo
Teresa planee,
pels seno cieadors
TrInl Avoill, Matilde Rotor, Calme Llama, Valeria Bula Parle, Miguel Tetada.
Ceba Mera>, elote Menéndez, I els CeEmIll
lebralisslms canlanis
Veneren, Lude Mayra!. Gran musa CO Dirigirb EL
'ti. LIMOS/ presentach5.
autor,
el
naINERIMAIO LORO el seu
palm. mestre Manuel Penen*

CINEMA

KING-KONG

per

hay Francia (en espanyol)

rer Lilian /L1I'Vey i loba Bolee
REVISTA I DIEUIXOS SONORO

vodevil musical
per Florelle I Fernand Gravey
EH, a mes:
divertit

BORRACHERA DE NIEVE

DONOSTIA

CINE RAMBLAS

d ./melle» Mestre.
Entuma. a IPSO 1 • $ ensota

1141•614 Cantee. II I 811 Ti-. 18573

BARCELONA
Entrada, 3 pts, inda el 10 %

Avul; NATURAL, REVISTA
DIFAME Pallan LA NOCHE CONTIGO, per Jenny Jugo

ESPIAS
EN ACCI014
per
•

Aval. a ea cine de la larda: tessió per
•;ompanyla le Merca Illioolau. Director,
Earle Jlentinoz. irr.. parlainent per landre° A. Ami*: Con.. l'obra en tras .etee
de thietlago Romenmet,

ihreeeeennelebe-serpowe
tarda, 2/1 de 4, LA CHICA De
E trir108 AMES. A les 6, i ala, 1/4 d'II:
E l!V !AA LA SURTIR. Deßli. lardee
XX I10 SS SIIII0011. Mil: SEVILLA LA

MIS LABIOS ENGAÑAN

Miga

31•110•300.3.300.0n30.

•

Mil, tarda, a les 330, sessid continua:

per Douglas Falrbanks, Sr.

TRES I NO RES

1. ! .1 1‘) roLloA 01A

mas audaz". "Eschditud". Dibuixos

Los gangsters del aire

de M Echegaray

Mero. Maleta

larda: "Chancla". "El

Dia 4 de febrer, a les 330
Gran parle de Campionat
de la Primera Divisió de

VIAJE DE IDA

V ajares de Ultramar

r.reacIA de

COnllnua 330

FUTBOL A LE3 CORTE

per Fay Wra y 1 Robert ArmstrOng.
1011:

.13011LEN. 72. Tata, 1234 $
Companyia Gallig6
Aval, die 4 de feble, a les cine de la
Iarda:

.Ela savia de Vilatriata

amor"
DIANA

Esports

ESPLAI

OONSIIIIA, entre eluntaner i Ararat
Documental. Mula«. POR UN
DICSO, per Georges MIllon

TEATRE STUDIUM

Centre Autonomista de Dependenta del C. i de la I.

CIRCULARS

Brigille Helm
RASPUTIN Y LA ZARINA
Sessid continua

Concerts
PALAU OC LA MUSICA CATALANA
Dlumenge, a dos quarli de cinc larda:
DANSIS 5 13C4 D'INFARTS
per Pinetilut Cntallt, que ~zeta el mes
tre Liongueres. Localltate 1 entrades
la taquilla. Condtelons esperlals per als
senyora socia de FOrfe0 Catala

nn•n•n•nnn•n•••

CINEMA PA

Mulo ea

RIS

Tarda, 1... 115 a 545; numerada,
las 6; ah, 11'43: UNAS IN ASCON. PAM11106 IR PRIMAVERA.
01961104 en colon. AL PASA
101LAL, per Annabella 1 Sean Idaral. Es delp•lia a la taquilla per
• la sessI6 numerada d'avui, dlumenge, larda, a les 6. Dime, dl.
henil Anny Ondee en ANA! 84 DF
VIRRIR. Herbert Narshell, Matarn
H000kla K.I1 18147 rancla en UN LA-

LLIBR ES
Compro

de .ota me»

TALLERS,

VO LA AMIBA

1.1111•111i.

•

LES

PRINCIPALS FARMACIES O'
AMERICA

.14.11•11MY,

Teléf.

I. MA LE ILLA
I 10 Vi 6A

Oferfm estatge
• entltate econamiquet o cultural..
Tolefoneu al 14211

FABRICANTS
I COMERCIANTS
COMPRE 31
teta mena de generes
d'ocas16 I saldo

UNA CAIXA

En 8qUeglee reselles es troben
combinara per sil-libes els noms de
Des grans ciutats espanyoles. SI
poden trobar els norns de les lreS
Mulata, eavleu la enlucid d'aquest
concurs. adJuntent un sobre amt
el 0:51 re nom 1 ¡Mecen) a ti
poder-vos contestar el resolut.
si us aveniu. a Ira condiclons de la
carta que u0 enviarem. padreo Ob
tenir, eventualment, un forMds premi gratult

VERITABLES

Pasiilles VALDA

Escriure: PAL A, 99, Esa
Augusto - elanqui, /AME (13.°)
(Franca). Rae. ntro. 12
Nota. - Les cortes per • Pestranger han de frannuelar-se amb
un segell de 40 centlins.

BEN E MPLEADA 1
as Sola,

els 5r pqpjg j els Palmo«.
.
hafredes, !frangollar, Grip, Asma, Enfisema,
ola

Combatirá

LI 118110i0011 QUICIAL
Villarroel, 41, principal

ita
Perú J'Obro tot ene

FITXES-FITXERA
VIES !TAN ‘RIES
PIJOAN

POLICLINICA

Delimito mimo
releo •
111111111e8
Rambla de Ceneietaa. 11. let

PER A TOTA LA TARDA
per a ;volar comptablinat o
anees !rebana d'orlan». Sense preienMons, pulo que »mes Interesas ocupar
la larda. Eserlure a 1.0 01:111.1CITAT,
número 3133

AGUSTI BO (¢,
.
'1‘. "Se "I«

PASTILLES VALDA
qu'es

•

»lb nono VALDA
a la tapa I mal
d'altre forma.

que tronaren

BLICITAT

• tots els quioscos deis
Oran, Boulevards, de la
Place de la RepublIgue
II Iladslalne

oer a casaments 1 bateles
Capees a mida

A la Place de la Bastilla

BARGUES

Plac de Saint-Michel
(coetat ~reponte
Al Boulevard
Al Soulevard Sebastopoi
A la

- Tel. 20274
lipOgla. lu I 011,30
me !raspee. Cinema 15 , Casa 401
rpró
30111
,10011

I

is tots

1111.1••••••••••••n••••n•n•-•

15

yeDen unicameat

en\ CAIXES

Els que aneu a Pa ris
NO OBLIDEU

CAPSES DE LUXE

plks

eXPresameat

LES VERITABLES

W".". "..

LA PU

Mobles

AL SEU DEGUT TEMPS

us clefensará

COMPAN A TRASMEDITERRANEA

els afronte uniNgeOs
de Parla

!Anulo, miasma de La Castedana. 14. - BARCELONA: VII Laietaaa
LIMA Ram pa

50 ornen

8ENSACIONAL

11111111113 1311116311 11

agni ic cronòmetre
de by.rmoca sense (1115
ni A6Uut5 Exacto LUXAN
SOLID. Com propogondo l'enviem e tot arro
contra reembors de
Ptes 15 - De P01.5EP4
precias medid Ptes25

04

GRAN LUXE

EARCELONA-C4014-CANARIA3

Antldes mimabais ele dIssabtes, a les 19. gfeCtilaran el muela lee Tolo - 5a
CIUDAD 01 SEVILLA" I "VILLA DE MADRID*

NovETA-7-

t.INIA RAMA 011 GRAN LUXE BARCELONA-PU» UI

n

Trame?. le 3.0 COrnOn
tot »mal Indiconi eq
didei. ene 180 derelea to

Els fabricants, magatze
mistes 1 manufacturers
han de redactar en catalk
Hura factures, albarans,
diri gidas als clienta de C4

CASA GINEBRA:sAAPNARSIABZZA2N

3

la la vida.

la

rositrierati,"
"CIUDAD ot sa
boRc
RECULAR, ENTRE TARRAGONA

LONA otve.nuet
.50111) D'AFINCA 1

"PLUS ULTRA" 1 "LEGAZPI.
LINIA RAMA REGULAR ENTES SAROLLJNA 1

111111114111900»,‘
11111111_,,

"OrtopAdia Moderna"

Bornees

NI .de B. earcassona

OMS

TALLER 1 DESPATX
ESCUDELLERS BLANCS, 81- Telefon 10916
BR A G U ERS REGULADORS
per a la retenci6 absoluta de la trencadura
Faixes de totes menea • Faixa cotilla abdominal
Faixes per a guarir estómacs i ronyons caiguts
Modela moderna
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