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El Sr. Lluís Compaes és 4g.
President de la Generalitat
s-a,ale

•

ha totació per a elegir el nou presig dent de la Generalitat.

1

El senyor Unís Companys, nou President de la Generalitat

El nou President'
El Parlament s'ha pronunciat
sobre la persona que ha d'ocupar
la preaidencia de la Generalitat de
Catalunya, i relecció ha recaigut
en el nom de Lluis Companys.
Aixi s'ha complert amb les normes
rEstatut que consagren la sobirania del Parlament català; tothom,
dones, ha de servar a relegit els
respectes deguts a la seca investidura i al seu carrec. Essent com
es el President l'Hl de l'Assemblea,
P1 rc-sui2.at no poclia ésser altre; la
compos:ició dels grups parlamentalis inmosava el nom i la significació
de Luis Companys.
El nou President, venint després
cle Maca, posarà de fet el càrrec
rais al nivel] normal. No té aquel'
1,10 de reverencia i de distancia
que acompanyavla la figura de
1"aci - ; més aviat hmnanitzara la
fenció presidencial. Potser rordre
natural de les cose:, d'aqueata vida demana aquestes gradacions i
aquesta manaa a la quotidianitat.
Per aixe, no es pot aplicar a Cornpanes el mateix carácter que tenia
la Presidencia de Mach, situada
mes enllà del concepte estrictament
legal del cárrec. Maciä 1/aura estat
renearnació d'un gran moviment
sentimental de Catalunya. Els altres que vinguin seran el primer
magistrat de la p ostra terra dintre
el mecanisme de les institucions
politiquee de la Generalitat.
Altrarnent la Lliga i alguns particulars han ntanifestat el desig que
el President fos un borne per damunt deis partits, un representant
de tots els catalans. La idea es
bella i digna, però ens setnbla que
ara és també escaient i bell que les
institucions funcionin segons la sena
essència i les seres Heim. L'Estatut,
taxativament, fa procedir la presidencia de la Generalitat de la so
parlamentaria; i aquesta no--lant
rtes pot reflectir la composició del
Parlament si no es vol ¡orear la
máquina. Repetim, un cop mes, que
dintre la norrnalitat legal és preferible un bon funcionament del mecanismo constitucional que no pas
altres solucions aparentment de
Inés espectaele.
El President és, segons l'Estatut,
el cap del poder executiu, i no pot
prescindir de la confiança absoluta
del Parlament. Si no són coherents
l'un ami l'altre, la mes alta magistratura catalana estä a merce de
qualsevol trontoll, mes nociu i mes
esuandalós com mes alta i IriéE
prestigiosa la figura que n'és sictimo. Ara no és hora de discutir
aquest problema perque rEstatut
ja lea resolt, i si es volgués prescindir d'aquesta solució legal, podria esser molt be que un President
elegit lora deis partits per a donarIi més autoritat, en realitat en
tingués malta menys que un d'estrictament parlamentan.
Dintre de la llei, la figura del
President queda lliurada a la critica
dc totItorn com a honre de govern
i de partit, doble concepte que
l'obliga a ten: r en compte- els lote'sos generals del país i a moderar
sere, activitats partidistes sense
as smentir la significació política
;•- r !a qual el Parlament r ha elegit.
Ami mntiu del nomenament de
Lt i í t Companys per a la presidencia sho recordat que va proclamar,
2 ,aans que ningú, la República a
lbreeterna. Això es una garantia
q ue Catalunya pensa i retén seguir
e , sent el baluard mes ferm de la
República a Espanya, i a la cegada
ene veu an l'esperit republicà la
defensa más eficae, dins un regias
democrätic, de les llibertats i la
g randesa de la nostra Pàtria,
Lltifs Companys ha estar elegit
President. Esperem. tant per a ell
com per a Catalunya una gestió
p onderada i l'obra de concórdia
totes lea esquerres; que en això,
com en el rep ublicanisme, la nostra

jura segueixi assenyalant la ruta a
)otea les "Urea d'Espanya.

ABANS DE COMENÇAR...
Darrer dia de l'any. Elecció del nou
President de la Generalitat. En havent
dinat, no es parlava d'altra cosa a les
tertúlies dels centres pelajes i cafés.
La gent, encuriosida, ha anat agrupant-se davant del Palau del Parlament.
L'animació extraordinaria que a les
quatre de la tarda es nota ja al Parc
de la Ciutadella contrasta amb el poc
moviment que hi ha. a aquella hora, a
l'interior del Palau.
—On són els diputats?
—Ja vindran, ja vindran!...
Els diputats arriben, tnolt lentament.
Els pus es dirigeixen al bar. Els altres es deturen a fer comentaris als
passadissos.
En general, el tema de la conversa
no és ja, precisament. l'elecció que dintre d'una estona tindrà lloc. Tot estä
dat i beneit. No hi ha gairebé cap
inra:amita.
—Els de la Lliga...
Els periodistes aborden els diputats
regionalistes. Perä els diputats regionalistes es mostren resercats. Per fi,
el Sr. Ventosa i Calvell es una mica
explicit:
—Vota= en blanc. No és cap secret d'Estat. per() ni bo feu córrer.
Pel que fa referencia al grup d'Estat Catala s'assegura que no existeix
confliute. Votaran en blanc centre O
cinc diputats, i prou. Per endavant,
però, han remarcat que aquesta actitud no entranya cap desconsideració
personal envers el Sr. Companys, sinó
l'afirmació d'un punt de vista ideològic
particular'ssim.
Els passadissos s'animen.
—Et sobra una invitació?
Es la frase que repetia tothom. Pot
dir-se que trobar invitacions constitueix. abano de calcinar la sessió, rúnica preocupació veritable de diputats,
periodistea, secretario. funcionaris i

púhlic

LA SESSIO
Les tribanes del saló de sessions estan concorregudes com mal, tant la
‚Id pública com la dels periodistes, como
la dels invitats . A la del pablic velen/
el mestre Morera. A la dels invitats
hi ha, entre altres persones, els diputats a Corts Srs. Rahola Pellicena,
rex-conseller de Treball Sr. Casals i
el secretad que ion del President Macol, Sr. Alavedra.
Al baue vermell hi ha el primer conseller, senyor Santaló, i
consellers senyors Coromines, Ventura Gassol, Mestres, Martí Barrero i Ventosa i Roig. Els ,scons són
pleno.
El president, senyor SERRAHUNTER, obre la sessió a dos
quarts de sis de la tarda.
El secretari senyor ROURET Ilegeix l'acta de la sessió anterior, que
es aprovada.
Seguidament el senyor SERRAHUNTER anuncia que, atenent-se
a rarticle 44 de l'Estatut Interior
ele Catalunya, el (mal determina que
l'eleeció de President de la Generalitat ha de fer-se vuit dies després
de la mort de l'anterior, es va a
procedir a la seca elecció.
El senyor ABADAL demana la
paraula.
El senyor SERRA-HUNTER es
nega a concedir-la-hi, i allega que
robjecte de la sessió que se celebra
és únicament el d'elegir el nou president.
El senyor ABADAL li contesta
que el seu propòsit, en demanar ara
la paraula, no és altre que el dc fer
unes manifestacions per tal d'exposar el criteri de la minoria de Lliga
Catalana sobre aquest extrem.
El senyor SERRA-UNTER Ii diu
que no pot éster.
Com a resultat de les seves ma. .
nifestacions i de la soya negativa
a concedir la paraula al senyor Abs..
dal, la minoria de 'Lliga Catalana
es retira del 5 aló.
ES produeixen rumors i comentad; entre el públic. El president els
talla reclarnant ordre a les tribunes,
i diu que no ha fet altra cosa que
cornplir amb el seu deure s cenyirse al Reglament.-

Delprés es proeeeri 11 .

fisgue

.;', Es secreta, i dura cosa d'un quart.
aUna vegaaa acabada, el president
adóna compte del resultas.
• Surt elegit el senyor Lluis Coral-- _.
panys per cinquanta sis vots, m
sis paperetes en Mane
.
El resultat de la votació Es saludat ami aplaudiments pea diputats
i pel públic de- les tribunes.
El senyor COMPANYS s'alee
per parlar.
Comença dient que en l'alta magistratura que hom li ha concedit.
no hi ha ningú que pugui substituir
dignament al senyor Francesc afaciä.
Per aixa—diu—ens sento aclaparat, i lento, ädlinc, una sensació
d'inferioritat i de petitesa- Davant.
pena dels vots que m'heu atorgat
estic disposat a afrontar tata mena
de reaponsahilitats intimes rnmptant
ami el respecte de tnthorn i ami
la colabore-la de toas els elements
republicano i catalanistes del pais.
Jo, per la rneva para procuraré ferme digne de la costra eonfianea.
Jo ja no sóc jo—afeceix—. L'home comhatiu i apassionat que he estat fins ara desapareix en aquest
moment. Procuraré ter-me digne del
càrrec que sn'lleu concedit.
Grades a tots per l'honor que
rn'heu fet. No pile dir res més sine,
que, sigui o,nin sigui el desti que
ene reservi resdevenidor, motte dispo_
sat a sacrificar la mera vida per la
República, per la llibertat i per Catalunya.
Els diputats i el pablic ovacionen
el senyor Companys. El senyor Serra-Hunter aixeca la sessió . Es un
quart i mig de set,

EL NOU PRESIDENT DE LA
GENERALITAT FA MANIFESTACIONS A LA PREMSA
El nou President de la Generalitat després de la seva elecció es
trasllada al saló oficial de la Presidencia del Parlament, on rep nombroses visites i felicitacions. En pri',anee :llora les de totes les fraccions
de la Camina, i seguidament representacions de l'Esquerra i de la Lliga al Parlament de la República.
També el felicita, entre altres, l'alcalde, senyor Aiguader, i el fins ara
governador general senyor Selves, i
altres representacions.
Alai mateix van a felicitar-lo els
periodistes que fan informació al
Parlament de Catalunya. Els diu
que els agraeix d'una manera especial la felicitació que per escrit
li havien trames—la primera que va
arribar a les seves mano—, i expressa la seca satisfacció per la importancia de la votació obtinguda. Afegeix que no pot en aquest moment
fer declaradores • Primerament, per
l'enlació que sent, i després per la
responsabilitat que li representa l'ocupar l'alt schal que tan bé omplia
la figura histórica que ha traspassat.
No podria fer decl aracions—insisteix el senyor Companys--, a desgrat que comprenc bé quins aún els
meus deures . Em calen ara mes moments de repòs per obtenir les enea
gies necessàries i seguir la tasca començada pel meu illustre predecessor, i de la qua/ jo només he de
procurar ésser digne.>

EL SECRETARI POLICTIC
DEL SENYOR COMPANYS
Moments abans d'entrar els perica
distes a saludar el nou President,
aquest ha co nferenciat ami el senyor Alavedra, secretari politic del
President Macià.
En aquesta entrevista el senyor
Alavedra ha significas al senyor
Companys que posava el arree a la
seva disposició, per6 el President
s 'ha negat a acceptar-li la dimissió, confirmant-lo en el cärrec.
La nostra felicitació al senyor Ala-

yedra,

(Sequeix a la pdo. 6, co!. r)
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Aliir-formcridats a consulta els senyori
111
ION PICHIC,
‘‘\\Casanovitkpltlicolau
Comorerai Hurtado
El Japó i les Provincies Mariiimes de la Saiki.

MEN

e

Sembla que avui hi
.hauda nou Goverri
a.Despres de la „SolinmeltreSa de p' osa;
"—Entra el vostre Partit a formarne part?
sessió, el President de la Generalitat
reunir-se
amb
el
Consell,
el
—Aquesta és una altea qüestió.
pasta a
qualli presenta la dimissiö.
ie exposat una opinió d'ordre pu.
Acabada la reunió, el Gavera dimis- -rament p ersonal. Abans, perú, em
cal conaixer l'opiniú del Consell del
sionari, a proposta dea Sr, Companys,
l'acompanya a donar el - condal a la
Partit, el qual ha estat convocat per
.
a avui. a les vuit da la nit.
familia del President Maca.
—Sha p arlat d'eleccions.
LA PRIMERA CONSULTA
—No, no Whem parlat.
A primera hora de la tarda d'ahir
—Cons que la conversa ha estat
va estar a la Generalitat, cridat pel
tan Marga! — va fer un company.
president, el senyor Casanoves, ore—Es que el senyor President i
sident de la Cambra.
jo — acabà som vells amics.
Els periodistes, que eren a la eEL SENYOR LLUHI
leria gótica, Ii van preguntar per l'abI VALLESCA
jecte de la visita, i el senyor Casanoves va manifestar que halda estat
Seguidament va entrar a la Precridat a consulta.
sidencia el cap del Partit NacioL'entrevista del preaident del Parnalista d • Esquerra. En sortir d'elament anal, el de la Generalitat, va
vacuar la consulta, a les 6.35, va dir
durar mita hora. En sortir. el seals periodistes:
nyor Casanoves va dir als informa—El Presdient—comenea—mla
dors que havia aconsellat al senyor
parlat del seu propòsit de formar
Companys la forMació d'un Govern
el
Gocen, de malicies les linies gede concentrada d'esquerres republine • als del que ja coneixeu. Li he
canes i catalanistes.
respost que trohava la idea excelContestant a p reguntes d'un cosaslent. però que abans d'avançar cap
pany va dir el senyor Casanoves
resposta
definitiva ens calia consulque el nou Govern és molt probable
tar
els meus atraes.
que faci aquesta mateixa setmana
jo, per la meva banda, he aconla seca presentació al Parlament.
sellas un Govern d'ämplia concenMANIFESTACIONS
tració que comprengui Acció CaDEI. SENYOR COMPANYS
talana, Socialistes i Partit Nacionalista i que representi una coalició
A continuaciä el senyor Cm-apanes
en les properes eleccions.
va rebre els periodistes i els va dir
—Noms?
que ja havia fet la primera consulta.
—No— acaba —, no se n'ha parAlegi que a primeres llores de la
lat, encara.
tarda parlaría amb els senyors Nicalan d'Olwer, Amadeu Hurtado i
ELS SENYORS COMORERA
Lluhi Valleseä, i que per a avui, es
I FRONJOSA
proposava de visitar els diputats socialistes senyors Catnorera i Serra
A continuad() van acudir a la
i Moret, el primer dels quals es troPresidencia aquests diputats sociaba malalt, i el segun está impedit
listes.
de surtir de casa seca a causa d'un
A la sortida van manifestar el
accident que va sofrir.
següent:
Amb tots— va dir —parlaré de
—Hern aconsellat—digueren —
l'actual moment politic, i els requeun Govern de coalició amb un proriré per tal que em prestin la seva
grama mini,,: que cornprengui l'acoHaboració per ,a . formació del
plicació de les Ileis socials i laiques
nou Govern. i la ràpida aprovació de la-olitsk
Després va manifestar que les
agraria.
impressions que fina ara porta re—I d'eleccions?.
budes, aún molt falagueres i que
—Hem ratificat el pacte electocreu que no li serà dificil de portar
ral que teníem signat anteriorment
a la präctica la formació d'un Govern
ami l'Esquerra.
de concentració, del tipus que ja
havia pensat el senyor Maca.
EL SENYOR AMADEU
Va dir que creia que avui, dinsarts.
HURTADO
o demä, dimecres, el Govern podrà
Pels volts de les set va arribar
quedar constituit; que dijous podrà
a la Generalitat el senyor Anadea
celebrar el primer Consell i que diHurtado. Els periodistes ii pregunvendres podrá presentar-se al Partaren per la fórmula que aconsellalament.
tia al President, a la qual pregunta
Al Parlament será ell qui formuva respondre que la seca resposta
lan el programa del Govern, i afegí
coincidiria amb l'etnesa pel senyor
que durant el primer temps ell assuNicolau d'Olwer.
miré la plenitud de les funcions exeCom que en aquello moments el
entices.
President es trobava reunit amb
Després va afegir que está molt
eis diputats socialistes, els repòrsatisfet per les rnostres de consideters conversaren bruna minuts amb
ració i estima de que és objecte, i
afegí que tant a la Generalitat com
el senyor Hurtado, .
—I els de la Lliga, que feu?—
al seu domicili particular rep centenars de cartes i telegrames de feva preguntar a un redactor de "La
licitació.
Vela de Catalunya".
-El senvor Cornpanys, referint-se a
—Nosaltres no l'en estat cridats
la tasca que ha de realitzar, va maa consulta.
nifestar (me no porta presta ni va
—sQue us agradaria tenir paramb lentitud, que vol fer les coses
ticipació al nou Govern?
després d'una seriosa meditació, per
—En aquest moment, no, pertal Que cada cosa quedi al seu 'loc.
que entenem que aquesta es l'hora
SEGUEIXEN LES CONSULTES de les esquerres.
—Aixi coincidirn — va fer laceLA DEL SENYOR NICOLAU ciosament
el senyor Hurtado —; i
D'OLWER
el que haurieu de fer és no presenA dos quarts de sis de la tarda
tar candidatura en la propera Huila
va anar a evaquar la segona consulelectoral. O tot al mes aspirar únita el President d'Acció Catalana Recament a les minarles.
publicana. A l'entrada, els periodistes
—Això de les eleccions es una
interrogaren el senyor Nicolau d'01altra cosa — contestà el conmany.
wer:
—Ah! ;con/ que dèieu que as
—Jo aconsellaré— va respondre —
l'hora de les Esquerres!
una ampla concentrad() de forces
En arribar ach la conversa gin
d'esquer.- a , catalanistes i republicans.
a Ventosas del perill que representa
Seguidament entré al despatx de la
per a l'autonornia de la nostra terra
Presidencia.
el triond de les dretes espanyoles.
A les sis va sortir d'ocupar la
—Despees de les declaracions de
seca consulta. Els periodistes 'el roGil Robles— va fer el company
dejaren i el senyor Nicolau va maabans esmentat — tots els catalans
nifestar:
bern d'estar a l'aguait.
—He aconsellat, tal com us he dit
— Però es que vosaltres iso aneu
abans, la formació d'un Govern de
junts amb Gil Robles? — va ferconcentració republicà catalanista i
li el senyor Hurtado?
d'esquerra.
—Em sembla que no.
—No —intervingue un altre periodista—. Ad a Catalunya Gil
Robles no Iti té res a fer. Ha rnanifestat reiteradament que la seva
tendencia política está]. .len representada per Lliga Catalana
I aci fini la conversa, car el senyor Hurtado fou cridat a la Presidencia.
En sortir, eren les 7'55. el senyor
Hurtado va dir que slavia cansesr at en tercies identies als exposato pel senyor Nicolasi d'Olwer,
i que no podia afegir res rnes.

Un altre atemptat anarquista

MANIFESTACIONS
DEL SENYOR COMPANYS

s
t 4on qua quedaron :eli rUatogra son
del Omite, puut
tut4ares deg:Puror

dele Ale:miura

A les vuit eis pum el sensor Coaspanys va 'Tire els periodistes.
—Tot el que us, podria dir —començà— ja ho saben. He anat parlant amb els representants dels partits catalapistes republicans des qu ema.
llan de consultar i canviar impressions arnb eis respeetius orgainsistes. Personal moment n'asan rederat el sets des:a d'anar a un Covern
d'ämplia concentraeió.

—Efectuareu noves consultes?
(Segueix a la mg. 6, co!. 3)
•
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1 L'actitud d'Amèrica. ¿Tractats 'Secreto entré

els EE. UU. i la U. R. S, S. sobre el ncsu paper
de la Sibiria? -- Al llarg de la, frontera mana&
siberiana hi ha grana preparatius militare
Publiquen& avul el primer article
del nostre collaborador Ramos Pci
"La guerra al Pactlic ¡any 19351"
sobre d tema apassionant de la ¡huila
política que mantenien a l'Extrem
O rie n t U. R. S. S., Estats Unáis i
JaP6 per la preponderancia en el Parifle. L'imperialisme japonés, d'una
embranzida tan considerable que Ita
obligat a ocuPar-se'n a tots cis goVerra, CJ sobretot en els seas
dedos anexionisics a Xina i illes del
Pacífic, on toPa amb la rivalitat ;angra i sovietica, Fins ara aquest anc-

—Hi té dues bales.
Glebov es posa a riaresDite:
—La una es dels alemanys, ¡'altos
dels Soviets.

ENTRE OFICIALS RUSSOS
AL CLUB MILITAR
Saludem el general Sokolov, president del Club. Ja era capita quan la
guerra rusas-japonesa.
El ¡ardí es va omplint d'oficials russos, Salutacions militars i cops de pea
en quadrar-se. Klébov és salude efusivament per tothom.

Litvinoff l'esquema — acompanyat de Dogaleaki
Ens paren la taula. El general encarxionistne—cas de Manmiria—no ha
*robot cal' contradictor. Perd ni Es- rega els plats sense dernanar-me e/
tad Unáis Rdisia poden mirar in- gust. Mentrestant, ens empaSsem tma
difercnts °queda domino-cié japonesa altra ampolleta de vodka.
Sokolov s'ha entaulat amb nasal..
o Orient. Litvinov ha aconseguit uns
triontfs .remarcables establint els poetres. Antic oficial cuirassar blau del re.
tes de no-agressió amb les nacions
giment de l'Emperadriu, actualment
europees i arribant—din hon—a una el millor genet de les curses de Xangafiance& militar' amb Franca. I fa pea Hai.
1Sfolotor---caP del govern risr--ha deSokolov i Glebor comenten-0We.
Jlar ot que el rccoaeixement dels So- • dis viscuts de la guerra europea 1 de
viets Pels Estats Units constitueix el la revolució i contrarevolució russa.
orujo asscnyalat triomf de la cliPlomacia Tots tenen una biografia per Cuca:
de 'Mascan.
novellada.
La guerra •a l'Olida per a 19357
Però no som al Club militar rus de
Iraixi, celo parla el 'sestea collabora- Kang-Hai per recollir històries credor Ramou Pri. El prd.rint article, dais ni episodis de la contrarevolució
després del d'attui, "mise au pite de de l'almirall Koltxac. Aixä ja forma
parlar!
la
part de la História.
1,1e1 gu ali rTatla :a
' que
e e
EL JAPÓ CERCA ALIATS
donar,
mesas
enrera,
qua»
ele joc va
Hl sana per provar de coneixer, de
Ion publicat per Ita "Pravda", ilavors
font directa, la posició dels musas
de l'agurlitzach5 del conflicte del ferdits
blancs en una segona guerra rusxinès.
rocarril de l'Est
so-japonesa.
e. — L'ACTITUD DELS RUSSabiem que des del mes de març
SOS BLANCS
d'aquest any la colònia russa de XengHai es trobava moguda frenèticament
GLEBOV,
per certes proposicions japoneses que
GENERAL DE COSSACS
feien referencia a un possible xoc amb
lti

—Aquesta església és una reproducció, en miniatura, ale la divan el
Terrible, de Moscou—em diu Ti:. Glebov, tinent general de la cavalleria
cossaca russa.
L'església ortodoxa de Sant Nicoles, a Xang-Hai, és quasi acabada. El general Glebov m'explica:
—Hi hauré els retrats dels quatre
metropolitans nasas del temps ele
la invasió i donsini de l'Imperi pels
tärtars.
Els russos blancs refugiats a Nina
consideren el regim soviètic cont un
bärbar,
sa u ,
est cuasng
; r lar; ateri t äa ri ;imar
dc 0%niti

—Edifiquern aquesta església
segueix el general de cossacs—per
recordar als russos de Xang-Hai les
velles tradicions de l'Impera per
evitar que, en país estranger, es refredi l'entusiasme per la santa causa.
Es una església militar.
1 segueix:
—asa costal (le pujar, aquesta
església! Els refugiats russos són
rpeocberrecsa.
cl\era cigentP apserasronueiSi dainspYosaadelas
a donar deu dòlars mexicans cada
mes per aquesta obra. Estic content, seré una de les coses que el
turista vindra a veure a Nang-Hai.
Glebov te la [asea i la rapidesa
de moviment d'un tigre. L'arquitecte,
Alexandre Ivanovitx, din:
—Es dificil treballar al coste de
Gleba,: te el carácter salcatge d•tin
general (le cossacs.
Route Vallon etillä, el general
Globos , m'explica la tragedia dels refugiats russos a Nina. Ens canta el
cas d'un ex-dirimas de la Duma que
viu a Xang-Hai amb cinc mex-doll
cada mes. Oficials dels vells exercits del tsar serveixen com a SoldltS
rasos en el Cos de coluntaris de les
concessions tnternacional i Erancesa.
Aribene al Club Militar Rus,
Avenue Joffre, el gran carnee comercial rus de la Concessió Francesa.
Di oneja la bandera de Sant Andreu.
Ens entanl a m al iardi. Clebov fa
portar aneritiu. Vodka. El bes -ein
en mas vasets de vidre. i tust un glop.
Saluden, un professor de malalties
mentals. Ell rnateix és una mica
anormal. pera simpatic! Renya el
general Glehov:
--Beben. lleven! Desases no us
p odreu a g uantar de n'al de fetge.
I es dirieeix a mi:

1.1eglu e la página 2:
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el según soviètic.
La colònia russa de la Manxúria
havia, si no ajudat, vist amb bons tala
Pocupació de les tres pronuncies de
l'Est aisles pels japonesos. El govern
del novell Es st els havia promès tcit
allá) que sota el regim xinès no havien
pogut aconseguir mai. O sigui: dret
d'asil, una honesta i eficient policia
administració, justicia en els tribunals, un equitatiu sistema de taxació,
dret de fer comerç i d'establir-se sense has-em de pagar didives a les autocites, facilitats per educar els fills 5
.alguna assistencia quant a llar establimera en el país i a Ilur emigració.
El govern japonés s'havia assegurat
l'ajuda dels russos Wafles refugiats a
ia'sició pressien els russo's
la sl‘Qiasilisx;:"- po
ibises de Xang-Hai, els mis influents?
Per provar de saber tot l'abast de
les proposicions japoneses i l'actitud
dels antics oficials russos, irem al
Club Militar de l'Avenue Joffre.
Nlecov és íntim amic del ministre
de la Guerra japonès, general Araki.
Aquell vespre — era la quarta vegada que sopava ami Klebe- al Club
— la conversa sobre aquesta
s importantissims va iniciar-se
apunt:
iai
—
KlEeryrnittistre de la Guerra japonta
és un convers a l'Esglisia Ortodoxa.
Es diu Sawa Dandovitx Araki. Danilovit y vol dir fill de Daniel. Es un
gran amic meu. M'escriu molt sovilktlebov ern tira una ala de pollastre al plat.
•
—A
A tott l'Extrem Orient es parla
d'una inevitable guerra, potser aquest
laven nuteix, entre Rússia i Japó.
1 ti creieu vós?
Ens despeas:
—Es el tenla del dia. Je fa dies que
dintre la colänia russa no es parla
d'altea cosa.
I afegeix:
—Sembla inevitable; els japonesos
s'ofegnett dintre aquelles illes, sovint
trasbalsades per movimerns sísmica
fortissims. Els americans han prohibit
l'emigració dels nipons als Estats
Units, a Filipines i a les illes amedeanes del Pacific. Els :unieses ele
han tanrat les portes d'Austràlia, de
i de Singapur. Els france oos no els deis:en entrar a la Indo" Fol J a nó és un eroblema da vida
o inort obrir-se carnms d'expansióaa••
tetaleton (Psecooe
xii—rilo—petraega
u arn
isMa
e.

2
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Lletres. "re,s
00 pe guen els

lialrierraireelrreiMM657J que LA PUBLICITAT, petits de
non a les joventuta catalanes, uta rete
posta que tingués l'abast d'una consideració sobre l'estat social i no d'unes
simples cebades individual (Mala
aeirmar que hom te bona gantaj
son, jassia assajar de definía-u ea
tindriem prou amb subscriure el -fons
de les parauSes de Fermí Vergas al
"Mirador" del dia 21 de desembre.
Ben cert que, pel nostre gust, hi f e.
ríen alguna objeoció accidental: pea,
qua el punt de vista que atribueix
marxistne exclusivament la culpa de la
erial d'espirlivalísme i dele =tres mala
actuals, el trobern parcial: s'esten ja
masas 1 s'aprofita a ultranca el tapie
antimarxista; hom pretén convertir la
doctrina de Marx en una mena de boz
emissari que carregui amb els pecats
del poble, tot oblidant que també el
flamant antimarxisme capitalista hi té
el seu tant de culpa; la responsabilitat del que lamentem es comuna a dres
les i esquerres, a capitalistes i a eamunistes„ La sola enunciació d'aquests
títols ten gastats ja és prosa significativa; els valors de mejor excelsitud han de subordinar-se si no
davant d'aquest meterielisme
lar-se davant
practie. Pera — tina altra vegada —
'ettiern que és injust de carregar al
marxisme amb teta la responsabilitat.
De teta manera, qualsevol seine al qual
correspongui una de tan feixuga cera
la d'haver desvirtuat l'eficacia deis estimule autènticament espirituals taci el
Catalanisme) és el nostre pitjor enes
sede.
Al nostre entendre — ho repetirem
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d'esperar que assolira wat favorable
acolliment.

imosevverveevveseememovememerdieviver

Servei Meteorològic
de Catalunya

BEVEU AIGUA IMPERIAL

^
Relació dels objectes embate a la
ala pública i dipositats a la Majordo'seria Municipal. a la diposició de les
persones que justifiquin que els pertanyen: una cartilla militar a nom de
Reman Garcia; un bitliet del Banc

aetiareaaaseaassuaaa.-

chanza' almenyrilrOiiinions
duela del .grup social I de les seves
selecciona. Pera .del moment en que
per obra de l'esnobisme fou possible,
que els uns adoptessin una etiqueta
roja i els altres un equip de Metalcheä 1 a fabriques*, una pose in
0 menye elegant 1 aconSeguissin
diments i fins 1 tot guanyessin adep-

IIVIPUACIO 01111IXRAL ATRI101119MICA
ifi'llelleOPA A uta seT
in 'as -ea Wat* Mat. I
Les balate premien, eonstituei-

fflir4i3rXeidti i 1414 ti simia
.
Me "%enea a atabin nriol
-$.9deé» eiiiibieniinri4Abjjar)
g

een eres importante minimume barennbtrlee eltuate eun a la lila Ce
alesna I Peltre a emanara septelb•
trlenel. SI pelmas 06ne Une a phi.

e

tes no pas conquistant-los amb unes
raons que no tenien, sinó adreçant-5e
a explotar llar sensibleria 1 egoisnte.,
aleshores el mal comenä d'escamparse pertet arreo; i ¿'ad sen deriven
les pitjors conseqüències: l'exit de les 4
positures frias, de les definicioes Nades te per resultas de relaxar el deure
d'exi g ència envere un mateix: el mis
revoltant instintivisme comerme de dominar-ho tot, des de la política fins a' v Alee'
les relacions privades.
"Seguir creient en la voluntat de cos
neixer" és ja tot un programa. (lesirle dir que la tot el programa que
ens cal perqui el coneixement exaltat
a mitode i regla automaticament res i
baleará hipertròfies malignes, releva"
ni valoro postergats, situare cada cosa
al seu ho y , quan també hern oblida sovint que cada cosa ti un lloc lii escau
"Defensa Patronal"
un objecte i que la potancia mis sana
sei el non, del non diari que ve
Vet
pertores
sí manca d'objecte propi
a de/emisor "los intereses patronales
badora.
Car DEFENSA PAen
general".
Al fons, corre a problema social,
TRONAL, a desgrat de sortir a Bartransceudint al cas Catee la qüestió
celona, és tolalment redactat en casIs aquesta: tenir un obiecte que doni
ella. Igual que "Solidaridad Obrera"
eoherincia a teas els vetees nacionals,
I és clar
impedint la seva dilapidació en ufo> i alares diario de ciaste,intellectualque, ni literáriamens, ni
eos banals i contraelleteris. No cal que
els
és pas
It107'41111eItt
,
110
ni
mesa.
ene el donem: en tenim prou ate acceptar, avitant l'empalme de reptu- tompoc superior. En el son editorial
de salutació explico als obrers la veres, el traeticionl oajectiu: grandesa
llq faula de l'estámac i els bra ç os —
de Catalunya.
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d'Espanya, i una fotografía; una pólissa del Banc Cooperatiu Barcelons,

a favor de Joan Sapena; un anell d'or
amb inicials; un portamcnedes de pell,
dintre el qual hi ha metellic i botons;
dos vig èsims de la Rifa de Nadal de
l'any 1933; dues claus lligades amb
un cordill ; un clauer sera sis claus;
dues participacions de la Rifa de Nadal de l'any 1933; un sac que canté
ampolles de sidra; un imperdible i
dues carteres de gel l amb documents,
l'una a no de Josep Cardona i ratera
a nom de Josep Mataró; una bossa
de tela dintre de la qual hl ha roba,
fotografies i documente a norn de Jogep
Pene Coletas; un basté; un clauer amb
dues claus; una escala de mi; dos catalego de mosaics de la ata Dotres;
un llibre 1 una carpeta amb documents;
un altre clauer
amb dues
_ datas.

gas a la regla compresa entro KivIIO el nord d'Atrios; el sagen
tornee darla Ilea a !Meato ' ImparMete a lea Illee Britaniquea amb
venta toste del eestor Sud que preduelsen a Ilure costea un lleulle,
allamen t de le temperatura.
'centre d'Urea. I gairebé a
?Miela Ponlneute !barloa peralstelx
el fred 1 el repirn antIclolenle.
RaTAT DEL TIEMPO
A CATALUNYA, A las VUIT
A le mottat costanera domina
Obl nuvolds, ame vente flulzaa del
atestar nord; al cura de labe., a
la van del logro I a rae Picanas
el Col tete compittament 1155-5
etnia lön flUlitee, de dlrecelö va3iable.
La temperatura mlnlma a t'Unta
lea setas. de 10 OPIMO acta mero, 1
existida un orear de neu do 1430
matees.
Mes otservactens del temps a
Barcelona, a les set, van a la capçaiera se ta primera pagine.)

r

Gräc1049 geonda SantlPere, 1 Tel2fon
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DE -PREMSA

CALEFA0000 IDEAL
Nuestra finalidad, hoy como ayer,
al registrar el hecho es serialar al guía
ESTUFA J.
responsable de la politica ministerial
VALENCIA, 844 Teléton 730111
y de la orientación parlamentaria el
riesgo gravísimo de una reacción ciudadana de los no conformes con el
L'Asseciació Bonanove ha construís
extremismo agudo, si no es cosa aún
el tradicional Pessebre en el seta estatge social — Ronda de la tlitiveraitat,
Peo r , en que se pretende inspirar la
política nacional."
número 33. entresol Hom ;set viEl Colegi Oficial d'Agents Comersitar aquest Pessebre trata els dres feiLUZ
dais de Barcelona celebrare Junta ge- nere, de les set a les 11011 del vespre,
D'asta (atisbé el cris d'alarma, i7litt neral ordinäria el dia es del corrent, i els dies festlus, de les once del matI
que una•anmissia així és equiralent ct a les es'is de primera convocatòria
a la una de la tarda.
oferir isija " PriMa n a tot intent de
una hora mis tard de scgona, amb
sempre que calgui a- el mis temible
'es
el
mis
omnicem.,
revolla:
subjecció
a
remire
del
dia,
oportunaperquè
de tots,
enrt
a Inillropizege
et:Intn
1 si ens plauen les rasantes cle Fer- una mica retocada per despistar —,
ment circulada- La reunió tindrà lloc R EI S
prensiu i genèric, Es, simplement, res" Advirtamos por anticipado el pemi Vereis, es perqua h veiem l'ex- acaba anomenant-los germans. DeEL LIBERAL
al saló d'actes de la Cambra de Conobisme: d'honres irreflexius, vagaligro
que
ello
supone
para
las
propias
lemaereure-bo:
a
t'asir
1
brodar
WEI8THEMI
pilo, si no valen
d'un doble pensament
mere i Navegació (Casa Llotja). La.
ment humanitaria, aptes per a con- pressió
Dsu que l'amnistia que volen imclases que lo propugnan. Ni siquiera
d t ssim: exaltació de la inteligencia i
Junta de govern recorda que per po"Spn elementos, el capital y el travertir -se fàcilment a qualsevol dePosar les dretes no resposs a cap imha de bastar para atenuado el hecho
disciplina
catalanista.
ha
sempre;
d'alEI Consta Directiu de l'Associació
der participar en les votacions cal la
liri igsealiteri, n'hi
bajo, nacidos para vivir en completa puls justicier, sinó ai prophsit, mal
de que se fije COM., fecha-tope la que
FREDERIC OMS
de Periodistes de Barcelona ha trames
presentació del carnet d'identitat i el
tres (=mame= preocupats de llurs
armonía y para beneficiarse mutuaels
enenzics
de
dissimulat, d'encorajar
excluye de la generosa medida a los
una afectuosa felicitació al seu illusdarrer rebut del Collegi.
particulars i egoistes conveniencies,
mente. Si el uno quisiera negar al
la República:
encarcelados por el último movimien(a) l'egeu LA PUBLMITAT del
tre consoci i antic periodista barceloní
aneé. No passa res mentre, subordiotro el beneficio que lógicamente le
to anarcosindicalista. Concebida la
"Sublevaos siempre que tengeis oca29 de desembre
Sr. Lluís Companys. ami) motiu de la
nant-se a la ra6 general, acaten, täHem
rebut
el
"Bloc
de
la
Repeblica
corresponde, se perjudicarla a sí alisamnistía para delitos civiles y militasián — quieren decirles —, que aquí
sera exaltació a lo Presidencia de la
en más que a su compariera.
de índole política anteriores a dl., - Catalana" per a l'any 1934. Per la seres
estamos nosotros, con más de 200 diArdel
famós
dibuixant
angles
Generalitat
de Catalunya.
va
presentació i el seu cominos, és
Planta
El obrero es la rueda del molino
cha fecha, ¿con, cuál derecho ni, soputados, para que todo quede reducitur Raeleham; "Lau", de Caries Sol- que muele el trigo, pero el capital es
Els
bre
todo,
con
qué
autoridad
podría
nede
merovedo
a
un
juicio
de
faltas.
en
terra
"Alicia
devila;
el agua que hace mover a q uella ruegárseles dentro de un año a los hoy
Estuviera ya censolidado el régi!les", de Lewis Carroll, traducció caTodo el agua que el río regatee
excluidos? Todas las condenas que
"Boletín de la Sociedad
men, y no habiendo nada que temer
talana de Josep Carner, iHustrada per da
a
la
rueda
del
molino,
lo
regatea,
en
impongan ahora los Tribunales de Urranell",
de
nadie,
tampoco
habría
inconvenieni
"La
rota
Lola Aneada;
Castellonense de Cultura" de
realidad,
a
la
producción
de
harina.
gencia quedan también limitadas con
te en amnistiar a todos los que contra
W. M. Tackeray, traducció de JoToda
la
resistencia
que
la
rueda
oponuna fecha-tope y más aún, isi ni si(País Valencia')
Magatzems Santamaría 1. miden tots els objectes dels seus magetel régimen delinquieron. No es éste
sep Carner; "La tilo tnisteriosa" i
ga a la corriente del rio, la opone
quiera han sido condenados todos los
el caso actual. El régimen tiene honzems del carrer de Fiveller, 34, a mes se de la meitat de preu: bronzes, por"La valla al nión en visitante dice", también
a la abundancia de la molienque
van
a
ser
amnistiados,
si
todavía
das
raices
en
el
país,
que
se
lo
dió
a
tresor",
illa
del
"La
Juli
Verne:
cellanes,
marbres, orfebreria religiosa, diversos objectes per a preseats.
de
Ultra els habituals treballs de liteda. Sólo siendo igualmente generono se ha visto la causa de los proced'así mismo, libremente, el glorioso día
Tasador oficial
ratura i d'hstbria, el número de no. de Robert L. Stevenson;i "Contra
Liquidada dirigida per E. Segur
sos
e
igualmente
dóciles,
el
agua
y
sados
hace
año
y
medio
por
los
su12
de
abril
de
1931;
pero
por
causas
Belhir i ver Valen Serra i
Membreedeeembre del Butled de la
Portes Patensades Sontamario
la rueda, la producción será abundanNOTA.
—
El
despatx
i
oficia=
de
les
cesas
de
Sevilla?
que
son
de
todos
conocidas,
ese
país
de
F.
MasRondolkdre",
"La
dar;
Societat Castellonenca de Cultura ens
te, barata y remuneradora para toCuando la Repúblicca ha venido
se ha quedado extramuros 'del Parcontinua al carrer de Fiveller.
/30n 1 laterós (Collecció Popular Bardóna els següents valuases trieballss
dos.
precisamente para construir un Estalamento, y en nombre de una reprecino); 'Les bèsties del Parc", de BerPolpís, per A. S enehez
de
El
Castillo
Para
predicar
a
unos
y
a
otros
esa
do,
sha
de
volverse
al
régimen
de
maleeeaset
sentación
nacional
mal
esclarecida,
esnat
alontsia.
Gozalbo; Orígenes del Ducado de Segenerosidad y esa docilidad, en beneanarquia mansa — y motines sangrientán aduetiendose del Poder sus adgorbe, per Honori Garcia, dues boficio de unos y de otros y de la sotos — en que se hundió el Estado esversarios y minando los cimientos que
nes notes de caräcter histarico-ar411eovenimos
nosotros
hoy
al
entera,
pañol? No. Si se tiene una clara viciedad
levantar
echaron
las
Constituyentes
al
Lleglu den*, cota
16edc; La Cultura ibero a Borrica per
'a.
estadio de la Prensa.
sión de la realidad, no sólo 'española,
el nuevo edificio político. La preocuJ. Porcar, noticia detallada de la tro-•
tots els dimecres:
Roser Arnau ha denunciat
y
deseamos,
pues,
de
los
Esperantos
amo universal de nuestro tiempo, esa
pación nacional no es otra sino la de
Per
haver
estat
declarat
dia
balla d'un foro de ceràmica ibérica
amnistía no debe prosperar. Nadie con que li han este«, robats afectes
unos, de los otros y de la sociedad
velar constantemente por la seguridad
inhäbil, ahir no funcionaren les
descobert mara en aquest poble castaCRC/NIGA DE LA POESIA
plena conciencia política debe susti- per valor de 2.000 pessetes.
entera, el aplauso alentador Y la a y udel
Estado
legalmente
constituido.
Y
text,
precie
i
clar,
s'aclallonenc; el
sales de l'Audiència. Als Juttuir con una mal entendida piedad a
per JOAN TEIXIDOR
da confortadora.
embargada por la suspicacia y por el
— A. Goncepeiú Rabell
re ix mes encara amb els plano, i cejats tampoc no es treballa, lora
Ser recibidos con afecto y sin rela razón que debe regir la política. La robaren de casa seva 1.800 pesrecelo la conciencia popujar, h amladas» que l'autor hi acompanya. Per
d'aquells en els guata s'haguecelos por parte de nadie, será, en esa políti- razón del Estado no es ningún mito, setes.
nistía más parece una maniobr
fi, el Sr. F. Pérez Dote comerme una
tos momentos, el colmo de nuestra
ca contra la Rrpública que un acto y en nuestros dias se nos ha impuesto
D'una torre del carnee ren de despatxar assumptes de
EL
CORRED
D'AYO
gam a a la teoria del color, de: ralesatisfacción
y
de
nuestras
aspiracMcorno
una
terrible
verdad.
En
otros
de piedad y de rsmpasión en favor de
marre Wilhelm Ostwald. Bones plande Nostra Dona del Coll, pro- tràmit i Ilibertats o processamomentos y para casos aislados podría
nes.
menta el termini deis quals
los delincuentes.
ees de fotogravats fora text complepietat
de Josep Artist, uns haNuestro saludo para todos; para los
ser aconsejable el ejercicio piadoso de
Téngase en cuenta, no se olvide, que
acabava
ten el darrer fascicle de la important
* Usa .present d'alter note? patronos, nuestros compañeros, y patires
se
n'emportaren
1.000
.
no.
La
blandura
y
el Gobierno en su declaración minisla clemencia. Ho y
revista castellonenca.
La subscripció a Els Nostres Classies.
pessetes
en
argent
i
algunes
la
transigencia
frente
al
convulsionisra los obreros, nuestros hermanos. A
terial, entendió oportuno aplazar la
—o-sno de cualquier bando que sea no
joies.
* Ateneo de Girona cota. estos últimos hemos de decirles, ade- amnistía; que las derechas mostraron
acarrean a la postre sino males mas duel Centenari de la Renaixença mes, que en gran parte la mayoría de su conformidad cott aquella declara— A la popular Casa del
"Iconografia d'uns metges memora
los
patronos
participa
también
de
su
ros.
Con
esto
sólo
se
vuelva
a
los
de
conamb una exposició de retrats a la ploDrapaire, del carrer de les Corts
ción, votando la proposición
naturaleza
obrera,
pues
en
estos
días
vaivenes
epilépticos
entre
la
implacaSanta
Comete
irs:
ma
de
Joan
Carrera.
al
Gobierno...
Con
estos
anteg
Catalanes, passada la Placa
anar
fianza
y en estos tiempos, varo es el capible represión y la fofa sensiblería.
VAIXELLS ENTRATS
cedentes, ¿qué significa la insistencia
d'Espanya, hi llague un viu al* "La Cometa",—Ésvisii Damià"
Una organización política civilizada,
talista que al aportar su capital a la
en que las Cortes voten, suspendida
darull per haver-se sentit soVapor espaaeol "Ciudad de
tadissima, a les Galeries d'Art Cataproducción, no le entrega acompariaes
decir,
un
Estado
moderno,
necesita
de
tiempo,
una
amnistía
tan
amplia
lónia, l'exposició d'edicions de bibliòBarcelona", de Palma de Mado de su inteligencia y de su activiser duro y fuerte como las horas que rolla subterranis.
que no sólo comprende los delitos pofil "La Cometa". Horn n'elogia l'esAmb data de l'any passat ha estas
La fantasia dels veins ha
llorca, amb 160 passatgers, corcorren."
dad.
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rebelión y sedición militar?
de restamperia catalana. Car is de remanera de discurs inaugural de l'any
~12
n
lars~reemmillemosa
possibles conduccions d'aigua,
mente al patrono, en el reparto de los
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gie d'imaginació, de sensibilitat i de
treball del Dr. J. Peyri es restudi que
seinblants:
Julia", de Braila i escales, amb
project , :
de Catete que co donen a l'estatge de
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'torea troben
molta animació durant tota, la. nit . El
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trä ni un sol .incident.
a penes si era latent aleshores, Però' es cabut, recolzava la supre rnacia
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ració manifestà que havia perdut
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E1: propietaris de la botiga del
ya pogut anar a parar a poder del
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a l'arena després que hom hacia tret tinguts i el mort cran autors d'aquel'
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Exposicle del Crup c2Art Visen"
gui dient el senyor Selves—, no se
cia" ha desaparegut de Catalunya. No
Diumenge passat foren mol-qual pagué comprovar que ha- cle coc, la runa del qual compren a Realero. Els detinguts s'anomenen
ti ha donas la deguda importancia,
a
cal oblidar, pero, gee els seus hereus
Les tes persones que anaren al
d'haver
semblat
vien estat regirats tots els , nao- la fábrica, per a triar el que está en Josep Antich González i Josep Mia causa potser
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S
Y
rigieren laste
mig ones Mixtas", etc., les quals manun hi isa insiallada la tomba de
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de re t.S . pfi7toiiree n, tot disparant totes les eapsulcs dels earregaders
litis
etieh pugne fugir rainnS a través, 1 el Molina, drap'-és de Ilaticar
un
l'arma en- un canco,' es ha en
portal com si ca trames d'un traaseiint qualsevol que rugís deis trets.
Sorti al cap d'una estona i es trobarrio iota ..os a la lleteria, on formo
detinguts diumen g c al inati.
1/asabte taren dormir en una
t111
case del cerrar de Guàrdia, a
me itge al niatí a n aren ad 11.0c qtt
varen deixar els dinero., i es troba.s de
ren mamé, ' amb uns cartutxo
cxiaav alla. Despees asaren a la Ilete(ami ara,
Amtlich explica la forma
tí de la preso, i digue que ho va fer
per una clavegaera del carrer
d'Aiagn, Cada dia, despees de la
aida, astas a a dorm i r en unlalioc
ar po..d ; f , rent, per tal de despis i
es tror•cOnleanyes
lid.a%b a els g eu g
011
baya a. la phaç dt Cataluaya,
hitque
platiejsven els alracáinents
el
e"
iricn d'efe, mar, si he amiet
prhuer en el qua' baria pues pass
desvis de la seva sortida de la •
t a jusea Molina i Pereza
preseferen
R
no té -antecedents a la Prefectura
Polic.a.
Anthdo o forro pa, ato ahir a la
matiostda e disposieid del Luttat de
'-ntE(Slia DILIGENCIES D'AJIIR
El JaGat sdatimiä a partir
de le s. nou del Mati, les diligencies
cumeneacle., dissabte a la nit amb
v4„, ((lees.
tinta del 'la larda ja havia ea Allestit
deganbriel sama I i acanseadt
'11'‘Egiljdtas e , seli>ek Hiettei as, catana
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liatisfet de ractuaci6 de to e el ;bahjet, que esteva compost pel fiseat
senyor Eugeni Carballo; el secretare senyor Miguel Serrano Flores,
i l'oficial, senyor Ferrer. els qua%
sense parar han contribuit a que la
labor sigui perfecta i completa.
El jutge, arnb el qual parlàrem
breus moments, també esteva molt
agrait de la labor que ha realitgat
l'agent senyor Guevara, teste fou
posat a la seva disposició' per al
deseobriment dels fets. El . dit agent,
ande una rapidesa i zel dignes de
tot elogi, compli la seva missió amb
gran cura.
Per altra part el metge forense,
doctor Joan Sebastiä. i Jorba, ha
contribuit a la rapidesa del sumari
per haver presentat ja al Jutjat la
relació de les eutepsies de les víctimes dels fets.
La primera cosa que va fer el
jutge ahir al mati fou rebre declarante als dos detinguts de dirimenge: Josep Molina i Pérez i Josep
Antich i Genzelez.
El primer va explicar la forma
com havia estat romès l'atracament. Digné quin, foren els elle
hi van prendre pan: va dir que
foren quatre: el mort Pallars, Antich, Pere de la Rosa i ell. Que es
trobaven al carrer de Barbare, al
domicili d'un amic de Pallars, i que
ratracament Ion planejat allá. Antich, co canvi, va negar que llagues
dit ni una sola paraula del que
constava a l'atestas de la policia.
Amb molt de cinisme va dir que
no coneixia eap dels altres i menys
que llagues pogut prendre part en
ratracament.
celebre un acarament entre ells.
Ye fi Anea, acorralar a preguntes, i
ea trobar-se davant la presencia dels
propietaris de la fábrica i d'alguna
dels empleats ¿'aquesta, els quals el
reconegueren immediatament, s en s e
dubtar, com a rindividu que entre al
despatx, i que després va donar la
:ven d'alarma; i davant l'acusació que
ii faro que fou el que va disparar
'contra el propietari del dipòsit de benzina, acaba confessant, i coincidí amb
tot el que havien dit els altres. Després
explica que l'atracador mort va ésser
el que va amagar els diners després
que els hagueren robat; i també que
havia estat el que havia mort el propietari del dipósit de benzina.
Hl bague', encara, una altra
cacee entre els detinguts, car, després
d'haver confessat que havien estat els
autors del fet, explicaren ClUe ja deja
tres setmanes que vigilaven la fabrica,
esperant el moment oportú per a dur
a cap l'atracament, i es queixaren, alhora, que si haguessin conegut rinterior de la fábrica no els hauria fraeasset.
Per la seva banda, els propietaris
de la fábrica declararen que, després
d'haver fet un recompte dels diners
que tenien, els mancaven unes tres mil
pessetes.
El dictamen de l'autòpsia diu que
la rizan de l'atracador Pallars es deguda a una hemorràgia intertorecica,
i que presentava guatee ferides de bala manser al cos.
El de Josep Déu i Bries, amo del
garatme, mort pels atracadors, presentava dues ferides: runa al dit pelee de la Ini dreta, i una altra a la
regid epigestrica, que era mortal de
necessitat. Aquestes ferides ii foren
causades amb bales del calibre 7'65,
que era la pistola que usava ratracador mort.
Com a suposat complicas en nitrerament, fou posat a disposició del Jutjat Josep Maria Martínez, que es el
parent del detingut Martí Alvarez
Gallego. Com sigui que es demostra la
seva innocència, ahir mateix fou posat en llibertat.
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aT1SeS 1 assortit en color9, que saldem als preus seaüents:
Ptes. dotzena

4'00 ptas.
a
70 m/m
s'o()
so "
0'50
os '.
"
9'00
"
100 "
11'00
''
110 "
140 " " 1900
Comandes n'animes.
des de tres dotzenes
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Com que les obres optante havien d'ésser tra°
meses anònimament nu gen sabuts en-ara
noms deis guanyadors
Ainb el desig d'instaurar uns
premio musicals que tinguessin
la mateixa importäncia qüe tenen els premia literaria posats
sota el patronatge de la Generalitat de Catalunya, el Cansellar de Cultura encarregà a la
SubponAncia de Música del Consell de Cultura un projecte de
premis anuals, el primer cartel' dels guata fou publicat ja
l'any passat.
Podem dir que un dels primera objectius que es proposava la Generalitat de Catalunya en crear aquests premis,
que era el desig d'estimular la
producció dels nostres compositors. ha estat plenament assolit i ha tingut tota l'eficäoia
desitjada, ja que segons les noves que tenim d'aquest primer
concurs el nombre d'obres
presentades ha estat tan corfsiderable que ha calgut ajornar
el veredicte per tal que el Jurat
tingués temps d'examinar les
partitures presentades.
'
Le reunió del Jurat, constitnit pels mestres Pau Caseta,
president; Joan Lamote de Grignon, Mufa Millet, Josep Barherb i Baltasar Samper, seeretari, tingué lloc, per a dictar el
veredicte, el dissabte próppássat.
Les obres que optaven als
premis havien d'ésser inèdites
enviades anònimament, i per
això no podem donar els noma
deis autores premiats, que farem
públic tan aviat com es donin
a conèixer. Per a donar una idea de la
importäneia d'aquest concurs i
de l'entusiasme que ha despertat entre els nostres compositora direm que el nombre d'obres presentades ha estat de
trenta-vuit, nombre respectable
si es té en compte la importan-•
cia deis temes imposats.
jEI Conseller de Cultura. senyor Ventura Gassol, mereix
tots els elogis per baver instaurat aquests concursos musicals que no dubtem estimularan cada dia més l'ideal dels
nostres músics i dotaran la
nostra Catalunya d'una producció musical autènticament racial I al mateix temps amb tots
els atributs de la universalitat.
llena acf el veredicte emès
pel Jurat del Primer Concurs
Musical instituit per la Generalitat de Catalunya:
VEREDICTE DEL JURAT
El dia 30 de desembre de 1933,
a les deu del matt, es reuniren
al Palau de la Generalitat els
membres del Jurat dels Premie
Musleals de la Generalitat senyors Pau Casals, president;
Lluís Millet, Joan Larnote de
Grignon, Josep Barberà i Baltasar Samper, secretad, per tal
de procedir a la soya adjudicacid.
Foren prèviament eliminadas
les obres següents: "La mort
d'En Serrallonga" (poema simfbnic), per portar el nom de
l'autor; "L'Atläntida" (quartet), per no esser exclusivament de corda, j , P. F. 27"
(quartet), per haver-se ja exe.
cutat.
Tot seguit s'han efectuat les
votacions reglamentàries per a
cada un dels premis, les quals
han donat els resultats
güents:
s*uiIiiiiuii sUIluIiUii

Prora! Felip Pedrell
(a un quartet de corda)
Primera votada: "Mi, la, 'si,
re, do, re; • mil' (5 vots); "Mes
claror",
¡ erais), "Impressionisme?
tit cornil..." (4 vots),
sions" (4 vots), . Melos",,j_4;
Vota), "Quadratura de la ejr-;
cumferencia" (3 vots). Queda'
eliminada aquesta darrera obra.;
Segona votació: "Mi, la; si,i
re, do, re, mi" (5 vots),'
claror" (5 vots), Impressionisme? Expressionisme?... Sentit
cornil..." (3 vots), "Melos" (4
vots) i "Illusions" (2 vots).
Queda eliminada "'Ilusione%
Tercera votació: "MI, le, si,
re, do, re,. mi" (5 vals), "Més
claror" • (4 vots), "Melo" (3
vota) i "Impressionisme? .Expressionisme?... Sentit
(3 vots).
Havent-hi empat entre äqueste.s. dues. darreres obres es fa
una vötac16 complementària per
a eliminar-ne una, i obtenen
"Melos" quatre vots favorable
a l'eliminada "ImpressionisMe? Expressionisme?... Sentit.'
eornú..." un vot
Quarta votació: "Mi, la, si,
re, do, re, mi" (4 vota), "Més
claror" (4 vots) i "Impressionieme? Expressionistne?... Sen.
tit cornil..." (2 vots). .
Cinquena i darrera votació:
"Mes claror" (4 vots) i "Mi,
la, si, re, do, re, mi" "1 vot).
S'atorga, per tant, el premi
Felip Pedrell al quartet de carda que duu per lema "Més Ciaron".

Preml Enrio Granados
composició simfbnica
per a gran orquestra
D'entre les cornposicions presentades, únicament dues, a
criteri tinenime del Jurat, raer.eixen ésser tingudes en compte: "Quid Melius Roma" i
"Triptic". Feta la votada, ha
donat el resultat següent: tres
vots a favor de "Triptic" 1 dos
vots a favor de la no concessió
del premi. Per consegüent, és
guanyador del Pretni Enric
Granados, per majoria de vais.
la composició "Triptie", que
duu per lema "Velles
des".
Praia/ Josep A. Claver
a una composició per a cor
I orquestra
De totes les obres presentades, únicainent la titulada "El
Mesctre", lema "Mes al, ara
tom...", és objecte de considerad() per a la concessió del
premi. Efectuada la votada,
obté dos vots contra tres a favor de la concessió. Per tant.
el Jurat declara desert, per mejoria de vots, el Premi Josep
A. Glaver.
Barcelona, 30 de desembre
de 1933. — Pau Casals, Llufs
Millet, J. Lamote, Josep Barherb, Baltasar Samper.
El Jurat ha estat al despatx
oficial del conseller de Cultura
per a comunicar a Ventura Gassol el veredicte que acaba de
dictar.
a

una

Ellfazo Galle
de Bar

, nfta e
celi

Diunae4e, ve..i¡igaryt(euremee
aquesta entitat riMli un acte
d'afirmació galleguista. Ocupa - 1
ren la presidencia els senyors1
PautVila, Batista i Roca, Car..-,
raseo l, j Formiguera, 'a represe nte04n del "Batzo ki" la Junta
U aL
de l '
.
2:Uil.rt.1 A
El uconseller de rentará senyor Cesan Godriguez, fati el
primer discurs, saludant els
patriotes catalana i basaos i
exposant el postulat del "P o zo
Galleguista",..Fou aplaudit llar11,arnent.
'
••
- 'A :continuació fén - es de ..1 a !
paraula el senyor Carrasco II
Pormiguera. L'orador plasme el
seu patriotisme en consideracions de POtrle.,. i desgranà un
-cant a Galicia que el públic
acola amb llargs aplaudiments.
El representant base, que
parlä a continuació, enaltí els
valora patriótica dels catalana.
dels baseos i dels gallees expressant -se'n' llengua basca
llengua castellana. Fou també
molt aplaudit.
El senyor Batista i Roca fou,
rebut amb fervorosos aplaudiM'ata, i començà enaltint les
virtuts del poble gallee,. al qual
dedica mote de gran elogi i de ,
sincer afecte.
Arab paràgrafs sentits i elo-'
qüents féu l'apologia gel venerable patriota Francesc Maciä,
del qual gligu6 que no ha mort,
puix que viu en el més pregon
deis nimbes sentiments.
A continuació descriu una
[rnatge antb la bandera que
enarbora el Paco, en la qual
veu, entre els colors blau i
blanc de l'ensenya gallega, l'es'
trella de la llibertat.
El públic ret a l'orado una
incalculable ovació.
El senyor Pau, Vila, que
per trobar-se cansat no pensaya prendre part activa en
l'acte, s'hi sumà amb gran entusiasme, 1 amb vibrants parentes ressenyä passatges marcadament hictbrics del primer President de Catalunya, el
venerable senyor Francesa Mada, viscuts en unid Intima i
emocionant amb Castelao
Otero, i del qual diu que era tot
cor 1 que amb la seva mort, que
tots plorem, Galicia ha perdut
el seu millor amic. Acaba amb
un "Terra a nosa", que fou
contestat a peu dret, i amb una
emocionant ovació.
El conseller galleguista 's'enyor Suärez Delgado clogué
l'acte agraint la collaboració
sincera que els pobles amb personalitat pròpia ofereixen tan
francament a Galfcia. Amb
frases enternidores i de veritable afecte dedica.- una orad()
a Maciä, del qual diu que passa
a ésser immortal, perquè la
soya obra viutä en lentes genemcions com pugui donar el
món. Recorda els precursos Rosalia de Castro, Cussol i Ponamb frases de cordialitat
ofereix el Pazo Galleguista a
tots els patriotes que sentin
amb fervor la paraula "Pätrial".
El públic rel als oradors una
fervorosa i interminable ova:cid.

Eis laudei del Comerç del
detall i-alimentació

1 ert. f eez,

EL Alt, TI>

SESTAL

te una infinitat d'articles molt apropiats per a

'(Estació de França)
Preus sense compeencia

Presents
,......
.reclosos Edredons, camera, a
Bona cobretaules "panyo", brodats, a :..
Magnífica cobrellits seda, matrimoni, a ...
Gran varietat en Joes de Hit, brodats, a ...
Donics Jocs de tanta, bredats, a
Vistosos Portiers tapisseria, a ...
Magnifica Estora, malla a mà, a

ptes.
5'75 pies.
21'— ptes.
16'— ptes.
11'— ptes.
18'— pies.
20'— ptes.

..,orbates, Comises, Guants, Pijames, Mitges,
Mitjons, Paraigües, Mocadors, Flassades, Qatifes,
Edredons, Roba interior, Confeccions i Calçat
marcat amb moderació, perquè els Reis'
Màgics puguin prodigar Ilurs presents amb
esplendidesa

Tot

04444.44444444.64+44444444.4•4444/~11.4444•4444.4114+044

El Departament de Treball de
la Generalitat de Catalunya fa
públic que degut a l'anormalitat d'aquests darrers dies ha
estat pràcticament impossible,
a desgrat d'estar ja enllestits,
publicar al Butlleti Oficial de
la Generalitat de Catalunya els
Laudes regulant lu condicions
de treball en el Comerç al detall (interior i afores) 1 d'alimentació, de Barcelona, i que
aquests laudes sortiran publicats tot el més tard en Pedida
de dijous vinent, ets 4.

COMERÇ, 29
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LA T. S. E.
Programes

europeus
selectes

1830. — Estraeburg, 342 m.
Concert simfònic.
18'30.—Daventry, 1.5 5 4 m. "El
clavecf ben afinat", Bach.
1800.— Varebvla, 1.411 m. "La
Princesa de la Czarda", opereta de Kalmann.
19'00.--Suissa romanxa, 403 sa.
"Luccia di Lamermoor", bpe, 're de Donizetti.e e„.1
19'40. — 11111/s, 331 m. "Primag
rosa", opereta derf:Pletri.
19'46. — Palermo, 537 m. "La
Bohéme'', bpera de Puccini.
20'00. -- Nedloearis, • I .7 nene.
Vetllada de cantaires20'30. — París P. T. T., 44tra.
E'snissid nacionaV
Alger.
oriental.

Els que ante a París
NO OBLIDEU
que trobareu

LA PUBLICUM'
a tots ele quioscos 'deis
Orans Boulevards, de la
Place de la Republi q ue a
la Siadolalno
A la Place de Iss,,BastIlla
A la Place de 8aInt-11111che1
(costat eletropolltät
Al Boulevard SaInt-Michel
Al Boulevard Sebastopol
I a tots eta grans quioscos
de Parite 4 ete,,,,t

,
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Defence de dos empleafs
co 'da le-F-COmpanyig
.. 1 i4Ásaabtee paoeirl i . a les onze

de la nit, esetietaeen dues bornbes que havien ,estat collocades
a dos autobusos, luan acabases:1
d'entrar a les cotx 'eas,
sió va produir ltt ineendi, a
conseqüencia del goal quedaren
crereats guat e e cotxes.
•
.D'aquest bel ja
cOmpte en la lleva de
'l'edició de diumn :,.p!. A amse.
qüéricia del M.1.4.dx incendi i e-su/taren ferits tres empleats.
Un d'ella, annateilat Feancese
amb 'dieteliStea 'förtdes al
cap, que fora iliaialtfiCailee
pronòstic reservst, Aquest fitni fou traslladat, .clesprils de la
cura d'urgència, a, bi Clínica
que posseeix la, Companyia
d'Autobusos. Els 'ihres dos
obrera, Francesc Bbler 1 Nicaei
fer.des.
Ronitt, resultaren
.;•Diversos empleats de la Co-opanyie resultaren amb eresions
rediferents parís del cus a con-,,
seqüeneia . del treneament del
vidres. '"'
El fiscal senyor Carballo,;
amb el jutge que eslava d e !
guärdia, interrogaren ahir els)
dos empleats de la Companyia¡
d'autohusos que foren posats a!
disposició del Jutjat número
com a presumptes complicats
en la collocactó de les dues
bombea.
Aquests.. dos ernpleats es
diuen Nicast Cañamera Nieto
Isidre Muñoz AreoYo.,
Sembla que de . les declaracions que -han prestat se'n desprima que en el moment d'arribar el cotxe en el qual prestaven ser -tel com a conductor i
cobrador, reepectivament, els
dits empleats, i a la darrera
parada de l'Arc de Triomf, quan
plegaren, s'hi acodb un desconegut que hi pujä i el cobrador:
l'invità a baixar. Abano, perbj
aquest individu havia parlat
amb el conductor.
Es té la sospita que el dit
, subjecte fou el que va dipositar la bomba a l'interior dels
cotxes.
De lotes, maneras, els dos
empleats , esmentats han passat,
incomunicats, a la presó.
Manquen ter algunes diligencies per a comprovar si prengueren o no part en el fet. La
policia posis alsir a disposició
del Jutjat un altre individu dels
que se suposaven que haguessin pogut prendre-hi para; però
com que va demostrar eis 'lloes
on era abans i després d'ocórner el fet. fou alliberat per.
no resultar eirerees contra
Aquest detingut s'anomena
Francesa Delgado.

La manea de tractaf comercial entre
Espanya i els Estats Units ha set que
la Lambra . te Comerç d'aquell país
es preocupes' vivament perque s'establissin naves bases d'intercanvi en benefici de l'exportació entre embebes
paisos.
Coneixedora Sa referida Camera. de la
tasca eeelitzeda per l'Associació Raimera d'Almena, en prendre mesures
radicals per destruir la mosca de la
seguint, per obtenir un reme:1M
satisfactore una part de les recomanacions del Departament d'Agricultura deis Estatr Units amb un exit tal,
que des de £931 no ha aparegut la
infecció referida, fati les gestions neenseries per derogar l'actual e sehi. bidé d'exportar els rauns espanyols.
A meo, tenint en compte que actualment als Estats Units no es troba la
indústria vinícola en condiciona favorables per a realitzar comandes amb
regularicat, la Cambra de Comerç facilitara l'entrada a aquella nació de
vins i &tes del nostre país, i ja s'ha
cursat 'una invitació al govern americe, perquè erivii una Comísale críospcctors del Departament d'Agricultura, 'porqué infornii respecte a l'estat
del raus espanyol, e en la confiança
dem resultat satisfactori. será fácil
obtenir una demanda regular dels nostres iras. L'oli d'oliva i manufactures del suro també figuren a primera
, tirria en les gestions que es reelitzen
per aconseguir resultats poseso.
, A centinuaci6 detallem textualment
el que ha resolt la referida Cambra:
La Cambra de Comerç Americana
a Espanya fa present al govern amenice la urgent necessitat de reprendre
de seguida negociacions per a la terminació del Trectat Comercial ai ata
aviat millar.,
Que ha d'ésser tramesa pel govern

Anuncia mercantils
SOOIETÄT ANONiMA OROS
•—
En el serteig de 1.200 Obligacions de les posades en direuleerá per aquesta Societat amb
data 31 de maig de 1930, practicat, sota la intervenció i fe del
notari de la present senyor
A. Lanz, han resultat amortitzats els següents tftols:
30231:a 30240
30501 , 7 30510
30971" 30980'
31411 " 31420
31781 " 31790
3208 1 " 32090

30251 11.30260
30651 " 30660
3 1 201 31210
31461 " 31470
32001 " 3201(

32301 " 32310

32331
32321
32521
32511
33241 " 33251

32421 " 32430
3275 1 " 32760
33831
34231
34741
35291

" 33840
"•34240
" 34750
" 35300
35681:" 35690
364217 36430:

36531" 36540
36761 " 36770

liPORITZINT EigNESSii

32121

34121

34261
34831
35511
36171
36511
36651
3375
7 11
37861
39321
39861
40161
40321
12 04 1
41 °8
41.131
41601
42251
4 2 953111
43321
591
4 3 541

32131

34130
34270;
34840
35520
36180
36520
36660
37180
37590
37870
39330
39870
40170
40330
40850
41210
41440
41670,
42260
42520
42940
43330
43550
43000

44051 " 44060
44221 " 44230
44451 " 44400
44821 " 44830
15621 " 45630
46281 " 46290
47001 " 47010
47461 " 47470
48961 " 48970
49371 " 49380
50091 " 50100
50401 " 50410
50771 " 50780
51730
51721
32801 " 52810
53031 " 53010
53551 " 53560
53911 " 53920
54481 " 54190
56741 " 56750
56911 " 56920

555 87 356 077111 ' 555 887 635 881 000
58931 " 58940
59771 " 59780
59991 " 60000
dels títols amorDines 'sanean de presentar -lot

=erice una Cornissiee per 'tal de portar a cap una inspecció del raint
meriar, 1 determinar si la infeeció del*
mosca de la fruita ha estar satizfaeteriament exterminada. Que la Cimbra
considera la qüestió de ritmo d'Attnetia una de les mis importante raferenta al Tractat Comercial, i tením
motiu per a ereure que suprimir
la quantum actual (la qual cosa seria
relativament simple, puix que bastarle
una decisió del Departement d'Agricultura), simplificaría en gran manera la solucie dels problemes en el comerç entre Espanya i els Estere Unes.
Que aquesta Cambra, a mes, desitja recomanar especialment al govern
amerke la conveniencia de comedir
tracte favorable als vins espanyols,
tata en arancel com contingersts e
qualsevol altea restricció que pegués
existir. Tambe han de considerar-se
especialment eres productes tipanyols, incloent-hi oli d'oliva, manufactures de suro i cebes.
Que aquesta Cambra de Comen, desitjant fer ressaltar davant el govern
enserie& la urgencia de l'assumpte, envia una cepia d'aquestes conclusione
als departaments d'Agricultura, Corriere i Estat a Washington, a rambaixador americà a Madrid, a la
Cambra de Comerç als Esteta tiras a
Washington, a la Cambra Oficial de
Comerç espanyola a Nava York,
l'American Manufacturera Expon As.
sociations i a la National Automobile
Chamber of Commeree. A més, s'envien còpies a cada un del, znembres
de la Cambra i Associacions de pro.
ductors a Espanya interessats en rassumpte, =lb recomanació que toes
exerceixin la. seva influensia sobre ele
governa americi i espargol, en vls.,
tes a ultimar la confece16 del Tractat.'
"al cobrament, amb cupons unas!
número 30 1 següents, a la Calxa social tots els dies feiners,
de deu a dotze hores, i majanqant Iliurament dels Molo
amortitzats, amb la factura que
se'ls faeilitarä, faran efectin
llur import.
El cupó número 29, venciment 1 de ganar de 1934, ültini
dels que seran satisfets ale LI tols amortitzats, será pagador.
en la forma acostumada.
Barcelona, 29 de gesembre
de 1933.
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anys i hagin fracassat
abres tractaments.
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SOLER 1 TORRA e.ns
BITLLETS
Francesos, 47'75 per roo.
Anglesos, 39'95 pessetes.
Italians, 64'25 per zoo.
Belgues, 33'90 per zoo.
Suissos, 235'7 $ per roo.
Estats Units, 7'79 pessetes.
Alemanya (reichsmark),
pes.
seres.
Austria (sxilling), 1'3o pessetes.
Txecoslovàquia, 34 per no.
Holandesos, 4'90 pessetes.
Grecia, 6'5o per roo.
Suecia, z pessetes.
Noruega, t'es pessetes.
Dinamarca, 1'72 pessetes.
Finlandia, 16 per seo,
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Romana, 6'so per roo.

Bulgária, 7'30 per roo.
Turquia, 5 pessetes.
Portugueses, o'36 pessetes.
Canadá, 7 pessetes.
Argentina, pessetes.
Uruguais, 3'25 pessetes.
Brasilers, a'so pessetes.
Colombiano, 4 Paseas.
Peruans, re'so pessetes.
Venezuela, 1'25 pessetes.
Japonesos, 2 pessetes.
Algerins, 4760 Per roo.
Egipte, 40'25 pessetes,
Filipines, 3 pessetes.
OR
Alfons: 235 per roo.
Unces: 535 per loo.
4 i 2 duros: 235 per roo.
duro: ir'75 pessetes.
Isabel: 236 per roo.
Frenes: 235 per roo.
L/iures: 59'2$ pessetes.
Delarsr 52'1 3 pessetes.
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BANQUERS
dels
Estudis,
11 i 13, i Bonsuccés, 1 i 3
Rambla

NEGOCIEM ELS CUPONS
1Q34

CAIXES DE LLOOUILS
GAMMA CUIRASSADA
d et a guardar valora. documenta, mies 1 altres °biseles
de valor
Compartiments des de 22 pessetes :muele
tuts ets cites feiners, de 9 a 1 1 de 3'30 a e
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lotee pçezi es eme no
'7fmruin escritia en cate
amb .un timbre o Qigna
tura coneguda

Conclusione de la Cambra de Comen Axn
Espanya, relatives al Tractat de Comiere

cana a

37181 " 37190
37821 " 37830
38231 " 38240
39331 " 39340
Ungüent vaporitzant contra re- 40031 " 40040
40 281 " 40290
fredats, grip, irritacions nasals, 40361 " 40370
etc., etc.
40971 " 40980
41271 " 41280
LABORATORI BENESSAT 41611 " 41620
42101 " 42110
SABADELL
42381 " 42390
42521 " 42530
43191 " 43200
43361 " 43370
43561 " 43570
43541 " 43055
44161 " 44470
.44291 " 44300
44611 " 44620
45011 " 45020
46021 " 46030
46621 " 46630
47071 " 47080
'Preu: 2'25 ptes.
48941 " 48950
Es ven a totes les farmàcies 49211 " 49220
40461 " 49470
50151 " 50160
50531 " 50540
51011 " 51020
52151 " 52160
52821 " 52830
53091 " 53100
53581 " 53590
54021 " 54030
56701 " 56710
56791 " 56800
57211 " 57220
58111 " 58120
58571 " 58580
58851 " 58860
59071 " 59080
59961 " 59970
Els tenedora
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Gel passat moviment
anarquista
Vitòria, e. — Ha estat detingut
al poble de Maestu Daniel García
Albania, que dies passats bou multat
amb tres pessetes pel governador a coriseqiiaacia de la seva intervenció en els passats beta revolucio:fans.
• Acaba la vista de la causa pela
successos ocorreguts á La Bastida.
Davant del Tribunäl desfilaren seixanta testimonis que no aportaren
detalla interessants al sumara El fiscal modifica les conclusions provisionals i pronuncia un informe dacusació contra trenta-dos processats.
El delíensor considera que nomas
existia el delicte frustrat contra la
forma de Govern. Demana l'absolució per alguns deis seus defensats,
i la pena de sis mesos de presa per
als restants'
La sentència condemna a penes
de actea i dotze suya de presó, pel
delicte contra la forma de Govern,
alguna processats, excepte vuit que
quedaren absolts. Quatre processats fiaren condemnats a cinc anys i
vint-i-un dies dc presó menor.
Bujalance, e. — Han estat alliberats tretze detinguts, àdhuc un que
estava hospitalitzat.
Ha estat detingut Manuel García
López, de 45 anys, que durant el
passat moviment Ha uns forats a la
paret de casa seva per tal de disparar, des d'alta contra la guardia
civil, juntament amb Millas i altres
tapa rebelo.
. En un escorcoll fet al sen domicili fou trobat el tricorni que usava
el guardia civil rnort.
A Pedro Abad fou detingut el
president del Centre Anarco-Sindicalista, Joan Rojas, anomenat "Gato Negro", que es confessà autor
de la fabricació d'explosiva

El ministre de Marina
a Múrcia i Cartagena
Manta, t. — Procedent de Cartagena ha arribat el ministre de
Marina, senyor Rocha.
Al Govern civil s'ha celebrat una
recepció.
A dos quarts de tres ha marxat
el ministre a Cartagena per tal d'assistir a les practiques navals i al
banquet que li ofereix l'almirall cap
de la base naval.
Parlant amb els perio distas, ha
dit el senyor Rocha., referint-se als
anunciats acomiadaments d'obrera
de la Factoria de las construccions
navals de Cartagend4-1,-Ferrotrque
s'havia conjurat el perill fine que
es presentí a les Corts el projecte
d'obres navals.
Cartagena, e. — Per tal de rebre
el ministre de Marina, han acudit
a Pestació les autoritats naval, militars i civils.
L'arribada del tren ha estat saludada a.mb aclamacions Han arribat
tinba el sots-secretari de Marina i
els directors d'Obres hidràuliques.
Previsió i diversos P eriodiste s ma
-drilenys.
El ministre ha revistas la companyia dinfantena que li ha resta
honora
A l'Ajuntament ha estat complimentat per una comissió d'obrers
de la Constructora, a la m'al ha manifestat que faria tot el que estigués
a la seva niL parqué continuessin
els treballs a la Factoria. Després
ha saludat el poble des de la terrassa de l'Ajuntament.
Seguidament s'ha celebra! una reacacia, a la base naval.
A les dues de la tarda ha tingut
lloc un banquet. A les postres han
parlat diversos oradors, adlitm l'obsequiat.
A la tarda ha estat obsequias el
amb un te a la base naval,
i a la nit amb un sopar america
al caaino.
El ministre de Marina ha maraat
aquest mati cap a afúrcia, on ha assistit a una recepció al Govern civil,
A migdia ha tornat í ha estat obsequiat
arnb un banquet a la prefectura de la
base naval.
A aquest àpat hi han assistit les autontas militara civils.
A la tarda, el ministre ha visitat l'escota d'intendencia de l 'Arma da, i el
Casina.
A les set de la tarda ha marxat, amb
el tren corren, cap a Madrid.
Ha estat acomiadat molt afectuosament.

Un salame a San Sebastián
Sant Sebastiä, 1. — A les cinc

de la 17n/tinada s'ha registrat
una fortn sotragada sísmica de
certa durada, que ha produït
gran pänic, paró no ha causat
desgràcies ni danys.
Tafalla, 1. — A le -cinc de
la matinada e' hu. sentit en
aquesta població un terratrémol
d'eseassa dorada, però molt inter18 . E 1 S v aina, alarmats, s'han
llaneat al carrer.

‘.pei¡if4iTi.ä.

'

bi

A Ca0

••••••••3112012•••••11111M .~algal~ffliegilbeieseseesseemesiii

La política
ferroviària
El ministre d'Obres Públques es . mostra reservat
Madrid, t. — Un periodista- ha sustingut el següent diäleg antb el ministre d'Obres Públiques:
—¡Què hi ha referent als runtors sobre projectes dci govern quant a líales ferroviarias?
—Sobre aixa no puc parlar gens
en absolut. Vós saben que qualsevol
cosa, qualsevol .indicació sobre el pare
ticular, té una irranediata repercussió
sobre els valors ferroviaria.
—Precisainent a .Borsa — ha dit el
Periodista — es parla d'unificació de
!Mies i de novas normes en la intervenció de l'Estas en les companyies.
El Sr Guerra del Wo va afirmar/
— Res d'això: no em tremen ni lina
paraula. Les mesures no s'han de conèixer fina que siguin dictades.
—Jara haureu de parlar de tot
això amb motiu de la interpellació que
hi ha anunciada? — ha insinuat l'informador.
—Ah!, ja veurem el que diuen ; el
que pile contestar, i potser el millor
és que quedi ajornada la qüestió fins
que el Govern vagi presentant les sayas soluciona.
- I dels enllaços ferroviaris, què
hi ha? — ha preguntat desaires l'informador.
—Tina ja al mete poder — ha contesta! el ministre—els informes damanato al Consell Superior de Ferrocarrils, i a la Comissió técnica.
- En quin sentit estas redactats?
—No leo sé, perqua encara no els
he llegit. No cal dir que ala veuré
immediatament i seguidament resoldré
en definitiva.
—Otra hi ha de política?
—Tot. tranqué.
—rNo hi ha la combinació ministerial dc qua es parla?
—Crac q ue no,
- Aleshnsaa. segueix el Sr. Rico
AMI., al Ministeri de la Goaernació?
—Sembla qua sí. La seca arranció
ha estat es:callara i sembla que se
Iba convenaut

lnaugurat e l monoalai al p intor Sorolla
València, I. — Alar, a les
daza del migdia, va celebrar - se

Felicitacions de Cap
d'any al President de
la Repú.lica
Madrid, e. — A primera hora del
usad ha Stat al Palas: nacional el cap
del Govern.

El senyor Larroux, com a primer

ministre, ha transmès al senyor AlcaZamora la felicitació del Govern.
S. E. el president ha robot també
en audiència el ministre d'Hisenda .
No obstant la festivitat del dia, ei
president de la República ha acuda
des de p rimera hora al seta despista
on ha estat treballant amb els
caps del sea gabinet civil i militar.
Pel Palau nacional han desfilat des
de primer
a hora del mati els representants del Cos diplomatic per firmar
als albuins cale havien estas collocats
a l'avantcambra de les habitacions aresidencials.
A estampar llar ' firma han acudir samba nombroses Personalitats
gran qualatitat de públic, que durant
tot el dia ha expressat d'aquesta manera llur felicitació al cap de l'Estat.

Esc'ata la ca'dera o 'un
pesquer i multen tres
morts i un ferit
Sant Sebastià, r. — A cinquanta
milles de Pasajes, quan es dedicaven
a les tasques de pesca els vaporo "Toto" "Totito", propietat de l'armador Francesa A ndonegai , ha esclata'
la caldera del segon dels esmentats
vaixells, causant la rnort a tres dele
setts _tripularas, anomenats Manuel
Sagarzazu, contraniestre, de 25 MVS,
natural de Fuenterrabia, Angel Orine Sa, maquinitsa, de 42 anys, natural de
Sopelana, i Gregori Ornazabal,
58, fogainer.
En ocórrer l'explosió els dos P ri
-merostavndi,lercslava de guardia.
Ei patró. Josep Diez, en intentar
evitar la catàstrofe ha rellisrat i ha
resultat amb una !asió, de P rarlälia re
-servat.
Ambdós vais:ala han tornas a Pasajes, on han astas desembarcats els
dos cadavers.

Un incen i i intenclonat a
l'ijuntanunt de Chatnartin
de la Ito:a

la inauguraciü del monument

pintor Sorolla, installat davant
de la mar, a la platja de Malearrps a.
assistiren lea auloritats

locals, l'Ajuntarnent, representacions de corporacions i diputats provincials i a Corts.
Mentre la banda toca y a la
mama de la ciutat, l'alcalde
senyor Lambies y a deseórrer
bandera que cobria el bust de
Sorolla, enfaja d'una ovació.
Després pronunciaren discursos alguna oradora, entre ella
el ministre d'Indústria Cornete,
senyor Samper, que va elogiar
la figura del pintor Surolla.

El Cap d'Any
a l'ambaixada francesa
Madrid, e. — L'ambaixador de
França a Madrid ha donat aquest matí una recepció en honor dels membres
de la colònia francesa, arnb mona
del cap d'any.
Contestant a un discurs pronuncias
pel president de l'Associació d'Antics
Combatents, l'ambaixador ha subratllat que les institucions franceses de
Madrid són, també, institucions franca
espanyoies.
França — ha dit — no tracta d'imposar la seva cultura, pera associa
constantment Espanya a la nostra
obra. L'amistas iranco-espanyola és
aquí la principal de les nostres proscupacions. Do dic davant el sots-secretari d'Estas espanyol, que ha lingut
d'assistir a aquesta cerimònia,
La pan í la prosperitat que en aqueas
dia destigem per a França el tiesagern samba per a Espanya.
L'ambaixador ha acabat el seu
cura desitjant a tosa treball, clariva
(lamia, confianza i alegria.

Madrid, a — Quan sortia de l'Ajuntament de Charnartin de la Rosa,
l'alcalde del dit poble ha observas
que hi havia unä gran quantitat de
Eine a l'escala.
Ràpidament ha avisat el conserge,
proveits de les claus de les diferents dependa/sales, i magma per la
direcció del fuese, han arribas a les
oficines de l'Assessoria Jurídica, ola
en obrir la porta, han trobat voltats
de flamarades tots els :nobles i estris de' la cambra.
L'alcalde, ai conserge i alguna
vaina s'han apressat a extingir el
loe tirant-hi galledes d'aigua.
Encara qua slavia avisas el servei d'incendis de Madrid , quan lea
arribat no tenia ja res a fer.
En el reconeixement practicas a
la carnbra incendiada slia trobat una
ampolla on hi havia hagut ¡rasotina i al sea costat un llana usat
apagas, per la qual cosa se suposa
que Pincendi ha estat intencional.
El jutjat d'Instrucció realitza les
diligències oportunas per tal d'aclarir l'ocorregut,
Cantes eatelensi a can Insania
Llamee per a pintar: a ran llenarla
Llapls de colore: a can Bonarla
Calma de pintares: a can oonasia
Trabaren se lot a la

LLIBRERIA BONAVIA
Tapineria, 4

Madríd, f. — El president de la Rep ública ha estat aquesta tarda a v . ,itar al ces domicili particular el sznycir Sanchez Guerra per tal de felicitar-lo per rany nou.
L'entrevista tira desentotriat oq tare
mea afectuosíssims.
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Un interviu per ieléfori
Madrid, 1. — "Heraldo de
Madrid, ha celebrat 'una conferend,16:
, „ telefälaWt , ,e1e el Be "
nyor
Centlenze. • En la
dita conferència neu president de la Generalitat de Catelunya, ha dit: ;
Respecte a les meves ¡mitressiena en els primera moments
d'ocupar aquest cierren, noinés
he de dir-vos que comprenc en
tota la Seva magnitud la responsabilitat que això implica, 1
que l'afronto amb decisió 1 resolució.
No sóc pessimista, i per a
això em . clána coratge la indubtable prova (l'afecte i consideració que he rebut de lotes les
classes' socials de Catalunya.
Procuraré respondre' a la significad() d'aquestes manifestacions lluitant ferventment amb
els meus modestos mitjans.
—¿Quina són els vostres projactes immediats?
—En primer llod, creo que
podré resoldre almas de dos dies
la erial governamentai; j espero
presentar-me al Parlament el
divendres vinent, assumint les
funcione executives. Es facultat del President, exercir o delegar aquestes prerrogativas,
però jo cree conveuient assumir tetalment, les responsabilitals de govern i amb aquest
caràcter ern presentare al Parlament, davant el qual expoSaré el programa governamental.
Es, possible fia , afegit ,'el
senS-or Companys -- que nuis
tard vagi apartant-me d'intervenir actiyament en les Hullas
politiques, penó, com us die, de
moment cree necessari per a
les possibilitaLs futuras de l'esguerra republicana, la nieva
intervenció activa al davaztt de/
Govern.
--¡,Que opinen sobre la formació d'un-bloc d'esquerra
„ •,, ro.
.
publicana?
—El cree inca convenient, es
mes: imprescindible.
— ¡,fluirut serd l'actitud dels
catalnns davant la formació
d'aquest bloc?
—D'adhesió incondicional.
Per a tot el que sigui defensas . la
República poden comptar amb
la nostra solidaritat.
Els catalana /teta <le defensztr
sernpre la Repdblica, sota la
bandera de la qua! hem acolesegun el nostrc Estatut, i ens
hem de rnoure siempre en eses
Sentit éonstilucional, den-meratic j parlamentari.
Jo ade. un horne ele Iliharlat
i justicia, que no pile patrocinar ah! res idees que les que
s'ajustin estriclament a agiten
litnit.

LE situació a Ca p 2Juby
ha quedat normalitzada
Madrid, 1. — El )Director del
Marroc i Colònies, sertyor1414
y arez Buylla, ha manifestaPít14

periodistas que havia rebut
forme emès pel coronel Asando, enviat especial del Govern
12es/11e:wat , coronel Mil-jifasta en el qeis informe' que ha
trobatcornpletament normalitzada la situació.

Ala membria des màrtir k

1869
Madrid, 1. — Una comissió
partits radical i federal,
acompanyats dels elements de
diversas poblacions de la provincia, ha dipositat corones a la
tomba dels màrtirs de la 'libartat-dels tele del ganar de 11359.
/lacte s'ha vial molt cuneo>,
regle i s'han' pronunciatc u rsogC

Afilk

UN ATRACADOR FERIT
GREU.—Valancia, r.--Saivador Revilla alseguia ha -estas trobat ferit,
proa d'una casa del harri del Llemosi,
on penetraren diversos individua i romataren un atracament, emportant-sen
baren tres-centes pessetes.
Ha estat reconegut per la policia
com a clamara d'acció, i sal suposa
complicat en altres atracaments, adhue
el comas al dotnicili del procurador
deis Tribunals senyor Tatua, i en
l'atracament a l'oficina de l'exportador de fruites, que resulté mort, senyor Mackinstons.
El detingut estigué refugiat a Benaguacil, on ha casal detingut diversos
coas per tinença il-lícita d'armes i actea
contra la propietat.
Ha estat conduit a la infermeria de
la presó en greu estas.

L/NIA INTERCEPTADA PER
LA NEU.— Saragossa, e.—A Con-

verificat l'enterrament del 6 enyOr
Manuel Cristóbal Manas, comptador
de Madrid.
L'acta ha constituit una extraordinaria manifestació de dol. Ha estat presidir per l'alcalde i hi han assistit tots els funcionaris de la conporació municipal i nornbrosos ansias
particulars i regidors.

ATERRATGE VIOLENT. —

NA.-- Mälaga, t.— En una taverna
de la Plaga d'Arriola.slan barallat
Joan Gómez Otero i Joan Gonzalez,'
aqueas darrer boxador.

Valdepeams, a.— Procedent de Sevilla ha atcarrat per falta de g asolina al lloc denominas La Trilladora , a 50 metres de la carretera
general de Madrid a Cadiz, un avió
civil de dues places.
A conse q üència de l'aterratge ha
auedat empotrada a terra la roda del
darrera de l'aparcll.
Vaaió no po continuar el viatge
a Madrid per haver de reparar l'avaria.
CONFERWICIA: Cirtagena,
1. — Al saló d'actes de l'Ajuntament
1/a donas anuesta tarda una conferancia el diputar. senyor Ltorene
Pardo, sol/re el proveiment d'aigüe's
de Cartagena.
Ha clentostrat gran coneixement
de Pasase:nata i ha estat :non aplaudit.ATRACAMENT.— Malaga, a —
Al carrer de Malpica, cinc atracadora, annals de pistolas, han preparas una emboscada a tres empleats de la casa comercial Meesbena
Els han apuntas amb les pistolas i
els han exigit els diners que portaven. Un deis empleats ha lliurat
tres mil pesadas, un altre sis-cantes i
quatre-centes.
Els atracadora lean desaparegut.
Els atracats han denuncias el fet,
pera les autoritats han reservat la
seva publicitat.

La política aranzetäria exterior al

La rateta que escombra. l'esoaleta
Piaren, piensa, n'imites que el burro
este matase
La gata I el Belitre
Els tres minora comes Mas/rata

Un pastor va' denunciar la presancia
a les immediacions d'Urda dan avió
assegurant que harta llançat sobre
CIII autornóbil a la carretera dos' paquets que van mochar flarnarades.
Els paquets han resultas ésser ducs
piles eléctriqucs q ue es tase desprendre de i les flamarades que
va veure el pastor foren produides
per 'un pot de fum que va Ilançar
el pitos per orientar-se co eilig de
la boira aislo objecte d'aterrar a
causa d'una avaria al motor.
Quan va comprovar que es trobaea damunt d'una rnuntanya l'avió va
desaparèixer per buscar un altre Ese
mas a prora:as ía per a Paterratge.

BARALLA EN UNA TAVER-

!
LA,, GATA , I, EL. BELITRE' i
BONAVIA, Tapinerle,

Les minories
parlamentitries

vernació a la
matinada
Madrid, t. — El ministre de la Goaunada ha manifestat aquesta matinada als informadors que el governador d'Albacea Ii donava compte ellesverses produit un incendi a l'Abastameta de Minaya, i s'havia cremas l'arxiu.
El governador ha ordenas que es
concentras la guardia civil, perqua hi
harta alguna agitadas i ha avisat el
Jutjat de La. Roda, a la jurisdicció
del qual pertany aquel! poble.
El governador ene comunica — ha
afegit el ministre — que fa poe ala
girat una visita d'inspecció a aquell
Ajuntament, de la qual han resultat
alguno carraca, la qual cosa fa sospilar que l'incendi sala provocat arab
la intenció gota desapareguessin alguna
documents.
Resultava sospitosa la conducta de
l'alcalde, que no ha comunicat res al
governador unes amantes horas després
d'haver-se produit l'incendi, en vista
de la qual cosa la dita autoritat a enviat a Minaya ei comissari de pericia,
el qual ene comunica que de les seres
investigacions resulten forts indicis sobre el sospitós incendi, ja que Aran
amuntegat gasees valles, i en la loguara que fonnava sisan cremat actea. expedients de comptabilitat etc.
El Jutjat acula en l'assumpte.
El governador de Lean comunica
que el 'Pobleade Riailo Porta isolats
sis dies, a Causa de la ven, j s'enca-

de Madrid
DISPOSICIONS DE LA GASETA, — Madrid., 1. —La Gaseta
publica una ordre declaran! en tota
la sera vigència durara 1034 la del 28
de gener. de Pan, per a dispensar del
pagament di drets d'aterratge, estada
i alberg deis avions espanyols, compresos en les condicions previstes en lesmentada ordre.
També publica ilna altra ordre de
Comunicacions disposant que continuas
en vigor l'any I 034. la dictada el ao de
febrer del 1 933, Per a estime "' l'adquisició de t;tols de pilots de turisme, conservar l'entrena:flete deis piloto Peclat
dels guata sigui inferior als 3.5 anys,
i indemnitzar els pilots que utilitzant
avions de la seta propietat realitzin
vota en les condicione allí fixades-

•Nc
pf raoednsgiidrd:,'

111)
1 oscreiinanäyaogrersälrii:a.e,rut sinnoi la

' 1 de. Yelasco.

!Exilien les no! tes en eatitalilt/

reixen considerablement els queviures,

per la qual cosa han estat donadas ordres porqué es restableixin les como' nicacions i s'auxilii el vcinat.

Enterrament del capità
mort a Cap Juby
LOS Palmas, e. — Ha tornat de
Cap Juby el canoner "Carralejas", en
el qual han fet 'el seu viatge el coronel Sr. Capan i el jutge instructor militar de Las Palmas, per a instruir cl
suman pels fets allí ocorreguts.
El "Canalejas" ha dut el radiver
del capita Caule. Sus efcctuat l'enterrament avui, i Pacte lea estat. presidit
perlas autoritats civils i militara, i el
sots-secretari de la Presidència, senyor Torres Campanya.
Aquest ?ha mostrat oposat a qua
s'auteritzi el ice a Las Palmas, com
s'havia soRieitat per la Junta Local de
Turisrne.
El sots-secretari ha estas obsequiat
amb are banquet.
Després ha Inarxat a Tenerife, des
don tornara a Las Palmas per prendre
i marxar en direcció a la Pen-

ínsula.
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projectes de llei interessants respecte a
Miestions econbmiques socials.
Considera que no hi hauri mis solucions Que la tic dretes, de ti p us modem i de gran contingut social, gran
sentit nacional i miximes coneessicms
per a plantar cara als problemas pendenti.
els projectes d'Acció Popular
Agraria, ha dit que giren al voltant
de la formada d'un partit modera, capa de realitzar les modernas tiendancaes ciutadanes. Els partas revolucionaria — ha dit — esgrimeixen coastantment el mita de la vaga general, i
contra 5ix6 cal preparar i capacitar la
societat parqua es defensi. No es tracta ras d'anar contra les vagues de tipus professional, siseé contra les vagstes revohreionaries.
Iba acatat dient que es proposen
lamba impulsar obres d'assistència

ENTERRAMENT DEL COMPTADOR DEL MUNICIPI DE
MADRID.— Madrid, r. — Aval s'ha

c Madrid, u — El dimecres vinent
desenrcallara la scva a n unc i ada irlter
sobre el tenia de polítiew aran--pelació
Ha començat el partit amb un
zeläria exterior el diputas per Girana
llevan/ domini dels avilesos, pera,
amor
Carleo
Badia i Malagrida.
de mica en mica decreta aquest
Ha despertat gran expectació aguaspredomini i domina el nacional.
ta interpellació perqua se suposa que
El partit ha estat gris.
el jove diputas catart formulará diCap al final, quan el Nacional
verses apreciacions sobre la política
portava dos gols i tm els forastera,
seguida pelo 'governs anteriors en reParedes ha marcat l'empat.
lació amb els tractos comercials.
L'àrbitre ha ordenat centrar la P i
Algunas personalitats, entre elles el
-.Iota,pendsréhcvit
senyor Fernando de los Ríos, han
. pensament i ha anullat el Pum, Per
anuncias
la seva intarvenció.
la qual cosa els avilesos salan re,
tirat Despres de moltes converses , Ea concedeix samba tina gran anéntre jugadora i àrbitre, aquest s'ha' portancia a abra pel fet d'haver esretirat custodiat per la guardia ci- t tat designat el senyor Badia per as! sistir a París a les negociacions que
(vil.
n llaman de celebrar-se per concertar
L'escàndol ha estat imponent.
el non tractat amb Frana.
LA: COPA DE NADAL ENTRE
El senyor Radia, que en :modaBETIS 1 EL SEVILLA
cieno anteriors formà part de la de:
legació
espanyola cura a funcionara
, Sevilla, r. S'ha jugat un partit
en les q ue comen ç aran la
entre el Betis i el Sevilla amateurs,' !ostentara
setinana entran la rcpresentacids dol
'5i. ' alian diputas la copa de Nadal.,•
Govern
i
del
Parlament espanyol.
' Ha vençut el Sevilla, per un a zee
,ro, i Ii ha estat adjudicat el triomf
ipe'i'1javer guanyat el primen encon- ,
1
itW

jeli,esloa rprz,..COaniteotellsle,

molt aviat presentaran a les Corta

seqiiència del temporal de neta, la linia birria de València ha quedat ins
lercePtada entre les estacions ele Cuartos i Buenaferrerucla. Idi ha diversos
trena dtinguts.

vassimes.
FALSA ALARMA.—Toledo, t.—

Madrid, s. — Aquesta tarda s'ha
jugat ‚al carril] de El Parral el partit
corresponent a la tercera divisió de
la Lliga, entre el Stadiurn i el Nacional.
Ha arbitrat el collegiat Pérez

Un periodista lea celebrat un interviu
amb el Sr. Gil Robles, el qual ha dit
que el proper enviament d'un anibaixador al Vatica el la primera passa
per a satisfer la consciancia catòlica.
Aquesta mesura — h0 afegit — harina
d'anar seguida d'un conveni amb el Vaticä sobre l'obligada de rectificar les
lleis sectarias.
NO crea ha afegit — que l'amnistia
rnodifiqui l'estructura política dcl país;
s'aconseguirà, en canal, amb ella, la
pacoficació dels esperits.
El Sr. Gil Robles considera ben
orientat el Govem, que es troba propiel a aconcedir l'amnistia.
—No s6c partidari — ha afegit —
de solucions extralegals ni violenta
encara que hi ha sectors entossdudits
a sostenir el contrari. Ara be, si no
es dóna pas a les dretes en e! moInent oportú per a la gheeenaeiö de
l'Estat, després de collocats en la posició de lleialtat que ens trobem ara,
maurern de cercar unes altres soluciono.
Aleshores aniré a dir al poble que per
a res serveix la vida democratice i
no podrem impedir un movirnent de
protesta. Això no és amenaça, sine/
únicament un advertiment car m'actono deis correas del món.
El Sr. Gil 'Robles ha artunciat que

Llarg el nen de dotze anys Alfons
Fernändez Hormigo, que va quedar
agafat sota les rodes del darrera i
va morir abans que :soguea ésser
tret.
El xofer ha estat posat a disposicid del jutge.

de Valdera, tres subjectes arnagats
darrera un terraple fcren una descarrega sobre el capella del cos castrense jubilas Nemesi García Pérez,
i el feriren.
Després ele caigut, els agressors
continuaren disparant contra el capella fins esgotar tres carregadors
que portavem
Anaren després a la Casa de/ Poble, i des d'un dels balcons dignaren : "Ja hem mort el capella."
El fcrit fou traslladat en gravíssun estat al seu dornicili, que fou
tirotejat moments després per grups
de revoltats.
El jutge d'instrucció de %%landa
de Don Juan acudí a prendre declaroció al ferit, i ordena la detencia
dels tres agressors, que temen mals
antecedents i eles d'ella' estan ja processats per altres fets. També dinposa que els detinguts fossin trasIladats a Valencia de Don Juan.
Un grup de revoltats tirotejä el
cotxe que candi/la el jutge, i aqueSt
es ve j é obligat a tirar-se a [cara i
romandre molta estona sota del vede per alliberar-se del noarit loe que
li frico.
Avisat el governador, sorti una
ambulancia per recollir el fcrit, qua
arribé a Valdera a les quatre de la
matinada.
Al Sanatori Ii foren apreciadas
cinc ferides de bala, tres d'elles gra-

fa declaracions

Ti poca fe en la democràcia I amenaça el país amb
un moviment de "protesta"

damunt donant-li un cop al cap amb
una ampolla i ferint-lo greument.
ATROPELLAMENT. —Jerez tle
l a Frontera, e . — Un naanió carregat
de palla -va atropeUar al //arrea

TES FEREIXEN GREUMENT
UN CAPELLA I TIROTEGEN
L'AUTO DEL JUTGE D'INSTRUCCIO. — León, e. — Al poble

EL STADIUM AVILESING
I EL NACIONAL

Ct

contrincant, el qual es va treure del

senyor L'uta Donado, açonspanyat
,d'un guardia anomenat Madrid. en
trencar • la cantonada de la Gran
Via, prop del seu domicili, tres individus que estaven situats a l'altre
xainfrà li han engegat uns quants
trets.
El tinent- s'ha tret • una pistola,
que no ha pogut utilitzar per ha'ver-se encallat una de les "bales.
El guardia ha engegat alguns
trets contra els agressors, que han
ingit.
Al carnes'. de Elvira lii havia una
parella de seguretat, la qual en sentir les detonacions ha acudit al
lloc del fet i ha donat l'alto as pistolera, els 'quals han disparas també
contra els guardias.
Els pistolera han pogut Mota
A VALDERA UNS SUBJEC-

Partits de luthol

geenyor Gil Robles

.tilitzar
El primer no va donar terups d'ula ciencia boxistica al seu

AGRESSIO FRUSTRADA. —
Granada, r. — En retirar-se de la
caserna de forces d'assalt el tinent

García.

a Cap" 03";,'

El Cap de l'Estat visita el
Sr. Sánchez Guerra

ares do Madrid i guíen

Ers fireibsits del
nou President de
la Renertilitat
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Ei labre grrd , la maman:* no he d'obhilat
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cia esperant que el nou President ea- , done generals, i elles han demostrat
brá continuar pel cerní i orientacions gbe st Entierra Repubacana te -111,.
bretot els 6 i 16; en evitació de les
Com a corollari de les reunions cel'elecció
marcades pel President que acaba de' 'ritájotia de -voià ál Parlament, no ta
Comentaris a
ly
(Ve de la prim era pagina)Klebov la Siberia, taza gran guerra al
la II:laica-la .de l'opinió pública. Els lebrades a Manotea, a l'estatge social moltes molesties que ocasionen.' 't
notiri,
cilla fóra inevitablt. :?..i 2. ,
Innuediatament d'acabada la ses- desaparèixer.
'
r finatinent,' : pe
úagurarié
,__Amb la Manxúria—diu
vota
obtinguts
.per
Esquerra
són
infebreas
del Foment de Tatisine, la Comissió
arnb
El
Sr.
Compaays
contesta
A
América
hi
ha
un
feirt-terite
paf&
siet preguntem a diferents peraonali- isiti'lules l'Atentan acolliment del sevdtsObtingute pele altres de lances vives nornenides, afeetades tra l'espionatge, es propasa la creació 1,,,,),I,6 i ti, it,„kui. at, tau com ..,ein
Sol
N
contra
l'Imperi
del
jis stri
d'opiniat
seva
21a
tata reunides al Parlament
ulta qüe el President per decret sobre entrada , 1 estada dels -d'una brigada' :de rondes de'sla a eamp d'expandió lora de les ales, uns
Peralte, a alai res
nyor Casanovia, Fa ressaltar la seva
vacad
opinió .sobre el nou President de la
membres especialilzats cii idiotecursus .ustatata ese , nas.oe bloqueig. acent.
emoció per l'hnnor'Atte li acaba de con- de 'la Generalität,' evidentment, no re- turistes a Balears, : levat al goven vuit
snai!gt
a
Quan
Herriot
i
MacDonald
mes, els quals ea dedícala') a la vigi- Per compretais. aquests rpcursos natuGenera/he
ferir el Parlament. Ceeprenc — diu— presenta la majaría di l'opinió del país. de Madrid una llega exposició en
Ca
'
reo,
aquest
mateix
any,
a
la
lancia des estrangers per aal de subaLliga..Catalana ene .creu que tra- la • qual, després de preveure la desReus ad atacante -de les respostes
marica noMei una part de la
a inferlaritat per a ocupar el
rals
1.1
la
mey
noria
eal iar gareudsiniidsaecnufttóirrRaeolloslsaderveenaltctetsie'tiudsdevgaénúd.
apte.ens són aanablement fetes:
'llóe 'que ha 'eataxat vacant el -primer vessem fieres tritiquesi . '"iitima • que leal de la ineipient indústria turisti- tituir aild unes normes purament bu- Mol/garita ' de la Siberia, o sigui cara, ,Bnaita nnc
recae
President de Catalunya. No obstant — havien d'ofegar-se tots partidismes ea. d'aplicar-se en la seva totalitat rócratique,s i inútils per -una vigila...ipells„ ferro i petroli. Es tot un Pla
Si l'i
EL SENYOR JÓAN COMORERA
afegeix a procuraré ésser sempre en fié de Cataltinya,.1 per no haver- aquest decret, d'esforçar-se a provar da efectiva que avui no es Pat dur d expansió. eatructurat per tex-nrinisderen
de personal ade- tre japonés a, 'a Guerra general Tai. cas d'una guerra entre el Japó i
Hem 'Venid el senyor Lluís Comdigne de la seca memada i de l'obra ho san ami el partit d'Esquerra Re- en general la- ineficacia de les mesu- a terme p er manca
‚time
,
que ell va comenear. En aquest intent— publicana de Catalunya. la Lliga ha res burocraitiques. implantades per les quat.
Itaca, i que el Japat seguira al peu de Estats Units.
'PanUsa ea(• ens diu el diputat de la
Predi
volgut amb la sea-a abstenció deixar- finalitats que es pretenen resoldre.
Els l'idas japonesos també pre
Unió Socialista de Catalunya, en
lies'tlidrietn a dir Contra aquesta la Iletra, costa el que costi i caigui
acaba — posaré tot el meu esforc.
dre
li Integreinent la responsabilitat de que la seva ,Mutilitat di evident Pea exposidiSaimasi bé tteta ella concor- q ui calla. ai ös ja haureu començat quen guerra. Un d'ells va acabar
contestar a la nostra pregunta —
EL SR. COMPANYS SALUDA
eis tus
acabar amb ersu posat espionatge i da amb leS suggerancies d'una de les a coneixer eta oficials japonesas. Eh discurs adreçat a les joventuts a
àdhuc hem fet el que hem pogut
LA FAMILIA DEL SR. MACIA
rtir C
•
•
d'analitzar im per un ele articles del nostres anteriors informacions — si 'mil ors del (nana 1—conclou el general aquestes paraules: "Prepareu-v
per convencer els alees perqué el
parb
visita
a
la
fudit cibera, fent-ne acure les
DADES BIOGRÀFIQUES
per a la propera guerra: japones
aqusts senyors,' m'en paragraf preliA la sortida de la sera
votessin.a
altai
familia del Sr. Maca, el Sr. Companys
minar humiliant, isis haguessin tingut de l, c r agcesi;eral Klebov fa la aegüent , americana! Voten castigar la supe
costes conseqüències, es demana- lä
Lluís Companys, ultra la seva
LLUIS
COMPANYS
DE
de r
s'ha entrevistat amb els periodistes i
o
eld, n msttrreicaenemic, ele' ES
seva derogada, pels Següents motius: a bé fer gala d'un sentiment unánime
ban dsA
teria. té al seu haver la gesta del
amb
a
Jover
nasqué
Lluís Companys i
balear de patriotisme espanyolista, ne- de laAl
raci.lp
t : ó ti interessen les P rovh, - Units
els ha dit.
perque
crea
un
regim
de
desigualtat
i
14 d'abril, que segurament haura. de
*tic
—Amb el Govern acabo de visitar la Terròs (Lleida ),l'any i882. Estudiä el inferioritat per a Mallorca davant els
gant tot neguit • autonomista, i que CiCj muritintes de la Siberia. Ens ha
, bfatsuoka ha dit:
repetjr mas aviat del ¡que molts familia
del Sr. Macla. Ha estat un acte batsillerat, i després • la' carrera de altres paisos del món i provincies amb' gast toreariett'el coll a aquest dentanat si, en el cas d'una guerra
o-japone
russ
— Des de la guerra
ereuen.
.
13(
veritablement-emocionant, en el qual el Dret al Liceu Poliglota, a la nostra d'Espanya; per la seva inefiacia;
Rüssia,
estävcnt gaeaesa
disparas
nou jota si fos imposat per a servir a antb
a _adef 1904 els americans no cessen
_.a pa______,
, „c$:,,,
—¿Quina repercussió politice
esa
sentirnent no ha deixat lloc a les pa- clutat. que era' on de.s peses centres parqué els agents no saben els. idiomes la intangibilitat de la patria espanyo- Jt7,,U,,i1 7 ,, ,s ;.1 7,2
lliurar campanyes contra el Ja
' ‘_
` deis
s de xl ,ialia
03,7cr
celda que tindrä l'elecció del sed'ensenyament alaic. En aquest, centre estrangers i perque els locals on han- la, per tal de reforesta alai la soya
pel
raules.
L'actitud de repugnancia d'América
nyor Companys?
S., e
El Govern s'ha reunit i m'ha presen- conegué i es féu arnic de 'Erancesc rien d'acudir els turistes catan total- petició i predisposar majorment
arrrbot a 701 aeeVa. SC 9 OnS el Wad , pern
ha
—Un impuls en la política autèn- tat la dithissió. Jo la hi he acceptada, Lairet.
•
.
,,, influit
, Europa i ha eausat la sor.
ble
tomba r u
n rn 'Ltini odios 1 estrony a
ment
desatesos;
parqué
destrueix
la
táctica
ens
serrarla
equivocaAquesta
ticament d'esquerra, principalment
Lite
perqua penso formar un Govern de ; A la laniversitaLifuncla l'Escala Re- font Inés important de la nostra ri- da. El cas del bes de Judes as ja prou kliSSM, ala)! di1POSUIS a Iluitor ton--" de ' Jara de l a Lliga de NI
en l'aprovació de la Llei Agraria,
c'°"."
coalició, tal com ara propòsit del se- publicana, collabärant amb Fiancese quesa que produí en 1932 més de
Poden.;
digt
conegut porqué enganyi .ningú. A Ira efs c.vb. cits comunistcs.
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bren/o/útil:0r 7..nt ynit soldas, jets
ción
nyor Macià
Lairat, Pta. i Arinengol..Miaa, Torres, 32 milions de pessetes ; perquè aques- mas, si les mesures dictades en l'estamen de la Comissió especial, que
duran(
la
canteales geations per a formar nou Go- Espanya, Perenya, Sirverit i altres re- ta indústria cha creat sense ajut de
en
la
finita
yor,r
ja
riba
mendat decret ens fan inferiors, amb
vern; mentrestant, he pregat als con- publicans d'aquella generada.
canoi,
una
veté ja estat parlamentad.
vilució.
Ei
re
"
felpó,
en
pog
l'Estat
i
la
seva
desfeta
perjudicada
de recórrer a l'afalac
aquesta
actitud
càrrecs.
ssi fbraae
e ,i.:e.s
cloliv
o1,os:d4i :: am
—¿CoHaborara la Unió Socialista
sellers que segueixin en llurs
:test
han estat rebd s noves informa.
notablernent aquells que han cernerEl primer acte públic al qual prenper demanar justicia, ens fern me- git„i tá,e5d9lhaetitaurdoscerc , ir ,:.:, st2ise,i,s aarsisie:Isicar.,..1is,slioaprirt
Ara aniré amb el Govern a visitar gué part Lluís Companys fou un çat els seus diners en construccions reixedors
en un nou Govern que es formi?
les jara autónomes i hi
¡'Es!
l'Est,
,
de
rianeS
cions sobre eluee
soni
trball realitzat pe .!
considerada d'inla tostaba del President Macià, perqua miting anticlerical i republieá a la que l'afavoreixen i perque l'estrangu- ferioritat.d'aquesta
—Si be en una situació normal de
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La veritat és que als mare\tul] que el meu primer acte oficial, Plaça de les ' Arenes: A la sortida del lació de la vitalitat 1 circulada, de Itorquins ens
rasas:
per
la Política som contraria a la collaevidenci a
la indiferèncaracteritza
com
a
President
de
la
Generalitat,
horadó, en la situació actual, que
qüe
procura a
miting la noticia tiroteja els repulsa- riquesa amenaça, crear treus conflic- cia, si be l'espurn a autonómica code la
començament
gui retre homenatge a la gran figura cans, que repelliren l'agressió.
Sera
el
lar-s'iii.
perillen les conquistes socials aconmaritimes a un pía de bases -manea
exia
tes socials en aquesta regió on fine mença a apuntar en tots els campe. I
Rus.
de Catalunya.
I
reconquista del'Imperi
yran
seguides per mitjä de la República, de l'alliberador al
a
poder
utilitzar
lar
immediatament
ara
s'ha
desconegut
el
flagell
de
l'aen
la
Histbes
,,Izats
à
rcr
no sé per què,
L st personalitat poitica s'an
I adreçant-se redactor de LA PU- perfilant,
Fine aquí, el genCral de COSSICS
anirfem a una coliaboració si s'accas de guerra.
pot
i on ara ja es comencen
bé
tur
forçós
no
havien
de
dir
a
través
dels
anda,
que
tnés
tard,
0
bera
BLICITAT,
cepta el programa minim que, si
Ilota treballa no solanient ' a ar.
Tia
tieles que escrivia a la vella -Publi- a paralitzar les constructions d'hotels
viscut en un constant oblit deis g o- Th. Glehov,
reunions politiquea al
ara,
prou
I
—
'AMDLERI
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jIr.:0TuITUpDApEDR
•
ra,
presentara
el
nostre
sind
vingués el cas,
a mar. Una de les noticie
verns de Madrid, o ba, quan aquests
cidad", afiliada aleshores • a la Unió j a començades, ,
Restaurant de les Set Portes...
LA
dip
partiti
mis
sensacionals
que
han
airada:
han
volgut
polar-Se
en
contacte
amb
L
a
a.
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EL
Hacia' començat, al diari,
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a blicana, va celebrar una reunió el l'obra de la Caixa el Ministeri
Sr Santaló. l Govern en ple l'aeom- tar que, salvant sempre tot respecte
!hita revisionista constituiria un pe-,
Con.sell del Partit, a la qual assis- de Marina, i félt que els nostres
moles
persones,
creu
que
en
aquests
panya a la Presidencia.
rifi per o /a pau, i histeria uva frases .
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per
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Seguidament, amb tota eolemnitat,
homenatges arribessin als inti-'1
molt severes refcrint-se a Alcmanyn, alt arree, q ue hauria de portar la trobaven a Barcelona.
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AUNCIE
la qua' té aspirarían" enzers Ucraista
D'aquesta reunió, que va acabar rfners.
representació total de Catalunya, qui
el non President i Ii dóna possessió del
Con, 'KM deMMCial o l'oeeild palio
el
comandant
de
SegUidament
pele volts de dos quarts de deu, no
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facilitar-se'n referencia a la prem- Marina, senyor Berdugo, (du el
SENT
E
El Sr. Casanoves manifesta que es- tit que li fes dificil sopreposar-se als va
MILLOR
PR
SON
Cariz es vea. la vendé qrw port dr
Va dia-se,itttleament que s'havia lliurament de setze llibretes de
sent recent la mort del President Ma- interessos partidistes, en aquesta hora sa.
parlat i especialment de pensití vitalicia a nitres tants
BCrliJI no la veritable. i les dedoen
qua
cal
que
la
suprema
direcció
de
mestre
de
tots,
i
ciza, que ha estat el
raciona de Li/visan no heu de consiresposta qtte a'ha de formular ali mariners veins.
seguint l'orientació d'aquell, tan res- Catalunya tin gui la máxima autoritat la
President de la Generalitat, en rederar-te dr cap manera taterabtes e.
Despees manifest& que gräpectuósamb la voluntat popular, 1 vis, per a coordinar totes les forces cata- tacita a la consulta evacuada ida
l'actual govern del Reich.
l'acord del Parlament, que ha nome- lance per a l'aplicació completa de mota poques ,hores, amb els senyors. cies al Patronat Loeel.de l'HoRONDA DE SANT PERE, 4
(Continua a' la Pág. segiient)
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nat President el Sr' Companys, té l'ho- l'Estatut 'de la nostra autoncimia.
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e
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d'Olwer
i
A mis, acaben de fer-se unes elec- '
reir de possessionar-lo de la Presidan(Ve de la Prim era pdgina)
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Quina a l'incident refcrit Pel " p oi- Hi n, i

ly Express", periòdic especialitzat en
noticies setuacionals, i adversari de la
patuLea bol.revistit, no cal amagar.ne.
la gravetat. L'actitud japonesa es provocadora amb referència a Rtissia,
malgrai les afirmacions pacifistes del
ministre ¡tireta. L'arrcst dels fundo russos havia de Provocar na
redecid per part de Afoscan, .1ra be:
si l'Meident existeix cal esperar cl
desenrotllament ulterior dels esdeveniments. Qrsé passarà és dificil fiC
prechr-ho, per3 es fàcil de COMPeCndre que Poden venir grcus COnirliCaejem .. Minio, arad, te tot ¡'interés a
no comprometre's a l'Extrcin Orient,
peré, en ras d'agressió es comPrin, que
s'eauria de defensor. Hirola qualifica
de ridícula els rennorS d'una guerra
amb Reissia. " Seran sinceres aquestes
declaracions f
Berlín, 31 .—Comuniquen de Mascan que en la recent sessió celebrada
pul Comité Exccutiu de la U. R . S.
S., en informar el comissari del pa ble de Negocis Estrangers, senyor
Litvinov, sobre la situació exterior,
digné que a /a Conferència Internacional de Ginebra, en comptes d'are
ribar a acords de desarmarnent que
poguessin servir per garantir la pau,
responent a un nou esperit bellic,
sorgiren nous partits, nous homes i
nous ideals, la qual cosa ha tingut
per resultat que s'hagi plantejat la
qüestió de la revisió dels Tractats
existents, i hont arriba adlitic a parlar de la conquista de territoris de
potencies que no figuraven en els
Tractats que hom pretén revisar.
Metí que la responsabilitat de la
diplomacia soviética és gran, puix
que gairebé tots els grans problemes internacionals que es traben
plantejats freguen o poden fregar els
interessos de Rússia.
El senyor Litvinov ha continuat
dient que no cornpartia l'opinió que
arriestes qüestions no són interessalas per a Rússia, puix que encara
que la U. R. S. S. no ha participat
en la redacció d'aquests Tractats,
"no ocultem la nostra simpatia pels
pdales per als quals aquests Traetats foren una injusticia rnanifesta
i, per tant, no emi correspon a nosaltres fer objeccions a la revisió que
s'intenta, sempre que aquesta revisió es fan i a base d'acords votentaris i sempre que serveixi per a
eliminar la injusticia regnant, sense
provocar una injusticia mejor, puix
qte, en aquest cas , el projecte toparla amb la potencia d'un Estat
tic 170 rnilions d'habitants.
Les directives de la nostra política exterior —acaba dient— estan
expressades breument i terminantturnt en les paraules de Stalin: "No
volens territores estranys, pecó no
en cedirem ni tina paleada del nostre."
Londres, s. — Segons el "Daily
Exprcss", els caos de l'Exèrcit vernicll s'han reunit en Consell de guerra secret al Kremlin. La reunió ha
es.1.2.t presidida pel comissari del Polile en Guerra, general Vorochilov.
Mentre se celebrava aquesta reunió,
eme ha durat sis hores, l'estació emissOra de Moscou radiava un missatge
oficial anunciant greus esdeveniments
a Extrem Orient. 25 funcionario soviitics del ferrocarril de l'Est xines
farol detinguts dijous a Kharbin
per la policía inanxú, acusant-los d'ésser espies al servei de l'exercit y ermen. A pesar de les gestions del go
-vernsoiètcpaIlumedibcrament, les autoritats manxús continuen el proces instruit contra els
detinguts.
El " Daily Ex p ress" afcgeix que en
vista d'això el govern soviètic adopta immediatament represàlies: 25 ciutadans inanxüs han estat detinguts a
Sibèria i seis guarda com a rehenes en
garantía del que pugui ocórrer als
dits russos en roder de les autoritats
manxús.
També diu el "Dailv Express" que
a Moscos ha estat detingut un oficial
de l'exercit japonés, al qual s'han
ocupat documents referents a un pla
de guerra entre el _Tapó i Rússia,
"guerra que hauria de tenir lloc a la
Primavera vinent".
Londres, t. — A Reuter li comuniquen de Toquio que una nota del ministeri de N. E. qualifica de ridicules
les informacions 1 rumors sobre una
guerra entre Rússia i Japó.

per la
catástrofe de Lagny
París, 1. — El Dega. deis Jutges d'instrucció, senyor Lapeyre, que ella encarregat d'estudiar les diligencies relatives
a la calastrofe de Lagny,
escoltat avui diverses persones,
entre elles tres perito, un dels
quals ha manifeslat que les
declaracions havien versal sobre l'estat de l'aparen registrador - que portava la locomotriu.
Como que el Jutjat de Meaux,
que havia començat a instruir
les diligencies, continua encara
ocupant-se de l'afer, el jutge
degà enviará_ al seu collega de
Meaux el resultat de la informad'''.
ILes responsabilifats

OME:i METEN 15.000 BiTME38
.• — 1-) acord amb les disposicions dictades pel Departament
d'Instrucció Pública, els batxillers
no compresos entre els quinze •mil
que seran autoritzats a prosseguir
els seus estudis a les Universitats
a lemanyes en 1 934, hauran d'assistir a conferències destinades a donar-los una idea de les possibilitats
de seguir una carrera no universitaria.
Després d'aquest dele de confe•rències, al qua/ seran invitats els parents dels interessats, cada un dels
batxillers haura d'ésser collocat com
princ ipiant, d'acord amb les seves

aptituds.
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nunci esta content de l'tiOutil
situació a ernanya

En el missatgc ¿pie el prosee d'any
de 1933 Hindenuuro va radiar al poble atemany, ¡siríaca de salvaguardar
l'honor edemany i jefa entendre que
cra favorable a la guerra de reventa;
im mama . ° ocasió Hitler, IZO cucara
cancellcr, llancava Una crida als tta...7is
per incitar-los a preparar-se a la
yeierra. naturalment contra Franr;(1.
Ave; el ven mariscal, responent al
nunci Orscuigo rernarcat per' la seca polis ¡ca prudent i per la facilitat
d'adaptar-sc — parla de pan, i Hitler,
enc a ra atteb major .zieleemencia, no debla a of irinar que la finalitat del sen
genero es lista pau t'entable i sincera.
i Quali oneven dc bona fe aquests senyors: rany 1933 o rany 1934? La
ver/tal es que Pulsar Si anaven llavors
i aro, perqué la pau hillcriana deuria
esser la eelleinSió d'una guerra que
tornes a Alemanya aquella suprenzacia
que ercia haver conquistas abans del
14. Aquesta pan hitleriana no es. pera,
tan facil com creo Berlín.
Berlín, t. — A la recepció donada
al Con diplomätic ami) motiu de
l'Any nou pel President del Reich
es trobaven presento el canceller,
sen3 or Hitler, i el ministre d'Afers
Estrangers.
En el discurs que, corn a dega.
del Cos diplomàtic ha pronuncia,:
el Rund i de 5. S. monsenyor Otsenigo, ha declarat:
"Es nostres cors s'alegren, especialment quan els bornes als quals
V. E. ha confiat els destins d'Atemanya declaren solemnement estar
disposats a solucionar les diferències entre Alemanya i les altres nacions, seguint un carií pacífic i d'amistosa entesa."
El Rund i ha acabat expressant el
desig que Aletnanya pugui reconstituir rapidament la seva prosperitat material i moral, contribuint ame
aix ò a la reconstitució económica
del món i a l'afianeament de la pan.
El President del Reich ha respost:
"L'any 1933 ha de considerar-se
coro una veritable etapa en la histäria d'Alemanya.
El noble alemany, en un curt lapse

de temps, fruiná. d'Una cOmpleta'ie;ttuvació espiritual i floral. Dea p res de
largs anys se profnncla misèria i de
.Cruels soiriments, troba el vlor neCessari per a viure i l'enérgica clari-•videncia dé la Direcció de : ratat.
sostinguda per la -cordianta.f el çabnepació de tots els cin tadAke 1i 4 'ie
conjurar el perilUee - Wnil" eia.-guit
:SenSe casar creixent.
, Les discórdies han estat. abolidos, i
'mnb el cor pie d'esberanea, , e1 nostre
poble. il5sobretot la nostra joVentut,
estudia ics millors perspectives d'un
esdevenidor inés venturós i pacific, ele
collaboració amb tots els altres P o bles.
•
"La ig ealtat.de eles .reconeguda :a.
Alema nya tinda. coto -a efecte el reitab iment de la confiança que és indispensable per a una fruct ífer a col'
••
laboració entre els governs":
Acaba expressant a tots, aixi com
als caps d'Estat i pobles respectius,
els seus mes sincers i cordials vols
prcsperitat amb rnotiu del Can d'any.

Una anea -idloouoilt de
Hitler
Berlín, t. — El anceller Sr. Hitler
ha anal a complimentar el mariscal
Hindenburg.
L'han acompanyat els mernbres del
Govern.
El Sr. Hitler ha pronunciat atnb
aquest motiu una allocuciú expressant
cls vots del Govern d'Imperi i 'ha
dit esepzialment que l'adveniment del
nacional-socialisme Savia tingut per
conseqüència realitzar la unitat del poble alemany, permetent consolidar l'estructura del Reich. reforear l'autoritat
del Govern i contenir la decadencia
religiosa, moral i intellectual de: noble alemany.
Ha afegit que l'objecte final del Govern de' Reich seguia essent establir
al Dais una pan veritable i sincera.
El mariscal ha contestat al canceller
expressant el desig que l'any nou permetí d'efectuar p rogressos en el cand
"de la pau veritable dintre de l'honor
i de la igualtat de drets" ,
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Una entesa franco-anglo-

belga?
Cal remarcar que la prenesa belgagcneralnien, Un informa d a — aasego
ra l'existencia d'una entesa fraueo-angto-belga. que s'hauria d'estendre a
les qiicslions referents a la reducció
deis armanients i la integritat de les
bases democratiques de la S. de (es N.
Roma, t. — L'Agència Stefani publica la següent informació:
Als cercles responsables italians
s'es p era amb vivissim interés la propera
visita a Roma de Sir John Simon.
Encara elle la dita visita no tindra
caracter oficial, és indubtable rme en
les conver c es nue el ministre angles de
Negoeis Estrangers celebrara amb el
Sr. Mussolini, no deixaran d'ésser examinades les dues grans qüestions mes
urgents i més importants que estan

plantejades en l'actualitat, o sigui: la
reducció dels armaments i la reforma
de la Societat de les Nacions.
Es possible que amb motiu d'aquestes converses, el Govent italiä doni a
conèixer el seu punt de vista sobre
l'una i l'altra de les dites qüestions,
amb l'objecte d'aclarir i definir les respectives posicions.
Tant Anglaterra com Italia, d'ençà
que va començar la Conferencia de Ginebra pel febrer de l'any 1932 fins al
moment actual, han desenrotllat una
gran activitat, encaminada a aproear
els diferents punts de vi=ta, per tal
d'aconseguir el màximum d'intelligincia i de col• labomció que es requereix
per al restabliment de la vida económica i política d'Europa.

'4'-•-I4.

les

despulles de

Lunatxar•ki a rr iben a Moscou
Moscou, I. — Ha arribat en
aquesta capital el cadáver del
senyor Lunatxarsky.
l'estació esperaven l'arribada del eadaver els membres
del Govern i alguns parents i
ardes del dlifunt.
El feretre, al qual han estat
retuls honors per una guardia
d'honor, ha eslat tret del Purgó
pel senyor Litvinov nitres Comissaris del Poble, i ha estat
portat al saló de columnes de
la Casa dels Sindicats Obrers;
on han desfilat davant el cadaver nombrosos obrers, empleats,
artistes, escriptors, etc.
Les honres fúnebres se celebraren demà.

Un terrible accident
d'aviació
Bruseelles, 1. — Un terrible
accident ' d'aviari6 es produl
ahir, a la una de la tarda, a
Ruysselede, prop de Bruges.
L'avió que fa el recorregut Col einia - Br usselles-Londres, portant a bord vuit passatgers, ultra el pilot i el radiotelegrafista, topa amb el pal emissor
l'ee(aeiö de T. S. E. de Huyese-,
lede.
La dita torre, que té una alvaria de 285 , metres, esteva ilrturninadr terb es creo que a
donseqiiéncia ' de la gran deneilst de la boira el pilcd, : . np ho
' velé a temps. La torre 3a•eaure,
a trossos i l'aparell també
va veure castre entre les Be:rrteS,J
•
L'avió pertany a la Corripae,
uyia erigiese "Im p erial ',Aff• jwa ,"• i en la cal str°fe
Mor, carbouilzats els den'O g nraids

'apure/1, .

aipeememeneeeeeneez,,,
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os pac fis es

•

Els contingents
francesos
París, t. — El diari oficial publica una llista de contingents d'importació de diversos articles i materies, corresponents a l'any actual,
que afecten diversos paisos.
Espanya podra importar els articles que s'enumeren a continuació
amb les quantitats que se citen:
Piken soltes i en brut d'articles
de dibuix, disset quintars mètrit.s.
Fil de cató retorçat de 2 6 3 caps,
fins a £11.0o0 metres, dotze quintars métrico.
De Inés de 8r.000 metres, den
quintars métrica.
Mitges i mitjons de fil o .coló,
de pes Minan d'un quilo per cada

dotze parells, 1.766 dotzenes de pa-

rells.
Bens i cabrita, 2.155 quilos.

f$Oira intinsa
a LondritA
Londres, f. — La intensa
boire que des d'aquest ulatí cobreix la citan de LondreS i els
seus voltants, e'ha anal, fent
mis espessa a mesura; que
avançava el dia.
A darrera hora de la tarda la
densitat de la boira era tal que
en alguns indrets de la capital
la eirculació es tela difícil i
havia llocs„ .qm, ¡era totalment
imposSible.
•
Al centre la: ;4sibilitat, mitjana do excedia de deu metres,
51/ . .,atniest inotiu Whati registrät accidents a diversos llocs
de Londres.
A.la reste del país, eegore
•Ilig 1tterere814; 116tteies rebudes,
hi ha hagut tres accidents mortals.
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Ha estat tro
-de la «Guá

mine el cap
a de Ferio»

Ea sineacid creada a Romania P4
¡'assassinat del primer ministre, Durd
deis lames ntés liberals
—
egoilibrats de le política romenese
, continue, grell. El cap de la "Guardi
de Ferro", Zelea Godreann, era :beis,:
'remeta Concgul, Era a Italia en
inOment amt qU .. 1 el funda el I ei.eiSind,
¡ s'inscrivi eis les Comises ;legres. es
perant que Miersnlini, raid succeí d'os>
tuvi, deseurottlés una política
Després d'alome temps, pera, ne
'havc.tit-se rzacionalitzal italià, ehagull
d'apartar-se del feisisme, ¡ torna
entbe4
,i ,Romairia. El sen assassinat
callat de misteri. Es veritat que havid
enviat „tollos caries innenaeadores
'cap de l Govern. Pera per al partit
berat era soficient que rhaguessit, Pie

diiector i redactor eit,•eitpiderdik
ri "cuventu 7,:lela g uate qn5tv.:eÇOati
d'autors moral de l'aezatolnat del
president senior . Duda.
Jornada de.dol,
L'assassinit del; stnyor Dura ha
convertit en jornades de dol les testes del 'cap d'ave Romania ,

.

• Bucarest, 1. — El cap de la ",,Guar=
cle Ferro"; Zelea Godreann, ha
estat trobat mort als voitants de BU,
carest. El seu cadàver centava senyali
de djversos dispars rebuts.

Detenclá de feixistes
La policia ha procedit a la! deten:
cid durant el dia d'avui i la nit
d'alguns centenars de pers0nes que figwaven afiliades a la
"Guärdia de ferro", de la qual formava part l'assassi del senyor
Duca.
•
En virtut de restat de setgesde,
cretat a Romania, el comandament
militar ha ordenat a tots els
tants que posseeixin armes que les
lliurin a l'autoritat abans del dia 2
de gener vinent.
També ha estat decretada la rensura de prernsa a tot el territori.
Segons informacions. particulars,
han estat detinguts a Bucarest el

Praga, t. — Segons informes de
bona font, el programa de la sessió del consell económic de la Petito Entesa, que s'inaugurara el to
del corrent en aquesta capital, compren els set punto següents:
Primer: Elaboració de la llista de
vcntles i compres que cada país de
la Petita Entesa estaria en candic lous de reservar als altres dos, durant eis anys 1934 l 1935.
Segon: Estudi de les bases d'una
collaboració assidua entre els Bancs
crentossió dels tres pulsos.
Tercera Creació d'un organisme
encarregat de reunir les estadístiques relatives a l'economia dels tres

Protest a
dels acreedors
ang'esos
Londres, 1. — Es confirme
en els círcols autoritzats que
Sir Eric Phippe ha rebut ins,
truccions per a renovar prop
del Covern alemany la protesta
fertuulada ,ja el 23 de desembre
(marren contra el tracto unilateral i descriminatori de qué són
víctimes per part del Reichsbank ets creditors anglesos.
Sense descartar l'eventualitat
d'adoptar n'estires en relació
amb aquest fe!, l'amhainador
an g lés--s'afegeix en els etrcols
atiforiteats — no precisara, per
ara, la forma que puguin revestir aquestes mesures.

Pone& Illura la resposta del

govern francès
13erlín, 1. — De tornada de

París, 011 ha fet un estada molt
curta, hareto rtlat, A Berlin
l'arnbaixadde francée 111. de
Poneet.
El senyor Franeois.Poneet ha
trames als senyors Hitler i ''on
Neurath la comunicació de fltA
e steva encarregat, la qual, de
rivacid de les converses" deis
clarrers temps, té per -olafecte
precisar com 'el Govertfreq'
ces, seinpre partida/ i de la idea
d'una convenció del desarmament, concebeix la forma.en
aquesta podria realitzur-se;

Londres, 1. -- El dovern 'de
Nanquín ha comunicat al- do.,
vern angles que no pot .garantir
la seguretat deis súbdits britée
Mas que resideixen a Fu Kien.
En vista d'això, j'han adopta
les oportunes mesures per a
evitar que els interessats puguin sufrir cap dany, n'entre
no es procedeixi a la gaya 021
mediata evacuació.
Li comuniquen des • de Nan
reang 'a l'Agència Indo-Pacffie
que, segaste l'Agència Central
Newa, les tropes del Govern de
Nanquín han obligat els rebelS
a evacuar Yeng .Ping, r1entre
matt important de la provfneiá
de FuXicri, a 150:quilbrnetres al
nord-oest de Fu •Ghu. n

Eden sutzi . tit
'`.Ha Id* in

nyOr Bu Idwitt.

cenit/mil

sei.

Hymans de. törnit.
da a Betwe ä,,
• Brussebleti,'-1.
El min18trit
de Negocis' Estrangers .; senyot
Hyanans, ha tornat' 1e Paris.
les seves ,declaracions ah S
periodisteS,S'Ita . leiiniiat del resultat
leii-leenvercee costin'e
gudes a ..4:,9apità1,1rencesti,4
la convergència di+
vista entre, tots dos' Governs,
lla posat d reIlen. i. gravetat
del perill'illierePresenlaria
ceptar el rearma :uta, d'Aleina••
nya i
la Societat
de Nacioris.
"
El pre:didatifei
nyor De'' ' Ei4 i:itkitievtlie, en un
discurs prnnuncjai isa dit, entre
aitres cospe
•.•

, .F4s,:baigbáeW`eiaie0 Parlar

de

nedilr..,./tOlijOittaxiient ist una

polzada
disposen de prou forces per t'
plantar cara eri IIÙ Hulla contra qui intep,t41.14aIllgaM1q,,,„,

C o nferenc i a deis
airi.iz i xadors e s

;

-,

øàtl lyol i ienqui
L'Havana, 30. — L'ambaixador

dele Estats Units ha estat conferenciant avui amb l'ambaixador d'Espanya, mayor López Ferrer.
Circulen insistents rumors que han
desembarcat dos mil fusellers nordatneeicarts a la provincia Orient, per
tal sie protegir les fabriques de sucre
durant la triturada' de la canya.

Situeció contusa

al'Argentina
Buenos Aires, 3 0 . — Segons noti' d ies rebudes de Montevideo, la situació política és allí mcdt confusa,
havent-se refugiat a diverses Legaciotis, especialment a la de França,

.diverses 'personalitats de l'oposició.

,Movmënt s sane
moviment stsndo: de carta vid.
causad, per,
iSneja,,tme

„, „,

El pressupost
Ide la II, R. S. S.
M o sou, 1. — En el seu Ins
forme sobre el pressupost de la;

U. R. R. S. per a l'any 1934, et

Comissari d'Hisenda ha dula-,
rat que e] capitol d'ingressos ha
estat fixat en 39.000 milions de
rubles, contra 35.000 milions
de l'any anterior. Les despeses
pugen 36.000 miiions en 'loe de
33.200, com s'havia fixat. El
fons de reserva que preved
l'Estat soviètic per a l'exereici,
vinent sen, dones, de tres mil
milions de rubles.

L'ambaixador dels Estats
Units a París dimiteix
Paris, 1. — Noticies de
Washington anuncien que el se -s
nyor Jesse Strauss, ambaixadog
dels EE. UU. a França, ha presehtat la dimissió del seu car-s
rec, fonamentant-la en la negativa dels gratis magatzems
que són propietat del senyor,
Strauss a signar la carta. de la
N. R. A. sobre el Codi de Treball que els ha estat imposat.

Passelg ele ta Gastetlarts. ti. — BARCELONA: 'als taletall;
X. e
LIMA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA-CAD/Z-CANARIAS
Atilde! . sstmanal ele distemos. a les 15. Efeeluaran et servets les moto me
« CIUDAD DE SEVILLA' . 1 « VILLA DE MAlaRto"
•?.
LAMIA, RAPIDA DE GRAN LUXE BARCELONA-PALMA 131 MALLORCA
soriltles ceda cha t exe,ote eis dlumenge/o. de BarcrIona i Palma. a lea ay
horca, per les moto-nata
,•
•
vettiOAD
• "CIUDAD te IIARCELONA"
PALicA..
,
ENTRE TARRAGONA. VALENCIA. ALACANT I PALMA ov
A
-4EIUNME ...MIGUL
•
. _Al. LOJICA. BARCELONA-MAO 1 SARCELONA-ElvIssA
1.1N1A COMEDC1AL calo e.SCALES A 'FOTO El S PORTS re LA MEDIThRBANIA.
SOBO IYAKIlICA 5 i./AN soles — SOrtletra multworis t. do Barrelona els de/Otts
1.1N/A CO'IERCIAL tui ti50 CADIZ-CANABIES. Oste ESCALA A TOiS
l'OtITS DEL NollO D'E . FSNYA. — Seetifieo palraeralie de Bilbao eis miaus
I TERRITDICS DE LA GUL5bA
tINIA RAPO/A 11E61 1.515 ENTRE ESPANY
xsp5NvOLA (FERNANDO p on). Sortides e/ 018 is le Car1s mes, arob escales a
Cartagena (facultativa),
Valenela, Abarran trftrultaltva),
Clulla, Lau Palmas,
~la F.roz de Tenerefi! Blo de Oro (facultativa). Mourtivla o Freelovro Mesita' er a, santa Isabel de Fet modo p eo, Bata (taen/tatIcal. tiogo i 111r aernin

-

.

NS

tracultattra), pels yapan
.te t.US ULTRA" 5 ..LEGAZEM.
1.INIA RAPIOA REGULAR ENTRE BARCELONA 5 VALENCIA
SOrtIdes de Barcelona els dtilurls 1 dlJsmtl, a lee 00 bOres
"CIUDAD DE VALENCIA"
•
Presa 3• «Marta: /.50 ptas. Illtliata d'amada 1 tortada a oreo. m'AMA
avive . Quincenal. MEDITERRANIA-CANTARRICA
amb eilCala a Iota els potts de /a Perlfusulu. Sorltdes ne Bareelcua els atmecres
LISIA REGULAR alvalte BARCELONA - ALACANT - onsrt - SIEL/LLA - VILLA
ALEIUCEMAS - CEUTA

iniala Paye
atotaispoaorNedi
uu
ei.eurgicrt 'a i
:uutorapc
clip n'Imite, TOPI

ONAYIA • COMBE/0'01j
TAT
OUIMI111,.
CANICA • AUTI GI1M

I IRME PUNr1, RlA

1

VICE-VERSA

,•
nores: cl'Alseant els annarts,
SortItteá - - de . Parcelarle rada dlumeoge, a tes
Atacan: els dImarts 1 (l'atacan; cap 11
C an
cru.rtri ele almeeree. d' Oran
aarcetona etc ditneeres.
,Ser•ela cha. . entr• ¡Maga 5 Melilla. — larval, AlgecIrm-Cauta. Ilusa sornass
eadri dio des Se cada liS 5— Barcal Algactras-TIngar. Sears — Servil lalsonutinal
I samaria/ Barcalona-Cartagana
Servel enviar Cidlz-Larrala 9
neleeaeld de le Cernean y le e 11,1e ele Porte
.
t'lii'"''

"Ortopedia Moderna"

ii11 de B. earcassona

TALLER I DESPATX
ESCUDELLERS BLANCS, 8 Telefon 10916
BRAGUERS REGULADORS
per a la retenció absoluta de la trencadura
Faixes de totes menes - Faixa cotilla abdominal
Faixes per a guarir estómacs i ronyons caiguts
Models moderns
COT1LLES ORTOPEDIQUES
per a guarir o corregir les desviaciona
de resquena
Mis deUtanys de pràctica són la midlor garantia
Crin fundaste es tes

Detona, 1. — A les cinc dt!
„
In matinada registrat unc • 4 •"10111e1liel1IWKellullil4l111M

„,
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conhariarnent . al Aslum

guit fins ara, tes noves
cions del senyor .Eden pu li• dor
nitran categoria de ininjatrO- del
Gabinet.,
El Senydr,..Kden.•,:.~iiit
&n' y en de. seeretark,Arestat
Eoreign Office, perb7continua'rä
agregat ä aquest DipOrtement
en ei quiij seguirá tietipant 5.
de les qiiiStionä relädiutiadie
anib la S,CidiMWidift[N,Izeidití,

•

luan.

La siusció a Cuba

WeL,19 1A TRASMEDITERRANIA

Londres, I. —, S'anuncia ofi4.,
ciahnent qui' el rei ha apreivät
Ist designacid del senyor Eden;
sots-secretari d'Estat al penar,:
tarnent d'Afers Estrangers, per
al eittTee de Lord j et Segelt privat, que has ara excreta el se_

• r, °tractor dar 'POPULAR 'INI1'ITU*0 Nstrraosno.
, *partid 508 :- 111VM.Lä Mesure)
Moll emnynr men
•trernecre m s «Uta de
encero. 1 seriar cap r omp trunla Al despee po ul meya
re o• 1 cs Illbrel
ocensroya la m • der ei d'aPreadee
una Puliere ner eor•estinndeneta saltee ani nt per a re'.

Carrer

/

riscal de la Cort.
•
Avui ha continuat la desfilada titt
p ersones davant el cadàver del president assassinat. Es calculen en diversos centenars de injiera les persones que san acudit a retre aquest
darrer tribut al senvor Duca.
--

sos'

Cinque: Estmli del problema de
la normalització comil de l'agricultura de/s tres paisos.
Sise: Creació d'un organisme gen,tral per a les relacions ferroviaries
i postals i els transoorts maritintS
i aeris.
Setè: Creació d'un organisme
mal destinat a establir una coninnitat d'accie de les agrupacions econòmiques dels tres paisos.
Coincidint amb les deneracions
del Consell econòmic, les tres societats de navegació danubianes nego:
ciaran la unificació de les seves tarifes i de /a seca 'organització.

reduïts
PARAIGÜES. N'hem fabricat una collecció a preus
especials per a les festes de REIS.
PORTAMONEDES. La millor exposició de Barcelona, les formes mis elegants i modernes.
Totes les PELLS: Foca, Cocodril, Serp, Llangardaix, Cameleó, Vedell, Elefant, etc., etc.
Corbates, Camiseria, Guants, Rellotges, Orfebreria
MITGES de seda SEGURA, les millors, tots els
colors.
reclam seda natural, a 5'75 el parell

aquest estat.

Quarta: Unificació de la legislaci6
comercial i &rasera dels tres pal-

NOM I roghoms
.„
.„

JOGUINES. Les Inés boniques, el més gran assor-

timent de joguines seleccionades. Els preus més

La situad() xiresa

la Peina E nt esa

.
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Tranquil4iti
pale p::•
1: Oficina- k øeBe 4e la legal
facilitál
'110 rk •RU fflailli ,j k, '
una noça •Altot.eae ::to.ta! Romania
hi : ha •tritheiritIttai• 'Zófiütletá 1 que
no tenen ene fottameni 114.h:formal
cions que han eirculaUeentraries
VöltInt tribut a Mica
El r5i Caro', que sofiebt uti
g er atac de grip. no vindrä'deinä 't
Bucarest, i estarä representat als ftinerals de/ senyor Duna, per un nta,,

Magies

SEGURA

Duca.
Els establimenta„de nit taricarai
a partir de les dotze, en virtut.1
que disposa, l'ordenanca deelaral1
l'estat de sete.
Vassaser ger,it
seguit
Es probable:que rasattaie dé( Se•
nyor Duca sigui intjatiannediatament deanrés dei*

Programa del co

seil eeonárn ic de

teiltinis

intelligeese
doirdpren els eiesents
als Magatzems

f é ds advea n4rer ücald
ityletil deelh!iktn n,4
de

de Casa mueve.

Eitvleu les
sietes ele,,,eat

4

e i '...u.-4
Ruca
Deiprés de l'alliadminle
_,........_.........,";.,
n
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ES VEN TERRENY
Extensió 17.000 pams, prop Placa d'Espanya.
Preu: 3 ptes. pam. Facilitats de pagament
Raó: Bailén, 200, primer, segona. -- De 1 a 4.
iftell+44.4.4+•444444144444414044fflefeeireffleme444+.444
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Solt pregat:
"L144449 , A.t9, paiel
ha Ilegit el diansa histaric en un
OptiVa spanyiila
pròleg i tres actes, repartits en -deu
quadres, "La victòria' del'Coronel
Codina
JoseO
acies
catalä", que simbolitza la vida del
plorat patrici Francesc Máciä,
dels autors Ramon Pone i
la reserva fatídica que l'exelota deje ; Tontas Isanda, en la qual podran
'Al Liceo hom ha pagat aquesti
die un deute antic. Fa, Si no anem
programes de totes les tempetradis , admirar-se els tete mes culminants
d'òpera que ad es descabdellas de la seca vida d'incansable lluierrats, uns 35 .anys fou estrellada
ven un any darrera l'altre. Eue•-1 't'adose
a Madrid l'opera d'Enric Granados
consta que alguna negada, temps ;3 ..,s; L'obra, excelientment desenrot"Maria del Carmen". Pocs anys
encera, hom havia tingut el propak. ii liada i escrita, es un cantic de ferdespees aquesta obra fou representada al Teatre Tívoli, de Barcelona,
sit d'emprendre la preparació de bt;,
or
abran da t patrioti sme, allu;
represa, pere, aquest bon intent
, Irós
i d'aleshores eneä no sabem ipso
4P.,er com Plet
via fracaasat; i hom coprendrals1
e3íg u
m
s ... de tat caire nollagues estas represa fins enguany,
dones, ara quina alegria haurem sen- ; litie;
que la direccin- del Liceu ha volgut
Dintre poc es donarä comete als
bit quan, finalment, aquests dies ha
intentar, amb un gest que hem
estas un fet la reposició que tant
assaiaments, i no trigarerd
d'aplaudir sincerament, la rehabilidesitjävem, alegria reforçada encara
tació de la partitura del nostre
ciar el jorn de l'estrena, a l a . qual
amb la circumstància d'haver pogut . C s donara -la màxima solemnitat."
enyorat gran artista.
constatar que al Liceu era prepaTots els qui per haver-se honorada la reestreno de "Maria del
rar amb l'amistat d'En Granados, o
Carmen" amb un amor 'i" una deper haver tingut la sort de rebre
vonle)verament exem plars,
1
que IloYa
les seves preadíssimes 'Ileon:, hasummanteot graciosa, basada en l'afany
intitnament,
havia confiat a mans expertes ben
tractar-lo
vietn pogut
publicitari arnerica, que escampa lis
aptes la delicada tasca i (me lob
hem hagut de recordar sempre anil)
quatre vents de tots els Estats Units
els que hi intcrvenien, Coas si se
emuló els anys de convivencia amb
el nom d'un producte, per senzill que
sentissin moguts estimulats -per la
aquell esperit refinadissina ami)
sigui, del Inés insignificant
simpatia mateixa que En Granados
aquell borne tan bo i cordial, ingenu
cream", de la Inés pobra ererna ; per
inspirava als qui el tractaven, es
C001 un infant, somniador i Mural
consagraven
a
l'estudi
amb
un
enmes
purs
idealismes
roafaitar,
com si es tractés d'un invent
als
sempre
tusiasme illimitat °ferien generomàntics, i hem tingut sempre ben
que fos la salvació de la burnanitat.
sament un esforç que mcreix el mes
prcsents les llores inoblidables pasEl protagonista, James Cagney, és
cordial agraiment. El mestre Joan
sades al seu costat, en el recolliun gran publicista, un home llanera al
Lainote de Grignon, ha muntat i
ment d'una sala a penes ¡Iluminada,
negoci de la publicació amb tata la
concedas robra amb una devoció i
quan ell espontäniament s'asscia
força de la seva imaginació. Ana que
una abnegació que sean per a nosdavant el piano i ens cominos-la amb
all no inventa per ranear un proaltres un deis mes alts mereixel'encís i amb la suggestió irresisments de la sena vida d'artista; un
tible de les seres interpretacions.
duele ningú, als Estats Units, no es
mestre de l'escena, reminent actor
Molt sóvint, enmig d'aquests imcapaç d'inventar-hó. James Cagnet ae
senyor Ende Jiménez, sala cucarprovisats programes, sobtadament,
en aquesta produccia abundant materegat amb un encert complet de la
da per 'luir la sena gracia innata
i cona si els dits de l'artista obeisdirecció escénica, i la soprano sesin insinuacions d'una misteriosa
el sen art exquisit de gr an cómic, i
nyora Bau-Bonaplata, a la qual hom
veu interior, sorgia algun dels temes
al seu costal, igua'aiit-lo en gracia i
confià la part de protagonista. les
principals de "María del Carmen";
en desimboltura, aparejo Roth Don nesenyoretes Viladoms Gummis i els
després, un fragment culminant de
lly, nona al llene, malt cancguda /a
senyors Civil, Morelli, Alzina, Gil'obra; després, escenes senceres
en el teatre, que en el seu paper de
raid, Fernändez, Jordä, Gallofré,
eren evocades pel compositor, que
Torres
i
laastons,
tots
recioiren
adcaracterística, de la mane que va a la
tan aviat cantava les parts dels perrnirablement a donar als personalcala d'un marit ric per a la seva fisonatges com les parts instrumenges per ells interpretats el caräcter
lia, Mars Brian, fa veritables
tals que no cabien co la reducció
i
raccent
mes
justos
precisos.
Pianística. Sabiem, dones, tots ets
nes d'expressió, donant una nota molt
La música de "María del Carque voltàvem el mestre estimat, que
cómica a la cinta amb seva actsiacrati
men" te les millors característiques
ea sentia una viva predilecció per
gra ciosa en extrem.
de l'esta d'En Granados, d'una huila sena primera obra escénica, esdesa i espontancitat ineranelloses,
Warner Eros. First National ha
crita amb la mes pura ¡ansió de la
ha sentpre plena d'imaginació i extingut aquesta regada dos encerts:
seva joventut i amb el sitas ardent
quisida
fantasía
i
evoca
amb
una
que
ja
portar
al llene aquesta graciosa coentusiasme, i en planyiem
prodigiosa força expressiva ramaquesta obra no fos representada
media "Duro de pelar" i incorporar
bient
Jet
drama
i
del
lloc
on
l'acció
sovint, que no fos coneguda gairebé
al sen clenc una artista del valor 1
es desenrotIla, fins al punt que els
més que a través d'aquelles evocade les condicions de Ruth Donnely.
mateixos recitats, molt originals i
cions que l'artista oferia als seas
curosament treballats, contribueixen
deixebles i arnies, Eh, en canvi, no
a precisar i motivar aquest ambient
solfa mostrar mai cap amargor per
IMRIONNOW~I~
amb trets segurs i vigorosos. 'Una
aquest oblit; havia sabut resignaremoció profunda é5 mantinguda fers'hi, i si algú insinuara un comenmament a través de tota la partítad desviava elegantment la contura, enlodó que esclata amb tota
versa amb una frase feliç i contila sena força al darrer acte s'imimana el repàs de la partitura, o be
posa
irresistiblement a l'espectador.
passava simplement a una altea múAl
costat dels episodis amorosos que
j
crudetràgica
sica. Després ele la
'arenen tina gran volada lírica, bes
lissima fi del nostre compositor, que
escenes dramatiques mustien corn
tan brutalment ens priva de la seva
sabia adaptar-se el compositor a
Un èxit internacional
companyia i de l'obra que 11 encara
cada situació, i les escencs populars
hauria realitzat, en plena maduresa
El crit de les mares
ens
fan
veure
amb
admiració
com
1 en plena consciencia de la pròpia
el seu esperit aristocrätic sabia experEcmalitat, moltes vegades ens hern
demanant pau
traure
del
folklore
la
més
pura
demanat per que "María del Carsubstancia
expressiva
i
elevar-la
a
men" no podia encara ésser revealta jerarquia artística.
lada com calia al públic, per qué
WieggilMINEVON
Ens sentim satisfets, molt satisseguia pesant darnunt aquesta obra
Fett d'aquesta represa i aplaudan
• l •'''DO e A FRANCISeateITA"
ben francament i sonso cap reserva
AL-LLENÇ. — Saben, que la nova
tots els qui l'han portada a bon
entitat cinematogràfica In; rica
terme, Una cosa, pera, hem de laFilms. S. .A., encarregat d'amentar, profundament adolorits:
daptar a la cincmatografia rol y a
que les duro úniques representacions
111111111111111111111111111111111111111111111111111M111111MINIIF
de l'inmortal maestre Vives "Daria
que bono ha pogut donar de "María
Francisquita" anal) una cura i luxe
del Carmen" no s'hagin vist conde detalls tals con, fins ara no e1113
corregudes com era d'esperar. Calja
ha estat possible de coneixer en la
que el Liceu hagués aparegut totalproducció espanyola.
ment ocupat pel millor públic de
Un dels més prestigiosos direcBarcelona, calia que les localitats
tors alemanys, cl senyor Hans
per a aquestes dues representacions
que ha oblingut alguns
Behrendt,
haguessin estat exhaurides. malaudels més grana èxits per a la indas radament, i per vergonya de tats, no
tria cinernatografica del seu País,
ha estat ama sQue espera, doncs,
ema hispänic el gran palie barceloní per om- ha arribat a Espanya esperialment
en el cinema
per a enearregar-se de la produesió
plir el Liceu? s Hom ha oblidat
Vegeu al —tan aviatt— Enric Granados? No de "Doña Francisquita". El sein- ion
Behrendt dirigirà aquesta pellícula
és un esdeveniment prou important
en collaboració andi . el director esl'estrena, gairebé, d'una bella obra
panyol senyor Fradeise Elles.
d'un dels més grans artistes que
Catalunya ha tingut? s Què espera
As indubtgble que d'acinesia rolel gran públic barceloní? ¿Potser,
laboració en resnItara una magnifiper mobilitzar-se, espera només els
ca producció. Una gran experiència
divos mes o menys analfabeta les
en la indústriia e'inematografica
aperes mes o menys tronades i cars'ajuntarà a un profund sentit de
nociones que sap de membria? Si
les gràcies tiple/una del nostre país.
és aistra, hem de eonfessar que doLa producen) se ...à realitzada sota
nen un lamentable exemple danla direcció general del senyor
sensibilitat i d'incultura. Si un esJ. Vives i Giner. fill miel malignatranger ens preguntes, amis explicanyat autor de la famosa aaratiela
ble sorpresa, a que ve aquesta de"Data Francisquita", la masica
serció, la vcrgonya ens posada un
-la qual tants aplardiments ve connus al eon i no ens deixaria resquistant de la crítica europea i amepondre.
ricana.
Ja cal be que tots els qui aquests
dies estaven obligats, per mo'tes
raons, a fer almenys acte de proAVIAT
AVIOL •
sencia al nostre primer teatre, facin
un bon examen de consciencia i es
VE1DT
CONRAD
proposin no tornar a donar amb
en la monumental
Ilur apatía incivil i imperdonable
aquests espectacle que desprestis u per p r od u oció
gien el país.
BALTASAR SAMPER

«María del Carmen»,
de
Granados

sh Tia estar

CHARLES

4ce',171e

LAUGHT011
fn

LI Lf;Chl
Pt

i de

N •RI QUE

he. .

ANY NOU...
Nous horitzons

FANTASIO
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Meravellós dibuix
en colors
de Walt Disney
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dir
tan tic en productes d'exPartació.
La desProporciti entre la necessitat

di l'agricultor iel limit emposat
eanlingent ha estat tan exoraitunt que
ha arribat a fer desesperar. S'havien
donat casos CU jðe hont den:enraya permis Per a facturar mil quilos de pro.
duccé f il deu dies—pruducció que exis-

memmna•••n
r
opereta de la Ufa "Victo
da", suma el realitzador Reinaold
Schünzel, El manuscrit es de Renhold Schünzel. E s Papero principals
ti.
emstearninarnerels heniltnaitgs ipeAr Renate
vohaibiLlteer,
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productes ipte s'hi conrcen estan deslinats exelusivóm ew al mercal francés:
o t ii :g iellt
cplz
p esfriaan es
irr 1"ncisn,
er " alés
Ho lco

Distribueió: Artistes Associats
"Un füm que ynereix el qualificatiu de notabilissith." "Charles Laughton en fa una creació
meravellosa." ("La Vanguardia")
La Cort d'Enric VIII vista d'entre bast'dors
La sensació de l'any

els estudia de' la C. E. A., de la
giudad Lineal, prop de Madrid.
›. Es desconche encara el repartiment de la pelligula "Done eraneisquita", per.), es peda ja de les
mes destacades figures del Ilersç.
Música de Franz Doellc.
Amb regularitat anirern inforEl film ha estat rodat en versió
mant els nostres iectors de tot el
francesa, sota el títol de "Georges et
que etis arribi referent a "Dofia
Georgette". Són intèrprets d'aquesta
UN FILM DE LUBITSCH. —
versió Julen Carettc, Lemonnier, FaLubitsch, que ara tenim ocasiö
no Oudart i Charles Redgie.
d'apreciar en la pellicula "Si yo
tuviera un millón" pel seu encert
"CREPUSCULO ROJO",
a coordinar la labor dels set diresFILM U. F. A, —D'ací a pocs dies
tors que hi han intervingut, podré
en un deis principals cinemes de la
ese admirat una altra negada pcl
nostra ciutat seré presentat el film
ilustre públic d'ací a pocs dies en la
U. F. A. "Crepúsculo rojo", el qual
película "Un ladrón en la alcoba"
es realitzat usant la técnica moder("Trouble in Parad/se" en el títol
na que darrerament ha oriental el
original) film sadollat d'optimisme,
cinema. En el film sala procurat
amb eis "tocs" imprevistos clässics
donar vida a la cambra. o sigui
ja en el famós änimador la fina
que aquesta cerqui la imatge i
ata i penetrant sitie del qual modeixi per una altra serme interromtiven que l'espectador no sapiga que
pro les escenes. La psllícula ens
admirar mis, si l'enginy del niagic
mostrara una nisió de la guerra a
de l'humor que e's Lubitsch o la sela mar. visir', que es valorada per
va gracia i agilitat per a divertir-lo
feto ;alaah
clar
ei
tseprod ucciistarica
dins l'esta cinematogsafic mes otra
"
.
és
una
"Un ladrón en la alcoba
deliciosa aventura on se'ns ofercix
l'oportunitat d'admirar la vivacitat
ADVERTIMENT
i seducció de la gran estrella Midan Hopkins; la distinció de Herhect Marshall, a) qual sembla venirAdvertim a les persones a les
Ii e mida e) paper d'aventurer;
gäncia intuitiva i dots d'exquisida
quals interessi la publicació imintèrpret atresorats per Kay Eranmediata de les notes que ens encis, i la gracia desbordant de ;a
vien que els originals han de diparella de cómics Charles Ruggles
i Eduard Everett Horton en els
rigir-se tots a la Redacció, Corta
seus papen d'enamorate no corresCatalanes, 589, i.er pis, abans
postes, d'una comicitat tan fina
de les nou del vespre. Els que
accentuada que les seves aparicions
seran posades de relleu pel públic
ene arribin mis tard d'aquesta
amb les mis sorolloses demostrahora o vagin adreçats a la
cions d'alegria.
impremta del diari: Barbaras ti,
A part la rabia dels interprcts i
no senas publicats liess ()ataranel "sP • it - de l'animador, l'aceite dr
"Un ladrón de la alcoba", moguda.
ta-vuit horca després,
dinimica, té l'atractiu de descabdellar-se en mares tan suggestius
corn París i Veliecia a través de
superbs pa'anete i salons sumptensos escollits com a camp d'operas
cions per anneA Iladre de gran
volada al qual tant li fa apoderar1111111111MIll1111111111 11 i 1111 1 111 11111111111M111111111113111111
se d'un coa feineni corn d'una caixa
de cabals, i si és possible, crambdura coses al mateix terups.
"Un ladrón en la aljaba" és
l'obra tueste. de Lubitsch segons
opinió unánime de la crítica universal.
L'EXIT DE SI "1-0 TUVIERA L'obra
UisMILLON".—L'exit de la producciú Paramount "Si yo tuviera un
A
Le
:Ml gin", presentada al Coliseum en ce Luoltsch
sess i ó Mirador, es dels que superen
totes les previsions.
Con, abans ho loo a l'estranger,
"Si yo tuviera un millón" ha estat
entre nosaltres ha pellicula sorpresa, el
film que ha ultrapassat i superat t etes les esperances de l'espectador, que
ultra saber per endavant que la producció era quelcom de nou, molt superior j mault diferent tenle a tot alié
visa no podia ni rernotanwnt imaginar
que a aquestos altures el cinema ando
a donar tina chita tan original i interessantissima' per tots conceptes, un
film que intcressa per un igual e la
massa i al palie intelligent i que pels
nombrosos interessantissims detalla
que ravaloren cal veure diversos copa
per a arribar-lo a gustar eti tota la
seva integritat.
L'èxit tan justament inereseut per
aquesta pellícula, que la criticacointacideix a apreciar com la rnanifes
ció mis artística i original que en,
ha ofert el cinema, permet auguarar que "Si yo tuviera un millón"
tomar:tire mullo dina al ceden del Colistum per esplai del nostre públic.
"ORO".—S'ha dtimat el rodatge
a l'aire Iliure d'aquest non film saEncís de la vista, delecnor de la Ufo, "Oro", a bord del yecht
de luxe del filón "Savarona", sota
tanca de l'esperit
la direcció del realitzador Karl Hartl,
que fou tembe el que tingué ai seu
Un
film
ø.
O.
eärree la direcció de la pellicula de
amb
omnmoofflog000lio
gran exit a tot arreu "1. F. i no contesta". Sota la direcció de l'arquiteee
te Otto Huiste s'estan aixecant ara Herbert
a
Un dels homes de mes experienals estudis de la Ufa, a Neubabelsberg,
cia per' ' l'adaptació d'arguments
les gegantines construccions de fins a
esser al llenç, el eramatmg serle or
Ii tuetres d'alçória per aquest film.
ib' OCObY, 1t estat contractat expres•
Immediatament després es començarä
Francia
, sament per a la preparació sie l'arel
rociatge dels interiors. que ep Ilur
UN FILM DE JAMES Cle)GbIlisY.
sernent. També apartaran Ilur diII« en un iffimens
tiara
11140r
part
collaboració l'operador seneor
Charles
—La publicitat, tal cont es realitae ä
„..eroses centrals elèc
laboratori emb p.,1
Nord-América, amb aquesta desfermae I Gaertner, universalment conegut, i
triques destinadas a la destruced
decorador
senyor
Lippsehehite,
da passiö, un xic pueril, caracteristiatonta.
dèls mis grans valprs que errie.
ca essencial dels americans, que fien
:alón
films es farà en !bes ver
.
teixen al mereat' einematesedfie,
molt en el producte que anuncien
i frencesa. En ambdues inella secundats per prestigiosos' domesBrigitte Helm el Paper
top;
pesó encara mis en la incredulit at de
elements, els guate seren lgualment terpreta
protagonista.
llurs eompatriote, eatalioSada molt
una garantía epte l 'aese 'no faltare a
E; eeelitzador de 'a versió franceal vio. amb un humor i una gräcia
equeeta pellfeula per tal de proditir
sa i9 Sérge de Poligny.
incomparab'es, cli aqueits5i. losa
eadmiratió que ohtenen les pellírn!ROM! 111111111111111111111111141111111
RENATE MULLER HF.RMAN
ducciuí de Warner Brot. First Natdsfeo Jealitzades en paisos de ;rail
THIMIG EN "VICTOR I VICTOnal, "Duro de pelar", de lás,:eival is
e1Sgarikacia;
RIA". — Es traben en plena actiprotagonista James Cagney.
Sabetn tenme que clo estucas an
Francisquita" eón
vitat els treballa del rodatge del film- 111H11111111111l1011111111l111910111111111M111115111E
tèS4ÓWitre
"nutre' de pelee" is nite44teimedia

EL CINEMA
Completa el programa:
"NOCHEBUENA"

e fletes
a
*
cont menta
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Marshall
Miriam Hopkins
Kay
Ruggles

Edward Everett Horton

r. es° ienrin?.sual/os: //iare%'ieri'llt eisnrincr
:ions arnb flnlcnl d'expande-tes arribar que fas el seu temps—, i el producreport pera:erro-1j eniar
tor rana
sinicament DEL,' quilos; amb 'den
quilos de Productes exportar.: no er
Pagareis les nrole's rres Ni el paper /11//.
brat 1 Mires despeses ocasionades per
la demanda del perno.
Al PrdiciPi els cuulieenls Jets% una
corta illusi"" u alons: hr velen un possible benefier que podria consistir en
el mil/oran:cid que podría re presemar
en el preu de lo venda. Pera nosalires,
que mai no hem cregui en aquesta
;nena de sis:emes limar:tires, els t'ejem
que auaven equivocals. Malauradamera per a Uds, la roa s'ha decantar a
favor 'mitre i sima halita dc convenir
ung nimentent que el cid 'conlinyent"
e
r.. 'e linPotsi. "Enlimpedsea:rebr ruCilmad.c' IpCrOnaiiin;r71;
ens ha Pf •passar unes hores ben amargues, Peril /11ern (rel alguna ensciryanea que hauriem de procurar que ergs
los sie

74'17
' 111i:s. tilico les niesirres cocrertives que enzpra contra Espanya arnb
¡'excusa que la balanca comercial entre les duro nacions is favorable a
EspanyeI: no ~ara. una estadística
segara que pugui comprovar-ho no
existeix. Prefiera per base que Espany,: no ha establer t régims limitatires
a cap nació, no es pot adinere, amb
justicia, que orinan ens barri ni tan
sois estrenyi el pas. Maca punt
vista ens decideix a favor de la troria
que el problema na té al/sa salarla
que una retuve de relacions comercial.: que ens porti per conseqüe nc ia a
Ulf a revisió aranzelaria.
De la revisisl en podría sorgir les
compensacions gire equilibressiu la batallan comercial entre Esponja i Fronea. El marge que la nostra nació nrcessitaria Podría cercar-lo en la dif er éneia que existdx entre les exportacions j importacions dc l'Ami,rica: ¡co
darreres estadistiques acusen un rò sose (mitra ele esPanyols cruns 130 //11lionS. quantilal mal( interessant, ben
Idni.elita ;ria u tcaupirr-esceiobellei cr°o7nPtt›a Tri tsf2:
ments per a enfardar negad:m.01re: no
deise m de vista que la indust ria de
l'autarnabil esta moll roten a Prono
i el: canvi en r4.licor Inés nnpornutts
remeses de l'América.
Franca comPra a Fspanya, ainb natobte preferMc ia, els pi-Martes de ja
ferro, o sigui eldictes que SÓ11 francaquals
s:re:ir de priem . ro nccessitat, els
fa
amb l'ajfninr ia Sc( mmaole d iutereexquantitars
que ele PrinS1lo Pirgin a
ccssives , a Preus assequibles liaicament
a farreares de primero catenaria. Crt
a ,r-Z,
liil7cor pep ni* asaf
e ris:d o7,ar
er
n., çsurp,l, citepuo,ddou
el H.9 i nt de contingents, els francesas

balden de pagar les carxofes a dos
a un
!rones cada una i ensiatus
franc 1 ru ja, turiu're que si rte.:nitres
haguéssim pago? fer rexPortació en
eandicinns normals s'halirif n pagut
r t.slperse,cbair;nafe sf azczn deels rec
livee rnidore ,itT ac,en
brneriei ira
ciams a un frans, amb

tra que aquest abornmable sisiema del*
contingents pe rjudica adhric ala cansemidore de la mateixa nació que els imposa.
I és que Franca atén mar els jalerestos deis Productors que els deis consumiders, productors de fruites i
llegUM S de Provença i el Rosselló aire:
caren Cl crit al egl, s elle són els misil
fan pressió al gimen' francs: 1 Per a
defensa', la riquesa deis mes fan /a vida
cara als allres. Per ~test inotin e/s;
socialistes francesa, han Mal sempre
Ons encunes acérrims dels conlingcnfs.
Queda demostrar que Franca dif 1ritment pnr prescindir dels :castres produeles. mcntre que EsPanva Pot resistir ma temporada relativa:wat llarga
deixant de rebre generes procederds
del ¿emitani francés; i Pr tant, una
ruptura de relacions comer-dais er, vistes a una praxima revisió aranzelitria
no en: poi Perjudicar mis del que eta
contingeuts ens han Perjudicat fine ara.
Eit una entrevisla tingerda amb el
ector general de Comerç, el que
dir
sotasigna se li mostrava padtdari entusiasta de la revisió d'arausels, Puta
de vista que no fou comparta per l'esmentat senyor director, allegant la
qiiestió de la diferencia a favor d'E:Muy° de la batanee comercial entre
la nestra nada i al mina. I NO mí'
Poder estar-me de presentar-ti l'exemple dels :sastres germans de L'alinda,
homes que jo atinriro per liar ¿loable
este,* de corn,6anyonia i que etIS faria lin gran honor que els sabissim
imitar eis els ntoments compromesos de Prrill. /1 Valincia, la rica terna
deis frnits sabo res«. V an. hall Vis t
ameuaeada la seva riquesa agrícola
han SabUi CdpIS15711ir UM sal bloc els
productors, ets Iipidats i altres rePre
entants . i bis plcgats han estat el bo-'-s
triara poder/u, animo d'una forta voluntat sindical, que ha defensal pon per
pan' la producció de taronges, i Mas
asPiracions han edat satisfelcs i resecaras els drets prenti merescut a la valentia 1 constäncia dels
caratjosos m'encinas, 1 aixi hem vid
COM l'any passat obteilien ssno aziantatD es en el trampee( de la toronja (tant
Per usar COnt 1, er terma) i lsesm visf
tardé ecnn mobilitzaven totes llurs
f orces, concentrara-1es en un Piad de
a aconseguir que Franca-termifal:
eta acceptés la seca :urania sende li mi
de cap mena. 1 així s'ha resolt-tacions
a plena satisfacció dels ardits productoro tic la terra valenciana,
1 Catalunya te diputar.: al Congrés
espanyol 1 tenim 1115 Parlament propi
que representa el ,lastre fiable i
per (a seva prosperitar . 4 Per que,
doncs, no es Preocupen dirimo manera
activa i elicay de les qüestions aer icoles, que són la base Principal de la
riostra ecatiorn ia:' iNo Aíro hora gime
els ene temen l'obligada ineludible de
fomentar la rige:esa nacional adoptessree
una actitud emlrgica defnisant els desastrosos atropellaments que es cometen contra la p iastra producció agríco,02 del: principals ladero?
la , qae
Estem (ramsse n t tinS moil
*Wats. Franca acaba d'agreujar la
situarla concedin t eis contingents a les
coses ;o:Portado res Ponentes.
Prale nim - nes! EJ.; mostees praduelet
es pudra! Anem de rara a Iota risilla
fatal! Si no cerquem I411 Murió adequo-da i l'apliquen' a lores, desPrés ens
caldea an esforç maxini: ei volee, evitar d'usar una mit jans que ara Padrien
/500. :mrs o menys ténues tal regada
desPris culo veurem obligats d'afrlieur,
a cantearon mrsureS nleS violentes.
Per la melli pcid, brsisleixo en qmsd
fóra mol t sa l udable desenraillar una
cson h atua en .pre de la ras:frió deis

portador del Llobrepat. .1fra demosTARRAGONA
Fi del govern civil :: EI Sometent
Les festes de fi d'any Noticiad
Tarrago.n a, 1 (per tdéfon). — Des
d'avui ha cessat co el càrrec de go
-vernadolsyTmRtun
i Antat, i ha passat a encarregar-se
dc la Comissaria d'ordre
—Diumenge va reunir-se al Teatro
Principal el Sometent local a fi de
prendre acords relacionats amb e!
milloratnent ele rorganitaació,
—Aliir al vespre se celebraren els
anunciats actes per egrnmemorar st
Cap d'Any, entre eis quals cal esmentar els que tingueren lloc a/
Centre Catalanista Republica, que es
veieren molt concorreguts, amb assistència de l'alcalde, senyor Lloret- També a r.ateneu i a l'Hotel
Europa se celebraren diversos actos.
amb una nombrosa i selecta concurrencia.
—'LAjuntament farà públiques,
dintre breus dies, les bases sobre la
bcoanu ce essió del servei d'autohus o s ur—El genera/ inspector d'escoles
militars, senyor Enric Ruiz Fornells, i el sea secretad, el caronel
d'artilleria senyor Pérez, han visitat
avui la representació del Tir Nacional, d'aquesta ciutat, en viatge
d'Inspecció. Han sortit cap a TOT•
tos_a,
Aquest r.atí ha salat dannint de
la nostra ciutat un avió que ha deixat caure fans de propaganda del
segell Pro Inferida.
—Moviment del port. Vaixells estrats: "Fanny Brummer", de Valeneia;o.
_
sortit:
m ateix, ca p a MaeselíaTORTOSA
d'Any
Accident del teclean
Cura do ce* Notidari
Tortose,' 1 (per telefon). — Amb
111131:iti eh! l festivitat del Cap d'Any
els carrera de la nostra ciutat N'han
vist molt concorreguts de eiutadans
cornarcans. Els eepectacles han resultat inauficienta per encall i r lis
gentaila que volia
=tejo succeit en cls halls orga•
nitraba a les societats. Avui no Ola
publicat la prernsa local.
--Mentre treballava a la hisenda

oral rejO,

JO SE? MONT3IANY
San! Feliu de Llobregal, dbre. 1933.
Casual, del ternIc municipat d'Alfara.
l'obrer Josep Villaubi Sanchez, de 6a
anys, caigue des de dalt d'una escala rnentre colija olives. Es produi
ferides de consideració a la regia,
lumbar, de pronóstic reservat.
—El dia to d'aquest mes tindri
lloc la inauguració del II Curs de
Catali organiteat per la Delegació
local de Palestra, junt amb el Claustre de l'Institut de Segona Ensenyança. La classe és reservada als
socia de Palestra 1 als deixebles
l'Institut Es poden inscriure a les
secretaries respectives.
—Abir iota comissi6 de tortosins
que es trobaven accidentalment al
Parlanient, pausaren a felicitar el
nou President de Catalunya tan bou
pum resulta; elegit. — C.
I. I. E 1 I)

A

Lleida, t (per telefonO — Ahir
donä el seis anuncias concert al Casino Independent la guitarrista Rosa
Moret, la qual assolí Ulf assenyalat
exit en l'execució del programa, especialment en unes cormsosicions
dels mestres Tärrega i Falla. Abans
del concert Ilegi unes guadales fent
história de revolució de la guitarra
i dels principals autors que es dedicaven a l'estudi i perfecció de resmentas instrument.
--Acaba d'ésser posat a la venda
un Ilibre titulat "Com Eleida creix,
progressa i prospera", del qual és
autor el eenyor Josep Monzón.
—En les penyes In-p aliques ha estat objecte preferent de comentad
l'elecció del nou President de la G eneralitat, amb comentaris per a tots
els guetos.
—S'enliesteixen els treballa ;etr a
lo confecció del pro:veme del featival que tota els guepicis 4e ie Comisseri* de la Generelitet ee celebrare dissabte vinent al local de la
societat La Violeta, i en el qua! 'es
repartiran joguines als nens i nenes
de lee Cases dc beneficencia;
—L'estació de Rädie, local, per bé
que no- inaugurada encara oficialmena (bina ja interessants programes i retransmissions de Rädio Associació, de Barcelona, amb una eleredat d'audició molt perfecta. — C.
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Cods, el Barcelona bató-el Betis, de Sevilla

A Madrid, l'Espanyol obtingué un resultat desfavorable, que hom considera
rnust- Et Sabadell, det rotat a Sevilla. - El Girona, ~pió - del quart grup de
la tercera divisiö. L e Stävia, en el tradicional partit de Cap d'Ani , vence »el
Barcelona per tres gols a des
El Betis, de Sevilla, batut
pel Btrcelona per cinc gols
a un
Justament feia quinze dies que el
Betis de Sevilla, en vencer el Madrid, a domicili, aleshores líder destacat d'aquest torneig, donava una
nova ratificació de l'excellent forma
i regultaitat en que venia disputant
aquest campionat. Aquella victòria, encara que rnigrada i dificil que el conjunt sevillä s'emportava del cama de
Chamartín, representava un crit d'atenció i de respecte per a tots aquells
equips que baguessin d'esperar la visita dels pundonorosos jugadors andalusos. I, naturalment, que entre aquests
es trotava tambe el Barcelona. Per
això diumenge, en començar la lluita,
la impr essió general no era molt favorable al bändol local. Les perspectives d'aaant-rnatx coincidien a afirmar
que el Barcelona tindria davant seu
un conjunt perillós que, en cas de resultar batut, no ha seria pas per un
resultat estrident, sinó per un d'escàs
marge de diferencia. Reri, heus ací que
una vegada inas aquests pronòstics van
estar completament distanciats dels
fets. El Barcelona vence d'una rna, nera clara, sense apellatius de cap mena, perquè el seu triond va estar d'acord arnb l'actuada) que clescabdellä.
PC/6 també 6S just reconéixer que el
Betis de Sevilla Huna amb un altre
factor imprevist, que feu que les coses se ii presentessin mas difícils de
superar que en un principi. Una lesió d'Acedo, a la rneitat del primer
temps, que l'obliga a no reaparaixer,
féu que l'equip del Betis llagues de
canviae les seres linies per acoblarles al nombre de jugadors de qua disposava. Per tant, des d'aquell moment,
l'equip sevillà es trobava en inferioritat r umarica.
Al primer temps, com hem dit, quan
tots dos protagonistes lluitaven amb
les rnateixes forces, la lluita es descabdellava dintre un pla cligualtat,
sense que aixa vulgui die que el Barcelona portara les de Per dre , Paix que
era eh l que demostrara una superioritat quant a domina La linfa daventera barcelonista desplegara el inc
gaireté serepre dins el terreny contrari, però aquesta facilitat que palesara en els avançaments, es convertía en desencert quan era arribar el
momcnt oportú de finir les jugades.
En rasure', que al primer temps el Barcelon.a va fer una bona actuació en
iniciativa d'atac, pera no gaire encertada en transformar aquest domina
Al irgan temps, les coses ja canvieren radicalment. El Barcelona eixi
a la Iluita *tar je d'entusiasme i, naturalment, l'aetuació sera s'anä
xant amb mas claredat i persistencia.
El quintet atacant blau-gratia, ben ajudat per la línia mitjana, atnb una rapidesa i precisió en les passades no
gaire corrent en ell, esdevenia progeessivament un adversari més perillós
que, a la regada que ho era d'una manera tamice. també ho era d'una aranera material, puix que com més transcorria el partit, la diferència que el
separara dels sena adversaria era tallaba rnolt més crescuda. En aquests quaranta-cinc minuts abundaren tienes fases de joc, per part, naturalment, del
Barcelona, i cal dir que l'obtenci6 dels
gol!, alguns d'ells foren tan perfectes
que feia temps que havien desaparegut
del cama de Les Corts. Al Betis, corn
és natural, amb un adversari que inultiplicava les seres accions, no li fou
possible d'efectuar un joc atacant,
defensiva en la qual modalitat, malgrat el sever resultat en que acaba el
matx, es comportaren dignament Dels visitants, els minan: Arrio.
Laiminoa, Lecue, Adolfo i Unamuno.
Timimi, l'exterior ràpid, només tingué
moments de lluiment. Del Barcelona,
Morera confirmé novament que as imprescindible ea la davantera, per la
rapidesa que fa bregar els seus companys. També Goiburu demostré reee
es va consolidant com un deis millors
interiors dreta peninsulars. Ventoldra,
segons sembla. indisposat. no estigué
regular, &traman. el millor suitjos, no denota latina a l'acairament
la Huila. Santos í Aman, a la mateixa
alcaria. Zabalo, el jugadar regular per
excelfencia. el de semnre, i Nogués,
unxic irregular.
EL PARTIT
A les ordres del Sr. Hostaler , els
equips es van arrenglerar ala':
Betis.-litquiaga,Aresu. Aedo, Peral. Larrinoa, Adolfo, Timbra, Leeme. linansuno, Heredia i Manolín.
Barcelona. - Nogués, Zabalo, Alcenan, Santos,
Santos, Grietean, Arnau, Vantoldra, Goiatirn, Morera. Padrón i Reman.
Els jugadora del Barcelona portearen braçal negre. en %rival de dol
per la mort d'un familiar del presa
&lit Sr. Coma. El joc es va iniciar
amt, alternatives . Ben aviat Timimi
denä tina nota de perill, en trametre
un tret parabòlic, q ue Cl pal torné.
A r a ntinuarió. %t o as envié un tret
Otre craaai al poent i hiena Pera Mimediatarnent Leerle xutä a paca metres, i Nognes, insegur, turn il la hala.
El Me esdevingué més ràpid. Aedo
es retira. i Leerte rrassa a ocupar el
ten Iloc Ei tarcelena. Aavant ele gel,
folia Il astimosament. No ohstant.
beneficia d'una séeie
t'almena un mima sivas. .4'ir eifar - al
' descan5. en un avancament de l'ala
dreta. Goilairu el fini auth u," 'rel
q ue apar entment atuve( fora,
però nur
Ramon, °portó, cebé desviar Jillun

tret ras a l'angle, dins la porta d'Urquiaga.
Ep reprendre's, el joc, arnb una rapidesa vertiginosa, el Barcelona torné
a marcar. Un córner de Reman, passant per Aznar i Guama, i una mitja
volta de Ventoldrn, que es transforma per segona regada. El Barcelona
desplegà tut joc inipesisrós, La bala deisaca insinuar sempre una nota de
perill. Al cap de setze minina Morera envia im tret que Areno va
entinar, pera que Goiburu, d'un xut
alt. marca per tercera vegada.
Tres mintits més tard, thia jugada
nersonal de Morera, corrent darrera
la bala. després de driblar häbilment
Aedo. d'un tret fulminant marca un
nou gal bellament executat. El Barcelona mu't ,alira les seves actiens.
Vuit minuts més tard, una centrada
de Ventoldra a Cas lburtt, amb un tret
ras d'aquest, valuné ael cinquè vol local, Desmoralitrat ara la desfeta. semblava ce ., el res a fer
^-e a minvar el resultat. Pena he u s art
que uu minar aaara -l 'aeabar-se. Unam ana ahtenia el gel de abonar. No
...nne=t /mint no ir/media perqaa
Mteriorment exckmtés:
"-EI Barcelona s'ha acondadat de
l'any 1933 amb tOts els honors"..
jOal

El Madrid bat difícilment'
l'Espanyol per tres a dos

non

MOMIE!!!~~

Els Campionats de Lliga
-Resultats de diumenge
PRIMERA DIVISIO
Barcelona, 5; Betis, 1.
Madrid, 3; Espanyol, 2.
Arenas, i; Valencia, 2.
Donóstia, 3; Oviedo.
Racing, .3; Athletic Bilbao, 2,
SEGONA DIVISIO
...Sevilla, E Sabadell,
Sporting, 1; Irún, 2.
Celta, 4; Osasuna,
Múrcia, 2; Corea,
Alavés, 2; Athletic Madrid, 5.
TERCERA DIVISIO
Subdivisió A: Grup Nord-est
Racing Ferrol-Logrorm, ajornat.
Nacional-Avilesi, aiornat.
Baracaldo, 3; Valladolid, 2,
Subdivisió A
Grup Centre-Llevant-Sud
Cartagena, o; Ex, 3.
Gimnastic-Llevant, ajornat.
Harcules, 2; Saragossa, o.
Subdivii,16 B: Primer grup
Ovetense-Santoita, ajornat.
Torrelavega, 2; Gijón, 2,
Subdivisió B: Tercer grup
Arenas-Tramviaria. ajornat.
Ferrol-Osca, ajornat.
Subdivisió B: Quart grup
Girona, 5; Badalona, o,
japiter, 2: Granollers. o.
Subdivisió B: Claque grup
Impe tia I-A I a can t. ajor na t.
Almería. 1: Ginma stica,
Subdivis16 B: Sisè grup
Granada, 3; Malacitano,

Madrid, r. - camp de Chantartía. alar va celebrar-se el parta de
Lliga entre vi Madrid i 1.14,panyol,
Partit que havia detaetllat un enorme
interés, pel qual motiu el camp pelaré
reurea ele.
Els uarrers resultats del Maclad han
ter que els Micionats mis o menys
addictes sentin ja un xic de recel sobre els nous resultats que bagi d aconseguir, i dad que en ei partit
d'ahir les confiances de la victòria no
fossin tan decidides, encara que en el
terreny de joc, tots a la una, es mostre,sin favorables al seu emula
Es culpara de la balee forma en
que es trola Zamoca per justifficar
les derrotes de regule inadrileny, pera en el partit que ens ocupa eis aficionats han prigut vente cima tualgrat
porter, el resultat ha .-.stat
canvi ar
tau pnbre, que fins es dubta de la rictedia que li darla.
Diem aixa perquè aquest triond sera un :de discutit, puix que hi ha
entremig ha reclamació de l'Espanyol
sobre la consecució d'un gol no concedit; un gol que han la de donar el
veritable resultar, o sigui l'eamat a
tres gola
El fet ocorregué al cap de quaranta
minuto: una pilota llameada per Bosch
va sortir a_ fora, i eis espanyulistes
reclamaren un gol, per entendre que
la pilota baria entrat i sortit per un
forat utle lii hacia a la xarxa in la
part oposada. Els madrilenys negaren
que la pilota llagues entrat, i l'arbitre,
després ae consultar el jütge de gol.
no dona per valid i punt.
Al primer temps, amb vent en contra,
,
va dominar el Madrid, i porta, també,
la iniciativa. Tarnbé domina el Madrid a la segona part, encara que amb
rnolt mal jac. Al cap de cinc rninuts
l'Espanyol marca el primer gol, per
mitja. d'Iriondo. El Madrid va obtenir l'empat, al cap de deu minuto, en
una bona jugada de Emilio que Engenio tingué cura de rematar. Al cap
dc trenta minuts, un tret de Regueiro
va tocar al pal, ion recollit per Eugenio, el qual fau urna passada a Etalin, i obtiague el segen gol.
L'Espanyol al segon ternos va aconseguir l'empat, en recollir una passada
de Bosch. El gol de la victória el va
aconseguir el Madrid d'una passada
llarga a Pere Regueiro, el qual cedí
a F.milin,. ' 'aquest l'enviä dintre la
porta.
De I.Es PatlY01 , els millors taren Soler, Prat. Bosch i Martí.
Al Madrid, algons que reapareixien,
com Valle i Laceando, desentrenats.
Cayo), el debutant, demostra ¿usen un
porter ama) condiciona
Va arbitrar el scnyor Campo, i els
equipe s'arrengleraren aixi:
„Madrid: Cayol, Quesada, Quincoces,
Regueiro, 'c'al, Leoncillo, Lacean°,
Regueiro, Samitier, Emilín i Eugenio.
Espanyol: Martorell, Ilereter, Pérez, Martí, Soler, Cristiä, Prat, aedó,
friondo, Edelmiro i Bosch.

Martinenc
Santboiä
Palde Nau
Reas
Horta
Ginmästic

El Sevilla bat amb facilitat
el Sabadell per cinc a un

Queden classificats els tres primero per al Torneig de Classificació.

Sevilla, 31e - El Salaciell s'arrenglera amb diversos suple/as, per la
qual cosa es creu que la sera tasca
no és la que ens tenia acostumats &traía el catnpionat regional. Al cap de
quinze minuts inaugurava el marcador
el Sevilla. Un centre enviar per Caro
lau recollit per Tache, que passa
Campana!, el qual remata d'un cop de
cap. En ple &nihil local, Tache torna
a aconseguir In altre gol, i él mateia
jugador obté, poc després, el tercer.
Ali cap de aun minuts d'iniciada la
segona part, Cual obté l'afile gol per
al Sabadell. Tache i Campanal econsegueixen dos gols tnés per al Se-

Grup B
J. G. E, P. F. C. P.
11 10 I
1 30 4 21
12 7 4 I 29 12 t8
12 7 2 3 21 13 16
12 43 .623 28 9
13 3 3 7 15 23 9
' 12 2 I
12 27 5
00 00 0 o cm cal 00
00 00 0 o oo ou
Vilafranca
Queden ,t,ant., b.,E, claii ssificats els tres
primarsilean.Ca upt jornada

III hagué un incident entre Campana! ; Ii defeasa catalana que pagina
esser resolt, tense que la cosa passés
mes endavant
•'
El Sevilla oposà el segiient onze:

Ezaguirre, Euscalduna. Deva, Alcgaa,
Separa, Fele, López, Tache, Campa'tal, Cortón i Caro. El Salsa-tala Fournier, Morral. Lledó, Gräcia, Duran,
Mota, Crespo, Calvet, Gual, Va i Esteve.

Les puntuacions
PRIMERA DIVISIO
J. G. E. P. F. C. P.
9 5 2 2 17 I 1 12
Donbstia
Madrid
9 5 1 3 17 17 ir
9 4 2 3 27 14 so
Athletic
Betis
9 4' 1 4 13 19 9
Valencia 9 • 4 I 4 14 . 16 9
Racing
.
Barcelona
9
9 44 . 0tr 54 2r87 262
2 89
Espanyol
9 4 O 5 21 20 8
Oviedo
9 3 2 4 22 21 8
Arenas
9 2 2 5 14 23 6
SEGONA DIVISIO
J. G. E. P. F. C. P.
9 5 4 o 32 15 14
.SicAeet'll'itilaleic
9 6 i 2 28 15 r3
9 4 2 3 1 7 15 lo
Sporting 9 4 2 3 lo 18 ro
Camila
932 4 18 16 8
9 4 o 5 24 20 8
°
Msúarseuian a
9 4 O 5 16 co 8
Irún
9 23 32 44 11 6 2244 78
Sabadell
Alares
9 1 2 6 14 3 2 4
TERCERA DIVISIO
J. G. E. P. F. C. P.
Girona
63 3020 6 9
Júpiter
6 3 2 1 13 4 8
Granollers
6 o o 4 io 18
Badalona
6 I 1 4 9 24 3
Queden classificats els dos primera.

La Segona Categoria
Preferent
Resultats de diumenge
Grup A
Sant Andreu, 3; Reas, o,
Martinenc, I; Pa lde Nota 0.
Horta, 3; Satis, s.
Ginmästie, o: Santhoiä, o.
Grup B
Mollet, o; Terrassa. 4.
Manresa,. Tärrega, t.
.Iluro, 7: Sant augat, I.

;5.

Les puntuacions
Grup A

J. G. E. P. Ir. C. P.
Satis „„ a_ 14 lo ,a 2 43 16 21
Sant )ediiä 14 7- 3 4 26 11 15

14 6 3 6 28 27 15
14 6 3 5 29:2g 15
1 4 4 5 5 14 21 13
14 43 7 14 27
14 4 2 8 19 25 /o
14 3 3 8 18 26 9

Terrassa
Iluro
Manresa
Sant Cugat
Tirrega
Molla

-8148g128111881~88
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AMISTOS9S

D'AQUESTES FES'i'ES

En el priitte7pa rtit, l'Slävia Venci fàcilment un Combinat 61 Barcelona per tres
gols a dos
Es innegable que hem començat
l'any amb un bon partit internacional. Si en el que acabern de deiaar
ens haviern hagut dé plànyer de la
manca de partits amb . equips estrangers de classe, en el present
sembla que en aquest especie no
ens haurem pas dé queixar. Per de
promete ahir ja veiérem desfilar
pel camp de Les Corts el mes :eral
exponent de l'escola txeca, aquell
meravellós oonjunt que antany,
acarat amb la "rella guàrdia" barcelonista, ens havia ja fet gaudir
d'algunes tardes d'aquell joc tan
mateinatic, sera, apid i cenyit que
ég tan earacteristic en els equipé
centre-europeus. Les diades de Nadal, any nou i Reis, en la histaria
'del futbol catalä, san de les que estan gravades en Iletres de relleu.
'La desfilada d'equips de prestigi
pela nostres camps, a la cegada que
ens era plaent de poder admirar una
técnica diferent de la nostra, setnpre deixava rastre en respecte leenie. Recordem, no fa molts anys,
q ue en ocasió de jugar-se a la nostra ciutat el rnatx Espanya-Txecoslovàquia el Barcelona concerté després un partit amb una setemió dels elements de que disposava l'expedida txeca que, ami) el
norn de Savia, serví per a consagrar uns valors que solament eren
coneguts per "cachorros'. L'actuació que aleshores feren aquella
"romingmen" serví per a demostrar-nos que cana airar a la renovació del caladre de les nostret
prirneres figures, ja que es trobaren un ale desgastades. I ells mateixos, amb el sol impuls del . transcurs de partits, citareis perfeccionant una tacnica, eliminaren el tue
eren detectes i esdevingueren progressivament figures . de primer pla,
algunes de kv quals passaren a ocupar aquella Une% que .erablaven
talment con/ a insubstituibles. Per
això avui, en fer constar la satis.,facció que ens produeix que el Bar.
celosa hagi prosseguit la desfilada
dels conjunto "selectes" del futbol
europeu, voldríem també fer algunes observacions. Solament fa referencia a la formació del coniunt
que ha de representar els nostres
colors.
No fa molts dies que des d'aquestes mateixes pägiaes en; sentiem
satisfets de les noves que ens anunciaren els propers perlita. Dejen',
aleshores, Inés ben dit un company
nostre, que calla preservar els jugadors més destacats, per tal d'evitar possibles i lamentables lesions,
en vistes a les competicions oficials.
I be, si ella- sala aconseguit en part,
In Ira un altre punt que no cal descurar. Per exemple, el combinat
que ahir a la tarda defensava els
colore del Barcelona palesava en
cada desplaçament una manca evident de compenetració en els seus
elements. Es clar que per alguna cosa
era un combinat, pera no n'hi Ira prou
de formar un conjunt per sot-tir al
pasn,osin6
la
de röriradre, fleens t plraimsearieta
aiineacti
d.
ev sltigec
res, que regule que es confeccioni sigui el que millor reflectcix i l'estoc de
jugadora de qua disposa el club. Perque cal (lir que l'actuació que ehir
efectuaren els jugadors barcelOnistes
-amb l'alineació dels nsi loes honres
que més bregaren el dia anterior' davant el Betis-no fou gaire reeixida.
Tan sols en comptats moments velarem combinacions ben cenyides, puix
que en general solement es velen que
desencerts, Els ese millar se situaren
dels nostres foren Goiburu, a la davantera„ seguit de Cabanes i Padrón.
Ventoldrä, Mdisposat encara, no brilla
com de costum. El canari ' Trujillo,
desconeixent el ritrne del "cant". De
la Unja tnitjiena, Rosalench, del Júpiter, que remrcava els renales locals,
no Ion gaire bon suport. Al segon
tenme bu reemplaçat per Soler, amb
mes exit que ell. Solament Arnau
mig que empenyé la davantera
a l'ofensiva. Rafe, a la defensiva, mes
segur que Villacarnpa, i Stió, que ocupä a les acaballes, per lesió el lloc del
primer, bastant regular. Naguas,
mas
'
insegur encara que en aquests darrers
temas,
El partit, alanteneral, ja hern deixat
entreveure Que fou favorables, tant en
domin h com en técnica, ala txecs.
Aquests. mitjançant el seu elässic
de passades arran de terra, llargues
räpides passant per davant de l'adversari per a burtar-lo-gmb mis faci itat,
es feren aplaudir en diversos momento

deixeu

CORTINA
B alines, 96

El Ciub de Batea Barcelona homenatja
la memela d Antoni Sabata, model

de neddors i companys

e

BASQUETBOL

PILOTA BASCA

Campionat de Catalunya
-

Al 'Club Baseintia

Primera divisi
Primer grup
Patric-A. E. Mataró, 40-20.
Manresa-Penya Coratge (enapes)
Espanyol-Juventus (suspes).
Segon grup
U. C. Jovent-U. G. . Badalona,
26 a ro.
C. C. Hospitalet-bluro, 23-24.
F. C.Barcelona-Laietä, 20-32,
Regona divisi6
1 ' Primer grup
Isis-Juniors (suspes).
At/aa-ateronisufica, se a.
U. E. Cornellà-C. E. Bages (suspes).
Segon grup
Athletic-Ripollet, 25-26.
C. A. D. C J . C. N. Sabadell, 17
a lb.
Intendincia-Escletxes, 36-18.
sinn, Es fa present que se celebraran dues curses: una per a neófita,
junior& i seniors, i l'altra únicament
per a debutants.
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D'amaga a la piala, de l'Esaullera de Llevad

Mole jove encara i quena tOt justament corneneara a Obtir-se-li el
cami que havia de confluir-lo al
triomf, gracies als seus magnifica
dots de joventut, fermesa i compade la lluita per la bella demostració
nyonia, Antoni Sabata fiscal alelí.
,de la sera escota, Es evident que no Jala de gre umalaltta en el pu n, no
!herir d'auginentar les loances Perqué
Molt Ilunyh, del 8 de setembre de
tampoc no foren molt regulars en la .
1932.
modalitat del seu p.a. Volem dir que
Els qui com nosaltres tingueren
foren unes demostraczons intermitents
perque també cal reconeixer que el; IscaSka conviure al ten costat els
primers anys de la seaa infantesa
sjugadora txecs venen efectuant una
"tournée'', la qual cosa equival a una esportiva, poguerein apreciar tot seserie de partits, • amb un desgast de guit les grans qualitats que tancava
qualitats fisiques i adhoc tècniques del, aquell cos d'infant i, malgrat la difeseus jugadors. Per amó el segon par- rencia d'edat, la seva simpatia ens
tit, anunciat per al dia dels lacia es
atraqué i restärem contente ese
presenta sota els millors auspicia, pulo
poder-lo considerar cona un ama:
que ambdós conjunte sortiran a la Iluita molt mes reposats. Com a indivi- nostre.
Comenei nedant en la secció indualitats de primer ordre, de s txecs,
'gris agradaren el porter Planicka, ca- fantil del Club i en poco anys d'acpità de l'Slavia i de 'l'equip nacional, tuació aconseguí conocer-se en priel qual dernosträ gran seguretat i tememera categoría. La sera rnarxa asritat en totes les intervencions. De la
cendent fou rápida i ele seus mittitila defensiva, Peala amb molta de- jans sempre foren la noblesa i la
cisió i encere, sempre fou una barrera dificil de superar. De s nhitjos, be
EL FESTIVAL
Cambal, el inig Centre, i encertat
Krcil. De la davantera, formada tota
El gran exit de participants que
ella de grans xutadors, es distingiren
aconseguí la .primera jornada del
principalment Sobotka i Sbovoda, els
Trofeu, celebrada diumenge pan'
quals, en les passades, i encara
sal, ea una prova ben evident de
mes en el tret, sobresortiren de llurs
les tnoltes simpaties que en la seva
companys.
curta estada entre nosaltres saha
L'arbitratge del senyor Baonza, molt
captar-se ei jove nedador.
deficient.
El Trofeo s'ha organitzat en tres
Els equips eren:
curses de loo metres cada una i
Slavia Planicka, Pech, Fiala, VOels
tres estils respectius de braça
dicka, Cambal, Krcil, Hermanek,
de pit dors i estil Iliure, i com
Sbovoda, Sobotka, Kopecky i joska.
es natural hi ha molts nedadors que
Barcelona: Nogués, Villacampa,
no practiquen algalia d'aquests tres
Rafe, Espuny, Rosa encla Arnau, Van..
estilo, però això no fou causa per a
toldré, Goiburu, Trujillo, Padrón i
impedir la seva cooperat.i0 a l'haCabanes.
menatge.
Al cap de 26 minuta un córner tirat
Es tractava d'honorar la memaria
per Hermanela que Noguas anunyä
del company perdut i abra fén
debilment,fon cantal per Sobotka per
primer gol. Catorce mimas
marcar
néixer en cada 'rededor la voluntat
després, Uni carnee de, Ventoldrä, que
de participar-hi, malgrat que alguna
Padrón cedí a Arriata es transforma
espectadors no comprensius titIlesPer maj è d'un tret alt i fortissim, Tusin de ridícula la seva actuació.
na manera mea vistosa.
El C. N. Barcelona es pot dir que
Al se g on te/1ms, Zenizeck ocupa el
no posseeix un estol molt Iluit de
lloc d'exterior dreta per lesió del tibracistes, dones, bé: en la jornada
tular. Al cap de tres minuta Sbode diumenge seixanta-dos nedadors
roda, en recollir una passada de Zeefectuaren els roo metres en l'estil
nizeck. envia. 5il tret tan imnressipnant
de braça de pit i fins i tot cal reune Nogués no velé la bala per enmarcar-ne alguna revelada.
lloc. Taks tard. Sobotka,
per
l'angle,
transformà
No podem ésser molt exigents
d'un tret a
darrera regada. Al cap de divuit tnirespecte la perfecta execució de l'esnuts, un centre d'Esnuny a GOihurU,
til, ens fixem solament en l'ideal
amb un tret ras d'aquest, vencé Plaque mogu4. tots els nedadors partinicka per negrilla vegada.
cipants.
Al costal dele actuals campions
s'arrengkraren els ave debu t e n en
-guanyelsitporve
altres que ja porten llargs anys
FRONTÓ NOVETATS I d'història i fins s'inicià a petició dels
interesante un petit ntoriment a faAvur, DIMARTS
vor de deixar-hi participar els considerats veterans ja que elis també
l'arda. a le g 4:
volien prendre part en l'homenatge.
Una manifestada com aquesta
Gallarta II Urzay
d'esportivitat i companyonia a la memòria d'un company perdut és ben
196 digna dels que formen el !lastre
primer Club de Natació.
Chiquito Bilbao-Lejóna
Herbolzseifmer i ZsviNil. a le g .10 16:
Iler, foren els nedad0r$ hil e en les
respectives categories de debutants,
Solozitbal Abasolo
juniors i seniors, assoliren els primen llocs, i coral a bones acçuacions
contra
cal remarcar les de Cartilla, Brull
i Borras, que d'ara endavant poden
Quintana II - Pasay
ésser considerats com a nous bracistes.
DETALLS PER CARTELlaLa classificació general fou aixi:
CATEGORIA DEBUTANTS
e. Miguel Vilaldach, r na. 36 s.

RESULTAT'S DELS PARTITS
JUGATS DIUMENGE

de veurels
1 ESTEVE
Telatfen 72084
regar./

ACIO

Diumenge al matí van jugar-se
partits corresponents .al Concurs
Social.
En el primer (del grup C), Puig
i Gama, Vermells, van perdre davant Alonso i Bardinilla. blaus, per
31 a 40 punta.
Del grup B fou el partit jugat a
continuació entre Petit i Esteban,
verniellm, contra R Bo i E. Bo, blaus,
Guanyaren els darrers per 40 punta
a 31.
En el tercer partit, del grup A,
Ortego i Molleda, vermells, jugaren contra Olivares i hfatesanz,
blaus. Un partit entretingut i pilotej at amb encela i indecís fins a
l'acabamcnt. Semblava que es decantava a favor deis blaus, per seguir la sort del dia (tots els partits eis guanyaven els blaus), ja
que rimes guanyaren per un puta
(29 a 30 ).
El partit de mes categoria es jugel en darrer tetaste i fou d'entrenament, entre Charroalde i Amat,
vermells, contra Vizquez i Steegman, blaus.
Sempre anaren davant els' Miaus,
si be 11011/és augment o disrninui
la distäncia en el tanteig, serme
els encerts del davanter vermell,
que no tingué, de inolt, un deis
seus millors dies , mes regular que
de cestum Vazquez, i segur com
sernpre Steegman, deeidiren et leertit per 40 a 36 punts. També Amat
eatigne (ore* be.
ELS PARTITS DE DILLUNS
Els partits jugats ahir donaren
eis següents resultatat
- Matesana-Risquci, 40; Capcllauandó, 38. ,

eoluntat, acompanyades d'una ucelient constitució lisies, el, quals
dots, en els set', pocs anys, retultaven una cosa extraordiniria. Amb
tot aquest bagatge de qualitata Antoni Sabata feu els primera pastos
vers el lloc reservas solament als
gratis ramplona i quan ii mancan
molt poc per arribar-hl, el destí fatal enderrocà aquella obra que la
joventut fou impotent per defensar i
Antoni Sabata ene deixis per semrn.1 emportant-se'n pecó, de la terra
l'afecte i l'arnistat mis sinceres de
tots aquells que tinguérem la aOrt
de poden-lo anomenar company.
I encara avui, en escriure aquestes
astiles, una sensació agredoka
ens fa recordar aquella Jaitna d'infant Untada en un coa d'a&
Jeta i unes paraules inen dels nostres
-Bon amin, descansa en pam

ANTONI TR100
4-5: 2, Lidia A. Garcia, s In. 38 43 3.
Agustf Sala, 1 ni. 42 s.: 4. »se"
M. Bruguera i Ramon Torrente, z
111 - 43 s. 2-5; 6. Salvador Duran, g
en. 44 s. 3-5; 7. Manuel Tey, e m.
47 s.; 8. Andreu Nubiola, e m. 47 a.
2-10; 9 , Basili Costa, a nu 4
8-to; io. Pere Codina, t m. so a.;
ri. Caries Martí, 1 ni. SO e. 2 . 5; 12.,
Josep Llansä, / 10. 52 8.; s3.
Ilem Ornbravelia, 1 m. 52 s. 2-5g
1 4. Albert Dorca 1 m. 55 s.; os.
Emili Molínes, t m. 55 a. 3 1 ; 16.
Manuel Muriedes, t m. 56 a.: 17.
Joaquim Porra, e ni. 57 5. 2-5; ta,
Vicenç Montesiuns, 5 ter. 59 5. 3-3I
19. Francese Sabater, 2 ni.; 20. Malent Mollea'', 2 117. 01 3. 3 ,5; 21. Joan
Martí, o M. 3 s. 7-10; 22. Josep Casamajó, 2 m. 7 5. 3-5; 23. Daniel
Campo, 2 M. 22 5, 24. Jordi Brull,
2 771. 23 5.; 25. ErahCCIS.0 Paré; ara.
23 s. 1-1 0; 26. Caries Pedra,
33 segons.
CATEGORIA JUNIORS
1. Martí Herbolzseiner, a m. 32 s.
1-5; 2 , Werner Eggert, z m. 35 s.
3-6; 3. Emili Feliu, 1 m. 36 a. 2-3;
4. Jordi Cariilla, z m. 36 s. 4-5: 5.
Enric Fedi, 1 in. 40 s. 3-5; 6. Andreu
Lepage, 1 ro. 42 s.; 7. Enric Abraham, u hl. 42 S. 2-5; 8. Ricard Canela, 1 111. 42 5 , 7-10; 9. Ex-aequo
Amadeu Alexandre i Juli Castellä,
a in. 43 s. 2-5; Ir. Pece Nubiola,
47 S. 2-5; 12, Josep Canela, t m.
50 s. 2-5; 13. Caries Bonacasa, o m.
53 s. 6-ro; 14. Joan Boira, a tri. 54
s.; 3-E 15. Vicenç Santpere,
59 s.; 16. Joan Sana«, 2 ni. a6 e.
3-5; 17. Josep Carrasco, 2 171. /8 re
gano, 2-10.

CATEGORIA 81144I0R8
3a 16 11-10:
2. Josep Cabrejas, a 111. 32 u. 4-51 3.
Ricard Brull, 1 m..34 Ts; 8-1o; 4. les-

•

1. Märius Zwiller, e la.

mon Borräs, I na. A s. 4-5: s. Didae
León, 1 m. 38 s.; 6. Jaume Cruzas,
Tu. 40 s. 4-5; 7. Carlea Cairo!,
41 S.; Angel Sabata, t ha. 42 54 9.
Julia Cabrejas, s en. 43 e.; 10 Lluis
Santacana, 1 m. 45 S. II. Maribel
Lecha, r ni. 46 s.; 12. Antord Trigo,
1 tn. 47 s. 1-5; 13. Gonçal jilltillet,
m. 53 s. 3 - 5: 14. Josep M. Puig,
m. 53 S . 4-5; 15. Joan Gartsper, e
m. 58 s. 2.5; 16. Rafe! Jiménez, 2
m. 04 S.; 17. Amadeu Costa, a /21.
04 s. 3 - 10; t8. Llorenc Arana, 3 In.
12 s. 3-5; 19. N. Canut, 2 as. s6
Tusquests-Llobet, 34l G, Llebet-

BoldE, 40.

Escudero II - Jordä, go; Lizaro-

Bagunyä, 30.

Renom -Riqué, 35; Puigtnattf.
.
Ei 11,,,33t
inutearscssa
G
darrer partit va Esser e/ Inés
de debb i verzeié
ienyie
e
r
Aramendia-Torrents per
lat .arella
dos punts de diferencia a GutiirrazMas,

Al Club Manisti
Interessant va resultar la matinal de pilota que, organitzada pel
Club Manista, es jugà diumenge al
frontis del carrer Aluna. •
Obri canxa un partit correspoaanlaeot a,i.
Ten,etutritme a qlecaCoino er rsLe ianSfguo eneiart lee nai spbt
contra Lafuente
Resulté el partit molt disputat, puix
que els quatre jugadora s'empraren
a no perdre un sol punt, per la
ollat cosa la partida dura mis de
duro
de 30 a 29 a favor del
El resultat
campió Lafuente i el seu company
Mata és fidel reflex del desenrotIlament de l'encontre.
A mi jugaren desprea Andreu i
Pérez M. contra Guibernau i P é rez A, Partir loma 'Antelas, que

Frontó Principal Palsce
Avui, (limarla, tarda, 4'15
LUCIO - GARBIRPIDIA
contra

MALLAGARAY-ReilleVARNIA II
Nil, a les 1 0'1 5

contrikeitridi •

••

PÚBLICITAT

te========, =e/3n•• •• 0M•MwMaOTM,511191eNla al.IMOMMMI n•n••n•nnn•••
iä•a. faior dels segoris et ft1.

t anunciat en te er
Rosich i Seguer. COea
BOBA
a no va celebrar-se.
Eni "da er lloc, Puig i Anglada,'
En vista d'haver estat signat el
Xer,%414,,,S9AKKv-gygia-i,Beee `115112"- Gydé-Arilla -t'e' al ' Campio
patin, cura
bu,,-Jugaxin
,
d'Europa dels pesos mosca,. el-nat
de jugades excellents, oferint la vicwimer esmentat ha demanat l'ajortória als blaus per sepihw„.„6
dament dé l'encontre que havia de
disputar el proper dia e contra el
Al Club Atano
rrlitanis Tonea..e"e
• Al° , froidlAet :1.iatUte .cloctcatlaD e En la reunte teelebraea-abansbert es jug à diumenge un bon prod'ahir a la sala Wagram, de París,
grama de pilota a nia entre ele.
Yvet vencé Thibaut per inferioritat
,
rrients ,-del Club Atanea
•
vuitena represa, i Tete ja
partit
46iggai
En 'el --Pfilnef
LAnatiot per punts.
reu gnanyaren a Montón i Ricard per
Está a punt de concertar-se-un
3 0 punts a .57.egon matx entee Huat 1 Decieo,
A continuació,e
en el qual ei Mirrier posara' en joc
laco venceren per 30 a ti a Garciaseu tito' de •aztetpió ele França
Guillén i
deis gall. Hom reiordare que en el
Més igualat
primer encontre entre aqueets boel qual Santauleria i Valensa van
xadors, disputat a Lió, Decico reperdre només per dos punts (23 a
aula vencedor per punts. ts pro25), davant Elorza i Garcia-Guillén.
bable que abans d'aquest campionat
En el darrer, Hernändez i GasHuat boxi amb Petit Biquet per al
cón contra Borras i Segalas efectito] de campió d'Europa dels gall,
tuaren un ,excellent partit favoraque ostenta el darrer.
ble ala „ primers fins a la darrera
— Lenglet, que ha estat recen&
desena, quan, igualats a 27, sortiment
operat, no podrà defensar el
ren davant Borras ,Segales, que seu tito!
de campió de França deis
guanyarei iter''34 pflfltš a 27.
pesos forts contra el seu challenger
oficial, Alf. Sauvage. Així ho ha
fet póblic M. Arthus, manager de
Lenglet.
ilvO grzs,Pg NEU •
— La Federació alemanya ha
acordat que un boxador amateur
pugui actuar d'àrbitre en combats
Xalet de La Molina
• • Del
e s
entre professionals. Hom recordarâ
que setmanes enrera la mateixa
de
Federació Va acordar interdir el
1114eitliiçió del règim
pas al professionalisme de cap bollits Meres •
redor amateur durant l'any 1934.
— Dissabte, al Central S. C., de
fa ipúblic que a partir de priParís, Candel yermé Garcia Lluch
mer ele- gener d'enguan y , el regim' per punts. El valencia fou dominat
d'estatge al Xale de La Molina so-, palesament durant deu rounds. En
friri la següent modificació en el la mateixa reunió Bianchi va batre
.que es refereix a les llistes d'ins- Marco per inferioritat a la setena
Litipcions 4tepartiment dels tiquets
represa.
per als llits i lliteres:
--- A Nova York, Leonard Di-Les llistes d'inscripcions s'obriran ron, "poulain" de George Godfrey,
etent de costum els dilluns al //mil trencé el pes fort anglas Jack Peti ! i continuaran exposades fins dijous (er.. El dia ro del corrent, a Lió,
—
la lee tres de la tarda. En aquestes
Alistes eanicament pedrea inscriure's Decico sera oposat a Magliozzi.
Aels_ctioperadors del Xalet i els socia CICLISME
.el Centre Excursionista de CataHeus ací la classificació d'ahir
lunya. El repartitnent deis tiquets al migdia als Sis Dies de Brusseles
fati
el
di-.
que els corresponguin
les:
Primer, Charlier-L o ncke (30
-jous al .vespre en comptes del dicenpunts); segona, Hamerlinck-Detdres.:emis es venia fent _fina
bruyekere (ro punta); a una volta:
Feta aquesta distribució; els 'loes tercer, Brasspening-j. Van Kernsen (1 7 punta): quart, Alber t•que quedessin . disponibles i aquella
Buysse-Denecs (12 punta); cinquè,
que no haguessin estat retirats el di(11 punta);
jous, seran expedita als no socia en aBroccardo-Guimbretiere
dues v ol te s: sisa, Pijnenburg- g en er al el divendres, a dos quarts
Wals
(16
punts);
a
tres
voltea:
de vuit de la tarda, i,a mesura que setè, Mouton-Boucheron (/8 punta)
es vagin sollicitant. Queda per tant
vuite, Martin-Smets (16 punta);
anullada la llista provisional d'ins-i nema', Schoen-Richli (s punts); a
cripcions per ala no socia.
quatre voltea: desa, 8 i 11 e t-Van
Les tarifes vigents no sofreixen Vlockhoven (9 punts); a cinc voltea: onzè, Prunea-Aulós (13 punts)
cap: alteratióe
a sis voltes: dotza, Jules Van He i
(o punts); a vuit-velVanNu
voltes: tretzè, Bonduel-Van SlemBOXA
Crouck (18 punta); catorzè, Jean
'Aerts-R. Gissels (6 punta); quinzè,
Bresciani-Pugliessi (2 punts); setWalter Neusel segueix
zè, Henri Aerts-Haessendonck (o
punta);
a nou voltes: disseti,
imposant-se
Flaats-Vinggen (18 punta); a dotze
divuitè, Van BouggenhontEl pes fort alemany Welter Neu- voltes:
Pe Verheagen (3 punta); dinovè,
sei segueix imposant-se als Estas
Duray-Haegenlsteen
(o punts); a
Units. En el seu darrer combat dissetze voltea: cinta*, Odile Van Heputat el proppassat dia 29 al Ma•
vel-L. Mullen (o punta); a disset
dison,Square Garden, de Nova York, voltes: Albert Mús-Verreycken (o
va vincer fàcilment per punts en punts).
deu represes. el gegant Impelletiere,
— El dia 53 de gener, a Brussellea, tindri !loe la primera prova de
que no fa gaire fou al seu toro batut de-la mateixa manera per Tommy velocitat de l'any e 9 34, per a la qual
cursa el rei ha donat una copa.
•Lougleran.
Scherens, Richter, Micharc4 HoMAC CORKINDALE ¿S BATUT neman, Gerardin, jezo i Van Eg• :PER KING LEWINSEY
mon ja han signat la inscripció.
Van Vlockoven debutara com a
A . 7pes fort . britànic Mac Corkin- staier
contra Leynave i Hornqüe l'estiu- passat van/ veure
broeckx.
la- Monumental en combat contra
— Els notables corredors basPaulino Uzclidun, que el va batre
Hargues i Incegaray i el mar-per punts, ha estat suara vençut als tos
sellós
Aymard aquest any defen-Estats Utiits per King Lewinsky. saran els colora d'Automoto.
va
tenir
efecte
el
passat
-Él combat
FUTBOL
,Ma'aera
.... --e . Chicago.' .
El Slävia, que ahir va actuar
ZOBÁSI ARA CONTRA FRERE
contra, el Barcelona, abans-d'ahir
La reaparició d'Ignasi Ara és esva
jugar contra la selecció valenperada amb cert interès pels nostres
i empatà a cap gol.
aficionats, els quals confien veure ciana
— Al camp de Sant Mames ha
confirmades les esperances que en la
tingut lloc un partit entre l'Athletic
nova campanya -Ave ara va a em- de Bilbao i un equip txec. Ha queprendre té fundades el boxador ara- dat derrotat aquest per -vuit gola a
gonès. Maxie Frere, el seu adverun.
sari, és un boxador de ,categoria
— A Marsella el Donau F. C.
cona ho proven les mes victòries vence- el Ferencvaros per sis gols
per punta i abans del limit damunt a un.
— A Bordeus l'equip txec Piadd'hornea com Besneux, BouqUillon,
no baló el Deportivo Espafeol de
Neubaner, 'etc., Completen el proBordeus per vuit gols a dos.
grama d'aquesta reunió els matxs
— A Lisboa l'equip campió fou
entre Chto Morejon i Llorenç i
batut pel kirst, de Viena, per tres
Maresans contra Arias, a part de dos
gols a un.
combate preliminars.

i

HOQUEI

DENIA: BOXA OLYMPIA
GRANDIOSA YETI-LADA

'.:Arehiax Frere
Es' elea‘. localitats a l'Olympla
noQUEI

•

Campiónats _de, Catalunya
• Résultats deis partits de diumenge:
Primera equipe
Barcejona-Junior, 3- 0 .
oló ztniversitary, 8-o.
Terriása-Intrèpids, 2-1.
Segons equipa
Junior-Barcelona, 3-2.
• Universitary-Poio, t-3.
-intrèpids-Terrassa. 5-2
Tercera equipa
„Terrersa 3 iversitary; sqlaqs va
etentar-se.
'ireikár de
Junntior C - Polo

0

BaPCe/C11/PftliAAti.

Polo

B

-Intrèilid 8

0-0.
"re

A Sant Mames se celebra abansd'ahir un interessant partit d'haquei entre l'Athletic de Bilbao i
regulo indi de la Universitat de
Cambridge. Venceren aquests per
cinc gola a un.

T.44 144,

RUGBY

L'equip del Barcelona batut
a Poitiers per sis a quatre
Poitiers. — A l'estadi municipal es
va jugar el mata internacional de
rugby entre una selecció local i el
Barcelona.
El partit va resultar molt interessant i disputas', i l'equip eatale va
causar excellent impresió.
Per la sera part l'equip local va
actuar amb gran entusiasme i va assolir un triomf per sis punto a quatre.
AAI1C1ES PER A TUS (L8 ESPORT9
Aroma . 3b Tolden 32915 -

C

A
C

ATRE

Avul, -tarde, a les 5. COloSeal -Matinée.
Nil, a un quart d'II, I rada salt: Pealt
dala exila

GRAN TEATRE DEL LICEU

CON EL PELÓ BUFA/re

Clamords trlomf de Margarita CarbaJal
Aval, vuitena nie propletat 1 abonament.
Funesta popular. Batuquee a O Mes. A dos 1 teta ladompanyl , , Gran presentaelO,
quarte de deu. Comiat de la celebre
frtlalu Ttnay *Militan°. Darrera retareteasentado do MADAME BUTTERFLY,
nent-IU part els notables arllstes Civil
1 Cermol. Entona Comlat deis celebres
TEATRE
artistas Naapouloue. BUrdlnO, ceresol,
Caberle]. Darrera de MANON. Dissabte, Gran CoMpenyla Lírica de LUIS CALVO
sreeatrena de t'opera en tres actes I sis
en la miel figuea Peminent oarstant
"qbarlres, del mestre Amadeu Vives,
▪ A D'URIAC, pel celebre tenor Misape, senyoretes Umbela" Galla0,, .. litar iftes
1

,

NOU

Psenyors

rifan.

TEA T

col-unes 1 atuse u).
e

TEATRE NOVETATS

uest locar asta tlótät)-4
centeal
Avitti: tarde, a dos quarts deetene
Eadeveniment Lirio
'
Ser., NO FALTA NAIDE; son.,

DOÑA FRANCISQUITA
Per

anda, Rossy, Mba, Benitez 1 López

pelaste.: JUEGOS MALABARES,
per la gentil TrIni Avelll, I

del (Da

EL HERMANO LOBO
pela grans cantants Cera Raga Emiti liendre!, L'ale Fabrega t, Avelli
1 els altres Resistes. Esbart de
Dansaires. Cobla, ele. Fastuosa
presentada. N11, a les deis: s EL

'

DINERO! 1 realt dellrant

EL HERMANO

LOBO

pelo eminente Resistes Pau Noriega,
Palles Herrera, Ricard Mayral 1 els
anees artisles de la larda. Demä,
larda 1 nut, Vean Mara,

les dcii:

LAtiLÚZ DE HIERRO
•

-t

TE ATERE:, APOLO
;talaron 11911,,, Compuse; letertrily1_
,
A les cinc: EL 1111STERI DE LA
Q UARTA AVINGUDA: butaca 1 entrada,
una pesseta. A un quart d'onze. 1 ‚lernt.
larda 1 LES DONES HAN GUANYAT,
d'Alfons Roure. Dijous, larda: ELS
PASTORETS. Per darrera segada els
Reta d'Orient celaran les caries dele P e
-ine.

memamMeame

Cineme s
larda, a le s d. allt, e le›. to:
REVISTA PARAMOUNT. LA MUJER
MODERNA (documental). EL. MA-.
l'OSERO (dllanixos) I SI YO TUVIERA UN MILLON
Són films Paramount

Aval,

TEATRE BARCELONA
Rivera --De Rosas

1

Aval, [limarla. Tarda, a un (luan
de sis:
LA RAFAGA
NO, a un amad d'onze:

DON INMENSO
Peina, diteeeres, sarda, Niveló per
distingits atas:Masa: EL TIO MORIUS. Nit: DON INMENSO

0.11.111.

Companyia Casimir° Orte
Avui, tarda, 1/4 de 6: TE QUIERO,
PEPE. Nil, 1/4 d'II: LA TELA. Dema.
tardas LA VOZ DE SU AMO. Nit: LA
TELA.

PUBLI CINEMA
acuilma, MundIal,
Eta. - Besan! continua

Gran Teatre Espanyol
COMpanyla de JOSEP 8AN'TPERE
Primera actora 5 directores:

I figiOna

A ROLLA I A.

rrrrr OA

Minarla, tarda, a les cine. Buta-

Vlatges Butaca UNA PESSATA

1,141ZU

ramos 25627-24eir

Tarda, a les 4, nit, a les 10:

ca i entrada 1 pesseta: UNA NIT...
a les 10. El cartell deis exits cómics:

ExIt sonso parló de

Aquesta šs la una fa tres

FRA DIAVOLO

Die I, estrena d'un vodevil de carnes
encane:

Per atan Laurel 1 Oliver Hardy

RASPUTIN1

EL NUVI I EL LLIT
O EL TINENT CARDABO
, Recordeu aquest nom: PAPA VERD
SlUVIA,

11111111M1n•••••nn,

Olympia
GRANDIOS EXIT
SUCCES INDESCRIPTIBLE
DEL GRANDIOS PROGRAMA DE FESTES
compost de
22 AT ACCIONS INTERNACIONAL)), 22
novas a Espanya
Avul, nit, a les 10:

Q

THE

KOWES
' LOS LOPECITOS

ALAMAR - PIKI-PIXI
OMIKRON
BANOLA REINE - BROKINAY-DUU

SPURGATS
ANTONET - BEBY
A riere!! A riere!:

Els dominadora del verilgen

THE

4 WALLENDA

(nous a Espanyat
Ele indisoutibles rala del cable asma.
15 mlnuts d'Intensa emoc16

STANLEY BROS

(els alegres marinera)
'Número vedette a tots els Cures hei mon

°semi& Elena 1 Thelma Tood
Film Metro Goldwyn Mayor
Es despenen tocata/5 amb tres
dies d'anticipad('

dais indiecutibles aloe del Clec

CLIFF - AEPOS
110BElif

fl MEMOS

RAMBLAS
Rambla Centre, Se I SS- Tf. 18972

Aeros
es un espectacle ple dana I d'emocie
•
CLIFF MEROS
presenta diversos exemplara de tigres,
(santeros 1 Ileon*, aran els quals executa
Ireballs tan diversos I originals com

Canción de Oriente
una gran creadas de llamen Notaren, Relea !layes I Lewis tiene.
en eSpanYel
(C.3810 cantil:AM)
1111•0111..

SALÓ VICTORIA
Valencia, 289 I 291. - Telafon 72938
Atol, Mmarts, tunda, a les 4'43, I nit, a
dos quart5 de deu:
.
UNA VISITA A LOS SANTOS LUGARES
(documental)
LA CONQUISTA DE PAPA
per Paul Lukas I Dorothy Jordan, I

ase

4.611••••

ett

SALONS CINAES

úU Äto g s

TIVOLI
4 tarda I 10 n11: "La vida privada de
Enrique VIII", Charles Latschten. Cómica, Noticiara 1 Revista
feratelA
4 tarda I 10 n'u "Su ente° pecado".
Ronald Colman I Kay Francia. Actualitate. Dibuixos 1 Magazine
CAPITOL
4 tarda i 945 nit: "Duro de petar", James Cagney. "Central Park", Ruin
Blondell
CATALUNYA
4 tarda I 10 nit: "Boliche". limeta, Fugazot 1 Demare. AcluallIals i Atracan!,

z

343 lirIa
" Tres amigos".
.E1 dinero maldito". "Infierno en Oda",
Noticiar'
ROZAL
Continua 345 larda: "Los cbtfladOs"
"El dinero Maldito". .InDerno en vida" BOHEMIA 1 PEDRÓ
Continua 3*-13 tarda: 'Tea Diavolo",
Tino Pallera. " Arnerlean bluff". l'El
malvado ZarolT" i llibuixos

• zARRER MOYA (ARIBAU I DIAGONAL,

CALENTADORS AUTOMATICS
PER A BANY
Garantia absoluta, des de 100 ptes.
PROPIETARIS 1 ADMINISTRADORS DE
FINQUES: Ja està reoolt el problema de
reparacions costnses del aparells escaltaddrs. Amb Una assegurança dels dits
aparells els // miren lonir sempre en pertecle estat de funcionan-len!, evitan!, d'aquesta manera qualsevol accident

Fàbrica d'Aparells Sanitaris

de FRANCESC ESTEVA
Corts, 502 i 510

CINEMA PARIS
Tarda, 430. lelt, 9'45. EsdeventeluematografIc: Revista, Reportatge Paramount, Documental.
GRAN GALA MICXEY (Watt DIOney). Reportatge emodonent. TRES
CERDITOS (Walt Disney, en CO.
loes). La mes formidable produccid del segle EL SIGNO DE LA
CRUZ, consagrad(' definitiva de
Frederic March, emb Elisa Landl,
C. Laughton 1 Claudette Colbert

REIS

ROYA

Avul, colossal programa:

Budapest
Hilemos per
enLorelta
Young
cli castella,
BOSFORO
LUCES
DEL
sonora, per Gustav ' , mellen I las:mita Novotna. NOTICIARI
1 DIBUIXOS SONORO

TEATRE BARCELONA
Divendres, 3 de gener, nit, a dos guama
d'onze. Dimarts, 9 de gener, tarda, a
les 5/3:
dOS costeen% de donan

ARGENTINA
amb el concurs del pianista

CORSEGA. entre Ileuntsinar I Anbau
NOTICIARI FOX. VUELVE A
tdor timen' ail . TOCAME ROQUE,
HOTEL ((n'alees). EL ?MOMO,
nocasaS.
per .1•00 BroWn (u)
SECRETOs
•55~4 irvireilt%
crearle ge .,, RossIta Diez, Miguel
Liaste'
Ricardo
Onlee2 r
.
.

amrd

.,

Equips coustrucció autos, des de 6 pies.
Equips construcció avions, des de 10 pis.
Equips construcció trens, des de 7 pies.
NINES caminadores, inerencables i rentables, ulls moNibles
pe rlant, des de 2250 pessetes
DARRERES NOVETATS DE LA

CLINICA DE BEBES - Tapineria, 6 (Via Laietana)
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FERRER BATLLES
CAMISER
3 6 , BOQUERIA; SS
DESITJA ALS CLIENTS I AMOS UN PROSPEI R ANY NOU

¡LUIS GALVE
Localliats de 3 :s

iO

pessetes al Teatre

Barcelona

Vies urinaries - Matriu - Sffilis
Clínica Gallego ,„,„,„cia
Diatèrmia - Raiga X
19 COMTE ASALTO 18

Director Dr. J. Riu - Consulta de zo a

a

i de 4 a g. Diumenges, de ro a

dles isrlaärtes Stftils • Malle secrete per crónica Qua
X - Cura rad l cal de 120 e • s. Place Universitat.
10 a 1 1 a • e E enn Lelo irne..etencie Olationta

Dr. Mora r„,
TRANSPORTS

GRAN

la Vasco
Barcelona

TRANSPORTS RAPIDS
de

BARCELONA
a

GIJON
passant

per Saragossa, Ca-

'ahorra, Pamplona, Logroño, Viterta, Sant Sebastiä,
Bilbao, Santander, Torre t avega 1 Oviedo
Loco km. de recorregut, Loma
en

ROBES
PREUS REDUITS
24

!PUBLICACIONES CRISOL

cupons cofa

aquest, regalen/ cinc pesSeles en Ilibi • es .
Apartado 228 Tenerife
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VISITEU VITRINA
A L'EXPOSICIO
BAIXOS PLAÇA CATALUNYA
J. GRAU

Fabricanfs

OCASIÓ

LIQUIDEM

_ _

des d'ahir dissabte
Pta..

Aragó, 273 - Telefon 74790

5.4.4~edea~,a4

CINEMA ESPLAI

"FETT", construccions ultramodernos

Antonia Mercè

Petritxol, 12 -- Telefon 13G ' 7

MIMOS

a 21 plee. Equip sonor, a 19 pies.

1:En 61M

Per den

TEATRE

Telèfon 31336

CINEMA "HM", model metällic 19 3-1,

Continua

Concerts

zwxt

gAft-ACI U ELECTRIC

4. tarda 1 9'3 5 nit: . VIctoria y su húsar" (ilnicamenl tarda). "No dejes la
puerla abierta'', en espanyol, Rosita
Moreno, 1 una altea
PATHE 'PALACE
'Contlnin 4 tarda: " %link Terremoto",
.Danton", en espanyol. Noticiar/ 1 Ctunica
EXCELSIOR
4 tarda S 930 nll: COnslea (tinicament
tarda). "Altas Terremote". "Danton".
en espanyol. DIbunos
MIRIA
4 larda t 930 nii: Noticiar' 1 Chmtca
(únIcament larda). "Aviones y flema",
explicada en espanyol. "Rapteme Vd.".
Roger TrevIlle
GRAN TEATRE COMTAL •
Continua 3'15 iarna:
"El balcón",
"Aviones y fieras" explicada en copanyol. Relente Ud." Ragen Treville.
Dtbnixos

La Feria de la Vida
per Janet Gaynor. aVIII Rogers 1 Lew
.ayres
Dijous rimen, Regona. I clareara sentó
:t amolar

Inversertiblanls

CLIFF - ACROG
&cetrina el públic arel) tr seva moteendese !m'eme! en el "Veledrom de la
tot
alort". CLIFF-AEROS
Barcelona
•
be l'intrapid Roberto de Vaeconcellee
ens basta assegurar Q ue ea el
SIELLON GAVALLISTA DEL NION
Vasconcelloa es Paz de la •doma. Vascentellea, amb la sera am a "Torera"
execula rillgranes hiversemblanis.
A pesar de l'enorme preasupoat d'aqueat
super espectacle Internacional que yema
I aplaud1ra tol Barcelona, la Direrels)
ne VOLYMPIA Avenate sil pliblie ese
retiran els gratis de 8 puesta, la butaea 1 1 pesaste l'entrada gentleal

IHIIIIIH
so»

Mel: Natural, Realista
CON TARZAN ME BASTO
per )(en alaynard

Direccie lic OLYMPIA, aprofitant el
seo pas per aquesta capital, on s'embarcaran cap a sua-arnerica, el Sta 8 de
g enes'. a aconsegult contrae:ter per als
ales 4, 5, 6 I 7 unes tan notables
atracclons

CLIFF AEROS

.frejnississeieill444eiliesesstnn•••
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CINE

La

PatraccI6 de Cure mes sensacional de
unes les que s'han present:t1 a Barcelona

Chez Maxim's

1 del guitarrista

Dijous 4 de gener
4 únics dies 4

'dama

141
de
per FlOselle. AL DESPERTAR, per 5imon Navarro TARZAN EL POTRO SALVAJE, NOTICIAR( t DIBUIXOs

Salvador Ballesteros
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Doma, dimecres, no hi ha fundó
per a donar Use a la veillada de boya

Tarda a les 4'30; sin, a les 10:
Presenlació a Espanya, nomas per

IPIV alele " CM" MA.
Mara%) 1 W, * IS°111.13110HTEICLIAOREI
I . DIBUIXOS SONORS
A l'IRIS PARK:

J.

MONUMENTAL

Avul, tarda. oo 4 a t nit. a les 10:
Cotillos Barcena >en
YO, TU Y ELLA
amo Luis Alonso

TEATRE POLIORAMA

Aval,

CASADA POR AZAR

per

KURSAAL

EL HERMANO LOBO
amb el reparilment dr costum
Desnate a Comptanoria

Companyla d• comedia

ein

LOG 'CLAÉLEI

CentiMmosta aletee de LURIO GALGO'

Tarda, 430. Estaques des de tres

BARCELONA - IRIS PARK
Al eastcnorsitt""5"»-""

Redora la

,i

-

If E ROMEA

TaldfOn 19891
Cada cita, a lea clac 1 a un quart d'i
EL DIVINO IMPACIENTE, de Peinan,
l'obra- que omple el Sestee fa trenta
dies.
•

RUGBY

L'equip australià, en el partit que
ha jugat a París contra Anglaterta,
ha triomfat per 6 3 a
— Alemanya ha estat batuda
per França per 12 a 5.

T

Ete P

naves

a 27:

Mocadors seda ...
Gato ittpaca

—

Comercianfs

dotsens
18'00
190

COMP lt EM
tota mena de gèneres
d'ocasió i saldo
LA LIQUIDADORA
COMERCIAL
Viliarroel, 41, principal

040
Peces veta blanca ...
300
Redels 300 lardes
200
500 lardes
"
000
Cuanta punt Sra. 1 Sr. ...
3000
pali senyora
"
250
Lligacames senyor .........
Colla senyora novetat ...... 1200
600
Si/rancies panyet
3000
Comises fines senyor
250
...
Cinturons senyora
PUS. Pega
125
...
6051125 Illgacame seda
Chita seda per a Pespailla ... 075
Ptas. Metro

0'10
Cinta seda l'inclina núm. 3
015
nom. 5
"
mina 9 053
"
"
"
025
Puntales rifles Ocre ...
Pta
.. canse
200
Cabdell de seda Gol
075
...
Madeixes supersecla
0'80
Estrelles (DI cansa 4 d.) ...
Ptas. prosea
175
Botons necee, fins, des de
"
vesztiis
.•
" metall novetat 1'30
Pilotes de goma 50 I/O descompte
Cartons morral seda, a 0'10 curia

anietietZWeadW
gwituarawki,89

11011111109111 COMERCIE

BARCELONA
Vd. e. din.,31,/r Fide

Villarroel, 41, principal
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REIS
IMPERMEABLES
1 CAPET ES

F'ET1TS ANUNCIS
CLASSIF1CATS

D 111E

RSOS

PER A NENS

VIES URIN ARIES

EL MILLOR ASSORTIMENT

POLICLINICA RRRRR P1 505118
agahollee eerrelee
oeteetel :tensan,
Remota de Comoditas. 11 , I .«

Fàbrica: Bairn es, 18
I
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S I
MIA
Reli'.133L1lMIEIffl
20.000
PECES DE CINC METRES
UOUID Em A 1 , 25 PTES. PEÇA

li e lheld CHIE RCI K

I Villarroei, 41, principal
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