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LA TRADICIO DEL ES CONiFIRAM QUE ELS EVADITS DE VILLA
CISNEROS HAN ARRIBAT A PORTUGAL
LICEU
La travessia ha durat 14 dies :: Els deportats
han fet 1.800 mines marines

Vitalitat ciutadana
Dise,abte era inau gurada la
tem p orada d'épera del Liceo.
seria pueril voler donar entonelt que aquesta inaugural d'enguany ha tingut respecte espnclorós que la tradició barcotonina ha con.sagrat ; hem
gir, però, que no és aquesta la
primera vegada, en la 'larga lila/aria del nostre grau tentre, que
l'obertura de la temporada ha
!res un aire d'eneong:ment i de
tuteli visible fins per als no
abituats a la brillantes.a de les
aauguracions solemnes. En
iquesta ocasiö, eom en altres
Ja història barcelonina, la sala
del Licen en tal dia eom dissable
passat ha estat l'expenent de les
lquietuds o de l'optimista/e b arceloní; no té res d'estrany. dones,
que aquesta represa hagi refieetit, com sempre, l'estat d'esperit cree pels esdeveniments
Sempre, perü, també, lit
reacei6 favorable ha seguit ei
primer pas. i algunes teinporades eomeneacies en una atmosteta de deseoufianea o d'apatia,
a mig camí han adquirit la normalitat brillant de les temporades empreses seta els
auspici. Cree sinerrament que in
denguany seguid aquest curs
ascindent, perquè ¡ir:teles als ekatcnts que hi col-laboren en tots
sent. el públic no se seutira
defraudat ni un sol moment.
Cap altra instituch; bareelonina ha estat i és encara tan sensible a les vieissituds ciutadanes
ceno el Liecu. Naseut de la iniciativa privada, realitzada amb
la collaboraciú entusiasta de inUltiples interessos ciutadans, Barcelona .s'erigí un teatre d'òpera,
la illusiú naés ambiciosa de 1:s
grasos ciutats dc.l'ipoca, d'unes
rop_oge,:= i d'una r:quesa rnoit
toperior a les exigèneiea de 1.1
eat amurallada. Hem de peloperò, que sense el daltabaix
o la crema dels convento de
1 e15 difieilment el tindriein sithiet un lloc tan vital com el
qms ocupa avui; i lient d'observar. encara. que aquesta gran
obra era empresa immediatameut
després d'un deis trontolls més
g reus. més trägits, que registra
la història de la ciutat. En 1842,
la regalicia infligia dotze loores
de bombardeig a Barcelona; pel
setembre de 1843 comeneava l'aventura temeraria deis centristes, aventura que degenerà
set g e en regla de tres meso-,
durant el qual la poblae.i6
Barcelona queda recluTcla a la
meitat. I bé, dones: al cap de
trrs anys era inaugurat el Liceo
arob tota la pompa d'un esdeveniment memorable. I mimen
lo era, perquè el L'icen, del primer moment enea, ha estat una
d " les peques coses que ens

unit constantment amb Europa
i ens hi ha dalia belligerancia.
L'òpera i els gratis teatres
d'òpera són un tret del romanticisme vuiteentista. Durant tot
ei se g le,passät l'bpora ha estat
manifestació iní•s viva i autentica de la sensibilitat
Es comprén que les gratas ciutats
es delissin per tenir un temple
dedicas a satisfer aquesta necessitat que l'esperit del temps eresEls divos amb barbeta, les
cantants nimbades d'un halo de
llegenda fascinadora. els eseots
les joies de les dones, la solemnitat de l'espeetaele, l'animaciii
i el picant dels intermedia, la
passió pel virtuosisme, tot ajan
lubricat, estimulat pel sensualisme penetrant de la música, cohesionava un p Oblie fervorós,
que co feia un goig incomparable de trobar-se sota d'agiten.;
sostres 01/ tantes emociona eren
suseitades, on les imaginneimm
es posaven en una aetivitat delirant cutre els resplendors de
l'eseeoari i els excitants del luxe
i de la bellesa.
Aval sembla que a tot. amara
costa enormement de sostenir
aqu:sta tradició sensual i imaginativa vuitcentista; algú ha dit
que els gratis teatres d'òpera són
una supervivèneia ron/indica quo
no s'adiu amb la realitat moderna. No ho sé ; cl que si és cert
és que totes les grans ciutats fan
sacrificis considerables per a SOStenir la convenció social (pie representen i enrobustir l tradició
artistiea que encarnen,
I Barcelona necessita aquesta
supervivèneia, si és que realment
no és altra cosa >41(1 això, perqué és un dels PI-01s més legítima

tractava d'un vaixell de 5o tones pro-

d'un afilie dels deportats.
Els nàufrags de la Monarquia pietat
El capita Vinuesa ha declarar moc

ens reitera de veurc-lli Cap aspecte
trágie ni trueulent, i projecta Ilur csVilla-Cisneros, que salan passat cono
capatOr'.a darnunt del pla de la farsa
qui no (jiu res catorze dies fora del
erotesea, cae aluesta fuga. plena d'im/napa, corneneava de picar la curiosa
provieracE, de cops deixats en lame,'
tat públaca. Les persones amante de
cavilar, con/ és ara cls savia de café porta el segell grotesc de totes les co505 dc la paseada nionarquia. .
i els que es dediquen a resoldre els
La sltuaciä d'uns senyors que s'enenig:nes i xarades de la secció aixl
anonrenada deis peeiúclics, ja feia d'ice gegurn mar endim, en una mita barca, que no saben concluir el motor,
que s'ende:laven a esbrinar quines
que n., saben de navegar, que iguoren
combinacions i qUitos plans rediabalies
per despistar les persccucions, i, qui al/ SU ni què fan, s'assembla, prodigiosament, a tetes les actuacions que
sap si per cosa pillar, no es devien
s'han vist a Espanya des del cop de
haver enopescat els aristocrätics atSagunt fins al la d'abril de 1931.
genautes. No faltava qui cls vela ariQue eren, otrO aiNä, la guerra de
ribar al davant d'una esquaara i aiCriba i les del Marroc? Quina dixecar de terra la caiguda monarquia.
ferencia existeix entre ion veler perFine ¡ tot, diumenge passat, uns espontanis es llamaren al carrer, ar- dut en alta mar i un gabinet presidit
per Garcia Prieto, o una dictadura
mata de totes peces, i disposats a esd'Eom Prieto de Rivera, 0 del general
tovar-los el jaç per quino cls senyors
Berenguer, o, encara, de Ealmirall
fossin servits.
Aznar, director ele palla d'un rinitisTots elan ich illusions. i la realiredentat eiectioarnent neo- aquests
tate arnb tupa cruel, les esmicola i esbocina. Els telegrames donant conop- tres prestigio: La Cierva, Ventosa i
Calvell 1 Romanones, cadascun deis
te de "l'odissea" (com es de rigor
fatal% tampoc no sabia de qué anava
anomenar aquestes operacions tetes de
la situada? Per citar uns teto mes
'si fencerto t'endevino"), Fdissea,
recetas. l'intent dcl ro d'agost de l'any
dones, d'aquests dcsventurats fou ben
passat co germa de la fugida del 3t
distinta. Embarcats en un vaixell de
cinquanta tones, sonsa coberta, dar-. de desenihre. La segona té una eixicla
mint al ras, cscassos de queviures, còmica només perque Eatzar loo feu
avariats de mentor al tercer dia, no acabar be. L'atzar, que un altre cop
coneixent ben • bé la brúixola ni la car- ordenä la naixença de l'America del
ta de navegar, pastaren onze dies mor- feos de EOcceä, t en fan present als
tals de sud a nord, de nord a sud, i reis d'Espanya, que se la "rebentaren"
torne-nalli; finalment, extenuats i re- en quatre segles. de passada que arruinaven ceonämicament tote els posignats a tot, abordaren una torra igbles ibèrics i depauperaren la ran
norada, un els digueren que eren a
Portugal. 1 això féu acabar be, cono hacia de servir-los d'escambell (lelo
peus i d'esqueneta a favorita i paráen les pellicules americanes, la folia
sito.
aventura. Pera, aquests onze dies pasAra aquests senyors salan salvar;
sats tercio horribles.
I era precisament quan ella palien, poden estar-ne contents. . Perä els
aconsellem que no s'embarquin gaire,
perduro, exposats a trobar el vaixell
ni mai de la vida no pretenguin emde guerra espanyol o, encara Mor,
la tempesta o la platja hostil, que, per barcar-nos.
de la seva vitalitat extraordinätot E:puya, la gen perdis el temps
ria i del sen prestigi europeu.
imaginant-se combinacions eetrafoläLisboa, 16. — Els monàrquics esjama del /tosten Li g en (.,s una rica i malicies de gran politie. I ei panyols evadits de Villa Cisneros han
compensació a d'altres singula- que es ells, pla haurien canviat aque- estat intervivats per diversos periodi s citats han poe falagueres de Barlla barca per la presa d'on sliaelen
tes sobre el: detallo de l'evasió. El eacelona. Si tenim Hit barri xinès, fet escapols. La Ilegenda no tenia res pit:t Fernández Silvestre no ha volgut
atracció per al turismo que es a veme amb la realitat d'aquells po- declarar la nacionalitat del vaixell que
loa pertst els evadits. clocara atoe ha
deleix per les exploracions equi- bres bornes.
SaleC1. i aisä
declarar que no era francés i que es
Ferio, fet i fet,
voques, que es plan amb la coen-

ter deis cocktails de la púrria
ciutadana m és acreditada. bé
hem de tenir la contrapartida
nee.essäria per a neutralitzar i
refrescar lit curiositat excitada
per tan perillosos ingreitients.
El Liceo ea plena activitat. afavorit amb l'adhesió de totes les
c l a sses e:uf-adanes, pot jugar
amb iimit insuperable aquest paper. I l'interès de tothom, come/acula per les autorit ats,
d'ésser assegurar amb tot re,
plendor passible la vida d'una
de les poques institucions que
han fet popular el nom de Bol reelon a entre la gent selecta d'Europa.
('MILES CAPDEVILA

—Jo ja començo a no creure en la Fai.
•--Si no hem de creure en la Fai, aleehores... pleguemt

La son dcls vint-i-nou etarras de

¿QUI SERA GOVERNADOR
DE BARCELONA?
El que divendres era veritat no ho
es dilluns. Ja no serà goocrnador de
Barcelona Dencás. ni Seises, ni Irla.
dcncs? Ara sembla que el nemenament recattrá en im Conscller de
la Generalitat, que podria ésser Terradelles i molaré podria ¿asee Antoni
N'irme Sigui quin sigui dele dos,
l'agraciar dimitir:Ti abano la Conselleria, car el Comen de la Generalitat
no vol (pm un membre seu comparteixi funcions del ( -muera central arillo
d'alees del de la Generalitat.
Sentida que la cosa ha anat així:
El Sr. Tela no accepta de cap de
les maneres el Govern Civil barcolora, allegant una pila de raons, entre
les quals Ii hacia les de la n oca oslitt i la necessitat de ne desatendre
els interessos particulars i politice
cetro. radicare tete a Girona. En escunee nosaltres, divendres, la nostra
lalcrmacid , j a suposavem aque s ta actitud del diputat emporclanes pera
descomptävern que se li faria tal quantitat sIe pressions, que, vulgtres o no.
acaharia per acceptar. Pel que a nosaltres loa arribare apuestes pressions
la ii amen: però no es Poden qualificar d'irresistibles. El Sr. Iris les
l aug ui resistir perfectament.
• Tornä aleshores cc hisear-se Denras. per part de qui pot fer-ho. I a
vallar-se lee excencionals condicione
d'aquest metge santandrenemic, veritable äliga en afees de l'ordre públic.
Segons els setos p atrocinadors. i honre
que — seamos ello arabaria en un
mes lotes bes CaU110' sie pertorbacni
rial i criminal de Barcelona. Malgrat
aquestes seguretats tan rotundament i
tan autoritzadament expressades, e l de
Ealtra banda de la barricada no es va
deixar enternin I ainb lona mena de
resistencia passiva i lo,. per he que
inflexible taninateio:, digna d'un hon
diplomátic. 110 us cedir ni un ram
en la seta actitud, tot i receneixent
— ah, sima sí! — que el candidat s'ho
N alia i que ni per un incinera dubtasa de les meravelloses condicione del
cap del s escamots, condicione que, de
tomes maceres, no romandrien inedites
gaire tenme, setos Mane, car Cataltm. pya podria aviat aterofitar-les. aloa
eue el fraguas de serveis s'anés inSessel ficant.
Fracassat — per tercera o (marta
o vegada — l'intent dencasista, hom

'toral a

me, val a dir-ho, de la solucid, Selves.
I C9111 que aquesta manca d'entusiasm 5 semblava. bilateral, no s'hi insistí
catre, i hom canvià aviat els termes
del problema.
—1 si tornéssim a estudiar la solucia Conseller de Governació?
—No, al g a, 110. Caldria que atraes
dimitir.
—I té, que diniiteixi. FI nomenarein Cene a Terradelles i no corn a
Conseller.
--el si parlissim d'un altre Conseller. per exemple: Antoni Xitau?
—No hi ha cap inconvenient. A Madrid és dele més ben vistos.
—Pera hauria de dimitir, el muele
que Terradelles.
—Que dimiteixi.
—I la incompatibilitat amb el carrec it diputat constituent?
—E. veritat. Caldria cercar una
fórmula. Potser considerant-lo governadar ¡aterí...
•
així quedaren les coses aloje: amb
les tnajors possibilitats que aban s d'acabar aquesta sennana reacio ocupar
el cachea! CHIC Moles deixara vacant,
a Antoni Nirau, lose politie pie de
tenacitat i — segons (buen — tallaré
ple d'energia.
Si soleen ésser loen exactes, hem de
dir que tamorhe podria esser que les coses 110 anessin aixi. Contra aquest a
solucia hl ha., dins de l'Esquerra i
«ibis stet Govern «le la Generalitat, una
innegehle oposicia. Oposició de carácter politie — Cl rentable palde que
algd té que prengui l'Esquerra en
orquesta moments l'espinós cartee — i
.pnSici6 de carácter personal.
Pera d'aixa no volem parlar-re. Ni'
d'aixa, ni «le les veritahles rallos per
les qua!, s'Ira insistir tant en favor
de Denás, ni de l'hostilitat que va
envoltant la persona de Terradelles,
ni de la manera coni Selves ha estar
eliminar. No volem que , 115 pimpollo
dir que sons tendenciosos. Ya s'Ino faran ello rolo— i no els mancará feinal
Pera, de tetes maneres. sembla que
aixa s'acabara que tampoc en será el
senyor Antoni Xir,tv Palame perque al
grup que domina el Parlament, que
1.`e el mateix que té el Govern, ros li
fa ga ir e geolcia la respotosabilitat d'aquest carece i, en definitiva. llama
d'ésser el Coserlo de. la República el
que resolgui perquè de Barcelona

parlar,. acuse gaire entusias-. sembla que no . en surt la solad&

ele iugithis hagueren de fer una nootexa
de 15 quilänoetres a peu abans d'embarcar-se, i que grácies a disposar d'una embareacid sumament rápida aixer
els ha peones mantenir-se allunyats de
la ruta que segueixen els grans
burlant d'aquesta manera tot el que
saia fet per trabar-los.
El capitä Cabaftas i el tinent Moren ha donar tambe algunes (ladee ,
fla dit que Ecvasió lumia pogut esset
descoberta de seguida perquè quatre
dels pazsatgers havien estat invitare
pel governador a menjar el raira de
Cap-d'any. No menjaren rabie sind
sardines en conserva, que trobaren delicioses. La seva embarcació era un
valer provén d'un motor auxiliar amb
o l i pesat, el qual solament teten funcionar tres dies.
Ev i dentment, les condicions d'higiene eren deplorables, perque els 29 deportats han de dormir sobre les planxes
del forras. Ea els ¿arrees dies de naves
gachó els queolures escassejaven, aixi
com el pa.

voliant d'una
frase esgarrifosa
Al

Ili ha en cl Ilenguatge vulgar
niot ten-ademe:a plebeu, perO
tanniateix usat per tothom, per a
descriure l'excés i la impertinencia
del "parvenu”: "él un poll ressuscitat".
Coniesso sense vanaglenia que no
se ben be en qué' s'assembla l'home
que de cop i voltio ocupa una situaei5 per a la qual no estava preparar
a Eintlecent parasit que torna de
mort a vida. 1.a nieva illustraci5
zoológica no arriba, a aquestes filigranee... ;ni la mueva experiencla
ta nopoc!
Puf) la imatge sernpre mala causar una gran impressió. L- na. gran
¡rotures:s ido i una mena de tastic indecible. "Un poll ressuscitat!" Es
clar que contribucix a l'efecte el to
colon/len/cm despectiu en que sempre es pronunciada aqucsta irase, 0:1
de vegades cerca vchicle la magnifica justic.a i altres vegades la icterica cnvcja.
Entre paréntesis, ;No secan les
imatges o comparacions que com.,
nen un terme mal conegut o inconegut del tot les que ens produeixen una sensació mes forta? Malo
temo. Moltes regado velen persones que s'emocionen intensament en
sentir una poesia plena de metaforos, potser sublime. pece, que per
a elles han de restar si fa no la
ininteHigibles. En aquests casos diríen que la ninsica verbal acompanyada de petits indicio de comprensió basta per a encornanar l'esgarrifanea...
Pera cloguem el parentesi i tornera al tema.
En la nostra época, la terrible
frase, que decididament no %mil repetir, loa adquirit una gran circulada.. Naturahnent, ¡Coni que eus Orsbene en una epoca de trasbals,
metamärfosi! La terrible frase és
molt aplicada, i no sempre amb solfa. Pujar de presea, si és en alee
del mèrit, no sols no és cap minva,
ni cap tara, sinó que es una de lee
coses mes belles del món. iPenseu
en Napolea, general en cap a vinti-cinc anys! ¡Penseu en Rafael, celebre i Malocas abans dels trental
OPenseu en els gratis milionaris ameFiemos que eren venedors de diaris
o grooms en un exprés i a capia de
techan i d'enginy han arribat a l'imperi eutocrätie! Tots aquests exemples i altres, molts d'altres, (n'e ea
tstl pla menys espectacular els roprocioteixen s'dn reepectabilissims.
Lis de Ilei que els saludern, capell
en olla.
Cal anar amb compre a marcar
la gent a tu la una frase ruda que pot
constituir la máxima iniquitat i Veapressió d'un concepte castissista de
la societat que es un pecat i, de mes
a Inés, un error.
Cal reservar la terrible frase plebes per al nono de l'animal humà
que realment ha pujar sense cap
rneteixement, a «Tia d'intriga o de
g amba. ¡Ah, aleshores, quin furn tan
negre tan sorollós s'eleva de la
marca acabada de' gravar! ;Quina

pudor de llana socarrimadal
camas SOLDEVI",,A

F. VEHILS VIDAL;

L'AVIO FRANCES "ARC EN
CIEL" HA VOLAT DE SANT
LLUIS DEL SENEGAL
A NATAL
Es la sisena travessia de
Sant Lluis de Senegal, 16.—Abans
de la sortida de 1" Are ea riel" l'enciriyer constructor de l'avió, M. Conzinet, ha declarat que esperat-a arribar
a Natal en 14 l'ores.
Gràcies a l'aparell de T. S. F. (pe
l'avia porta a bord es possible seguir
cada mitja hora la marxa de rapar/oil.
A les 3.30 l'aparell es trobava a 10
gratis 30 de latitud Nord i a 21 graus
22' de longitud Oezt, al I barg del cap
de Verga, Guinea francesa. En aquest
moment havia fet 7oo quita:oletees a una velocitat de 240 quilametres per hora.
A les 10.30 l'avió es trobava a 7
gratis de latitud Nord per 25 graus lo'
de longitud Oese—Fabra.
Sant Lluis de Senegal, 16. — A les
4'48 d'aquesta marinada ha ernprs el
ool transatlàntic el trimotor "Are en
Ciel", que es dirigeix a Natal '(Bessil).—Fabra.

l'Atlàntic Sud

Natal, tú. — A les 19'15 ha aterras
en aquesta població "Arc ea
Cid". — Fabra.
París, 16. — La travessia de l'Attantito sud, per l'avió gegant trimotor
"Are en Cid" constitueix una viciarla completa per a l'aviació francesa.
ja que la tripulada, i el material eón
completament francesos. Es la risena
travessia d'Est a Ozet sense escala,
pero és la primera feta a 200 km. h.
de promedi. Durant la travessia, la
tripulada, comunicava per radio amb
Amirica i ardo .Africa. — Fabra.
Natal, 16. — L'"Arc en Cid", que
arribo a les 19'15 hora de Greenwich,
pertant 7 persones, entre elles el pilot
afermoz, ha cobert els 3.160 quilòmetres que hi ha de Sant Lluis del Senegal fimos a Natal, en ta h. 27 no.—
Fabra.

EL DIUMENGE POLITIC

(Scgucix a la higina d'Estanya.)

FULL DE DIETARI

els de 90 ptes. a 75 ptes.
els de 150 ptes. a 125 .ptes.
10 % de rebaixa en
MITGES I MITJONS

Es costum dels honres europeas
aprofitar el desean; dominical per
pronunciar discursos i esposar prohueles o punts de vista de gavera. Els
honres que tenen les responsabilitats
de govern a Catalum a, troben ea . el
"Full Oficial" dala dilluns l'amplificador adequat a les seves intervencions
en la tribuna pública i fin; a les declaracions que crenen oportú de comunicar al palie. Per aquest motite
ens eembla interessant de recollir sota
l'epigraf que encapçala aquesta seccid, les notes mes destacades aparegudes en Eärgan oficial que apareixia
ahir al mati.

Declaracions del President
del Govern de Catalunya,
senyor Lluld
El "Full Oficiar' les china tal coso
segueix:
Per tal de canloxer eo perisantent
del conseller del Departament d'Obres Públiques del Govern de Catalunya, senyor Lluin i Vallesca, sobre
ele problemes que porta aparellats la
crisi de treball i el programa d'obres
públiques que té en projecte realitzar
el Govern de Catalunya, ens entrevistaren/ amb el susdit conseller, el quid
cuntesta amablement les ilustres preguntes :
—e Quina és la tasca que us proposeu dur a turne des del Departament
d'Obres Públiques?
—Hem de separar la tasca del Dopartament d'Obres Públiques actual
de la que será un cop hagin estar traspassats els serveis que preven l'Estatut reicrents a aquesta materia.
Actualment, la tasca ¡inmediata consisteix a realitzar un pla de camins
veinals general a tot Catalunya, seguint les normes de l'antiga Diputada de Barcelona, i que aquest orgatoisme ja havia eiectuat dins els limits
de la seca competencia.
Ajad té dos aspectos: Ull de carácter burocrätic, que compren l'estudi
d'aquest pla, ¡ un altre de carácter legislatiu. Corto que sdn Mdependents
l'un de labre, peloso presentar al Parlament una hei de camine veinals que
rcguli completanrent aquesta materia,
àdhuc en cl seu aspecte financier, a
base de l'aportaciii deis Ajuntaments
interessats.
El traspàs ele serveis respecte a
Obres Públiques pot ten r- e una amplitud diferent, segons quin sigui el criteri que presideixi la sera realitzace:). Per tant, sense coneixer-ho, es fa
dificil bastir-hi cap tasca futura.
— 0 Qotina solucid preconitzeu per a
remeiar la crisi de treball?
—En primer tenue, el problema de
la etisi treball és tIll reilex de la
crisi econämica general del man,
per tant, está per sobre de ruta enlucido local, Cree, pecó, que a Catalunya i a Espanya la crisi de treball put
amlitorar-se gaircbe rol absolut tema
una bona política de restabliment de
conlianea. Enemas, cal intensificar les
obres públiques. salvant, amb un gran
esiore, les diiicultallk econäiniques
qu e en els organismes púbhes loa deiosar l'obra ruinosa de la Dictadura.
Es molt de lamentar que, per parar
de l'Estat, no es &mi a la crisi de
treball a Catalunya la mateixa atenció
que ii mereixen en altres Hoce d'Espanya.

—11's pronuncien pee una solució
que deturi o condicioni la immigrach5
dele obrers de les altres terres d'Espanya?
—Cree que, d'una manera decidida,
taba d'impedir le immigració deis tre-

balladors de les alces terres
mentre existeixin a casa nostra
obrera en atur torees,
troba la Generalitat en dificultats mentre es realitza el traseras
de serveis?
—Com es natural. es troben les diGenital; inherents a tota interinitat.
Les dificultats präpiarnent dites sorgiran ein el cas que el traspás de serveis es realitzés sense dotar aquests
tlels recursos econämics necessaris, no
salmuera en el seu manteniment, sind
en la seva ampliació. Confio, perú,
.ine la Coneissió d'Adaptació de Serveis obrará amb esperit de justicia.
— 0 Con/ bucen la situació del treball a Cataluma una segada efectuat
el :raspas de serveis?
--Si el traspäs de serueis es fa ben
fet, es a dir, amb bona dotació econämica, i la situaciú política es manteo bona cont filos ara, estic totalment
coneenent «me Eautonomia, en plena
marca. representara Eacabament de la
crisi de trehall a Catalunya.

El Director general de Comerç parla a Vilafranca
del problema del vi
Diumengc al mari el senyor Nogota i Riset, direetor generat de Comerte (10111 la conferencia que tenia
anunciada sobro "12. llibertat caneecial i el problema del vi". L'acte se
celebra a la sala d'acres de l'Ajuntaonent, sota la presidencia del senyor
Guasch.
F.I president del Sindical Oficial de
Colliters i Exportadora de vins del
Penedes, senyor Ventosa i Reuig, dedica unes paraulcs d'elogi al emiterenciant. que seguidament comeneä la
seca dissertaciä.
El senyor Nogués, després d'agrair
les mostees d'afecte que la concurrencia li tributava, entra de ple en
el tema de la conferencia.
Ando molta claredat s'estengué en
consideracion s solure el que sognitoca la Ilihertat contercial, i despees
poso de rencor que Ecconomia d'un
pohle no és la producció, ni és l'exnortacia, sitlin la relució d'ambdues
entre Si. i el conjunt de totes elles
es el gute mou l'econornia de tots
els pobles.
Entrant a tractar del problema del
vi, digné que era intolerable, que
no havia de tolerar-se que els noetres vins, que eón bono. que tenen
excenents qualitats, hagin de pagar
drets d'entrada a les grans ciutats.
1 alma ve a demostrar mes pulesament que el comere sense Ilibertat és la vida miseriosa. pule que la
Ilibertat és el descabdellament de
tot comere.
Digné que el Govern de la República trobà el problema del vi en un
estar caatic, anàrquic i en una Huila apassionada i suicida, puix que
l'Estat s'havia inhibir setupre d'aquest, s'havia apartat d'ell com de
teas ele altres problemes, i els altres
tampoc no feren res per resoldre'ls.
Indica que el problema del vi no
és del viticultor. toi de l'exportador,
n; de Ealcoholer: que el problema
del vi era una cosa de conjunt, i
haeien d'enfocar-lo i encarrilar-lo
tots en harmonia d'interessos.
Declara que l'Estatut del Vi es
redacta i s'aprovà per tots ele distinto elements interessats, i sentints
los tots, i que el primer èxit que
ha tingut loa estat precisament
reunió i coincidencia de tots, i l'altre exit en iniciar una politica de vi.
Feu veme l'equivocació que en-
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tranya que els exportadors tinguin
manis posada la vista a França i es
limitin a dependre d'ella. Els exciti
perque cemnin altres mitjans, sobrctot el de Nord-Amèrica, per asaolir el qual el Govern ha inicias les
corresponents gestiona, pena que no
basta l'actuació del Govern, sinó
que cal per a la seva eficacia la dels
interessats co el problema del vi.
Després de la conferencia el director general de Comerç visità
l'Estada Enològica. Despees fou obsequiat amb un dinar intim pel Sindicat Oficial de Criadors-Exportadors
de Vins del reflectes.
A primeres hores de la tarda va
traslladar-se a Puigdalba, on fou rebut per l'alcalde, senyor Parellada.
i altres autoritats. Despees va visitar els locals de les Escales, l'Ajuntament i el cama de futbol, on se
celebrava un partit entre el Puigdalba i el Sant Sadurni, que es disputaren una copa ofrena del senyor
Nogues.

El diputat Pere Mestres fa
unes manifestacions sobre
el pròxim Congrés de perita
i tècnics industrials de

Catalunya
Les manifestacions del senyor
Mestres, segons la versió del "Full
Oficial", dium cl següent:
"Aquesta manifestada la realitzen
els perita i els tècnics que han curat a les Escales Industrials les disciplines nMessäries per adquirir el
titol en qualsevulla de les seves especialitats: mecánica elèctrica, química o textil. Per tant, no es tracta
d'una manifestació de patrons
d'empleats, sinó senzillament d'una
actuada, conjunta deis titulara d'una
carrera que no ha obtinlaut sempre
la consideració que li correspon i
que en temps de la monarquia fou
tractada injustament, car semblava
que hom oblides el caràcter professional del tima que es avalas per
l'Estat, procurant donar-li un caire
de certificas d'etudis que hauria constituit un atropell per als titulars.
Afortunadament cl nou regim que
ha reparat tintes d'injusticies posara les coses en el lloc que els
correspon.
En el dit Congrés, i sense excloure temes de caräcter tècnic, hom estudiara les atribucions dels perita en
la diracció de la indústria privada i
la posició que hauran d'ocupar en la
inspecció oficial de la indústria, institucions oficials i legislació del treball. Es tractar, tumbé, de llur intervenció en l'ensenyament tecnic.
tant en les Escales Superiors de
Perits com en les de caräcter elemental. emecialment les freqüentades per obrers, on la tasca docent
dels perita i tècnics podria ésser molt
profitosa tant per la seca preparació
teórica i practica, com per ésser
coneixedors de la psicologia dels
obrers, amb els quals tenen constara
comunicada, en fabriques i tallers.
El Congrés constituirà una avinentesa per a intensificar els lligams de companyonia deis perits i
un organisme per a posar-los a la
disposició dels dirlgents del país en
aquests moments d'estructurada, sic
la costra terra, inters-enint, Si cal, en
l'esfera oficial de la qual fins ara
han viscut força apartats, mentre
actuaren, en canal, molt intensament. dintre la indústria privada, on
constitueixen potser el grua mes nodrit c13 quadros de tècnics. per la
seca capacitació, que en bona part
es* deu al caràcter especialitzat dels
seus estudis. Remarcava el senyor
Mestres que aquest excellent acolliment que han trobat en la indústria
privada és la prova de l'eficiència
dels seus coneixements, que en
aquesta esfera particular san sranic
cami per destacar-se, cosa que no
passava pas en les esteres oficials.
corcades per favoritismes covats i
emparats des dels càrrecs mes elevats del regim caigut.
rfatingut el president del Congrés un especial interès en què ens
féssim etapa de l'harmonia existent
entre el Congrés i les altres Associacions de perits d'Espanya, representades per una importara Federada), i també del gran nombre de
perits na catalans, residents a Catalunya, que militen com a congressistes, agermanats amb els conopanys catalana.
La data de la inaugurada, oficial
és molt propera: el 29 del mes que
sorn, i la sessió d'obertura revestira
caràcter de solernratat, ja que han
aromes d'assistir-hi les primeres
autoritats de la Catalunya autónoma.

Conferència del Sr. Bertran de Quintana contra
Ja guerra
Seguint la campanya empresa
temps ha, el regidor de l'Esquerra
parla al Centre d'Esquerra Republicana de la Rambla de Prat. sobre
ei tema que li es habitual. Sembla
que l'optimisme sobre l'eficacia d'squesta intensa actuació és mes sensible cada dia.

Conferència del regidor
senyor Miguel 011er sobre
l'obra cultural de l'Ajuntament de Barcelona
Diumenge al metí el regidor senyor 011er doni la conferencia que
tenia anunciada sobre el tema que
enuncia l'epígraf. Digué que abans
de proclamar-se la República solament comptävem amb deu Grups escolars, i d'aquests només en funcionaven tres, i assistien a les escoles
públiques tres mil tres-cents infante,
mentre que actualment, sota el signe de la República, assisteixen a
l'escota vint-i-quatre mil nena.

Afegi que entre els projecte, que
té l'actual Ajuntament a favor de
la infancia figuren la implantació
de colònies pernianents al Tibidabo,
Martorelles, Sardanyola i al Montsena..
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ver dele cinc paisans morts amb mo-

de l'intent d'assalt a la caserna
L'actuació del Jutjat espe- córrer amb tota tranguiEjtat i l'ot- guts a Sallent, i que eren a la Pres6 tiu
Cellular d'aquesta capital: Sberatea de la 'Pateta; és el sei de Pobla de
--dre no ,'alter*.
El president de la secció cial -- El que declara GarTambé s'havia dit que ahir dilluns Castago i Simón, Camil Montes I Ro- Ciervoles, Domenee Gassió Muster,
de quaranta anys„ Deixa cidua idos
de Propaganda del C. A. cia Oliver -- Autes de pro- eintentaria declarar la vaga general, dríguet 1 Joaquim López i Eturnielles. fills.
però la cosa no passà de. rumor.
• Ihn estat trobades
cesament i presó
D. C. I., senyor Valls, fa
DETENCIONS EN DIVERSOS
Declaracions del governaInés bombea
El
Jutjat
especial
va
constituir-sc
POBLES LLEIDATANS
unes declaracions sobre la
dor, diumenge a la nit
diumenge al matí a la Direcció dc PoAl
carrer
de„Vila
i
Vila
La
guardia civil, complint ordres
uns
aliarcampanya pro catalanit- líela, on continua rinterrogatori de
Diumenge a la nit el senyor Mo- die& de Seguretat donaren l'alto a tres
rebudes, ani diumenge als pobles
iots
els
detinguts
e
naquest
,centre
ofizació
les va dir que no crcia que els ele- Individua sospitosos, els quals abando- de Filosell, Pobla de Ciérvoles i Cer.

El redactor del "Full Oficial" recolli les següents declaracions del senyor Valls:
S'havien efectuat molts treballs per
entitats i particulars per tal d'aconseguir la tasca bàsica 3 fonamental que
cal emprendre en aquests moments:
catalanitzar els catalans. Reconeixent,
pera, que tota aquesta estomas dispersos no podrien arribar mai a un
fi practic. vaig presentar al Consell
directiu del C. A. D. C. I. la idea,
que tot seguit fati seca, de convocar
tots els partits politics catalans i entias patriótiques i culturals de la rastra tersa per a emprendre una carapuna seriosa i eficient. Poguérem
comprovar, autb goig, que tothom responía en aquesta hora única per Catalunya.
Resultat d'aquestes reunions fou el
constituir tm Camita executiu, sota el
nom de Camita Pro Catalanització, el
qual seria integrat per l'Esquema Republicana de Catalunya, Lliga Regionalista, Partit Catalanista Republicä,
ultra l'Asseciació Protectora de l'Ensenyança Catalana, Palestra, Futbol
Club Barcelona, un representant de
la premsa catalana i el C. A. D. C. I.,
per les entitats culturals i patriòtiques.
Tots els campanys desienats Per les
estnentades entitats collaboren amb un
entusiasme exemplar. sense plänyer
cap esforç i portats d'armen esperit
patriätic que anys enrera trobavem
quelcom afeblit.
—sQuies són els resultats aconseguits fino ara?
—Els resultats fías ami aconseguits tenen malta mes importancia de
la que hom creta tot i les peques setTitanes d'actuada. En primer late hem
diríais a tots els estés importants inagataems i companyies mercantils Unes
carteo preeant-Ins que emprin sempre
el'catala. Per tnitià d'unes notes a la
premsa diaria ho carnuniquem tot seguit al públia, per a satisfacció dels
qui ens ajudeit i per demestrar als escèptics que la tasca, si bi na s amb la
rapidesa volguda. va fent cano ascendent i, a no trigar gaire. tenias la
certesa que assolirem la finalitat perseguida. 'Una de les coses qtre mes
han preocunat al romite Pro-Catalanització es la de la catalanització del
cinema. Avui podem afirmar que si
Ise al començament es notava una
censa resistencia. motivada per dificultats ecaninniques. apestes di ficultats van desapareixent daaant del ferm
propòsit del Comité de superar-les.
Dintre sois dies pralrem donar, probablement una noticia molt intcressant respecte aquest particular.
—¡Quin éS el nombre de retols
role aan estas incautarais al nostre
idioma?
—Passen ja de cinc-cents els réSoln de cases comercials i establiments de tota mena incorporats al
catala. I en gairebé totes les cases
comercials que han adoptas el catala no solanient han catas catalanitzata els retola. s'ira tata l'organització interna de la casa.
—Els establintents 1 cases comercials acullen be la costra propaganda?
—Es indubtable que la situadó
económica per la qual travessen
moltes cases infhteix que els establiments no activin Ilur total catalanització. Tenim noticies. pera, que
durant aque s t mes de gener impartantissim magatzems faran ja Ilur
total retolació en cátala.
- Existeix alguna oficina muntada per a facilitar gratuitament els
modelo per a la retolació en català?
--Dintre unes setmanes quedara
establerta una oficina oficial del Comi7è per a facilitar tots els models
de retolació. Siran posat ja a la
senda diferents models a arcas económica.
- Com organitscu la vostra campanya per les barriadas?
—La setrnana vinent convocarem
novament tots els membres del Co.
suite per tal de nomenar Su1tcontités de barriada per a començar timb
la intensitat necessaria la tasca per
les barriades. Confiem que així assolirern uns resultats 171é4 räpids i
d'eficacia.
— S'observa en cesta part alguna resistencia?
—Al contrari; per li s'ejem que
la majoria de cases comercials demostren un gran interes a complaure els clients. a la més Ileugera indicada del comprador, d'emprar la
nostra 'lengua vernacla.
Per part de la Gencralitat de Catalunya ens hem vist lionorats amó
la declaració d'aquest Comitè d'UnMas Nacional. Es per aquest motiu
que, en non] dels meus companys de
Comite, ern tau demostrar una vegada mis el nostre agralment a rhonoraide President de Catalunya, senyor Mach, pci seu ajut decidit.
Cofiem que ben avías l'Ajuntament de Barcelona tindrà en compte
les suggerencies (tu Ii férern fa uns
dies per tal d'acabar d'una cegada
amb la inferioritat en que es troba
el Cap i Casal de Catalunya, respecte a la retolació dele carrera, en relació a les altres ciutats de Catalunya.
Esperent, per fi, que vencerem la
indiferencia deis una i la dessidia
dels altres.

cial amb motius dels successos d'antepenúltim diumenge.
Com ja és sabut, el nombre de detinguts que la policia reté, després
d'haver-los interrogat i de comprovar
Mur participació en els successos, e's
de 32.
Tots ells; scgons noticies, declararen que uns desconeguts, en Ilota diferents de Barcelona, els havien Illarat bombes o armes que els form tunbadet, per a ésser portades a llocs
prèviament designats.
Negaren que estiguessin assabentats
que s'anava a fer la revolució, i molt
inenys que aquests cxplosius fossin
destinats contra la força pública.
Els detinguts són gent jove, d'uns
divtat a vint-i-dos anys. Declaren tots
amb gran fermesa.
Entre els que prestaren declaració
figura Joan Garcia i Oliver, que pel
sets propi pas, per trobar-se ja guarit de la indisposició que sofria, acudi
al clopatx que va esset habilitas al
Jutjat. Declaré que, en telar noticies
que s'anava a efectuar la revolució del
proletarias, com alai ho confirmava
rambient de la població, i essent el
moviment simpatitzant amb les seres
idees, va pensar a ccaaaborar co es
moviment, i per tant, amb una pistola
que tenia a casa seca. es va dirigir a
la plaça d'Espanya, on va trobar altres simpatitzants ami) les seves idees,
als quals solament coneixia de vista
i ignora els noms, i tots plegats es dlrigiren cap a Satis, on fou detingut
quan es disposava a ajudar els revolucianaris.
Va negar que sabes d'on sortien les
odres. i afegí que ell no actuava cara
a dirigent de la revolta.
A tras els detinguts, despees d'haver declarat. els va ésser comunicat
raute de processament i presó sense
fianfia dictas contra ells pels delictes
de sedició i tinenea illetgitima darmesAls que els va es s er comunoat raute de processament i dels quals es va
rebre iaclagateria sani:
Antoni Aguilar Guerrero, Enric
Garcia. Garcia, Amadeu Roig Martínez, Miguel Barios Ganta, Josep Rom
Martínez. Estere Salvat Amorós, Josep M. Gómez Piquetes, Pasqual Azua
g a (Inne. Joan Garcia Oliver, Antoni Ortiz Ramírez, Gregori Jover Cortes, Fatal Arpat Jarios, Manuel Gimes
no Garcia. Pere Gil afonsolita Alfons
Giralt Nietos. Josep Fernandez Zapata, Tomás Piera Bofill. Salvador
Satorres Ansi. Josep Vidal Comes,
Angel Català Heirera, Angel Caballeria Rego, Joan Balius Carrius, Ju:i
Carrillo Valle, Jalaste Satorra Salú,
Josep Pérez lbatiez, Andreu Nicoguan
Micó. Josep Guillatnot, Jesús Garrigós Giner, Miguel Parra Martín, Ea'
lasco afama:ea López, Jamo Santiago
Mas-da i Josefa Juncay Miralles.
Després d'interrogase, i per ordre del
jutge senyor Joan Pastor, els processats pastaren a la presó.

Ha estat detingut el xofer
que g&ava l'automòbil que
s'escapä del dipòsit de bombes del carrer de Mallorca
Entre els detinguts el dilluns passat a Sant Adria, per creure que
estaven comal:eras en el moviment
de ilion/tenga passaa figura un individu que va dir anomenar-se Miró.
cl qual, despees de les (legudes comprovacions, sala si cinoatrat que era
Ignasi Meler i Pornet, que hom suposa que és el que fugí amb l'auto
que es fan escàpol del carrer de Mallorca, 633, pocs moments després
d'hace fet explosió la bomba que
va donar origen al descobriment del
dipòsit i fabrica que Iti havia.
Una cegada interrogat, va confessar que, dectivament, era Ignasi aletee, cono tambe que va éster ell el
qui concluía l'auto, i que escapa
acompanyat ele Costa. Alegi que ignorava el que hi baria en l'eran:atada casa, ja que era el primer dia
que hl anava, i que va ésser requerit
a anar-hi don a >traer.
Digne que montaras desases de
sortir el guardia civil, cl seis coinpany va dir-li que calia . fugir, i a
gran velocitat marxa per la carrctora
(le Ribes fins a la Riera (Vilorta,
on va abandonar c! cotxe.
Aquest desasgan ha estas incomunicas, 1 sera posat a disposició niel
fulge especial.

Diumenge es van adoptar
altra vegada moltes precaucions
Diumenge s'adaptaren altre top
maltea precaucions per part de les
autoritats, i s'establiren torees de
vigilancia, guardia civil i dc seguretat en Boas estrategias i diversos
escamots. Aquestes precauciona s'a•
doptaren perque es temia que els
elernents extremistes volguessin repctir ele fets del diumenge abans.
encara que, segons sembla, anaven a
intentar-ho a diver-sos llora de l'extra-radi.
Per aquesta causa. les precaucione
adoptades pele voltanta form mis
rigoroses que al centre de la capital.
A alguna Boas dels atores foren
establerts escamots de gura-clics d'asaalt amb ametralladores.
Fos com fos, la jornada va trans.

menta extremistes, que amanyaguen
el propòsit d'estendre la pertorbació
entre els treballadors, aconseguissin
llur desigs.
Ni amb falsos afalacs de millores
que no poden assolir-se pel uncí de
la pertorbació, ni explotant un sentimentalisme que no té oportunitat
despees dels successos que es registraren el diumenge passat.
Pera da molt probable— afegí —
que els extremistes vulguin seguir
adjudicant-se la representació de les
masses oloteres i barrejar-se entre
els treballadors per tal de portar-los
a la revolta. Els obrers hauran d'es. ser els primera interessats que això
no ocorri, i l'autoritat els ajudarà co
tot el que facin per a evitar-ho.
Ja és hora que la ciutat deixi d'ésser víctima de les maniobres criminals dels pertorbadors professionals
que prornouen lluites esteras sensc
cap finalitat practica i seine cap
ideal que les justifiqui.
Acabé dient que l'autoritat seria
inflexible i enérgica en reprimir qualsevol aiteració de l'ordre públic en
el /nomen] que ca promogui, i que
per aixa té adoptades totes les precaucions que són escaients.

S'han passat moltes armes
procedents de SaintEtienne
Sembla que de les actuacions que
Ira vingut realitzant la policia,
guiant-sc per la documentada de
qué s'incauta a la fabrica de bombea descoberta al carrer de Mallorca, 633, s l ha arribas a coneixement
que fa uns' dos mesas un individu
que s'havia significat molt en les
Iluites socials de Barcelona es trasHacía a la poblada francesa de Saint
Etienne, aprofitant que a la veina
República és lliure la venda d'armes,
adquirí fusells, pistoles i adhuc alguna ametralladora, armes que segurament eren introduicles a Espanya utilitzant atutonniails.
Es fan pujar a diversos milers les
pistoles adquirides per l'esmentat individu i trameses a corresponsals del
nostre país.
Entre la documentada» trabada a
botiga del carees Mallorca, 633, i
al domicilí de arder, hi ha diverses
cartea signades, en les quals ea fa
referencia a l'adquisició de pistoles,
que es denominen amb la paraula
"folletos", i d'ametralladores, a les
que s'anomena "diccionarios".
Dos dies abans de descobrir -se la
fabrica de bombea al carrer Mallorca, el ja esmentat individu abandona
Saint Etienne, traslladant-se a Andorra, Mon ha desaparegut, després
del dia 8, ignorant-se el sea actual
parador.

naren tres bombes, i es feren escapols,
sense que hom pogués detenir-los.
Tambe els guàrdies trobaren al carrer de Muntaner quatre bombes mes.
Tots aquests artefactes foren traslladats al cama de la Bota.
Al carrer de Lourdes, davant l'Hospital del Sagrat Cor, en un saneas, una
parella del Cos de Seguretat traba
tres bombes. Aquests artefactes foren
portats a la Comissaria de policia del
districte de la Universitat.

via, amb l'objecte de procedir a la
detenció de diversos veins que Ilota
suposa complicats en lancera d'assait
a la caserna de la Panera.
A Filosell ¡oren detinguts quatre
veins; a Pobla de Ciervolcs tretze,
i a Cervià havien desaparegut la
majoria dels que cercaren; SOIS po•
gueren dctenir-ne dos.

Declaració d'un detingut
a Ripollet

LA SUPOSADA TROBALLA

El detingut que o-a conduir la guardia civil des de Ripollet a Barcelcna,
i que va passar diumenges, des dels
calabossos del Palau de Justicia a la
presó, incomunicat, a disposició del
jutge de Sabadell, que instrueix el sumar; per aquells fets, s'anomena Isidre Bayo i Sombregau.
En esser interrogas, va die que pertanyia al Sindicas Unta d'aquella poblada, i que era al local al moment
de començar els successos, pera que
no va prendre part en els fets.

La detenció de García
Oliver
Diu Solidaridad Obrera:
"Tenemos la satisfacción de comunicar a los =parteros y lectores que,
según infortne.s fidedignos, de personas de toda solvencia para esta Redacción, el compañero García Oliver
se encuentra en Jefatura, asistido con
todo interés y celo por los médicos de
aquel centro policiaco, doctores Diaz
Bonilla s• Platero, para quienes guardamos toda clase de respetos.
El compañero que nos pone en conocimiento de estas noticias nos asegura, y debemos dar fe de sus atairn'aciones por tratarse de quien es, que
dichos doctores se han captado las
simpatías del detenido por el trato
humanitario de que le hacen objeto."

Les multes a "Solidaridad
Obrera"
Solidaridad Obrera publica a cinc
coluntnrs rctitrefilet srgiient, dedica
a comentar les multes que ti han estat
intPosades:
"El gobierno del señor Azafia nos
Ita impuesto dos multas de diez mil
pesetas, o sea, veinte mil. Nos pone
en un aprieto el señor Azafia, porque
la verdad es que de los millones que
nos dieron los monas-Tacos no nos
quedan ya ni cinco céntimos de cx
peseta. No sabemos cómo van a cobrarnos esa bagatela. Si le telegrafiamos al Barbón, seguramente nos diré
que nones. ;Pero que compromisos las
de "Solidaridad Obrera"!"

Detencions que queden
sense efecte pel jutge

El senyor Macià visita un

El boga especial pelo debates terroristas estigué alije a la tarda al
seu desnata: oficial ordenara ractuat
el dia anterior.
Tanibé hi hacia el fiscal inspector
de la dita causa, amb el qual conferencia, acordant diligencies Perqué
s'efectuin en temps urgent.
Per la I'refectura de Policia i ando
el fi d'aconseguir el mes aviat possible el total descobritnent de tot el
que faci referencia amb aquests fets,
han estat posats a disposició del dit
jutjat el Comissari o cap de la Brigada d'investigada, senyor Andreu
Vaquee amb tot el personal afecte
a la dita brigada.
L'esmentat cap senyor Vaquee
conferencia llarga estima amb el
ratee, donant-li compte de les impressions aecollides surant aquests
(líes. que Samba per la seva Part
el (lit grup ha actuat.
lii jutge disposa despees de l'estudi del sumari que quedes sense
efecte' la detenció de Josep Tormo
Miralles, Josep Satorra Saló i Joan
Balius Cardas, eis quals seguien
anit a la Prefectura de Policia.
Avui cl jutjat procediré a retre
mes declaracions i segurament es
faran caretas anib alguns detinguts
per arribar al total descobritnent de
tots els directius del moviment Pat.
sat.

El President de la Generalitat, senyor atacia. acompanjat del cap dels
Messos MEsquadra, Sr. Pérez Farras,
visita el sots-caporal de l'esmentat cos,
senyor afongas, el qual va resultar
ferit durant la topada que sostingueren les forres que comanava i els
sublevats a Ripollet.
El Sr. Macla, després d'interessarse per l'estat del pacient. el va felicitar per la S eva actitud valerosa i
enèrgica, i Ii prodiga frases d'estalla
i confortada, que el ferit va aarait,
molt (madonas, per l'honor que li
dispensa, a el President de la Generalitat.

Una comissió -de Ripollet

protesta dels darrers fets
Una Loniissió de laajuntaincnt
Ripollet, acompanyada pel diputas a
Corts senyor Lairet, oisitä cl governa.d ur per Iliurar-li mis aleas que contesten les signatures de la majada dels
veins de reo-tientas poble i en els quals
es fa constar llar protesta per la revolta, i es demana que siguin castigats
els culpables, i que siguin expulsats
de la poblada alguna dels que hl intervingueren i que segueixen a la poblad°

Detinguts a Sallent
en llibertat
Al Jutjat de guardia es va rebrc un
telegrama del jutge de Terrassa senyor Angel León, que instrueix el sumari pels delfctes de sedició i traertea d'explosius de Sallent i altres pobles de la comarca, per tal que fossin
posats cts Ilibcrtat ela següents detln-

mosso d'esquadra feit

A LLEIDA
NORMALITAT ABSOLUTA
DONATIU I SUBSCRIPCIÓ
PROBABLE
Durara tot slitunenge no cessaren
les precaucions adontades per les
autoritats amb l'objecte d'impedir
qualsevol pertorbació d'ordre pública
El governador civil. senyor Ventas, digne als periodistes que a tota
la provincia hi bavia tranquillitat.
I.a mateixa autoritat ba rebat la,
quantitat de Loso pessetes d'una persona q ue desitj a que el sea notn resti en l'alabaras, la qual destina a
premiar els agents de vigilancia, seguretat i soldats que mis s'han distingit per Ilur comportament en restablir l'ordre amb motiu dels fets
descabdellats en l'intent d'assalt a la
caserna de la Panera.
Sembla que hi ha el psoriasis d'iniciar una subscripció per a premiar
la conducta dels soldats que cataren de guardia a la caserna el citat
dia de la revolta.

PUBLICACIONS REBUDES
El governador ha ordenat la rucaIlida de l'edició del setmanari humorístic local "Toca Ferro" corresponent al dia La per la inserció
d'originals que considera injuriosos
per s determinada ausoritas.
La policia, també compilas ordres
de la Direccia general de Seguretat,
procedí a recollir eis números dels
diaris "C. N. T." i "Mundo Obrero" , Per hacer eatat denunciats per
l'autoritat judicial.

A GIRONA
D'UNA CAIXA SOSPITOSA
Els periodistes gironins preguntaren al governador detalls sobre la
troballa d'una caixa misteriosa que
contenia bombea.
El senyor Prunés digué que l'ocorregut respecte a aquesta troballa
fou el següent: Al dipemit de mercaderies de l'estada iii havia ja temas
una caleta que no loavia estas retirada ni reclamada pel destinatari.
Com sigui que se sospites del seu
contingut, vaig donar ordres perque
los oberta, la qual cosa es feJ.
A l'interior no lii hacia bombes, com
sospitava, i si generes corrents.
DETENCIÓ D'ANARQUISTES
FORASTERS
Dissabte i diumenge a la nit formo
extremades les precaucions a Girana i pobles de la provincia.
Es nota la presencia d'elements
forastero. La policia practica a Girona sis detencions. A tots els detinguts, que per cert eren forastero,
seis ocuparen carnets de la F. A. 1.
i a un una suma bastant importara
de diners.
Aquests detinguts secan traslladats a Barcelona, Mon procedditen.
S'exerceix una gran vigilancia a
les !Mies fèrries, a fi d'evitar acaso
de sabotatge.

A TARRAGONA
—
PRECAUCIONE
Les noves que es ceben dc tots
els pobles tarragonins comuniquen
que hi ha tranquillitat absoluta.
Diumenge les autoritats disposaren Eadopció de precaucions. Formn
reforçades les guardies a les casernes i es collocaren metranadores as
patis.
Al mati i a la It i t i0 t- C11 Practizats
escorcolls, sense que s'efectues cap
detenció.

A VALLS
DESPRÉS DELS FETS
ANARQUICE
Malgrat e:a actea de t /Menda que
s'efectuaren als contorna d'aquesta
ciutat, sernbla que no sala cregut
necessari realitzar cap detenció, ni
tampoc cap mena d'escorcoll.
De bon adulta s'inculpa els ocupants d'un o dos autos iorastcrs,
oficiaiment, pel que itorn ven, agotesta creença seré definitiva. Mollas
persones, tanmateix, opinen ben altrament, sobretot desases de les descobertes d'armes i artefactes reatitzades a Reus i Tarragona.
A mes, el llançament de la bomba
a la central de repetidora de :a Companyia Telefónica, a través de les
circumstancies en que l'acte fati p e:petral, revela la presencia de gen:
poc hàbil o molt temorenca. £s difícil de creure que ja tinguessin practica de l'ofici.
Hi ha, encara, un moral mes Par
a creure en alguna complicada d'algú de la poblada,. Aquel' mateix
vespre csclataren dos petards de d .llamita sota a lares tants pals de les
linies telefóniques de LIcida i Isla.
dritt en 'loas ben distants de Eco:tentada central a adhuc, de la carretera o d ialgun carií practicable als

.Durant tot .el dia la .tranquillitat
fou absoluta.
A la casa Pirelli acudiren al ira.
ball ti majada dels obrera, si Ita
s'havicn circulas ordres pesque del.
atora de treballar, especialment- els
serrallers i fogainers.
Els elements alarmistes feren
ren nous rumors; asaeguraven que
dimarts, es plantejaria un atar
general per a secundar l'actitud dels
°brees de la casa. Pirelli que no lisa
volgut reintegrar-se al treball.

A PONT DE VILUMARA
DETENCIÓ '
DE DOS EXCURSIONISTE
FALSOS
La parella de mostos d'esquadra
de Pont de Vilumara detingué a la
carretera dos individus que anaven
de Terrassa a Manresa i que eis in.
fongueren sospites.
Els dits individua duien motxilles
com a excursionistes. Foren escota
collats i els foren trobades a cada
un una pistola i sao capsulcs. Dales,
a mes, roa pessetes.
Convenientment interrogats, pogni
saber-se que eta dits excursionistas
formaren part del grup que penetra
a la Caixa de Recluta de Terrasss
el dilluns passat amó el propasa de
destruir rata.

A SALLENT
NOU-CENTS MINAIRES NO
ENTREN AL TREBALL
El governador manifesta arar a la
nit ras periodistes que a les mines
de Sallent s'havien declaras en vaga
900 obrera ando el pretext que no
havien ests- admesos dos dels eta
fugiren despees des Jets del dismenge dia 8 i eis presentar-se la
gerencia no colgué admetre'ls.
Amb antt est. motiu olla concentrit
:a guardia civil en aquella conca.
El senyor Moles ordena a la aa
reacia de les mines que poses su
avis donant vint-i-quame Itorcs
minaires pesque tornessin al treball
i que en cas de no presentar-se ( 3
consideraricat acorniadats per almadonament del seraci.

A VILANOVA I GELTRU

-

PRECAUCIONE I CLAUSURA
D'UN LOCAL
Determinas; elements psetenito
celebrar diumenge uva reunió pral
de Vilanova i tacada. La guardia
civil adopté grano prezaucions, desares de clausurar un -centre extra-mista on fosen trobats fascicles i
proclames anarquistes en gran quantitat.
No es produi cap incident desagradable.

-carrai,
ners Se-nyor Ibiez deixarà d'ésser Cap Superior de Policia quan es
nomeni substitut al governador civil senyor
Moles
EI coronel de

Un periodista pregunt ahir al migdia al governador civil si hacia estas
ja designada la persona que l'ha de
substituir en el arrea quan sigui
nomenat Alt Comissari del alarmo
El senyor Moles no sa :taponare
casegaricament a la pregunta i eleixa
cl dubte en Várala .del que ¡antenaga y a, ai be pm la manera (regaressar-se hom obtingué la irnpressle
que podria molt ben &Ser que is
esti g ues feta la designació.
—Quan se'n va el senyor Esplä?--Va preguntar el mateix periodista.
—Muesca nit — resporgui el se•
nyor Moles.
—,:No podria ésser que abasta si a.
nar-se'n el senyor Esplä quedé,
aquest assumpte resolt? — insistí cl
periodista.
mp oc
respongué clarament
aquesta qüestió el aenyor Moles.
(ligué:
—Avui dina el senyor Esplä ama
el President sic !a Generalitat.
1 acte seguit afegi:
—T'era aquest dinar no 18 cara,.
ter potaje; jo tambe tul loc estas inautos.
vitat amb la nieva senyora.
Per tot abra liom no s'explica
--I el cap superior de Policia?—
la passivitat de les autoritats.
— L'Ajuntament sha dirigit a la interroga de nou el periodista —
Cessara sambsi en el arrea?
Companyia Nacional Telefanica per
—Indubtablement — respongué el
tal de demanar que recompensi l'emgovernador —. El senyor lbaiocz
pleas Joan Roig Ribes, el (mal, amb
perill de la seva aida, evita que la esta :tara en e l caer« perque jo
timorata i ja és salud cate tau acial
bomba. l'asnada a la Central de recom cessi ja al Govern cavil, el ca'
petidors arribes a esclatar.
superior de Policia també cessarä
L'autoritat governativa ha assaI aixa sense necessitat de campanya
bentat el ministre de la Governació
de lacte de resmentat obrer persiste* dc cap mena, ja que, torno a repetir.
el seuyor Ihäftez, que té posas el
sigui recompensas tal com mercas.
cueree a la me y a disposició fa ja
— L'Ajuntarnent ha acordat, samnoolt de tontas, continua penqui li ha
ba per unanimitat, protestar del niaIre dentarias jo.
vinient revolucionan ícr constar
• ••
en acta cl sentiment ocasionas a
Al catre va tornar a ésser prela població per haver-ne resultas vidguntas cl governador sobre el non,
times dos joves vallerms.
del seu successor i si se n'inri,
tractat en el dinar que tingueren
MANRESA
els senyors atada i Esplä. Contesti
—
que no h¡ hacia res i que no tracta
RUMORE D'UN ALTRE CONroo (request mornenament.
PILICTE AMB LA CASA
EL SENYOR ESPLA VA
PIRELLI
MARXAR AHIR .AL VESPRE
CAP A MADRID
Ahir a la tarda es mantinguerea
En l'exprés d'atit passada, 1 pel
a MariOnsa les precaucions que al
baixador, va mancar cap a Madrid
mati havien adoptas les autoritats,
el senyor Espié, ,ets-secretari cic
davant eta rumors alarmants que
Goveruacia, junt amb altres rumInvicto circulas sobre l'actitud qua
bees de !a Junta Mixta dels serveis
es deia anaven a prendre dcterminats
elements que no estaven conionnes
de traspacsos de l'Estat 3 la Gellf.
ralitat. Foren acorniadats per les
amb la saludó del conflicte de la
casa Pirmill.•
autoritats i gran nombre d'arnica.
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LA PITBLICITA1

do peor le 1933

Informació
política
REVISTA DE PREMSA
L'afirmació pacifista
Vela diversos sectors pclitics i sodais del 'lastre feble sotserren, cada
din nuis tibrants, nous auneis pacifistes i de condemna per a la guerra.
Ara, Acció, del Centre Autonomista
de Depradents del Conierç i de la Ist
el segitent
-dialo,pubc
ema editorial dcl S:2i inimero de! present genes:

PA ti u de

j Un perter instable dice»
tres tzets contra un 'etadant, perque yola ettätzar
, l'ascensor

restómae i deis intestins?

SER VETINAL
GU'MNI

"El clam contra la guerra, %ergomas flagell de la humanitat, su preAmb La present carta que copiem a continuació i que el públic pot examinar al nostre arxiu, oferim una prova
nent aires de gran orgaiützaciú, tal
mis de l'eficàcia del SERVETINAL per a les malalties de l'estennac i dele intestina
com pot veure's, arreu del món, per
l'actuada' d'importants nuclis pacifisI e , els quals, amb l'ànim de guanyar
La present carta ens ha estat tramesa pel senyor Rafael R. Lista, empleat del Banc Anglo-Sud Americà,
adeptes, dediquen tota mena d'acti,itars i esforços a ice prosperar la idea
resident a Sevilla, carrer del Relator, 81. El text és com segueix:
aue cal acabar 1 extinga- totalinent,
Sevilla, 19 de novIeMbra —de 1932.
radicalment, la salvatgeria armada
SeiSer don A. Gummit. — BARCELONA.
que, en comptes de sancionar i pur.it
muy señor mío: Formulo la presente para testimoniarle rol agradecimientó por el resultado obtenido con el producto
el crim, el glorifica i ajuda a crear
SERVETINAL.
el mite de l'heroisme.
padeeia del estómago desde hacia doce años lgastralgia aguda. vómitos), habiéndome agravado este pasado mes de
En aquests temps nostres, de grans
ntarzo de tat manera, que se me hito la vida imposible.
avenços materials, ja liorroritzar el
He seguido sin resultado casi indos los tratamientos indi cados para mi caso y sólo el SERVETINAL, que tomé por prespensar, només, la monstruosa a:apacripciOn facultativa, me .11a aliviado, basta el punto de no sentir en la actualidad molestia alauna.
rta que assolirà, si arriba a esclatat,
Nunca pensé darlo a la publicidad, aunque sin recomen darlo a todo el que padezca; no obstante, lo hago público por
la guerra %enidora... La guerra que,
medio de esta. dando fe de su maravilloso resultado y al mism o tiempo hago constar mi reconocimiento.
sàdicament, torturará, enderrocarà i
Ni que decir tiene que puede hacer de esta carta el uso que tenga por ponreniente.
occirà tots els nuclis humana que haQuedo de usted affmo, s. s., q. e. s. m.,
gin de veure's condemnats a les desFirmado: RAFAEL R. LISTA.
enírenades malvestats d'aquesta aberració que és la guerra, fomentada f
mantinguda, sempre, per les gentalles
plutocratiques que no s'avenen, aisi
com aixi, a abandonar l'instint de rapinya, de domini i d'usurpada que en
la nostra sodetat encara existeixen.
Com si r.o s'haguessin sofert proa
desventures durant la darrera guerra
Preu: 5'80 ptes. (timbres, 0'30 inclosos), als Centres d'Específics i Farmces, i al carrer Ample, 1 -- BARCELONA
1914-1918'. Corn si els homes i els
poble5, no guarits encara de tots el
4444444444444464+4 446
danys que aquella lluita internacional
cris va portar, patissin d'amnesia col.
L'Associació d'Estudiants Anaaparelladors titulars, ja que en
PERIODIC VALLENC QUE
lectiva, pot parlar-se, asn
a, ami> inso- 1 posa ario del sentimiento liberal en
relladors, per aquest motín, ha
ell es regularen les seres atrique
se
inspiran
los
postulados
de
PLEGA
lee nattaralitat, i en certs casos do- r
trames al ministre d'Instrucció
bucions; hei que era d'esperar
nant-ho coro a cosa cesta i segura, la Repúbl:ca. Por lo mismo, abrigo
Ha deixat de publicar-se el setamb el ten-11as d'existència que Pública el següent telegrama:
la
certidumbre
de
que
aun
aquellos
que
;
¿una nova conflagració armada
manari "[atara'', de Valls.
"Exento, Sr. Ministre d'Inste la professió d'aparellador.
cada dia que passa dines que més i 1 que en esta hora se presentan trenFeia uns dos anys que sortia. En
trucció Pública.
Els motius injustificats pel
te
a
la
opinión
nacional
con
gesto
mdi s'apropa!...
eis darrers sucesos. el sec primitiu
(mal el (HL projecte, que en sesEls alumnes aparelladors
adusto y perfil vengativo, desean
No, no; la guerra, per volee dele I
ideari republica d'esquerra s'havia
ció anterior t'aria estat apeoBarcelona han declarat unänitambién que se haga posible esa paz
huma dels nadas paciastas d'arreu
decantat al 5ocialisme.
mement una vaga de -111 hores
val, unanimentent per la CamI espiritual, tan ansiada corno inexcudel món, hauria a-as, possible
Fet i frt, és la primera víctima
bra i que en el mornent de sot- com a protesta d'haver ostat
sable, para que el régimen desarrorae tingues: la guerra. aquest ceode les dissencions entre els republirnetre'l a volació definitiva fou retirat injustificadament en la.
lle, en plena juaidicidad, su prograrepte horrible, hauria de desterrar-seI a renovador. Ni las cruentas pe:can; cresquerra vallencs. els quals.
retirat, fan pensar que no es sessió de Corle de 28 desentbre
-1 m
EL COMITE
dala
dels t raataa,
inte r n a
per ara, on tindran cap periadie que
pas res mes que la coacció 1 la pasea projecte de llei que ree:aria/s, àdhuc del no5tre pens a rrier.t.
PRO-OATALANITZACIO
:
Zi
n
ei
.
e
c
i
la
res
r
p
i
de
iiliti
'
defensi
llar
ideologia.
melare
que
els
con sus
intervenció d'elements interes- gula atribucions aparelladors
La paraula airosa, si tots tinguéss.:" dieron que el ideal redentorista del
diversos grups de dreta en temen
sadament contraria a tot, el que d'obres.—Per l'Associació d'Esconsciencia — 1 hautaaan de voler-ne
cristianiarno ganara las almas, ni los
tres.
tudiants Aparelledors, Mayo,
p ugui beneficiar la nostra proEl Comite pro catalanització
tenis- — de quina és la missió de/5 hohorrendos crimenes de la Inquisipresident.—Ros, secretari."
fessió.
convoca tots els partits oatan os damunt la Terra, ni tan sols baucién evitaron que el pensamiento
MITING REGIONALISTA
lanistes, totes les etilitats
na de pronunciar-se, pujo que aquest
analítico escapara de las hogueras
A VALLS
culturals i patriòtiques. Fedemot solarnent representa !a rlestroea i
del Santo Oficio. forjando en el criLA DOBLE MORT DE DISSABTE
Diumenge passat, al puble de Vi- racions catalanes d'atletisme,
el coratge a que. sense saber ben hé
sol del libre examen el rayo que
lallonga se crlebrä un acte públic en
rugby, feil bol, tennis, natació,
mas tarde habla de herir de muerte
el motiu, es veuen compellits, homes
A SANT MARTI
el filial parlaren els senyors Frederic
basket. base-hall i les entitats
pobles, pan la lebrada o la bogeria
al dogma. Francia, en ( in, no seria
Rodaa i Ventura i Josep Covoló, *o. barriades que sima ofert al
la maestra del Derecho si no hubiecellectiva ha fet presa d'ella Expresde Ra.rcelona; Tomas Selva, de Cotnila, a una reunió que tinsa. - ericara, l'abandonan/cm í la rera tenido su Thermidor.
No han pogut posar-se en ciar les circumstincies
Valls, i els diputats catalans senyors
Y esto es lo que hay que inculcar,
drä 'loc dijoris vinent. cha 19.
rancia de toles aquelles delicadeses
Casabó
i
Tallada.
plasmar
mejor,
en
todas
las
conCentre
a les den de la nit. al
r.ue són perium de ciailitzadó 1 de
en qui fou mort un guitrdia civil i l'individu cociencias para persuadir a los impaAutonomista de Dependents del
sensibilitat refinada.
cientes,
a
los
que
creen
posible
la
negut per "Malacara"
Comerç
i
de
la
Indústria,
per
Per damunt les fronteres, i abano
transformación súbita del Estado, de
lal d'informar-los de diferents
rae é5Ser esclaus d'una reacerbada i
Circulen
diverses
versions
sobre e:
Homenatge
als
tement que els guardies contestesfederals
que es forzoso P as a r P or un Promorbosa xenofòbia. cal. amics, tenle
aspectes de la campanya em- fet ;agnaut ocorregut dissabte
sin a l'agressió disparairt contra el
ceso de evolución politica que será
aresent que no podem dctaar trésser
presa i dc la cread(' de sub- vespre al carece del afunicipi.
de 12,74
taxitaxi, obligaren el "afalacara" a
tanto meas lento cuanta m ayor sea
lames d'amorosa sentimentalitat, i,
Comil., s do districte.
Sant Marta i en el qual resulta mort
baixar, el qual, des de fora el cotxe,
e l llanero de injusticias qats remeper tant. contearis a tota mena d'arbtNo
drixen
el guardia civil Eugeni Martín i continua disparant contra els guardiar Y el de privilegios que destruir.
trarietats i enemics irreconciliables
Diumenae
al
mati
llagué
Inc
l
a
Sarel paisä Pere Rodríguez Sánchez. dies. Aquests feren foc contra l'a;Quiere decir esto que renunciemos
d'aquells poders que :atesten desterria l'aco-stumat acte d'homenatae a la
Horn recordara que el succés es pre- gressor, després d'haver fet aquest
a nuestro programa, que traicione.
mar, a voltes nannés que per satisfer
senta des dels primers moments
memòria del :tia: de les Barratmetes
guatee o cinc dispars, i Ii causaren
llurs insans capric'i', els mals instints ellos nuestro ideario. que claudiquemos co nuestros principios? De ninmolt confías. Les referacies que una ferida al pti.
i els seas ccmpanys que moriren deque l a guerra enclou i aplega.
aún modo. Nuestros postulados sehorn en In permeten reconstruir-lo
A la butxaca del "Malacara" ion
Acaba de con s tituir-se. ara, a casa
fensant la República federal l'any
ran mantenidos con igual fe que
de la següent manera:
trobat un carregador buit. És
NOUS DISTRIOTES
nostra. un Comité. contra les guerres,
1874.
cuando luclábamos contra el desPer haver-se Cutí/ noticies que notar la coincidancia que el nombre
el qual és composi per bornes de diDE LA INSPECCIO GENERAL
potismo monärquico. porque no surEis assistents es reaniren a la plaça
elements extremistes tractaven de de hales que caben al carregador
verses tendandes i encoles aolitiques i
gieren al calor de las conveniencias
DE
PRIMERA
ENENYANQA
produje
una pertorbació al inercat corresponen al nombre de ferides
del Dec de Gandia. des dan es trassocials; l'Honorable President de Cade la hora actual, sino que se forde! Clot. hi faren tramesos des de que foren apreciarles al cadáver del
PriLa
Direcció
General
de
Hadaren
al
cementiri
de
Sarria.
Hl
hatalunya. En Francese Maca. en l'ojaron sobre el yunque de nuestro
la caserna de la guardia civil d'aque- guardia.
mera Ensenyança ha disposat
bertura del nostre Parlament o clamavia el talan d'alcalde sonor Escofet
corazón C/I el fragor de un batallar
lla barriada un sergent i dice s pareAmbdós paisans han declarat arela distribució de les provincies
ra pes la pau del maa, i de:a-e:amena
incesante contra la plutocracia, el
i el fill dr Joan Marta conegut pel Nic
de la Península en quatre dis- lles. .1 una d'aquestes parelles seas cisant els fets en la forma que deiun baa estol de companys nostres. inclericalismo y el poder persona'.
de les Parraquetes", i els sobrevivents
aeosta
un
individu,
segons
sembla
xern exposada.
trieles, al afectes de la funciú
ris del C. A. D. C. I.. cns suggerien
Pero nuestro programa es la aspiraembraic, el qua!, dirigint-se al serd'aquella gAta, .9e!1:,37S Baldomee Gaque iairrespon a la Inapeceita
la idea de bregar intersament pre tal
ción de un partido que. por lo misEL DICTAMEN
digué:
gent,
Ii
d'Ensenyança.
Al
cap
Central
valda, Francesa Vinaiaa, Ramon Ora
de portar a l'anirn del rostre peale la
mo que ama y siente la República
DE LES AUTÒPSIES
—
al
carrer
de
Sent
Joan
de
af
alnecessitat d'emprendre's una caspa.
como fundamento y esencia de ht lede ruda dislriete hi haiira
i Doménec Vallesea.
ta slan sentit alguns u-cts.
El metge forense senyor Lluis
naa pacifista.
galidad demaeratica, no quiere que
inspector general, i la dislriEl sergent simula, no fcr esa de Vives practica ahir a la tarda l'ause tmaite por el inexperto bisturí de
Avant, per la pan deis pobles!
Unció , l s la segiient:
restnentat individu, per veure'l en tapsia dels dos cadavers. D'ella es
cirujanos improvisados. ni mucho
Avala. contra tota mena daniperialisDisfricle primer. — Inspector
aquel l estat d'embriaguesa. Ami) tOt. despean que el guardia civil té sis
menos que naufrague en el oleaje
rnes, que és tant cota dir contra toSenym• 1: 1((ren 1í Martínez TorNO va desatendre la indicacia, i se'n
ara fanatismo rojo.
ferides al cos: duce, de pronòstic
tes les gue.rres l"
PrOVIII0 ieS Contnya,
ner.
—
va anav anth una cancha al correr reservat, al braç i cara. i les quatre
Para evitarlo, ha arrostrado el
Lugo, OrTiuie, Poidevodra, OViP
indicat, i abans d'arribar-hi, un he- restants mortals de necessitat,
Partido Radical ilijustas censuras de
Un article del Sr. Lerroux ;os
do. Latan. Za mara. Salamanca.
me, des d'un baleó, digue. dirigint-se que li interessaren el mor i el fetge.
intransigente s e ituompren
Carates
Palancia,
de
"FA
al sergent:
aun el descontento de aquellos
'FI Progreso" reProduclv
Totes aquestes fericles eren per
Bada jez.
afiliados que, nostálgicos de los tiem—Ací— indicant sial, el da el arma de foc del calibre 7 . 6..a. i al
Radical" de San Fernando l'adiete
Dislricle segon. — Inspector,
segirent del seryor Lcrron.r. os el lípos heroicos dr lucha, quizá porque
lloc —hi ha co
t hcoine ierit.
cm sols se li trobaren dues hales.
arnyar Perl" l,ñeei. i Itopis.—
tudr.ria les :sangren las heridas que
der radical concreta lo sete opinió soEl sergent va dir i gir-se amb el 3 que han estat llitirades al bajar. Pel
p rovfncies: Santander. Burgos,
arteramente les produjo la injusticia
bre el neoment politic:
guardies al lloc assenyalat, i va veunombre de ferales es despeen que els
s'acial. sienten el atan combativo, olbas t a-my°.
Segbvia.
re. en efecte, ajagut a terna, el guar- agressors eren diverse-.
' A diario percibo lamentaciones
NOTICIAR1
vidando que. como , n C`Ci2. Figueras.
Guipúscoa. Bisriula, Alma!, dia Eugeni Martín i Bueno, el qual
de hombres de buena fe, que expreEls trets forra jets a més d'un
conquistar la libertad es más faca
Navarra. Gil:ida/ajara, Ciudad
Fan so desilusión ante la obra de la
ja era cadáver.
metre cte distancia, ja que a la roba
P OLIT1C
aae
eonseraarla;
parqun
la
libertad
República. Son gentes entusiastas
Real i
Aleshores rl sergent indica al vei • hi hacia senyals de la fogonada.
del ideario democratico, amantes de' se conquista con la fuerza, y se conque l'havia advertit que arias a cer//1:11)P1'10r,
Una de les bales Ii travessit el cor
serva
con
la
prudencia."
la pureza de principios, que se solicar un tax i , per tal de perlar el guar- i se li allotji a la columna vertePOPyl,!' ', erran Shinz i Ruiz.-JUNTA NOVA
viantan por lo que estiman orientaValbncia. Caslelló dia al Dispensari.
brat
Germanor Catalana i Republicano.
ción errónea sie a labor gubernado la Plana. Altatant. Parrrlann.
Ami( tot això, va anar acostantEl palea Pere Rodríguez Sanchee,
mental. Quisieran estos buenos re'n
genera'
retir
co la sa y a darrera
Tarragona. (la aul a, Catada. Pase al bloc del sucedo l'embriac que
"Sergent atalacara", presentava
LA POLITICA
publicanos no ver contaminado el
ordinaria ca nanfenar el segiient
traes. Oaea, Saragossa, Timad
havia avisat els guàrdies quan es diles ferides; una, que li travessava
régimen del virus demagagico y que
A LES COMARQUES Consell directiu:
i Cuetien.
trobaven al mercat del Cica, i en el el cor, pel qual motín (legué morir
las diversas actividades del país se
Districl o quarl.
Titspeel or, moment d'arribar el taxi va oferir-se a Pacte, i de pronòstic Ilcu,
Presadeut, J0311 Ramírez i Sadesenvolvieran en una normalidad
g ni, yur Antoui Ballesteros Usa- per anar al Dispensari acompanyant al nuiscle.
arcádica, sin convulsiones sociales
garra; vice-president. l'ere Otivella
DIMISSIO D'UN TINENT
el guardia Martha al qual creia
Pels forats es despean que les
n.. -- Provfnch
Huelva, Cit.
conto las que rinde su implantación
Rícenla; sccretari, Joaquín' Cases
D'ALCALDE
TARRAGONI
encara alta El vei del baleó s'oferi bales que li causaren la mort eren
Se\ lila. fibrdíni,. Màlaga,
viene sufriendo la Repablica.
Rodilla:
vice-secretari,
Jaume
Font
també
a
tal
fi,
junt
ami,
un
alter
d'un ca l ibre superior que les de pisA canseqiiéreia de la divisid de
f iralladu. Al/Herid, Jaén, Alba¿Cómo no participar de este genevei de l'escala. El taxi va empren- tola: al cm no se li traba cap pro1-01e,
roso anhelo que es común a todas
la 1najoria municipal tarragonina.
Calvo: tresorer. Enric Virgili
nrall
dre
la
/mes:a
cap
al
Dispensad,
on
jectil, per tenir les, ferides d'enque es produi a la darrera sessió
las conciencias honradas, vacilantes
comptador, Vicenç Rafart Mari; TPIlerifl` i les in sliturions esarriba el cadáver del guardia, el dos trada i sortida del ces.
hoy en su fe, quizá porque no tul'Ajumament anti, nratiu d'un n nocolars ni e l Nord d'.1frira,
vocal primer, Leandre Comes Pere;
velos
i
el
desconegut
que
va
fer
El jutjat ha ritat a declarar divervieron en cuenta que la política es
menaments, ha presentat la diniissa`.
vocal segon, Rattiou Sola Torra;
VACA DE PROTESTA
el primer advertiment, i que resulta sos velos d'armen correr, especialsiempre una transacción entre el
del carrec de tinent d'aleaale el reésser Pere Rodríguez i Sánchez ment el: que portaren en el taxi e i
vocal Ltreer, Josep Gaseé, Sara
ideal y lz realidad? Yo no tengo la
gidor socialista senyor Jesep Flo— DEL.
pretensión de creerme el único de.
guerdia mort i els guàrdies que amirosvi.
-geSa. ESTUDIANTS APARELLADORS (a) el "Sergent N'atacara".
Quan tot just havia cometiera a dicen a socdrrer el sen company asAhir, dillune, a la tarda, eta maroar el taxi, el fins aleshores em- sassinat.
alumnes aparelladors comen- briac es va treure una pistola i trenUnic amb
çaren una vaga de protesta que Cant el cristall de la portella de ROM! AL VOSTRE SAN,/
acordaren tots junto moments l'automdbd, va comerme a disparar
GOTES MARES
abone d'obrir-se les elasses.
contra els guardies que havien queSULFUROSES DE BAR
dar al cueree.
Aquesta
vago
As
motivada
Director-Propietari:
LA MEDICAMENTACIO
per haver-se refina ele la CamCom és de suposar, els dos velas
bra un projerte de Ilei que ha- que anaven al taxi, sorpresos per
SULFUROSA A DOMIJosep Lossada Garcia
lda esperançat a alumnes I a l'actitud del "Sergent Malacate" I
CILI
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Interessades (reacio& o uni resultat

Universitat

CALEFACCIO
PALACE
HOTEL
VIGO

CENTRAL

•_,

Diumenge al vespre, Jaulas::
Matt Garete, de Ei anys, • Assumpšiji Siuxsiì Bertran, de 18.
es prepararan per anar al leaIre, i tractareu de pujar l'ascensor al pis on viu Assumpció,
a la casa a:Cimero 193 del carees: del Rosselló, perquè pegues
hatear la M'a mere.
Per aquest motiu tan fati)
es produí una disputa entre el
jove Mas 1 el porter de la casa.
Miguel Martínez Orucha, de 35
anys, entre els quals sensible cros
existien ressentiments.
La discussió adquilf caräcters viólents, i el porten : mases
acalorat en la disputa, entrés
:tina la. porteria i sorti anib
rerbtver, are el miel engegh
tres treta contra Jaume. Una
de le i bales 2', ter( a! pit, encara Irle lieUMent. 1 les altres
dues se Ii allotjaren a la cuiza
dreta_
El lesionat fou trasHadat a
l'Hospital Clinic, on qued°
L'agressor ton detirgut
conduit al Jutia t . de 7o5rdia.

Atracament frustrat?
AMI: al matt, cap a les leo,
a un 'deis pisos de la casa número 12 del carrer de Carders,
lun individu que armat d'una
pistola amenaçà els etsadanfs.
Les dones començaren a demanar auxili, i aleshores el dit
individu baix° l'escala. i en arribar a la porta de la cbsa exigia a Iota els que passaven
"mano enlaire!". mentre feia
acció de trence una arma de la
butxaca.
Aquesta amenaça Ii facilitis
la sortida al carrer, per : O allí
fou detingut per dos guàrdies
de Seguretat, dels gneis aconseguí rugir, pecó un altre guaudia que passava pogué delenir-le,
Conduit el &litiga a la Delegació de Policia. (ligué ano1:llenar-se Salvador Tudela Roroan. de 2 a anyn. natural de
Mazarran, amb domicili al carrer de la Lluna. 29, quast, tercera.
Com que en escorcollar-lo
Ii fou mirada la pistola amb
la qual anienae° lea inquilines
del pis de la casa número 12
del carrer de Carders, se suposa que la deixn abandonado a
l'escala.

L'agricultura
MANCOMUN1TAT HIDROGRAPICA DEL PIRENEU ORIENTAL
El Servei Forestal (lo la Mancomunitat Hidrogràfica del Pireneu Oriental posa a coneixement de tots els propietat-is
entitats que desitgin repoblar
lltirs finques, que ofereix les
plantes sobrares, coberts ja Plf
compromisos ccli 1 rete fins al
3C de novembre darrer.
Les espAries existente sdn:
Pinus Laricio, varictilt Hispenica. i Pinos silvestris.
Les plantes se subminislraran gratuilament, pagant solament les despeses de transport
i . : rnba latge.
Les demandes poden dirigirse a Venzinyev cap del Servei
Foreatai l o la dita entitat. Vist
Laietana, DI bis. primer. abans

del din 2s del mes quo som,
i el nombre de plantes sol-hheilndu' no pot esser inferior a
mil.

A ',LEIDA:
El neu editIcl del Bale d'EaMercet de bestial,.
Atropellament

panya

El representad del Bane
,Elespariya, a Lleida. i director
do la Sucursal en aquesta
lid. ha sollieilet penda de l'AMI:lame:1f per tal de procedir a
en d er roc a Illellt (1. 1111 immoble
sla l'Aainguila Bloudel, on ha
d'assar edifirat el nou edifici

del Rano,
— Diumenge, al Camp de
Mart, se celebrä la tradicional
fina mensual de bastase llanera
lii concorregueren de 70 a 80

init capa. E:4 realitzaren nombroses transan-L:1ns. 1 regiren
els següants prima;
Nula: en viu. de 55 a be p e s sedes; en canal. de 4 a 42,0 pes-

setes quilo; moltons, de 60 a 62
pessetes; en canal. de 3.75 a
9.80 pessetes quilo; ()venal'. de
40 a SO pessetes; en canal, a
350 pessetes
— Pele voltants de Lleida
fo uagafat per un tten un Jora
anonjenat Segon Hermos, de 25
anys, el qual queda mort 1111
Pacte.
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Es p ecific de 1'
ASTENIA GENITAL (tMPOTENZIA)

BARCE1LONA

MANCA DE VIGOR SEXUAL)
De la eyaculado prematura (lerdees scannals); de Is Patees y
molt elleils pera terrestre lo NEURASTENIA, cn toles les 864.
raultestaetone.
Eß el mtspoisani estimulant de l'actIvIleI rieuro-espino.medulo-genItal
Neme 1 homo•csumulase cle les glandules Interancials Prcescie DIU.
etglanclular.com pleiameminoten am Me) pe guatee, ni imana cap ore".
ni el lunclortomeni «lo meteisoa.
No come. n1 eatrienlne. ni (obture, ni comarldee, n1 cap ehre medies.
mero escuna.
PRODUCTe M4ON e INBUSTITUIDLE PER A RECOBRAR.

LA PERDUDA PEUCITAT CONJUOAL PROSPECTES GRATIS
Leborotorle flermacolOglen del Dr W Dulrem

Preu: 21'75 ptes.
All 3exrDere. 50 . ß A f1C e LON A- Telefon Mil

INIOT1CIA111
ment, de deu a una del matí, on
ELS PAGAMENTS D'HISENDA
signaran una comparecencia, ratifiE delegat d'Hisencia lia fet per a
cant-se en Ilur instäncia i exhibint
avui da següents assenyalaments de
!Sur partida de naixement, que serä
pagament:
registrada. Pel Negociat seis faciS. A. Cros, 34.363 29; Fills de Ralitara un document mitjanant la premon A. Ramos, 25.48107; S. A. Masentació del qual seran reconeguts
rítima Na Ion, 20 . 54959; Salvador
gratuitarnent als dispensaris de DisPares ; un altre, 16.04272; Catalana
triste. Aquest certificat irsidic, mes
Marítima. S. A., 1.107' 55; Santiago
els de bona conducta i de penals.
Rivera, 28444; Pagador Circuit Nahauran d'ésser lliurats al propi Necional Ferina especials. 439'75: Pagociat Central dintre del susdit tergaduria Militar d'havers quarta Dimini de trenta dies habita.
visió. 12440; Ildefons Herrero, pessetes 107623; Miguel Llopis, 66765;
primer slideme de liebre
Inspector Provincial Sanitat, pessetes 13.906; Josep Fontcuberta, 2.000:
:losen M. Rubio. 23o; Administrador
llagan lo siguiente
Loteries núm. 1. 4.200; ídem íd. míLa fiebre anuncia siempre el princimero 27, 15.000.
pio de una enfermedad más o menos
peligrosa: grippe, tifus, erisipela, viJOIES VERITABLE ',CASI() ruda, sarampión, escarlatina, fiebre
preu
aneu
puerperal
(fiebre de las parturientas),
Per a comprar a bon
etcétera, etcétera, llegado este caso, es
a la doieria Mahrlhe, Tallers, 41 preciso saber que para cortar y curar
cualquiera de estas dolencias, basta con
•
ASSOCIACIO DE COMPTA- hacer tomar al paciente una solución
microbicida que uno mismo puede preBLES DE CATALUNYA
parar, vertiendo un frasco de BOISAvui. dirnarts, a les den de la vet- SON BLANCHE del Abate Magnas en
l'Associació,
un litro de agua natural. Esta prepasocial
de
Ha, a l'estatge
Duc de la Victòria. 13. primer, tin- ración, al par que inofensiva en un todrä lloc una conferencia a cärrec del do para el organismo es un venera;
para todos l'os gérmenes misenyor Manuel Francitorra, presi- fulminante Por
sus principios tan actident de Fentitat, el qual tractarà de voss sobre la sangre, hace se halle la
"L'impost d'Utilitat i els comer- isma en seguida purificada. Se puede
ciants particulars".
comprobar la disminución de temperatura en menos de 12 horas, terminando
por desaparecer, y por si esto fuese po.
VICHY
MC,114 IffPERIAL
co, el enfermo queda fuera de peligro,
teniendo la seguridad de que, en con.
D'INTERES PER ALS QUE AS- tados días podrá volver a sus habitua quehaceres. Este sencillo medicaPIRIN A ESSER SUPLENTS les
mento viene demostrando cuanto anteDE SERENO cede con pruebas irrefutables desde haS'Ila fet palie l'edicte següent: ce más de 55 años, habiendo salvado
Aprovat per aquesta Alcaldia un miles de vidas humanas; por consinon Reglament del Cos de Serenos. entente es de aconsejar a los efectos
,
mente
la humanidad, rete .
efi
que bneenreictiolsaos
i resultant, a conseqüncia del
tan
medicadisposa el seu article primer, cent men t o procurando
siempre
en
cinquanta vacants de Suplent de Se- casa algún frasco de BOISSON
reno. Atés que existeix un gran CHE. El frasco de BOISSON BLANnombre d'instàncies sollicitant pla_ CHE del Abate Magnat para hacer un
Convoca, litro de tan higiénica bebida, se vende
de l'esmentat arree, 03
CC
S
precio de Pi". 3'13, en todas las
per tal de cobrir les susdites vacants, al
Farmacias.
un concurs entre tots els que tenen
instäncia presentada soHicitant Ilur
Els concursants que reuneixin la
ingrés al Cos de Serenos com a Sutotalitat de les expressades condiplents, ben entes que els qui en
ciona seron cridats per mitjä de la
restin eliminats no podran invocar
premsa local davant d'un Tribunal,
dret de cap mena pel fet d'haver
a fi de provar que saben llegir, espresentat instancia i hacer estat
criure i les quatre regles de l'Aritaquesta relacionada co l'oficina cormètica. Aquest Tribunal catara comresponent.
post per un representant d'aquesta
Les condiciona que halaran de reAlcaldia, el Cap de la Guardia urunir per a esser nomenats són les
bana i un Delegat de la Junta Ofisegüents:
cial del Cos. Els que resultin apro1. Hacer presentat instancia al
rats cobriran vacants per torn i seRegistre General de l'Ajuntament
guns ordre de presentació de Ilurs
abans del 31 de desembre de 1932,
Mstäncies.
sollicitant ésser nomenat Suplent de
Els que, malgrat de quedar aproSereno.
vats, compleixin trenta-cinc anys
2. No haver complert trenta-cine
abans de cubrir vacant, restaran auanys, circunistäncia a demostrar amb
tomàticament eliminats. EI nou Rela partida de naixement. (Excepció
glament preceptua que el que logresque només regirà aquesta regada.
sin al Cos no hagi coinplert
3. Tenir bona conducta i no haanys. I:excepció de poder cover sofert condemna de cap mena,
presentant a l'efecte els correspobrir plaça fins als trenta-cinc anys
la concedeix l'Alcaldia per única renents certificats de l'Alcaldia i de
gada. a fi de donar les major faciliPenals.
tata als que tenien instäncies preseit4- Gaudir de perfecto estat de
tades durant la vigencia del Reglasalut, segons certificació d'un meten
municipal.
ment anterior.
Aquesta convocatória sera publiEls concursants hauran de presencada durant tres dies seguits a la
tar-se en el termini de trenta dies
premsa de Barcelona.
häbils, a comptar del proper dimeBarcelona, 13 de gener de 1933. —
eres, día disset del mes que snm, al
L'Alcalde, Aiguader.
Negociat Central d'aquest Ajunta-

Doctora T.

LLABERIA SAIS

Es -metgessa interna den' Hospital. de Besan. - Especialista en malalties de la
dona 1 nene. Camilla: de 3 a 6.
PELAYO. SO. 1.5 5' . Barcelona , Tel. 13351

Fins al tila 20 de gener
Per final de temporada i per tal de facilitar l'acabament de les obres de la nostra

ampliació.
LIQUIDEM TROSSOS I GENERES
FORA DE MOSTRUARI DE TOTS ELS
ARTICLES DE LA CASA
*'•

llodrigool Gemas
Rambla de Catalunya, 12
CATIFES TAPISSERIES VELLUTS
X son
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Barcelona, Mee
Permutan Ilnrlea. trimestre.

&marica llenas 1 Portare!
Pibes copeen' mi set la
&tires patees, -1a.
..„..
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Municipi

Visites al senyor Macià

Salutació

Han estat a visitar el senyor Macla la Junta Directiva de l'Asaociació de Propietaria Agricultora de
Catalunya, que resideix a Vilafranca del Penedès; el president de la
Unió de Vinyaters, i els diputats
senyors Riera i Punti i Bordas de
la Cuesta.

L'alcalde. doctor Aiguader, ha rebut d'Amsterdam tus radiotelegrarna
que diu: "Senyor alcalde í Ajuntament de Barcelona. Moment inauguració Exposició Art Catalä, reconeixent
valor i racialitat senvor Vecht, :Taresentació artistes holandesos homenatja
Barcelona en vals ; us saluda, Herb,
secretari Junta Museus d'Exposicions

Servei Meteorològic
de Catalunya
-SITUACIO GENERAL ATMOSFERICA D'EUROPA A
LES SET DEL DIA 16 DE
GENER DE 1933
Una línia de mínimurns barométrica, situats entre les Ille3
Britàniques i les Baleare, donen
lloc a mal temps amb venta
freds del nord, pluges i fortes
nevades a Anglaterra, oest de
França i Espanya.
Les temperatures són molt
baixes per tot arreu, principalment a l'Europa central, on es
registren tnInimes de 8 a rs
graus sota zero.
L'única regló on el temps es
bo és el sud-oest de la Península Ibérica i Marroc occidental, puix que per tota la resta
d'Europa el cel está completament tapar.
ESTAT DEL TEMPS A CATALUNYA A LES VUIT
El mal temps és general, i es
registren boires glaçades per les
comarques de Lleida i nevades
a gran part de Catalunya.
Segons comuniquen els nostres observadora, está nevant
des d'Aragó fina al Prioras, plana de Vic, Segarra, Urgell i
Baga; fins al Pireneu.
Degut al vent del sector nord,
que s'estableix a l'oest d'Europa, a'inicia un nou i important
descens de la temperatura a tot
arreu.
Les minives d'avut han estat
de 13 graus sota zero a l'Estangento, 9 a Ribes, 8 a Cervera i 7, també sota zero, a

El senyor Lluhi i Vallescä
• i la premsa
Ahir a migdia els repórters que
fan informació a la Generalitat van
estar a saludar el senyor Lluhl i
Vallescä al sea nou despatx.
El non despetx del senyor 1.10111
és a la sala que fins ara hacia servit
de despatx a la secretaria politisa
del senyor Mach.
El senyor Lluhi ca agrair molt
cordialment la visita dels repórters
els va dir que d'ara cndavant tindrä molt de gust a ubre% tots els
dijous.

Els membres de la Comissió
de Traspàs de Serveis
Diumenge foren obsequiats amb
una excursió a Montserrat per la
Generalitat els membres que formen

piles de la Comissi6 de Traspas de
Serveis. Ahir la Comissió va reunirte novament a la Generalimt.

Reunió del Consell
Ahir a la tarda va reunir-se el
Consell de la Gencralitat, i despatxa
assumptes de trämit.

Conferencies
L'Escota Mitjana d'Agricultura de
la Generalitat de Catalunya, establerta a la Granja de Caldos de
Montbui, organitza una tanda de
conferencies d'hurnanitats, la primsna de les guata serä sobre el tema
"Fonaments de la Filosofia", a carrec del senyor Ferran i Mayoral.
Tindrä lloc aquest vespre, a dos
quarts de vuit.
El rnateix conferenciant, dilluns
vinent, desenrotllarä la segona conferencia. el tema de la qual
".La Filosofía i les Ilurnanitats -

Bloc del
transeünt

Avis als Sindicats

C.4TALUATA ENTRA AL
LICEU

Agrícoles
Es comunica als Sindicats Agricoles i ala ramaders dedicats a la
cria de porcs, que a la Granja de
Caldes de Montbei de la General:tat sie Catalunya Iii ha dos yerros
Large-White d'iniportació directa,
145 quilos cada un, en venda pel
preu de 3oo pesantes un; quatre porcelta marica, de pura raça, d'un

Puelles i Selles
OPTICS

Fontanella, 4
La casa més ben assortida
i més econòmica de

Barcelona
pes que oscilla entre 27 i 39 quilos,
en venda pel preu de toa a 15o pc,actea, i guante poicells femelles,
d'un pes que <media entre 22 a 27
quilos, en venda pel preu de 90 a
son pessetes.
Les entitats agrícoles i particulars
als quals interesan/ detalla poden
adreçar-se al director-administrador
de l'esmentada Granja, seryor Joan
Salom Calafell.

Institut Psicotècnic
El Depai-ta;tent d'Organització
Industrial i Comercial de l'Institut
Psicotècnic de la Generalitat de Catalunya, conjuntament arnb "PubliClub", convoca un conctirs original
per a un cartell anunciador del Segon Congres Tècnic d'Indústries
Textils, que tundra lloc properament
a la venia ricial de Sabadell. Els
premis ornan de 500 pcssetcs cl primer; 200 el segon, i una distinciú
honorífica per al tercer. Es pot emorar qualsevol procediment tècnic,
coelitografia, "pouchoir", fotografia,
etcétera.
El Jurat estará compost per set
persones, de les quals tres seran
designades per l'Institut Psicotècnic,

dues pel Comité organitzador del
Congrés, una per "Publi-Club" i
l'altra per l'Associació de Cartellistes, el nom de les quals no seran
coneguts fins després d'harer-se
emes el veredicte El termini d'admissió finir ä el dia ti de febrer vinent, a les nou de la nit.
Als que ela interessin més Me*
han d'adreçar-se a les oficines
"Publi-Club", Rambla dels Estudia, u, principal, tots els dies feiners, de les sis a les nou de la vetlla,
on els seran lliurades les bases dttl
concurs i altres detalls Que creguin
necessarts.

"Sr. Director:
Dissable a la Hit, oran fcsta al Liten. Catalunya hi cereza ter primera vegada COM a .SensOra i majora.
eatala pi.-nia possessió d'aquell casal, i cn prenia possssió en
fuga de la Lli gertal. Gala destineciú
1.1 del eatalauisnie, que assoleix les
vietóries, seinpre, en ncin de in
Llibertat! Per les paras vaieu toles
les indicacions eseritcs en etgala, ultra el titol de la faenan principal,
Ja, esquerra de L'uní allunyat,
pera, per ~tila ideo l úgies, de l • Esguerra de Catalunva, saluda.a les nos
tes da. "Els segatia ,s" i l'entrada del
sensor President de la Gencralitat,
;ea dret i and, joiasos ticaments de
ntans. "res, au:11 pkna conselancia
de la signifieacii del montent, j tina,
ii PCIIStlr idantie al „ea, retien, tau,
honsenatge a la persona del senyor
President de Catabillya, que, en aquel:
insta:tt, ens representava tots, i presidia un assenyalat triond de l'ideari
catalanista.
L'hinwe nupcial que la golf de la
Chi/al de Ki;ege ei.reea:g
nia a simbolitz. ar el cala de joia del
tiostre poble per les Hoces del Gran
Teat ..e del Lieen fiad, Cata l anyn. Els
bracas l'aquella cmt ortodoxa operepudo &mula la Ciutat era
l'a p arició del 'lastre mili barrat dainunt tata manifestada d'aquella nada a la ,aal col encaYa foragiior les
niatiples romanalles dels tartars, que
representen la incivilitat del froiincia-

Per optar a unes obres
Al Negociat d'Obres Pübliques de
la Secció de Foment de l'Ajuntament
d'aquesta ciutat s'admetran uns al dia
24 d'aquest 117CS, a les dutze, plecs
proposició per a optar al concurs prisat dinstallació de vuit Empares
lo bugies als carrers de Bennetti
Celsus, al tipus de t.oto'72 pessetes.
—Fina al dia 24 del corrent, a les
dotze, s'admetran, al Negociat d'Obres Públiques ele la Secció de roment d'aquest Ajuntament, plecs de
proposició per a optar al concurs privat d'installació d'illuminació eléctrica als fSelats del carrer de Vilalta i al
de Santa Colonia, al tiptis de 43232
pessetes.

Avis als propietaris d'automòbils que
que no tributin
El tinent d'alcalde president de la
Comissió Municipal d'Hisenda, ha reiterat les ordres que te donades per tal
que es denunciin els automisbils propletat de persones reines de Barcelona, que no tributin per Patent Nacional de Circulació amb cl recàrrec
que n'In ha que no l'abonen, malgrat
de les sanciona que s'han vingut in>
posant, de conformitat amb l'Ordenança fiscal corresponent.

Els solars sense edificar
En sess'ió del 3 0 de desembre proppassat, l'.1juntarnent va prendre l'acord d'admetre el pagament de Farbitri sobre solars sense edificar, corresponent a rally 1933, amb el descompte del sis per ccnt.
En virtut del referit acord,
din d'aquesta ciutat adverteix als contrlbuents per l'arbitri sobre solars
sense edificar que desitgin efectuar
el pagament de la (mota corresponent
a l'any actual amb el descompte corresponent, que el termini per efectuarlo acaba el dia 31 del corrent mes de
gener.

Una convocatòria a tots

els ex-caps de secció de
"El Siglo"
'Fots els ex-caps de seceiö de
-El Siglo", sense exeenció. sön
conrocals a la reunió que se
celebrara ;ovni. dionarts, dia 17,
a les cinc de la larda. al local
›ocial do • la "Fu.l p rookiad Cris•.leados de El
tiana de los

c arro r do 1;1 CantIdd.
mero 13.
Els indiciats ex-raps de serial assisliran oo aquesla reunió
oslenlan1 lb represenolació deis
olcpenclenls Tu , eslavrn a les
seves ordrüs, a lo quals no Os
possible convocar per nsser de
nora cuptutitat el local que la
indicada enlilai ha redil_ gala n a men 1.
Idnlsieetn d'aqu p sla reunió o,s
legalitzar PI nom p roarnent ole la
Comissiö qtle fin;
!II ri y esent ha rinnut :trinan!.
ralifiennt ('Ti el Arrnr sis indiridus que la f. n 1111e11, i‘nbrinl
los ractints que per diverses
eauses s'han produit.

FETS DIVERSO S
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AGRESSIONS
En una taverna del carrer del Cid
estigué Ricard Ruin Maldonado,
acompanyat de tres desconeguts.
Després de beure més del que calia, sortiren al carrer, i els desec a segula l'agrediren i li robaren seixanta-cinc pessetes que portara.
Fou detingut un del, autors del
fet, anomenat Didac Mirete Iniesta.
— Un /legre anomenat Eugeni
Carmona es trobava avalotant al
carrer de Montserrat. i en éster reprès pel vigilant nocturn del carrer,
l'agredí.
El negre fou detingut.
ROBATORI
Joan Cantijoch, que viu en una
casa del carrer de Don Bosco, de
Sarrià, ha denunciat que li han robat del seu domicili joies i efectes
per valor de cinc mil pessetes.
Lluís Ramon Muñoz, que viu en
una torre del carrer de Rios Rosas,
ha posat a coneixement del jutjat
que li han estat robades joies per
valor de sis mil pessetes.
ALARMA EN PERSEGUIR UN
INDIVIDU
A primores horca d'ahir a la tarda
un mosso d'Esquadra que venia perseguint un individu, en arribar al
xamfrà del carrer de Joaquirn Costa
amb el de Ferlandina, disparä la sera pistola amb la Henchí d'espantar el perseguit. Un guärdia de seguretat, que s'esqueia a passar per
aquell lloc, feu també un dispar,
sense aconseguir detenir el subjecte
perseguit, el qual aconseguí fugir.
Els dispara ocasionaren gran alar.
ma entre tots els que es trobaven
a aquella hora pelo dits carees.
TENIA GANA
Ahir al migdia, quan es trobaven
a la botiga tres dependents i cinc
clients, es presenta en un colmado
del careen Pau Iglésies un individu
armat d'una pistola, el qual, despres
d'haver-se apoderat d'un torta. fugi
sense que s'aconseguís detenir-lo.
La persecució que s'intenta donà
motiu que hi hagués alarma a Iota
aquella barriada,
corneja. l.a mateixa precaucin adoptaren els atracadora atnb d'amo de
la botiga, al qual amordassaren amb
un mocador.
Després els assaltants• eseóreoIlaren el despatx de l'establime'nt,
sense trobar-hi res per a endur-se'n
fugiren pel carrer de Beivrell.
Abans deivaren una bombi amb
la metxa encesa sota un /noble; La
casualitat feu que s'apagues la nietxa
i no esclatés l'artefacte.
.
Angel Martí aconsegni desfer-se
de les corretges 1 acudí a'-'eurar-se

MOST ARNAUTEli l
TASTEU-LO

I

OIROGUERIEs t

FARMACIES

L'afer de la venda de
càrrecs municipals
—
El Jutjat especial per la venda de càrrecs de l'Ajoifflainent
ha rebut del Municipi ti expedient del funcionari Gavilanes.
que li fou dem pn• 11 poi Jutlat
per a esser examinat.
717p
El mateix Julia; ha trames
a l'Audi è ncia el leslimoni de
tant de culpa uols nornenaments
efectuats en les sessions celebrades Pll el mes de selembre,
deis quals jets no da compa,
tibie el Jutjat especial.

al dispensar'. municipal. Mes tard
denuncia ti fet.
Els atracadora sembla que fugires tranquillament pel narren de
acuse que nitigü els mole,tes.

En % ien les no-

t

tes en ea alin

realitzeiiii:iunie gran èxit la nostra
I

I

*

.1 1

er

fraoictooati,iu ncio
prova evident que són increíbles els
nostres preus per la seva barato', ja que
el nostre lema .es una constant renovació d'existencies

Uns atracadors entren en
una botiga de mobles,
després d'amordassar dues
persones, hi deixen una
bomba que no esclata
Altir a la tarda es va cometre
ii il atracatnent cus eircutn›tancies tan
escandaloses que una regada mes
ala posat de unen l'audäcia dels
sena autors. El fet succel a la bot:ga de mobles propietat d'Angel Martí, situada al carrer de Tatnarit, 13o.
Eren al voltant de le g qurtre que
un desconegut entrà a l'establiment
entretenint-se una estona amb
amb el pretext d'una compra de
mobles, i al cap de poc arribaren dos
individua mes, els guata pistola en
arreconaren Angel Martí al
fons de la botiga, colpejant-lo amb
les pistoles, fina al pura de deixar-lo
desmaiat. Aleshores els atracadors
li robaren la cartera, on guardava
unes tres-tentes pessetes.
3f entre robaren entri't un noiet
annmenat Ricard Portugués, damunt del qua! es llançaren els atracadors i després amb
les seves armes, el lligaren amb una

TOPADA D'AUTO
Diumenge, a primeres hores de la
tarda, a rencreuament dels careen
d'Aragö i Muntaner, ocoregué una
topada d'automòbils molt forta entre el cotxe propietat del conegut
procurador senyor Unís Maria Rodea, que el guiava, i el taxi número 40.387.
Per la violencia de la topada, el
taxi doni ducs volteo ne can/pana
i queda bolcat.
El senyor Rodea acudí immediatament en auxili del aojen, veient
que, per sort, havia resultas ales.
Ambdós vehicles sofriren importsnts desperfectes
-----INTOXICACIONS
1:n inetge particular ha fet saber
al Jutjat de guärdia ¿hacen assistit
Antoni Poblet, Domènec Poblet,
Antoni Hacha, Josefa Ferrer i Joan
Ferrer, que visen al carrer Proclamació, 3, primer, de la Barceloneta,
d'intoxicaciC. a coi/seg /. linda d'haver ingerit aliments en males condicions.
Tots els malalts ingressaren
greu estat a l'Hospital Clinic.
..
UN ATRACAMENT
En passar alón a la tarda pel correr del Caire el cobrador d'una rai-a
anomenat Eluda Regué Agustín, 11
sovtiren al pas tres desconeguts anmata amb piste-des zinc l'eldigaren a
que els lliures el producte del recaptat, que ascendia a 169.70 pessetes.
Una regada aconscguit el din:
e's !ladres fugiren.
—
DENUNCIA D'UNS EMPLEATS
QUE PERDEN LA FIANÇA
Lloren,: .Magrans i Eageni D arainguez presentaren una denúncia
II jutjat de guirdia 'contra mi individa, a les ordres del minl entraren
en un despatx que tenia al carrer
d'Urgen. i on depositaren p rec iaheut 1.500 pessetes el primer
el segon.
El qu e figurara com a amo s'lia
absentat de Barcelona, sense saberse el 500 parador i Sell5C turnar els
dipòsits deis sens ernpleats,

ACTUWENT

iSMC.

Quedi anotada nquesta gloriosa data 1nl els annals de la nosira
Esperen g que, un dio co llar ,dt, podrent festejar, encara, la gloriosa erina altea data que no sera itrenys memorable: la del din en qua fari la seta triomfal entrada l'Ortogratia.
S. P."

.•

Aprofiteu, SENYORA, les oportunitats
que us brindem en les nostres seccions de
CAPELLS - PELTRES - PUNTES
PASSAMANERIA - TULS - CRESPONS - ESTAMPATS LLANES
SEDES - GUANTS - MITGES
BOSSES' CARTERES - SUETERS

PIJAMES - MOCADORS - PERFUMERIA, etc., etc.
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El Campionat peninsular de,ILligues
El partit Barcelona - Espanyol respongui a la mitxima expectació
L'Espanyol, bo i continuant imbatut, ea manté al cap de la classificació
amb un punt sobre el Madrid
En un partit molt competit,
el Barcelona i l'Espanyol
empaten a un gol

Prats, Edelmiro i Garrete, . de la
resta foren els malora

Feia molt de terms que un partit Barcelona-Espan y ol no havia
desvetllat una expectació tan formidable com el de diumenge passat.
Les recents victòries a Sant Mames obtingudes pels dos equips amb
la mateixa diferencia de gols fou el
secret d'aquest entus i asme pel primer encontre del Torneig de Lligues en el qual Barcelona-Espanyol
harien de topar.
Dit això, el lector cotnprendra quin
aspecte olerla ei camp de Les
Corts; de niolt de temps que no
haviern presentan un ple semblant.
Totes les graderies i tribunes atapeides de gent ävida de presenciar
la lluita entre sls dos /avale de tant
de temps.
Un cop d'ull al terreny del Barceona imposava de deba.
Lee actuacions

ne com s'iniciava la partida, ja es
donava per descomptat que de gola
no sen veurien gaires, puix que la
característica de joc era a disbaratar
jugades cense mancar-hi el to de
fortalesa que es posa a la lluita.
Això permetrà de dir que no es
estrany que acaba el primer temps
sume que ni uns ni altres haguessin
marcas gol.
Amb tot, es pagué veure en la
durada d'aquesta paye una serie d'atacs a les dues portes, per be que el
Barcelona hi dugué la millar part.
Al segon temps es produiren
dos gols, un per banda.
El primer va ésser el de l'Espanycl; vingué al cap de disset minuta
de la represa. Indiscutibleme nt , fou
un gol esplèndid i com pocs es
Testen. Es produí com a conseqüència d'una centrada de Bosch, que
Prat remata superbament sense deixar tocar la bala a terna, 1 no cal
dir que Nogués no hi pogué fer
res.
A partir d'aquest gol el Barcelona
inicia un atac desesperat, i itixt, vol
dir que el domini era molt pronuncias.
D'ocasions per marcar en tingue
a desde, pera tanmateix ni per casualitat el gol es produia.
Finalment, quan mancaven set
minuts per acabar-se el partit, va
asee Helguera qui en ocasió de rematar amb el cap un còrner Ilançat
per Perera obtingué el gol cobejat,
almenys empat.
Els set minuts que seguiren fine
al final continuaren essent d'atac
desesperas barcelonista.
Va arbitrar el senyor López Espinosa, el qual, tret de petites falles
d'escassa importancia, complf be el
seu comès.
Els equipe «en:.

Ele gol,

El nombran públic que cual el
campe de Les Corte, nerviós 1 irme«
tic, amb el propòsit de presenciar
una lluita emotiva que sil-ibis a
comparar-se a l'expectació de que
venia precedit, no en resulta defraudas del tot, puix que el partit gesuite a estones emocionan: de debò,
i les que deixaren d'ésser emocionante foren, si tatua cosa no, de
molla vistositat.
No cal negar que uns 1 altres
equipe sortiren a la palestra amb un
frene propòsit de sortir-ne victoriosos, i quan aix ò succeeix, es innegable que el partit, encara que no
sigui tot ell un brodat de jugades,
ha d'esdevenir competit i no mancat d'emoció.
D'aquí que dig-uem que els aficionare ro en sortissin defraudase
quant a part espectacular.
Ara, pel que toca a resultat tècnic, ni els partidaris deis uns ni els
des altres en sortiren satisfets.
Per", a la costra manera de veure
les coses, els que menys satisfets
burlen d'estar eren es barcelonistes,
puix que de la manera com van anar
les coses, innegablement el Barcelona baria de sobrepujar l'Espaayol
en gols; Devore direm que la victiaria la tenia mas merescuda que el
sea contrincant per les innombra',les ocasione que tingueren de marcar gols, ocasione que encara no
atinem a imaginar-no s con-, pogueren ésser desaprofitades.
En requip del Barcelona no hl
manca mai la bona disposició al joc;
aixä els permeté, si altra cosa no,
de dur sempre la Iniciativa en el
domina i no vol pas dir aixä que
l'Espanyol deixés de tenir els 3C113
rnornents de domini i que estas mancat d'entusiasme.
El Barcelona, diem, en la durada
del partit domina més que l'Espanyol. si bé els seus atacs es produiren arnb una manca de compenetració o d'indecisió entre els seus davanters, en la qual cosa Po t s e r al
trobarlem el moriu que no aconsemuís gran quantitat de gols.
En canal. el Barcelona fea gala
.d'una bona porta, puix que Nogués
es comporta admirablement en totes
les seres intervencions; una bona
defensa en la qual no hi veiérem
.que l'un superes a Vahee, 1 finalment una líala mitjana molt compenetrada, de la qual destacaren els
dos ales, si be Font, al centre, cada
aferrant-se mes.
dia
Pel que toca a l'Espanyol com ja
hem dit, ple també d'entusiasme,
ariisä un joc mes ben compenetrat
pels seus companys, en el qual, pera, tingueren sin avantatge en trobar-se sempre, o gairebé sempre, els
seus dos extreme desrnarcats; això
ele permeté d'efectuar algunes jugades cale no s'haurien produit d'estar
Bosch 1 Prat marcats com calla.
Amb tot, quant a joc, ene agradà
ezaa.
Flarenfia tingué momento de gran
Iluiment, pena no n'hi manca algun
que amb mis decisla per part des
adversario /1 hauria costat un disgust.
Els defenses, enfront une davanters descohesfonats, compliten be, f
als mitjos els manca la seguretat
d'abres partits, particularment el
centre Soler, el qual no estigué galre encertat.
A la davantera, per la causa (Me
ja hern exposat, es destacaren els
dos extreme, si bé Bosch superior a

BASCULES

Per la forma en qué hom va reu-

PER A CA El ALS

anys, que viu al carrer de Moles,
34, primer, primera, el qual sofria
lesione de pronentic reservat al pit.
Maria Espona Ristol de vint-i-nou
anys, que viu a Roger de Flor, 94,
cinquè. segona, amb lesione a la regió cervical, de pronòstic reservas.
Josefa Guarro de Garcia, de trenta-quatre anys, que viu al carrer de
les Corts Catalanes, 734, quart, segona, amb lesione de pronòstic reservat a l'esquena.
Amb lesiona de pronòstic l'en foren assistits: Alfons Guarro, Joan
Blanch, Francesc Farràs, Salvador
Horeny, Josep Morales i Josep
Font.
Després d'assistits de primera intenció foren portats a llurs respectan domicilis.
Altres lesionats foren assistits a
Ilurs domicilis.

AQUISTA NIT, a les 10'15

BOXA OLYMPIA RING
Campionat d'Espanya
del pes Ileuger, a 15 rounds

MICÓ RIAMBAU
Entrada general; 3 pensase

part, es canviareii en papera, i es
dugueren a cap In serie d'avenços
impressionants, que donaren al partit un marcat interes. Cap a les dar•
hi hagué una pressió insistent
del Badalona, que no es trscluf en
resultats positfus, rimes a enes formktab/es parades consecutIves de
Tresener.
En conjunt, el partit hauria astil
bonic de no haver-se enlletgit el joc
amb brutIcies motivades per una deplorable actuació ¿'Espelta, que fett,
sense cap mena de dubte, el pitjor
arbitratge que s'ha vist aquesta temporada a Palatrugell.

Resultats deis altres
partits

SEGONA DIVISIP
Irun - Mórcia, 9-1.
Sevilla - Osasuna, 3-1.
Corunya - Celta, 7-2.
Sporting - Casulla, 6-1.
Athletic de Madrid - Oviedo, 3-0.
TERCERA DIVISIO
PRIMER GRUP
Unió - Eirmya,
Rang Aviselifio, lama.
SEGON GRUP
Valladolid - Castella, 5-o.
Ferroviaria - Deportiu, 1-1.
TERCER GRIala
Tolosa - Baracaldo, o-3.
Erandio - Logronyo, 2-1.
QUART GRUP
Osca - Saragossa, 3-4
SISE GRUP
Elx - Llevarla 3-o.
Critnnastir - Hércules, 2-2.
SETE GRUP
Imperial . Cieza, 1-3.
Cartagena - Gimnissica, 2-o.
VUITE GRUP
Cena:loca -Malagueño, 2-0.

La Tercera Divisió

Les puntuacions

(CINQUE GRUP)

PRIMERA DIVISIO
8 6 2 o 16 514
Espanyol
8 6 a 1 28 813
Madrid
8 6 o 2 25 to ta
Athietie
8 3 4 1 17 11 so
Barcelona
Betis
8 3 2 3 14 23 8
8 a 1 5 16 16 6
Arenas
Suo
23 22 5
Don..1stia
8 2 I $ 16 20 $
Racing
t
a
5
so
19 4
8
Valencia
8 2 o 6 la 14 4
Alaves

El Martinenc i el Sans
empaten a dos gola

Puelles i Sellés

4
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PRIMERA DIVISIO
Valencia - Athletic,
Arenas - Madrid, 1-5.
Racing . Donästla,
"llaves - Betis, 2-0,

A Sant Mara va jugar-se aquest
Partit en el qual no obtingué un
resultat que reflectís amb exactitud
el que loa la lluita, pub( que el
Martinenc mereixia sortir-ne vencedor.
La bona actuació del Martinenc
SEGONA
en aquest partit, en que vas dominar
8 5 o 3 29 16 ro
Irun
tota la primera part al seu contrin' 8 ' 4 2 2 33 21 so
cant, va tenir el seu fruit, ja que S. Gijón
..- .8 4 a 2 25 16 lo
tot just portareis deis minuta de joc Oviedo
8 4 r 3 16 13 9
Sevilla
quan Catafau marca el primer gol
Corunya
8 4 1 3 19 22 9
en aprofitar una centrada de Pandos.
3 13 20 9
Múrcia
8 4
Continua el Martinenc el seu domiS 3 2 3 12 19 8
ni i al cap de trenta minuta Fandos Athletic
OPTICS
83
4 25 21 7
llançà un formidable xut, que detu- Osasuna
8 3 o 5 20 23 6
Celta
ra dificilment lborra, pera fuix, i
Fontanella,
8 3 o 7 al 33 1
Castelló
Cros remata oportú introduint la pilota a la xarra. Així el Martinenc
TERCERA DIVISIO
Fabriquen els cristalls s'apunta el segon gol.
Calque grua
A la segona part, el Sea semp6; 2 22 II 13
Badalona
öpties, pel qual motiu els blava
que volia in/posar-se, i ho féu,
Sabadell
944 1 23 12 12
perä
molt
fluía.
En
ésser
a
la
meitat
poden vendre a preus sense d'aquest tenme, Escola, d'un fort xut Sans
934 1 II 11 10
941 4 17 20 9
Palafrugell
a rangle, marca el primer gol del
competència
9 32 5 13 24 6
Martinenc
Sane. Aquest gol anima els jugadors
91 2 6 9 11 4
Júpiter
aansencs, que seguiren dominant,
pera
el
Martinenc
es
posa
a
la
deBARCELONA: Nogués; Rafa,
fensiva i aconsegui desfer el domini El Torneig de Classificació
Alcoriza; Martí, Font, Pedro]; Heldel Sano.
guera, Goiburu, Atocha Ramon i
El joc aeguí interessant, i el Sane RESULTATS DE LA PRIMERA
Fuera.
terné a marcar per maja de GiroJORNADA
ESPANYOL: Florença; Arater,
nès i així obtingué reman POC3
Pérez; Traba!, Soler, Cristiä; Prat,
Manresa - Santboiä, 4-1.
després rar'oitre assenyalava
minuts
Edelmiro Garrete, Red6 i Bosch.
Girona - Norte, 2-0.
el final del partit.
'Guro Reus,
El que cal lamentar
Va arbitrar el senyor Ermengol i
Granollers - Glinnästic, 5-1.
els equips s'arrengleraren ai-a i:
De la forma en que s'escolava el
LA CL.ASSIFICACIO
Martiennc: Cabo, Portabella, Viacatot
partit, hom presumia que
nyes, Alta, Rosalench, Sibequea,
1 1 o o 5 1 2
Granollers
barla admirablement; bon comporCases, Xifreu, Cros, Catafau i Fan- Manresa
I I 0 0 4 I 2
tament de públic, els jugadors sendos.
r t o o 3 12
Maro
se extrelimitar- et., en fi, en forma
Sans: Ibarra, Villacampa, Torre- Girona
1I 0 0 2 0 1
Irancament esportiva i, per tant,
deflot, Vela, Muguete, Sanea, Martoot 1 30
Reus
ningú,
que
remoció
segada
a
Sense
tínez, Escola II, Alé, Mota i Gi- Hoi-ta
1 O 0 I 0 2 00
efectivament alai va ésser.
rona.
1o o 1 14
Santboiä
Peró les coses no podien restar
roo Irso
Ginunstic
tan arrodonides; va presentar-se
Sabadell, 3 - Júpiter, 1
aquel punt negre perque no acabes
Al camp de la iareu Alta va jugar- BO X A
com hom esperava.
se aguces partir el qual fou favoEn un dels momean del partit de
rable al Sabadell.
més enloda, el públic del Gol de
DEL DARRER CONFLICTE
El Jepiter no ene agradé gens;
Da i t va abalançar-se per acure miD'EMPRESES
en descàrrec sea direm que arrenllar una jugada, arnb tan mala forglera regula :wat incomplet i, ultra
tuna que tot caigueren avallits
Retallern de "La Vanguardia":
alzó, e3 velé obligat a jugar una
amb faltre. Es trencé la barana de
"Dentro de los limites que le perbona part ncl scgcn temps ami/ nou miten los Reglamentos y la superior
ferro divisòria de la part de públic
i adhuc ansia vuit jugadora, a conse- autoridad de la Federación Española,
i les localitats; calgué lamentar alqüencia de lesions involnntáriea.
guns ferits de poca importancia i alla Federación Catalana ha deliberado
El Sabadell porta a terme un pri- también sobre el caso Roberti, acorgurís contusos.
mer
tenme
bastant
bo,
durant
el
Une i altres Irren aesietits a la
dando lo siguiente:
qual marca dos gols; després, quan
inferrneria del camp.
Dirigirse a la Federación Espailoera
absolutarnent
favorable,
tot
li
Caldria prendre les mesures conla protestando de que antes ele emitir
una
regada
mes
la
entreveure
veniente per tal que alud no torna
el fallo no hubiera escuchado la voz
dificultat que té per a traspassar la de la Federación Catalana; protestar
a succeir, pu . .x que si ara no hi he
porte
contraria,
puix
que
amb
penes
lagst ferits d'importancia, s'hautaen
de la levedad de las sanciones acori treballs arriba a entrar un altre dadas y proponer que la inhabilitapogut produ i r amb molta facilitas.
gol, quan tenia manera de marcarción del manager monsieur Dorval
J. T. R.
ne alguns tasé,. Amb tot, l'equip en
• ••
tenga carácter perpetuo en Cataluña.
conjunt doné boa rendiment.
También habla acordado la FedeELS LESIONATS
Arbitra el senyor Pujol.
ración Catalana que se multara a las
Composició del equipa:
A conseqüència de l'accident enempresas, con la santa de dos mil peSabadell: Fournier, Morral, Roure.
mentat a l'acabament de la reesenya
setas a Barcelona-Ring y de mil peGracia, Durant, Mota, Sangüesa,
del partir Barcelona-Espanyol, fosetas a Olympia-Ring, pero ante el
Bertran,
Catres,
Rúbies
i
Esteve.
ren assistits a la inisrmeria del
acuerdo superior consistente en "amoJúpiter: Casanores, Claudio, Pela,
Club, pel Dr. Figueres, els lesionats
nestaciones severas" se abstiene de
Rodríguez.
Font,
OrtuMo,
Estere,
següents
proponer las citadas sanciones.
Perera,
Climent,
Barceló
i
Mas.
Anselm Cardona Pou, de disset
Al mismo tiempo la Federacien Catalana solicita de la Federación EsPalafrugell, 2 - Badalona,1 pafola que este caso figure entre los
Aquest partit jugat a Palafrugell asuntos sobre los cuales se ha de dr
fou carn aisil matear lso indica el seu liberar en la praxima asamblea nacional.
resultas.
La Federacian rapar:ola recibirä
El Palafrugell, sense fer mi gran
partit, s'imposà a la primera part, manana el documento oficial contelienacrament en joe i intensament niendo estos acuerdos."
Als que no ignoren que la Fede r a
en domina i el resultat d'un gol a
ci6 Catalana es va inhibir a ran del
cap amb"que finalitzä no reflecten

ARQUES

Tn)u

wetament ele que mereixia

roan local. En curtí, a la segona
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e
PE R F UM DELIC10/

QUE MAI NO
ACA B A
D' EVAPOPAUE

E X T R ACE' . LOCION/ COLOM

El . P O LVOR)

eise, i Dell-Eau, al segon, tots
presenciat, la qual fou fallada a faconflicta plantejat per la duplicitat
per E. O. Corn es pot veure per
vor de Mica, amb gran ¿esencia del
de contractes de Robert Roberti, pasaquest record, es tracta d'un forbase Riambau i d'un sector de púsant l'assumpte a l'Espany ola. ele promidable pegador, que s'Ira fet celeblie que estimada que la lluita era
duira sorpresa que ara hom pretenbre per la sera pegada de dreta.
mil/a.
gui insistir sobra el que e. j a " mate
Ha estat vermut per punts per
Dones be: els atzars de la carrera
tia jutjada".
Pierre Charles, a quinze rounds, per
els va a posar una altra vegada daFREDDIE MULLER, NOVELL
al campionat d'Europa, per punts
vant per davant, per tal que aixi
també per Santa i Phil Scott, i per
CAMPIO DEL M,ON DELS PE- puguin deixar ventilada una qüesabandonarnent al vulte round davant
tia de pundonor esportiu, aquesta
SOS PLOMA
de Camera.
vegada havent-hi entre mig un troEn un combat de boxa disputat el
El cuba La Roe, en cas de sortir
feu de tanta importancia com ho es
dia 13 paseas a Chicago, Freddie Mnel campionat espanyol del seu pes.
vencedor, te la plena seguretat
Iler va batre Tommy Paul, per liante,
d'ésser una de les primeres figures
No cal dir que tant run caos ralea deu represes; s'adjudica, amb la
Ire adversari vénen sotmetent-se a
que actualment .boxegen a Europa.
víctória, el titol de campió del món
un matode d'entrenament sever,
La resta de la vetllada seran dos
pujar
al
que el darrer ostentava en
tant es alai que el manager de Mica.
combata a vuit rounds entre Ben.
comprenent mes que ningat la transsatt i Mayo i Batalino, que en por
ring.
temps tira captat la simpatia del
DEN1A AL "NUEVO MUNDO" cendencia d'aquesta Uta, ha vira.
de
París
expressament
per
a
públic
contra el finalista del cingut
Densa al vespre, al "Nuevo Mundirigir la preparada, i el combas del
turas Barcelona, Martin.
do", se celebrara la vetliada en la
Hi haute encara un combat a sis
sen "poulain".
rounds i un altre a (lustre.
Aprofitara Josep Teixidor aquesqual Robert Roberti será oposat a
ta cojuntura per a exhibir-se amb
La Roe.
PAULINO BOXARA CONTRA
rounds
ENTRENAMENTS PUBLICS Paulino Uzcudun en uns
BERGOMAS, RECENT VENCEd'entrenament de combat, que els
L'empresa de l'Olyrapia ens comurecortad a ton dos la huila que
DOR DE ROBERT ROBERT!
disputaren per al campionat espanica que Paulino, Bergoznas i Anilla
L'afició barcelonina, COM a resultat
nyol de toses les categories, exhis'entrenaran públicament dernä al vesdel fall de la Federació Espanyola co
bida que ha de cridar poderosapre a la sala de resmentat local.
el cas Roberti, hi ha sortit guanyant.
rient l'atenció per les nombroses
Bergomas es esperas ama a BarYergue veuri en sacia darant Paulisimpaties de qu9 gandeiven el que
celona.
fou primer campió d'Espanya i el no un minyó ¡ove, un gegant, també,
ES RETIRA DE LA BOXA,
que fa escassament un mes vence Roque el succel tan dignar-nena
LLUIS LOGAN?
berti.
En deu rounds, Sangchili,
Davant Bergonne, Paulino trobarà
ger oficial de Carlee Flirt, s'acararà
Mil un diera de la nit:
un adversari ple dillusions i breó, el
al notable púgil francés Jean Cuart,
"Parece que Luis ogan ha decidido
contrari del que hauria suceeit disboxador que resistí 1.5 rounds a
retirarse definitivamente de la practiYoung Pérez, campió mundial i
eca el 3C11 adversart Roberti, home
ca del boxeo y se nos dice que el próvencedor per dues vegades de Gyclé, que ja va de baixa.
ximo dia primero de febrero embarEl combat Poulino-Bergomas tincampió actual d'Europa, i que accara con dirección a Manila, para redré lloc a laympia el eiseabte, dia 21
tualment es troba en forma magniunirse alli con sus padres.
fica per a ésser oposat a qualsevol
del corred, a la :sis.
Logan se estahlecera allí, represenhome de la uva categoria.
tando a una importante casa españoUn combas interessant ho serè el
la de ceràmica."
que narraran el catalä Sola, cam.
C1CLISME
pió d'Espanya dele semipesats amaRESULTATS
ramteur, contra el valencia Redó.
Divendres, a Paris, el francas RePi, d'Espanya del pes fort, també
ESPORT CICLISTA CATAL A
vand 1 l'anglas Hose feren match nul,
amateur, que en aquesta vetllada faAvui, (limare, al vespre, aquesta
a deu represes.
ran el seu debut en ei camp prolesentitat celebraré una reunió prepa— A Basilea, l'han De Nema
atonal; el primer pesa 83 quilos, i el
ratdria da la propera assemblea gevencí el suis Stein, per punta
valencia 9o.
neral, per a la qual han estat con— A Liverpool, Nel Tarleton,
Els etemipesats Riera i Wilson
campa!, d'Anglaterra dels pesos pieun bon preliminar completen aquel. vocase, ultra els clemente del Consell Directiu, els individus que forrna, vence Lextre, per abandonament,
ta interessant vetllada.
men el Consell Consulta:, senyors
al sise round.
DEMA, DIMECRES, Al., NUEVO
Enric Funta, Jaume Soler, Ramon
- Dissabte, a Paria Dekmyn,
MUNDO
Closa, Josep Figneres, Francesc A.
campió de França dels pesos lleuger,
Canto Arroyo i Josep Giró.
Robert Roberti contra La Roe
vence Saeteas, per punts.
En aquesta reunió, ultra diversos
L'empresa Barcelona Ring duna,
— Tastin i Poutrain, ex-adversaassumptes de trämit general i de l'adimecres, donara la leva acostumaris de Josep Gironee, feren match mil,
da vetllada al Nuevo Mundo del
daptada dele cauces del Consell
dissabte passat, al Central S. C. de
Parallel. El combas cim de la reDirectiu, s'estudiaran les reformes
París.
unió és la presentada a Barcelona
que es presentaran a l'assemblea
Notes pregades
itallé
Robert
Rnberti.
del gegant
respecte als nous manaments d'exPer a donar una idea de la vàlua
cursionisme, noves condicions per al
A
L'OLYMPIA
AVUI
del gegant Italia direm que amida
Campionat Social, la formuló de
199 ni. d'alçària i pesa prop de reir:
l'equip de corredora, la renovació del
Quatre grans combate enmarcaran
quilos. Ha vermut a honres C0111.
contracte de La Sanitaria i la situaSpalla en el primer round; Sebilo,
el match per al Campionat d'Es.
ció de la reinante d'estatuts de la
ais .% round; Lambotin, segon round:
Mief
U. V. E., d'acord amb les obserpanys del pos lleuger entre
O'Conell, al segon; Rojas, al novel
raciono
de la Unió , de Clubs.
Peter'
novi;
Doy
lamban,
•
13
represes
al
Kid
Salomon,
I
Promet, done., revestir excepcioson,
al
segon;
Bo
Cristner,
al
quart;
La pugna entre els nostres dos
nal importancia la reunió convocada
Monte Huta, al sise; Chevalier, al
mes excellents pesos 'lengua, deper equesta activa entitat.
segon: Smith, al caique; Islas, al
signase per airea per a disputar-se
nacional,
ve
d'antic,
el predomini
de quan aquests mateixos bornes
I A TOT3 Et 3 ESPOI T3
AFI TIE LESPE7
es trobaren al ring de la Bohemia,
Aa-ibais, 35 - Telèfon 32915 on Barraren la mes estupenda batalla que d'ençi de mole no havfern

La situació a Extremadura
DIU el governador general que és
relativament bona
Madrid, 16. En sortir del des-

patx del president del Consell, el
governador general d'Extremadura,
aenyor Pela Novo, ha estar ascomes pelo periodistas, als miaus ha
dit:
s —He parlat amb el senyor Angla del problema agrari a Extremadura i l'he informar detalladament
d'ell, ¡ixi com de la intensificació
del conreu j d'altres assumptes d'aquella regió.
Un periodista li ha preguntat
quina era la situada, social d'Extra' madura en ractualitat.
—Relativament bona—ha contes
tat el governador general—si es
jenen en compte ele moments pela
quals passem.
En fi, aenyors —ha acabat dient
el senyor Pella Novo — el senyor
Mafia os donara la nota política
d'Extremadura, i el ministre de la
Governació, la nota social, car jo
res mas no tinc per dir-vos.

Una comissió d'alcaldes
a Madrid
Madrid, od. — Es a Madrid una
comissió integrada pela alcaldes de
tots els pobles cap de partir de la provincia de eeres, als atraía acompanyen el governador general d'Extremadura i els diputats a Corte per la
dita provincia.
L'objecte del viatge és Murar al
ministre d'Agricultura, Indrietria i
Gomera un escrit-ponència acordar an
una reunió celebrada el dia la del aresent mes pels alcaldes de tate els pobits caps de partit de la provincia de
Cacaree. en el qual s'exposa, amb tot
'detall, la eimació actual d'aquella

provincia, i ele mitjans que, al Sell 11.
dici podrien conjurar-la.
aquest escrit s'ha adherir la Federada. Provincial Obrera.
L'alcalde de Brozas, senyor Manuel
Sancha Badajoz, autor de la ponencia, ens ha manifestar que té gratas esperances en qua el ministre d'Agricultura accepti ele raonaments que en
l'escrit es detallen, i dicti les oportunas disposicions, amb la mäxima urgencia, perquè tintan una ràpida
cació.
L'escrit ha estat presentat aquest
M2t1 al senyor Domingo.
Una de les mesures que els cordssionats sollieiten que s'adopti, as la de
la incautació dels bens comunals, amb
indemnització en aquells casos en que
siguin inscrits en el registre de la
Propietat, i sanee fndemnització en cas
contrari, i que s'estengui a tcts els
pobles la delegad() feta pel governador general d'Extremadura a favor
del jurar mixt de la Propietat Rústica del partit dAlcantara.
Abres aspectes té la pericia, que la
fan extensiva a diferents departaments
ministerials.

Una nota del governador
de Badajoz
Badajoz, 16. — El governador ha
facilitat una nota dient que la Reforma Agrària que s'ha implantar als pobles de Llerena, Magacela, Fuentecanto, lasagres t altres poblacions, necessita la cooperació de tots.
Crida l'atender sobre la resistencia passiva que existeix per part d'alguns propietaris, i els commina a que
collaborin lleialment en la implantació
de la Reforma.

A Can SEGURA
Passeig

de Gräcia, 37

comencen avui a fer
una LIQUIDA.C10
PER FINAL DE TEMPORADA
on trobareu infinitat de ganguea a totes
les Secciona
APROFITEU-VOS-EN!
EL DIUMENGE POLITIC
Una conferència d'Ossorio i Gallardo a Gijón
Gijon,-16. — Organitzada per l'Ateneu Obrer d'aquesta localitat, explana al teatre d'Indurra una conferencia el senyor Ossorio i Gallardo.
Cm/sanea dient que el tema que
anava a tractar, "L'evolució del
salan", no convencerla a molts dels
oienta, pula que els elements burgeses trobarien en allò que anava
dir una fórmula extremada, en tant
que els treballadors veurien en alyä
aclament una fórmula conservadora.
Afee que davant la creença capitalista de qua la societat ha estat
constituida per a gaudi i folganea
'd'una classe i davant la posició collectivista del sociasista, confia l'oranor en la aeva fórmula concilianora,
que cense vessament ne sang ni revolucions, fas-a el majen nombre
possible ne propietaris.
Crea que l'obren ha de deixar
d'asar un aubornInat del capitalista, per a arribar a éster el sea
soca
Aquest pensarnent el comparteixen nombrosos burgesos, que estimen que el capital pot arribar a
&ser del treballador, ¡ente que les
idees que en aquest fet e3 mesclin
aonstitueixin una paradoxa.
L'obrer ha d'arribar a intervenir
en la indústria com a una part interassada en els beneficia de la producció.
Davant la fórmula conciliadora
a'aixeca la intransigancia del capitalisme.
Es veritat que alguna patrons,
¡ente obtenir beneficie, mantenen

dues fabriques obertes, per tal de
no deixar en el desempar els seta
obrers, pecó aquesta posició no arriben a estimar-la els obrare, acostumata a recelar, perque sense llibres
de comptabilitat en que intervinguin, no saben si aqucats actas impliquen un esperit humanitari.
Aixe s'evitarà fent que els obrers
intervinguin en la comptabilitat de
les emprasee.
El capitalisme ha d'adonar-te que
travessem una veritable revolució en
la història del capital, i la revolució consisteix en qué el capital i el
treball ocupin en la societat el !loa
que els correspon, i és inútil rl'oposar-se a aquest avene enrotilador.
El senyor Ossorio i Gallardo fou
mole aplaudit.

Propaganda
radical - socialista
Segòvia, 56. — Organitzat pel partit
Radical-Socialista, ha tingut lloc, al
teatre Cervanter, un míting de propaganda en el qual han parlat el diputas provincial senyor Linaje i els
diputats a Corte senyors Martín de
Antonio i Pérez Madrigal.
Els oradors han estat molt ovacionats.

Propaganda radical
Múrcia, 16. — S'Ira celebras un miring radical en el qtral Iran fet ús de
la paraula els diputats Basili Alvarez
i Diego Hidalgo.
Tots dos han estat nrolt aplaudas.
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ZATALOMA
LLICtEKLISANT
PERE, 3
RONDA DE

ESPORTIUS!
Acaba de sortir el llibre que us serà
indispensable
ANUARIO ESPORTIVO ACEVEDO
El

arxiu documentat
per a l'esportiu

veritable

Nombrosos gravats
_

-Preu: 3 pessetes

ES1PANYA

Amistat franco -espa-

1•111-

Un banquet d'homenatge a l'ambaixador francès
M. Herbette

Després deis desordres extremistes
L'agitació entre eis

ferroviaria
Madrid, 16. — Els periodistas han
preguntat al sots-secretari d'Obres Públiques, al qual s'atribula l'origen de
la notfeia de la detenció del comité
de vaga ferroviaria, si això era cert.
—Jo no he pagan dir res d'això—ha
respost el senyor Menéndez—, parqué
no isla efectuar tal detenció.
En tot cas—ha afegit—l'únic que
podria ;lavar succeit, encara que també ho ignoro, és que entre els extratrastes detinguts hi hagi algun que pertanyi al dit Comitè.

Detencions d'extremsites
significats a Madrid
Madrid, 16. — Com a conseqüència
de les precauciona adoptadas aquests
última dice, la policia, durant la matinada de diumenge, ha efectuat nombroses detencions d'elernents extremistas, alguns d'ella molt coneguts i a la
&temió dels quals es concedeix extraordinaria importancia.
Les gestione realitzades pela periodistas per esbrinar els noms dels detinguts han topat amb grans dificultase per la reserva que als centres °Cale i policíacs es guardava amb relació a les dites detencions.
Els reparten, en vista de les dificultare trobades, dirigiren llurs recargues cap ale dornicilis d'alguna caracteritzats extremistas i dels centres a
que aquests pertanyen.
S'ha aconseguit saber que les datencima pugen a 40 i que entre els deungute figuren:
Mauro Bajatierra, germano Pera i
Francesa Falomir, Hcrman Gonzalcz
Inestal, Vicena Garcia Mulza, Jaume
alartinez Farrea°, Granizo Martinze,
Isidor Martínez Barrios, Vicena Martínez Suances, Serrano Patito, Acaci Bartolome, Sadurní Palencia, Nativitat Dalia Carrillo, Joan Garcia Ibero, Manuel Saz/al/ea Fria, David Antonio Domingo i Sadurni Pérez Martínez.
A aquest últim detingut, proceden:
de Valencia, se li han trobat al seu
poder diversos carregadors amb capsules tallades per la punta en forma del
sistema Dum-durn, quinze càpsules mes
de Remington i una carpeta amb diverses fórmules per a la fabricació
d'explosius.

A Andalusia
—
A Algamit a

Sevilla, 16. — El governador ha
manifestat que al poble d'Algamita
ele elements aindicaliates intentaren
pertorbar l'ordre.
Els dits clemente havien celebrar
reunions clandestinas al camp, en les
quals s'adopta l'acord ¿aseaban l'Ajuntament i cometre nitres aldarulls,
Avisarles les autoritats, s'adoptaren Ice oportunas precaucione, iracasant, per tant, els propósits dels
pertorbadors.
Ha estat clausurat el Sindicat i
detinguda la Junta directiva.

Detencions a Ecija
Sevilla, 16. — Al poble de Ecija.
la policia detinguri dos individus, i
s'incauta de lea armes blanqueo que
portaven.
Sembla que aquests individuo sin
cls autors de l'atracament C0/11i3
contra una parella de la guardia civil i de l'agressii a sin altre guúrdia de seguretat.
Des de la Rinconada han estat
traslladats a Sevilla setze detinguts
més.
El nombre de detinstas és de 58.
La guardia civil ha deshijaras Autora Barbarilla, el qual virigisi a Sevilla per encärrec del trescrcr del
Sindicar, proposant-se comprar una
partida d'armes curtes.
Se li Isa intervingut diner.

Interviu arrib
"La Libertaria"
Cadiz, 16. — .1 la presO de ualeslirrasiildní mi pericdista ha parlat andr
Maria Silva, coneguda per "La Libertaria', a la qual suposava
monta a Casasviejas al domicili de
" Sc isdedos".
L'esmentada dona ha estat trobada
amagada cm una barraca deis soltants
del noble.
Parlant amb el periodista ha manifcstat que en la Mata han mort el
ECU pare, el seu ai i, quatre oncles carnals i rna casi seu.
No ha volgut parlar de cono es van
desenrotllar e15 SUCCeS05, si bé no ha
negar que eslava en el II« on aquests
co produiren, però crea que no es po(ira provar la sera participada, en els
fets.
A la presó de afedinasidania lii Ira
preces vint individus mis complisats
en la tetiellia.
Entre elle no hi ha els capitostos
del moviment, ni tan sols "El Gallito", amant de "La Libertaria", al
qual se suposa refugiat al camp arnb
els altres elements rebele.
Falten de .Medinasidinia i de Casasviejae mis del quaranta per cent
dels velas, que hom crea que estaran
refugiare al comp.
Ahir es practicaren novas datencisne, i en els escorcolls efectuats es
van trobar mis armes.
Hora ignora quin és el nombre

lttht

reró de Quita Pellejo., i ritie allí
exacta de ferits, pujar que els metges
repartien els explosius.
que es troben als pobles no eón reclamats per a prestar els seus auxilis I
El detingut ha ingressat a la
per pan dels revolucionaris.
presó, a disposició del jutge especial que entén en aquests feas.

A Citdiz

A València

Guàrdia operat

Vaga de pescadors

Cädiz, PS. — A l'Hospital militar
ha estat operat el guardia civil Ramon Garcia Sueco, que resulta ferit
a Casas Viejas.
Li foren extrets trossos de plom
allunyats al crani, i fragments d'ossos produits per la topada de la
bala.
L'estat del pacient, as graaíssitn.
Cas que malora serà sotmès a una
alma nova operació per a extreu-re-li
una altra bala a la regid occipital.
També té allunyats al cap, une
vint perdigons.
Els altres ferias segueixen minoran, excepte dos que es troben gravissims.
El governador civil ha manifestar
que a la provincia hl ha tranquillitat.
Ahir es produí alguna alarma, a
Arcos de la Frontera, pera aviar fou
esvaïda per no ocórrer res d'importancia.

Valencia, 16. — S'han declarar en
vaga els pescadors.
El governador ha fet gestions parque s'arribi a un acord en aquesta
qüestió plantejada, i per al cas que
no s'hi arribi ha anunciat que denla
protegirà la sortida deis vaixells que
vulguin sortir a mar.

Un diputat que fa una
informació sobre els fets
de Casas Viejas
Cädiz, 16.— Ha arribat a Medinasidinia el diputat a Corto senyor
Antoni de la Villa, com a delegas
del governador per a fer un estudi
dels 51/Cee5305 de Casas Viejas.
Interrogar pels periodistas ma ifasta que ha vingut per a estudiar
personalment els successos i informar sobre ells.
La impresaii personal és que està
totalment dominat el moviment.
A Medinasidónia i Casas Viejas
crea que existia sernpre una vasta
organització sindical que absorveix
completarnent a les altre3 organitzacion3.
Pot dir-se que cada organitzacia
es autónoma en el seu regim encara
que existeixi a tatas les naturals
diferaancies, especialment amb la
comarcal de jarca.
Crea que el moviment s'inicia en
data anterior a la que es produiren
el, successos havent esclatat aleshores com a repercusii de l'ocorregut
a Catalunya i a la resta d'Eapanya.
La situacia de l'obrer a tot el terme que ell ha rccorregut es tristissima. Existeix un ¡Inc agudissim a
tots els pobles.
Les circanistäncies que els ele/sienta que prengueren l'ofensiva sols
hagin utilitzat en la lluita armes de
caga i revalvers demostra que els
elements estranys no han existit.
No Pilstant tren que estiguercn en
contacte mitjançant correspondencia
amb alguns elements de Madrid i
és possible que hagin rebut alguno
socorsos en diner.
Tant a Casas Viejas con/ a Medinasidänia falta ensaca rirt:s del 40
per roo deis obrero que paulatinament van arri!yant es. petits grups
que es presenten a la grdirdia
enterrant abans les armes u bé deixant-les amagades.
Creo que el Govern ha de designar un deiegat especial parque esludri aquest moviment ocorregut a
:iquesta patt d'Andalusia, puix que
sei per escrito de priapagatida sindicalista, multes segades dexportaciú,
s'earita la imaginaciér, ja prou erralLida craquests camperols mig
portant-los a la violecnin, és
a dir que es realitza aquesta propaganda per indes:itjables vinguts de
Sevilla I d. altres flocs, que slian repartit per aquests termes. De moment el conflicte sembla conjurat,
P er ú segucix latina i és precia posar
1/1a a això, amb bona voluntat si
es dasitja que es resolgui.

Fugitius de Casas Viejas
que es presenta
Giurena de la Frontera, 16.—S'ha
presentat a les autoritats el sei de
Casas Viejas anomenat Diego Prieto,
cobrador af arbitris, que es féu escapol del dit poble P./id amb els Set13
famibre.

Es crea que es troba complicat en
515 SUCCe.:503.
Ha ingressat a la pecad i l ICOMIIIlicat.

A l'estad(*) de la via ferria
quast poble, sisa coucctnrat la guardia civil.

Terroristas detinguts
a Mfflaga
Musgo, Pa. —Anib la &rancia de
ranarco-sindicalista Josep Bonilla,
efectuada a l'Hostal del Carme, i
lcotres detencions practicadas anteriorment, la. policia ha descobert
els autors de la collocació de bonabes i petardo els dies punta.
Bonilla ella confessat autor de la
collocació d'una bomba davant del
Casino, i d'una altra al Palau de
Justicia, 1 afegi que prengué part
l'any anterior en els sucessos de la
Costra del Llobregat i en cls
Sevilla i Granada.
Va dir buitre' que es reuní amb
Josep Roa 1 Antoni Gómez, al car-

I

A Múrcia
Han intentat incendiar
un convent
Múrcia, 16. — Aquesta matinada
s'ha produit ass incendi al convent de
Las Cierras de Jesús.
El vigilant ha observat que cremava un paper al costal de la porta de
l'esmentat convent i ha pogut apreciar que la dita porta hacia estat ruiarada amb gasolina.
El aigilant ha apagar el foc i ha
avisat a les religioses.

Fàbrica que tanca
Múrcia, 16. — A conseqüencia dele
caceemos de divendres, ha tancat c-..,sant en el ecu treball la fabrica de nieblas de Cremadas, gradant a i xf en
atar forçós sis-cents obrera afiiiats
a la C. N. T.
A les altres fabriques i tallare es
treballa ami, normalitat.

Els penats procedents de
Figueres s'insubordinen
a Cartagena
Cartagena, 16.— Ahir tarda, els
penats arribare el dia 3 procedents
de Figueres, es negaren a formar,
i exigiren que els fossin alcadcs les
sancione a aquella que estan tancats
en calles de càstig.
Rcquerit lauxili de la guárd'a
civil, es restabli l'ordre.

A Aragó
Detenció important
a Saragossa
Saragossa, 16.— Diumenge, una
parella de guàrdies de seguretat que
prestava sercci prop de la presea observa entre el; visitants deis presos
a un individu sospitós.
Sense donar-li temps a prevenir-se
el subjectaren i l'escorcollarcn.
Portava una pistola, setanta-quatre
bales en dues CaiXeS., i tres carnegadors.
A mes, li fon ocupada una altra
arma carregada.
Resultó ésser Benet Esteban, al
qual buscava la policia per haver
pres part activa en ragressió a un
policia al carrcr del Cinc de liare,
e! din 3 del n'as que aont.

Al Nord
---

Els fets de Sobrescobio
Oviedo, lt. -- El governador ha
iacilitat una ceierZmcia del succeit
dissabte a l'Ajuntament de Sobrescobio.
Durant la sessió, el regidor seuyor
Garcia demanä la reposició del secretari destituir, senyor Hergenes
Villares.
El mateix regidor procedí arbitràriament a destituir l'alcalde i despres suspengué la sessió, ordenant
que es prescintessin les portes de
l'Ajuntament.
El; guardies d'assalt sortiren de
la Felguera i airaren al poble (12
Sobrescobio, o/1 detingueren els reigdors Nassani Garcia, Josep Alvarez, Nicanor Almayer i el secretati
destituit.
Talaba' foren detinguts diversos
veins cona a promotor; del molí.
El jutge de la Viana va altar
també a Sobrescobio per instruir el
sumari corresponent i ordena la detenció de tres veins.
l. darrera hora queda restablerta
la normalitat.
Avui ha tornar al seu lloc l'alcalda.
Els esmentats incidents donaren
lloc a que corraguessin alarmants
rumors a tota la provincia i a qua
es dignes en diversos ajuntarnents
que en el partit de La Viana havia
estat proclamat el comunista:e Ilibertari.

Precaucions
a San Sebastiim
Sant Sehastiä, 16. — Han arribat
procedents de Burgas 50 guardias
d'assalt. Continuen lea precaucione.

Acaba la vaga general
a Tenerife
Santa Cruz de Tenerife, 16. — En
una assemblea celebrada pels obrero,

nyola

Madrid, 16. — Aquesta tarda s'a
celebrat, en un llavín hotel, el banquet homenatge a l'ambaixador de
Fraga, 111. Herbette, com a expressió de l'afecte 1 gratitud parque, durant la seca gestió a Madrid ha posar especial cura a demostrar, al marge de protocols diplomätics, el sets coneixement de la vida espanyola i la
seva amistar pels qui millar la poden
representar.
L'acta havia estat organitzat per un
Gomita del qual fortnaven part els serryors 1.7narnuno, Ortega i Gasset i
Marafíón, Jiménez Asua 1 Arnérico
Castro, i resulta molt brillant. asaistiren mes de cent comensals que
representaran la intellectualitat, l'art,
la política i el periodsme.
Al costas de M. Herbette salaren ele
salvare Unamuno, Ortega i Gasset
afarailón, ele ministres de Justicia i
Marina, i els ex-ministres Srs. Lenroux i Alba (S.)
Entre ele assistents es trobaven el
director general de Seguretat, el senyor Cambias, els Srs. Fabra Rivas,
Sanchez Guerra (Rafael), Plani, BarTICS, Giménez Asua, Pedregal, Pittalun i Herrero.
En acabar el banquet el Sr. Marail6n Regí les adhesions rebtides. que
eran moltes i valuoses.
El Sr. Unamuno oled l'hornenatge i
va dir en les seves primeras paraules
que no era al diplomatic, sinó a lisonie d'espetar, amic del nostre país que
coneja. ultra geograficament i a traves de l'idioma, a través dels grana
escriptors, que és rúnica manera d'arribar a comprendre i coaaixer una
nacía, a qui es dirigía.
M. Hastiaste, afea!, Co un borne
que ha vingut a Espanya a renovar
cl san esperit al contacte arnb el nostre inc i amb alma el seu esperit acotildar ha pagar fer un gran bé a la
seta patria i a la nostra.

Recordä el Sr. Unamuuo la seca estada a França, quan loen deportar par
la dictadura, per a demostrar que en
aquest gin país vef hi h més gent de
la que hom creu que canela molt bé
els espanyols.
No ens trobem — afegf — en Espanya en una mena de guerra civil,
perb tots desitgem la pau i la tranquillitat. En aquesta obra de pacificació — acaba dient — el Sr. Herbette
ens pot ajudar molt.
Aquestes paraules foren accalides
amb grans aplaudiments.
En aixecar-se l'ambaixador de Eran
ca fou acollit amb una gr a n ° va
-ció.
Començà per demostrar la sera Intitud per l'homenatge que hora'. Ii tributaca.
En apesta época — diu — cal actuar en interés d'Espanya i de Erança, per a l'obra de progrés i de pata
que pot difondre al min.
Va fer veme el que representa la
collectivitat en els actuals moments, i
sostingué que les mesares que la collectivitat imposi han de re percutir en
la vida d'Espanya, parque duguin rhome envers un fi superior.
Expressa la confianaa que ti en l'esdevenidor d'Esp./ea, car ha de tornar a exercir, com en altre, templ, la
influirmia preponderant del geni espanyol a tot el neón.
Actuaste temo!, que tornaran probablement, cenan rapeca e:1 qua la hemanitat arribara a una major comprensil) i enlució dels problemas que
arad existeixen.
En mig d'una gran ovació, en acabar de parlar M. Herbette, rorquestra
de l'hotel interpreta la Mareellesa i el
Ilimne de Riego. que tots els comensals escoltaren drets. i en acabar es
drinnen visaues a Franaa i a Espanya.
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VIDA OFICIAL
El

cap del Govern a Toledo

Toledo, /6. — Diumenge al mati
arribaren a aquesta ciutat el cap del
Govern, acompanyat del sots-secretari de Comunicacions, del senyor
Rivas Cherif i altres personalitats,
per tal d'assistir a la resta celebrada a la fábrica d'armes i a la tradicional distribució de joguines als
netas dels funcionaris i obrera de la
dita fabrica.
A la porta de l'edifició varen
Cesen rebate e: cap del Gavera i els
5ells acompanyants per l'inspector
general de la guardia civil, el coro‚re i del primer regiment cEartilleria,
als personal de la fabrica i autoritate.
En arribar el president del Cansen, la banda de música interpreta
l'himne nacional.
Seguidament el scnyor Arana va
Irrocedin al repartiment de joguines
als nene.
Després a la Sala de Vendes va
ésser obsequiat amb un lona.
El vinent dijous el senyor Azafia,
amb el President de la República,
assisrira a la inaussuració dcl nou
hospital, construit extramurs de la
cintat.
Acabats eis artes abans esmentats.
el senyor Azafia va dir ,inc tot cstava tranquil i que no creia que els
successos passats tinguin de moment
reprecussions.
El sots-secretari de Comunicacions
va manifestar que havia anat a aquest
cornee ple d'entusiasme.

s'Ira acordat reintegrar-se al treball a
la una de la tarda d'aGii, donant per
acabada la \ ara general.

Detenció d'un rus de setze
anys que inspirà sospites
Hualv, 16. — Al poble de Rosal
de la Frontera, limitrof amb Portugal, ha estar detingut el súbdit rus
Gorga \Varada de eetze anys.
El detingut parla diversos idiomas,
i no ha pogut justificar la seca estada en territori cspanyol.
Ingressarà a la presó de Huelva, i
el governador ha comunicat la datenció al director general.

Va dedicar grans clogis ale cossos
de Correas i Telagrafs i va aiegir que
per ara no cal pensar mes que en minorar el; Serveis.
Els diptuata per la provincia pregaren al senyor Azafia que Tole&
sigui compresa en els beneficie de la
preferencia per a la construcció d' Obres Públiques.
El senyor Azafia va protuctre ocupar-se d'aguas; assumpte es el vinent
Consell de Ministres.
A dos quarts de sie de la tarda han
tornat a Madrid el senyor Azafia i els
seas acompanyants.

Audiència del Sr. Azafia
Madrid, 16. — El ministre de la
Guerra ha rebut avui en audiencia
el governador general d'Extrema-

dura. senyor Pefia Novo; el governador civil de Toledo, senyor Serrano; el scnyor Martín Sánchez. sin
representacii de l'Acadèmia Hintaso-Americana de Chliz, el qual
Ist, lliurat al scnyor Anea la placa
de presiden:- honorari d'aquella ensitas, i el secretari del Comite permanent dels Congressos Internacional, de Medicina i Farmacia Militars, tinent coroncl, metge de l'exercia belga, !tfr. Wenken, cl qual donara una conferencia a l'Academia
de Sanitat Militar sobre l'organitnada de les institucions médicomilitara.
Després el senyor Artila ha converaat amb els PeTiodiste, i s.h
mostrat snob 5atisfet de lacte celebrat ahir a Toledo. en el qual
regna gran animad(' i entusiasme.
Ha manifestar després que la
tranquillitat a Espanya era absolffla.

El ministre d'Instrucció
Pública
Madrid, 17. -- El ministre d Instrucció Pública ha aebut la visita
del director i del secretari de l'Escola d'Enginj ers Industrials de Madrid. que in j han anat per a donar
constate al senyer de los Rios del
conflicte pendent en la dita Estola
anubla que l'assumpte Isa entrat
en vies de solució.

LA PUBLICITAT

DiMarta, 17 de gener de 1933

Eit Rocha s'acomiada del
ministre d'Estat
Madrid, 17,-. Aquest mati ha esa; al ministeri d'Estat l'ambaixader d'Espanya a Lisboa, senyor Rocha, que, acabat el permis de qua
gaudia, anä a acomiadar-se del activar Zulueta abans d'emprendre ci
viatge per a reintegrar-se al seu
cérrec.

ELS EVADITS DE VILLA
CISNEROS ARRIBEN

Una gestió del ministeri
d'Estat per a difondre les
publicacions espanyoles a
l'Argentina
Madrid, 16. - La difusió de les
revistas espanyoles, que tants de lectora lenco a Amèrica, s'havia dificultat per la República Argentina
a causa de les elevadas tarifes postala que alli s'aplicaven.
Després de les reiteradas gestiona
rtalitzades pel ministeri d'Estat, per
raitja del riostra ambaixado ca Buenas Aires, el president d'aquella
República ha signat un deeret ronce.
dat una tarifa postal reduida a les
aublicacions periadiques que s'achina
s'imprimeLain a l'estrarger.

A PORTUGAL
(Contianació de la pagina 1.)

La travessia ha durat catorze dies.
Sortiren de Villa Cisneros a la asa del
31 de desembre i desembarcaren a Sezimbra, port pesquer al sud de I4 - boa,
a les sis de la tarda del dia 14 de
genes-.
El pla de jugo no era conegut de
cap i sadividu de les familias deis evadits. Ells mateixos no havien establert
en detall les circumstancies de l ana-

Decrets del ministeri
d'Hisenda
Madrid. 16. - El President de >a
República ha signat els segiients
dearets del ministeri d'alía-anda.
Traslladant a la sisena regló l'arçaitecte del Servei del Cataste
la riquesa urbana, senyor Martí Palomo Fernändez, que actualment
presta el, seas serveis a la primera
regió.
Un altre sobre ascensos al cos percal de comptabilitat de l'Esta:.

El ministre d'Agricultura
ala:aja, 16. - Procedents d'Ala:aat i de pas cap a Madrid, han arri'.sa, el ministre d'Agricultura i la fina
ael fiscal de la República.
El sen_yer Domingo ha visitat les
escritures de Salcillo, el museo proerial i el casino, co ha esmorzat amb
.7 , autoritats.
A la nit ha tornat a Madrid.

El projecte de llei creant
cl Tribunal de Garanties
Constitucionals
Madrid, 16. - El president de la
Camissió de JusticIa al Parlament, searar Salazar Alonso, ha convccat per
al vinent divendres la ponència destinada per a estudiar el projecte de
c0n5titaci6 del Tribunal de Garanties
Fins ara, mamas s'ha presentat a la
si2rmació pública, que acaba cl día
a un escrit, que subscrita el senyor
arielfo Reyes, impugnant la forma de
Instituir el Tribunal I l'esfera docire se li Resigna en el projecte.

Noves construccions
escolars a Madrid
Madrid. 16. - La Comise mata.
ta de construccions escolara, de Madrid, que es reuneix setrnanalment
al nainisterl d'Inatracció Pública, ha
acordat en la seva darrera sessió el
ala de les novas construccions i reforma i ampliació dele grups cacode Madrid que funcionen actualoro de
:nena

Detenció d'un malfactor
Múrcia, 16. - La policia ha detinara un 'n'ajada de mal nom dit "El
Galera", que fa mesos, amb mutis,
a 'uns disturbis per qüeetions de acaatge, va cansar danys en un contera
va desaparaixer.

LA CAUSA PELS FETS
DEL 10 D'AGOST
Els deportats reclamats
pel Suprem surten cap

a la Península
Madrid, 15. - El secretad particular del ministre de la Governació
a dit que l'"Eapafia núm. 5" havia
salpat de Villa Cisneros amb Turna
a la Península, conduint tots els
acportata que catan reclamats per
la sala sisena del Tribunal Suprem.

Al principi els deportats feren loo
millas cap a l'est, seguint &avis cap
al nord, girant novanient al sud i finalment, ja allunyats de Canarias, ea
dirigiren novament en al:reacia al nord.
El projecte d'anar a Portugal no tal:timaren fina després d'uns quants dies
du navegaciú. fan total, els dapartats
han naveaat Lao° anilles marinc a .-Faarsa.

Els refugiats s'han prcsentat a les autoritats

portugueses
Lisboa. 15. - Aquest mata els vinti-nou espanyols evadits de Vilia Cisneros han abandonat de boli mati les
habitacions que ocupen a dos hotels
d'aquesta capital i adquiriren roba per
treure's la bruta que portaren. De.3prés &han trasiladat a un temple, un
han oh miasa. Els evadits han ceroparegut davant la policia portuguesa,
la qual els la in tlieat que quedaren en
llibertat per traslladar-se a qualsevol
lloc que desitgin de Portugal. Fina ara
no es pot assegurar cn es dirigiran,
però sembla que la majar part esperen
l'arribada de familiars setas residents
a Espanya, en companyia deis quals es
traslladaran a Franaa. A Portugal
seran malt paca els que es quedaran.
Eis periódica d'aqueata capital s'ocupen d'aquesta macada,. que és el tema
de tata ele comentaris a Lisboa.

en abundancia, i lampee no C3 privaren de mitjans per a la netedat personal. Usaren aigua de colònia i dentrifScs.
Tambi havien adquirit gramòfons,
catnbres fotogràfiques i prismätics, és
a dir, que no solament podien comptar
amb una excellent alimentada', atinó
que, a mis, disposaven de mitjans per
a distreure's.
Aquests objectes aren encarregats
pele deportats a Canarias, i els rabien, enviats per persones de llur familia i amIcs, de Canàries i de la
Península.
Una altra prova del bon tracte que
sels donava era que, amb plena llibertat, oien missa tots els dies , alisas que
deia el canonge Cola que és lambe deportat, a la capella de la caserna.
Cau per la seva base tot el que, infundadament, s'ha dit en algunas informacions respecte a la insalubilitat
del clima. Aquest és anagnific per tots
couceptes, i la prosa nsés clara d'això
és que cap dels deportats no ha estat
malalt durant la seva estada a VillaCisneros.
Respecte als mitjans de que s'han
pegas s-aler els deportats per a realitzar l'evasió, això no pct ésser cantestat pet nostre Interlocutor.
Exposat com viajen els senyors Silvestre i altres deportats, es pot afirmar que la resta disposaven deis mateixos mitjants d'allotjament, és a dir,
que aren installats per secciona,
lació que ells mateixos feren, i no es
exacta que estiguessin afinate, sinó
que dispoaaven, respectivament, d'àmplies condicione per a fer vida ordinaria.
La majoria d'ella disposaven de alners en abundancia, com ho revelat el

fet que un pagues mil vuit-oeztes puntea cotn a import dele drets d'introducció d'una partida de conyac que
havia enearregat.
Llevat de den o ¿otee, mis discreta.
la majoria dele deportat no oadtaven
Ilur obsessió de (er propaganda monàrquica, obsessi6 que es revelara,
tambe, en Ilse tracte, ja que en cap
moment no prescindiera de llurs titola
i eategories durant Ilurs converses.
Hem pogut saber alguns detalls qua
segurament testen relaci6 asá la f ugida dala deportats de Villa Cisneros.
Telegramas de Lisboa donen compte que els deportats hi arribaren al
cap de catorze dies. La travessia,
dones, de Villa Cisneros a les costes
portugueses dura tot apee temps.
Com s'exprica, Ilavors, l'ocorregut el
dia 6 a la fasta de l'ambaixada alemanya?
En la dita fasta, una senyora s'atansä a l'ex-duquesa de l'Infantat, i
preguntà, estranyada, com e, que era
en aquel Ilota no sabeist el parador del
seta fill.
L'ex-duquest, que posseeix un pur
amor maternal, contesté dignament a
la pregunta que quan ella era allí, era
peaqua tenia noticies que el seu fill estava su 1 salvas.
La persona que ens ha donat aguastes dadas afegeix que, a les cinc de la
tarda del dia en qua es realitzà la fugida, veié que certa persona es dedicava a visitar les familias deis deportate, per tal de tranquillitzar-les.
Essent així, j nosaltres ho recollir
amb les naturals reserves, ¿cona &expliquen els catorce dies de travessia?
J. No efectuarien els deportats d'una
manera més segura i mas ras:Ida el
viatge?
Altres detalla ens dóna el nostre
informador sobre un asió italià mae,
poca dies abar.s de ter-se escapols els
deportat, estigué a Villa Cisneros, peda no consideraren aporta, ni cona enient, comunicar-ho als ‚castres lectora."

Automòbils Anglesos

STANDARD
4 i 6 cilindres -- 8, 12 i 13 HP.
Ptes. 10.950 -- 6 cilindres, 12 HP.
Una major qualitat pel minim preu
1 AUTOMOBILS,

S. A.

Cürsep a, 302 - 304
concentrat la guärdia civil davant
l'anunci de vaga ferroviäria.
Les linies ferradas estan molt vigiladas.

Precaucions a Vitòria
Vitòria, al, - El governador tingué confidencias sobre la possibilitat que es declaras un moviznent
vaguistic dirigit des d'aquesta capital. Es redoblaren les precaucione,
establint-se releas ala indrets estrategias de guardias d'assalt arribats
ahir de Logronyo, pecó no ha passat res.

El dia 6 es rallé per l'estaci6 de
Andoyu, de la línia del ferrocarril
basco-navarrès, una expedició
dues caixes ej contingut del qual
s'havia declarat de ferreteria.
Les caixes foren retiradea per dos
joyas, que utilitzaren una carretilla.
Les dites caixes aparegueren buides el dia 12, junt a la carretera,
sospitant-se que contenien bombas
de les anomenades de pinya.
La mercadería eslava facturada a
Igualada a nona de Josep Gómez,
desconegut al dit poble. i això ha
augmentat ei fonanient de les sospites.

SUPLE MENT D'ESPORTS

ATLETISME
EL IV CAMPIONAT DE CATALUNYA .
DE MARXA

Naolrov, Barcelona, en 4435 me
tres.
Etter, Barcelona, en arto mear,
Roca, Perdió, Sancho, Ferrer, l;
i Cugueró.

ESPORTS DE NF
Campionats socials

del Centre Excursionista
de Catalunya
EI diumenge passat es disputaren a
La Molina els Campionats social, del
Centre Excursionista de Catalunya en
una cursa de mig fons. L'itinerari de
la cursa recorria el Pla d'Anyella i
si bé la neu era glaçada superficialmena una vegada marcat l'itinerari i
obert el rastre resultara en bon estat
per als corredora.
La prora tenia el principal interés
de donar a conèixer la forma actual
dele esquiadora del Centre i samba el
contribuir a la formació de canearsants novelas.
L'itinerari de la cursa fou el mateix
per a tata eta corredora i s'establiren
una classificació general 1 clasaificadona especials per a les categories de
seniors primera i segana, junior! i veterans.
Tots els eaquiadors que prengueren
part en la cursa assaliren claseificarne. el qual demostra la seva bona preparada i fa esperar delle excellents
actnacions en les properes competiCisne inter-clubs.
Les classificaciona 'lucen lea segiients :

Guerau Garcia, novament campió Villach, de
l'A. E. La Mola, fou la revelació de la prova
en arribar a tres segons del vencedor

Sota Forganització del Casal Bar- dir que hom ovaciona entusiasticarnent, la qual cosa es repti a mesura
celonista diumeage tingué Ilse el
IV Carnpionat de Catalunya de Piar.
que arribaren els nitres.
xa en el recorregut de Mataró-BarceGarcia i Villach anaren a la tribuna,
lona i en una distancia de 30 quilò- on el President de la Generalitat els
felicita efusivament per Ilur triomf.
metres.
propòsits de vaga
Com es viu a Villa Cisneros
La classificació fou:
Guerau Garcia va lincee novament,
Un reportatge de "Luz"
visitar
la
factoria
de
la
Constructora
pera en aquesta ocasió va trobar-se
Guerau Garcia, del F. C. BarcelaMadrid, /6. - A les nou de la
Naval.
Demä
emprendran
el
aiatge
magnifica
forma
amb Villach, que cn
11a, en 2 h. 42 in. 8 a. 4-5.
Madrid, 16. - "Luz" publica la
nit el senyor Azafia ha rebut els
acusant excellent preparado en proAngcl Villach de l'A. E. La alola,
de tornada a llur país.
segaient informada sobre els fugats
periodistas, els quais Ii han pregunvea de fans va resistir naagnificament
de Terrassa, en 2 11. 42 111. 11 5.
de Villa Cisneres:
Els periodistas li han preguntat
tat Si era certa la noticia circulada
Roma Castentort, independent, 2 h.
'Una persona que ha realizado
si era interessant l'informe que li el seta tren, fins poca metres abans
aquesta tarde, dient que havia estat
d'arribar a la meta.
4 6 In. 29 a.
recientemente algunos viajes a Villa
havia lliurat avui el governador gedetingut el Comitè de vaga ferroVa ésser un colza a colza interesBartra, Medina, Ibero. Ventura,
Cisneros nos ha facilitado algunos
neral d'Extremadura.
sant de deba. Roan tenia la certesa Font, Joan Martí, Jatune Pilaras, Jauinteresantes detalles sobre la iorma viari.
El president dcl Corleen ha resEl cap del Govern s'ha sorprès
que Garcia, guau salo proposas, podria are Font, Antoni Domenech (prin/er
en que estabais alojados los deporpost:
de la pregunta, i ha respost:
desfer-se räpidament del seu oponent, de needits), F. Puig, Pasqual A Mitadas y la vida que allí mismo hade interessant conèixer
-No cree que hi hagi res d'això,
-Sature
pecó la cursa avançava i Villach re- guel (primer de debutantal, Ferrer,
cían, detalles que desvirtúan algunas
puix que els ministres de la Govertot el que succeeix en aquella regid.
sistia Iota cls atacs del campa% ralla- Pf. Ferrer, J. Soler, Pf. Llobregat, J.
de las informaciones que se han punació
i
d'Obres
públiques
malo
El
senyor
Pella
Novo
ha
alevana-se en diversas ocasiona a portar Freixes, Rubia, A. Alabert, J. Soblicado sobre el particular.
haurien comunicat.
git-m'ha exposat la situació d'amb
riano, A. Fuertes, J. Garay, L. Garel cap.
Los deportados estaban alojados
ES tracta, sens dubte -- ha afegit
dues províncies extremenyes, deleGarcia segueix essent aextraordina- cia, J. Roura, A. Barceló i A. Dpaien los pabellones de Aviación, que
el senyor Mafia -, d'un de tants
nint-se especialment en la dels llocs
ri marxador que tantas brillants ges- gues.
son de grandes dimensiones, distrion la crisi de treball es mas agurumors com ala que corren.
tes ha fornit, perä té amb Villach un
buidos en habitaciones, en cada una
ditzada, paró en general no aula
Referint-se després a la visita que
rranya disposat a reemplaçar-lo en el
de las cuales halda solamente dos
La prova va resultar intereaaanhan fet als arsenals d'Espanya els
indicat res de non que no hagi reseu lloc caimbatut.
o tres deportados.
tissima en extrem, tant esportivadelegats
russos,
ha
manifestat
que
La persona que nos ha facilitado
Castellort, contra totes les sapos:flectit ja la premsa.
ment com espectacular. Als pobles
esto, informes tuvo ocasión de trahavien tornat molt satisfets de llar
cions, i solament portat dal seu entuHan preguntat també els alfarde pas hi baria larga coman-rancia
tar al senyor Silvestre durante su
siasme
per
la
marxa,
va
arrenglerarvisita al Ferro!, ta qual installacjó
=dora al senyor Azafia grata sera
que animava els marxadors: el; se.
deportación, cl cual estaba en el
se
tot
i
no
trobar-se
preparat
par
diselogiaren calorosament.
signat el nomenament del senyor
guidors formaven maitu ). . El e oreni
mismo departamento que ocupaban
la
saya
actuada
tancies
llagues.
Pera
No obstant, no han formulat cap
Moles per al carrec d'Alt Comissade control, a càrrec d'elementa
otros dos deportados, los señores
va esser força regular, i assoli san briprotesta respecte a la construcció
Sarria Esportiu, digne d'ahoga L'arri d'Espanya al Marroc.
Vinuesa y Ocaña.
llant
tercer
lloc,
malt
factiale
de
mide vaixells las nostres drassane.a.
ribada al Para magnifica senzilla-Ja veurem - ha contestat
Tenían tres cantas magnificas y
Basar
si
es
prepara
com
abatas.
ment Els entusiastas elements del
L'almirall rus - ha afegit junt
quan es trobi la persona que l'ha de
amplias y disponían de un moro coLa resta. de participante, tots, finiCasal Barcelonista, han tingut llarga
amb un altre delegat, va marxar
substituir en cl Gaseen civil de Barms servidumbre, al que pagaban de
reir la prova, la qual cesa ja és an fajita en l'organització de la prova
d'Espanya dissabte. La resta de la
celona.
su bolsillo particular un salario que
alosa rniix (me 30 quilametres de
pera
l'éxit assolit els compensa somissi6 ha detingut a Reinosa, per
seguramente seria de una peseta
mars(a són molts quilòmetres, que Da brerarnent. A ella sincerament la ilusdiaria.
/10(1(41 resistir-se si no es compta ama
tra enhorabona.
El sehor Zaconie, ex marqués del
arna bona preparada.
Vagi la riostra felicitació al venReal Tesoro, estaba aún mejor insA lea 9. 55 fan donada la sortida da
cedor Guerau Garcia i al eu seguitalado que los sefiores citados anteplaça
de
la
Llibertat,
ale
Matara,
a
la
p
dor 'Mach, par l'oxenialar clir.oa que
riormente.
4o 1/131,3(101. 5, que forca acamiadats
dugiteren a cap.
Para su instalació, se encargó a
amb forta ovada pa l nombras palla:
l'ealranger, volguessin daLas Palmas una casa de madera, que
que va presenciar-la.
REUNIO ESCOI.AR
DE
BARCELONA
le lud construida por la compañia
Fa n -Ia.
El treu que s'imposà fou fenal -le
A L'ESTADI
maderera escandinava da dicha por lossant les tasques
Araba
a
vetes, i aviat es produiren les disgreEL ROTARY CLUB DE BARCEblación y que fué llevada a Villa
al mata a lEstadi dr
Diumenge,
benafiques del Club 110(ary porgacions.
LONA CELEBRA E LSEU ANICisneroa, e:1 donde se monta para
lIontjuic, organitzada per Baraclona
fades a terma en l'onza aniverIbera, 'Medina, Castelltort, Garcia
vivienda del citado sehor.
VERSARI
Universitary Club, i sota la dirccciá
sari d c la sera fundaciú.
i Villach es posaren a comanar el
Dicha casa consta de cuatro deEta nona dele seus companys gro; asea:11ot i C3 destacaran Garcia técnica d'Acció Arlatica, va tenir
partamento', y en la facha a que se
Ataje a la nit, a l'Hotel Ritz,
de Cae' arsone parlis. M. Latith, i Castelltert, que abatas d'arribar a lloc una reunia, en el cura de la
refiere este informe, anterior a la
tingué Roe un aupar de eom,
qual s'itentava rebaixar alga!' reVilassar ens oferireu itsa imprcs;fonant
rd qual posä de rell o u el valer
dc la evasión de los deportados, era
mernoraciú de l'onzi3 aniversari
de la tradicional fraternitat colar a colza, que es decidi per al pri- cord escolar.
ocupada solamente por el señor Zamer, que passa per l'esmeatada ataEls atletas tingueren axit en aqueas
de la fundaciö del Rolary Club °rellana.
coma.
de Barcelona, celebrant-se al
El celebrat humorista senyor blada, fent-se seu cl premi especial allí intent, i anillara= els rècords naEl tractea que es donava als deporassenyalat.
Novament
formaren
cl
cionals dala reemplaçaments 4 per
rnateix teles la primera reunió
Rafael Arcos, present a Cuete,
tata. era niagniiic. Podien pasaejar, S
zoo i balcanics (Sao, 4 00, 305, 000 i
grua davanter els sis ja eamentate, i
inter-clubs, amb l'assistència
fou RIN-0st a parlar una estona.
els joyas es dedicaven a jugar al tanque
no
la
hagué
variacions
es
pot
dir
roo).
Els se g s fins i aguls actidils
representants dels Clubs de
de
nis o conversaven ajaguts al sol.
al pis per Premia i Ilasnou; abatas
Lt3 altres marques assolides fiaren
t'oren
degudam ent eslimats per
Carcasone
Tolosa.
D'alces es banyaven a la platja.
d'enfilar la pujada de Montgat es
excellente, si es té en comiste la ionbanquets de
salí
(le
L'espaiós
Els deportats de mas edat ideal una
quan Vallada i Garcia inicien la seca
ta temperatura que regnava a l'Es.1(cala la fesla. han entrada la
lucid s'ompl f totalment.
vida tranquilla sen:pre: com els altres,
la totalitat matinada. amb 1111 mogut bell, competencia, que ha d'asaer la nota tadi.
assistiren
5ttitcbú
gaudien de llibertat per a Ilurs pasEls resultats foren:
tan selecte com tots els que cc- destacada de la prova. A afontgat
dels roarys barcelonins, acom-.
ha un altre pretni, que samba es fa
sei g s i dastraccions.
Llançament del pes:
lebt a Eentilat. repelida.
llurs
ele
panyals
La temperatura as agradabilissima.
seta Garcia.
Cuguera, B. U. C., en fo'5o metres.
transcurs del soDuran!,
el
Els deportats vestien, cannadament,
A Badalona anstellt Villach i GarRoca, Barcelona, en dio taladas.
Vorquestra,
per
nmenitzat
par,
granates i pijamas, i alguna, els rnés
cia sois, i a uns reo metro segueiEtter, Bravo, Gonzalez i Ariandez.
:alistes
els
coneguts
hallaren
xen
Iberns
i
Castelltort,
i
despres
vejo yas, maillots.
roo tuestes llisos:
ATROPELLAMENT
Canne-Salazar, Aracelli i John
nen Medina i Bartra.
Molla d'ella portaren ea/sena-es naoBrfavo, 11. U. C., en a r s. i 51 0.
Saguirn ala dos lactare, convençuts
Altir al resma: fan assitit al
narquiquea, com flora de lis, a altres Lewis.
Roca, Barcelona.
Finalitzat l'iopott, el president
que en uta rara/wat donat Garcia IniDispensari del cantar de Sepúlel Cor de Jesús.
Boy i alongrell.
del Rolary hareeloni, senyor veda Manuel Sales, de 7i5 anys, ciaré l'atac i Villach no podré restaRespecte al subministrament de queLlançament del dise:
Bastos, prononciä un bren distir-lo, però tota els pensaments toel qual presentava diverses levieres i provisions, el nostre informaCuguerta B. U. C., en 32'24 inetrrs.
pen davant la forma magnífica que
cura davant del micròfon. fonl
dor ens diu que no mancavan absolusions do pronòstic reservat. que
Nauchof. Barcalona, ell 29'r6
aquest palesa. Es Villach qui 111011e5
remarcar la normalitat de a,
Ii produf taut aulo en atropellar-.
tament de res.
Bravo, Roca, Etter i Perella.
vegades avança uns quanta metres i
la . Despras d'anxilint fan porTeden de tot el tue ala poauas ve- viaja de la noslra dula!, malReemplaçaments tí per 200:
es mostra segur i enérgic. 1 aixi arrigrat que esperits mesquins, des
tat al set( doinivili.
nir de gust, ja que adquirien alimenta
Equip Universitary del B. U. C..
bella passat Sant Adriä i Sant Marta
format per Mongrell, Freixes, Bravo
tense resoldre's el probable guanyaen a rn. i 35 s., récord
i
Armando,
DE MADRID dora Abatas d'arribar al carrer de Made Catalunya i d'Espanya.
rina segueix Villach al cap, pera C3
Equip mixt formas per . VillacamL'AGITACIO
aleshores quan Garcia inicia un tren
pa, Gonzälez, Päez i Boi, a 12 memés viu i moteje remuntar el seu
EXTREMISTA
perillas adversari i Ii pren uns quants tres.
Salts de Rasgada:
metres, que Villach no palea rebanar
Roca, Barcelona, en 641 metres.
Inés. I voluta d'Unamos públic seFreixee, del B. U. C., en 3'813 in.
gucixen els dos !tomes la seva marxa
I
D
l
Avalot a Peña Parda
Etter, Gonsälez i Páez.
triondant cap a l'arribada, empinaDE
Recmplagaments haldnics
Salamanca, 16, - A Peña Parda,
da al passeig dels 'falla, davant el
4 00, 300 , 200 i 1001
amb motiu de la enliocació d'obrers
monument a Print, on hom ha hasEquip Universitary del B. U. C.,
per la Borsa del Treball i aconsetit una tribuna, en la qual velem el
format per Angel, hIongrell, Bravo.
qüencia d'haver estat eliminats tres
senyor Maciä i altres autoritats.
Penetra i Francas, en 4 idI. i 20 s., reLa concurrncia is nombrosa i l'ord'as, es Produl un gran avalot, es.
cord de Catalunya ii d'Eepanya gesent detingut diversos dels pastorganització exceRent. A l'arribada de
neral.
badors.
Garcia tothom entusiasmat envaeix la
Equip mixt format per Piierrer,
pista central i aplaudeix fortament el
El vaina( imanta alliberar eta deMontfort, Villacampa. Gonzalez i Arguanyador, eiste entra encara imprimint
tinguts, peras l'arrasada de la guarmando, a 40 narices.
un fort tren.
dia civil restablí la calina.
Exclusivament a
Llançament del jaralott
Després entra yillach, que no cal
Cont a mesura de precaució,

DECLARACIONS DEL CAP DEL

GOVERN

ferroviària i altres afers

Els

Darre et hora

r TR ei§OS
TAPISSERIES
CATIFES
VELLUTS
DOMASSOS
i TULS

B. Blanco Bafieres

CALL, 21

CLASSIFICACTO GENERAL
.
E. Mullen en 27 ni. 20
1. C. Bertrand, en 32 m. 29 s.
3. G. Wintsch. en 32 na 40 .1.4. E. remes:gol. en 34 tu.
5. J. um. latibiola. en 34 en. ao s.
6. N. Vilara. en 34 ni. 15 s.
7. P. Vives. en 35 m. lo a
8. J. M. tiritera, en 3 5 m. 12 5.
9. 0 Canal s . en 36 te. 36 s.
in. I. de Qvadras. en 37 ni. 13 5.
Segueixen fine a vinti--dos classificata.
CLASaIFIC.aCIO SENIORS
PRIMERA CATEGORIA:
u. E. atanor. en 17 ni. 20 s.
2. C. Bertrand, en 32 m. 29 e.
3. E. Erniengol. e:1 34 na
4. .T. M. Nubiola. en 34 ns, ro e.
5. N. Vilaró. en 34 na. 15 s.
6. P. Vives. 35 Di. 10 y 1. n r. Alhareda, 53 el. ;s6 s.
CLASSIFICACIO SENIORS
SEGON .a CATEGORIA:
I. de Quadras. 37 tal. 13 s.
2. J. .a. Bertran. 14 m. 35 a•
3. S. Bonet, 45 na 43 a.
4. J. Rcemé. 5o na 23 e.
5. J. Muller. 50 m. 52 s.
6. L Nadal, 54 ra. 6 9.
7. A. Ferrer. an r.s. 36 a.
8. 5. Bover, a 11. a ni. 39 e.
CLASSIFICACIO JUNIORS
T. O. Causal'. 36rn • 36 e.
2. I. Abaalal, 38 ne. $2 5.
3. J. PI . Blanca 39 ni. 12 e.
4. A. Co,;ne!!e:, 51 in. In e.
5. A. Nandri. a h. 7 ni. 36 5.
CLAaSIFICACIO VF.TERANS:
Wintsca. 32 ni. 40 e.
5.
2. J. al. Guarra. 33 ne. 22 %.
L

AVIACIO
SECCIO D'AVIACIO
DE PALESTRA
Falziats de Palestra celebraren
dijous passat reunid general reglamentaria. en la (mal fou pres l'aeord
de nomenar president honorari de la
Secció i delegar a la Fedaraciú de
Vol a Vela el senyor Marian Copé.
El Cansen Directiu, desasís de
l'elecciú dels càrrecs cessaut s , quesib constitu'it de la manera següent:
President. Etuili Sima; vice-president, Pare M. Palon: secretar!, Ramon Prats; alee-secretara Francesa
Cabrer: tresorer, Enric Vilanova:
control, Fidel Mas.: biblioteaari, Jos e p a.,!. !atinabais.
Entre altrus projectes que el non
Conaeil es propasa realitzar, figuren
la celebració de practiques a motor,
adquisició d'uta nou aparca, etc.

V E

A

Dan/miga al mala amli un regular vean de meada!, e, disputi la
primera prora del gallardas d'entaitany per Ilispanias, en un trajecte
dina del port en (matra voltes a un
(a:angla d'una anilla, club el segfient
reatadas:
u. "..avant Ir, d'A. Fatja, en
a hora 58 ne. ao s.
2. "Cicló", de S. Amat, amb 1).
Astell, en 2 11. 3 na 22 5.
3. "Mara ", d'A. Huida, amb S.
bat, en 2 h. 4 ni. 13 s.
4. Palana - . de J. Coll, anao
Milben, en .2 h. 1 ni. 17 e.
5. "Constance", (le V. Hugo,
amb A. Bonet, en a 11. 4 10 . 43 3.
6. "Agnes", de J, B. Simon, amb
j, Berdugo, en 2 h. 6 an. 40 a.
7. "Cap-i-cua", de Feliu Escales,
en 2 11. 19 na.
8. "Tahitä", d'E Furest, en a h.
10 na. 27 s.
9. "Pipo", de hl. Matheu, amb
a'irgili, en 2 h. 24 m. ta t.
boM•nn••••n•n••n••••••n•n•n••n•••n•••••111

No podent publicas he
notes pregades que no
vinguin escrites en catali
i amb un timbre o signatura coneguda
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LA PUBLICATAT,

La politica a Alemanya
Un discurs militarista del Canceller commemora
el LXXII aniversari de l'Imperi

-1.81 ..... a, Li ue ketiune Uy IV

ESTRANGIIER

dran malaria absoluta a la Dieta de
Lippe. - Fabra

El conflicte xinolaponis

von Scliecler, pronuncia chic davant rueociacid nacional "Kyffhauserbund", un diacurs que ha estat
radiat per tota Alemanya i en el

El Canceller conferencia
amb el canonge Kaas
La Borsa baixa

S'HA REUNIT EL COMITE DEIS DINOU

qual ha recordat que Alemanya reivindica plenament el dret d'armar-se
d'entes& el servei militar obligatort Amtbi fent l'elogi del president

Berlin, /6. - El canceller Von
Schleicher ha conferenciat amb el pre1st, inonsenyor Kaas, cap dcl partit

Finalment, el Japó topa amb l'energia de la Societat de Nacions, però
s'acorda donar dos dies de temps al Govern de Toquio per a explicar-se

Berna, 16.-Amb motin de celebrar el ya aniversari de la fundació

de l'Imperf alemany, el canciller

Hinderttourg i invitä el roble alea eeriScar les virtuts dels
' en, avant-passats.
• A la ntateixa es pronunciaren uns
nitres discursos de caräcter nacionalista i en ela (malo s'enaltí la fanda£i6 de l'imperi alemany a VersaIles hoy 1871, resperit de l'atnic
exttreit alernany, la dinastia deis
Hohenzollern i la política de Bis-

:nariz- Faba.

llugenberg conferenciarà
amb
Berlin, z6.- S'anuncia que el senyor Hugenberg, cap dels nacionalalemanya, celebrarà una entrevista
ansb Hitler.
Ea concedeix gran importància a
aquesta conversa tenint en compte
que ce celebra després de l'entrevista aostinguda entre Hitler i el
president Hindenburg.-Fabra.

Eleccions municipals
a Bruehl
Berlín. 16.- S'han celebrat eleccions municipals a Bruehl (Renä-nia). Els nazis han obtingut 1.204
' vote contra un total de erg. Els co'munistes han guanyat alguns vota.
Els altres partits han perdut vots-

Les dretes tenen majoria
a Lippe
Berlin, 16. - Els partits de dreta,
racionalistes, racistes i populistes fin-

Un èxit de Mercè Capsir
Parte, 1 6. - L'artista catallana Mercè Capalr, que tanta
,tits ha obtingut a l'Scala de
Milà, l'Opera de Madrid i al
Liceu de Barcelona, assolf ahir
un nou triomf al teatre dels
Camps Elisis, en un concert de
EASseeiació Pas de Loup.
La senyora Capsir, acompalayada primerament per Forguestra que dirigeix el mestre
lromassi, cantà diversos fragmenta d'autors italiana, entre
▪lls Bellini, i després, acompanyada al peno perl mestre Lerranyte, executà diverses rompobicions espanyoles dels mestres
Yalta, Granados, Nin i Obra' Davaht els insistents aplaualimenta del públic, que no paara de cridar-la a escena, la
enyora Capstr trague de cantar
Imes fragmenta d'obres espa¡M'otea. - Fabra.

li

ministres nord-americans declaren catastròfica la hei d'indepenüncla
de les Filipines

IrreS

Washington, 19. - El senyor
'Eltimeon
I.
- aixt com el secretari
ad'Estat al Departament de Ma'tina i el d'Agricultura, han de-

. cidit declarar catastrófica la Ilei
'concedint la independencia a les
tules Filipines.
Consideren que nquesta me; hura tindrà influencies nefas.
tes en la situara; moral i material deis Estats Units a l'Extrem Orient i provocarà un
moviment històries, susceptible
de remoure tot el neón. - Fabra.

Un Incendi destrueix un
teatre a Rotterdam
Rootterdam, 16.-Un incendi
ha destruit aquesta nit el teatre Arena. El sinistre es atribut a un curt-circuit. Na hi
ha hagut ríe-limes. -Fabra.

del Centre, ocupant-se de la situació
política.
En l'obertura de Borsa alta observat una baixa general aquesta tarda;

hi ha, en efecte, inquietud per les conseqüències possibles del resultat de les
elcccions de Lippe.
Hora creu que l'èxit obtingut allí
intensilicarà la lluita de Hitler contra
el Go\ ern, i potser donatä per resultat
la dissolució del Reichstag i la caurocatOria de noves eleccions.
Hom afirma que el senyor Hitler
$ 'ha reconciliat arab el senyor Strasse:, S que ambdós han decidit entaular, contra el senyor Schleicher, una
lluita sense treva. No obstant, aquesta noticia no sha confirmat cocara.Fabra.

L'escissió dels nazis sembla
definitiva
Berlin, 16. - Segons el diari
"Kreug Zeitung", del partit agrari, el
secretari particular del senyor Hitler
sha posat en relació amb Gregor
Strasser per intentar portar-lo a una
reconciliació amb el seu ex-cap. Si be
Strassen na sha negat a tenir l'entrevista en els tercies nacional-socialistes,
hom crea que la sera tornada al partit nazi no sembla probable.
A mas, s'assenyalen CO els destacarnents d'assalt nombroses dissidéricie,
contra la direeció del partit. Els descontents augmenten les files de Strassen. - Fabra.

ministre d'Hisenda, el Sr. Michalocopaulas, Afers Estrangers, i Papanastasius, Agricultura. El nou Govern ¡urara aquesta oit. - Fabra.

La grip a Londres
Londres, 66. - iii ha certa
inquietud als centres mèdics
davant les proporcions cada
dia mes grana que va prenent
l'epidemia d grip a tot Anglaterra. A Londres hi ha actualment unes cinquant a n'IN persones que fan 'lit i a Anglaterra
es calcula que hi ha mig millar
datarais d'aquesta malo lt ia. Fabra.

A GRECIA
El senyor Venizelos
forma Govern
Atenes,
- A conseqüència de
. les dificultats trobades, el senyor
., Caphandaris ita renunciat a formar
'llee Gevern, havent estat encarregat
)(abril) el senyor yenizelos, el qual
accaptat.
El dit senyor petisa formar un Ministeri d'extensa coalició, la qua l
comprendrä tots els Partitsc que han
eontribult a enderrocar l'anterior
Govern.
El nou Gabinet podrä dissoldre la
'timbra. El Sr. Caphandaris serä el

ticipar avui en la reunió privada del
omite dele rp.
Ea possible que en aquesta primera
reunió el president, M. Hymans, es
lirnitarà a posar els seas collegues al
corrent de les converses que han tin-

gut lloc durant les vacanccs encananades a cercar una solució sobre la
base del projecte de resolució votat
en desembre pel Comité.
Com anunciarem, els senyors Hy-

mans i Drummond tractaran d'acenseguir que el projecte sigui acceptable
per als japoneses. A fi d'aconseguir el
que es desitja, s'intentarà que rexposició de motius" que precedeix la resolució, j contra la qual s'ha pronunciat ja molt clarament el Govern japonés, sigui reemplaçada per una simple declaració presidencial. A més, el
projecte de resaludó no farà cap esment del Govern del Manxukú.
Informada la delegació japonesa
d'aquestes modificacions eventuals, les
ha comunicades al seu Govern, i aquest
decidirä dema en Consell de Ministres. Aquesta resposta no és esperada
a Ginebra demà a la 19t...A.ixe, retardará eis
els treballs del Comité dels
Entre tant la delegació xinesa ha
publicat el següent cornunicat:
"La carta que el senyor Yen ha dirigit avui al senyor Hymans remeda
que el dia 13 de d e sembre de int,./ el
senyor Canten de 1,Viart, preside:se en
exercici de la S. D. N., 1; (hura certs
textos redactats pel Comite cercant
una base de conciliaci5 en el conflicts
:sino-japonés. A r nests textos cantenien dos projectes de lesolució i una
declarecid de motius. Com es convinrae, feten t e arnesos ej Govern gines.
Segons instruccuns cid G(vern de
Natikinn. fou pre,eata la al secretari
una m-mbria que 'rote tia (entes esme r ies, ei con saecanes verbalment, al
primer prejecte i a l 'exno,ició de
tirios - Patri.

Comunicat oficial
Ginebra, 16. - En acabar la reunid
celebrada pel Comitè deis Dinou sha
facilitat per la Secretaria General de
la S. de N. un comunicat dient
el Comité ha decidit que si despres
dhaver esgotat tots els mitjans de

EL FRED

ESPORTS

A Moldävia i a Besaràbia

Boxa

Bucarest. /6. - Un intens frrd continua causant desgracies al país. S'assenyalen deu persones ¡nortes en ternpestats de nen. El Danubi ja no ès
navegable perque shm gelat tetalment.
El noble d'Uiina es troba totalment
blaquejat pels gels, i la fam amenafia
la població. S'han organitzat expedicions de socors per a portar-los queviures -Fabra.

A Anglaterra i a França
Tondref, 15. - Fa un temps jalaossible. Neva a diverses regions.-Fatira.

A ROMANIA
El Govern nou
Burarst. 19. - palanca
format pel senyor Velan i55
grtirebe el mateix que presdia
el senyor Marón. A Afer r a Estrenareis continua Titulescu i a

Ilisenda segueix el senyir Madgeern.
La sola excepció es el titular
de la carie de l'Interior 1 la
vice-presidencia del Consell,
que he era el senyor alihalache
i ara ha eslat subslituit pel senyor alironesco.
Per a la Subsecretaria de fa
Presiderur ia del Consell i ta
Subsecretaria de 31inories Nacionals tau) eslat designats ras
senyors Tilea i Serhan. - Fabra.

'A Rússia afusellen
Varebvia, 16. - Comuniquen
- de Moscou a l'Agencia Patt que
recentment hi ha hagut nombroses execucions a Rússia.
:motivas per robatoris o fraile a
les Cooperatives. - Fabra.

Ginebra, 16. - Aquest mati han arribat Sir John Simon i el delegat
francas, M. Massigly, que han de par-

ALS EST ATS UNITS

Un Consell d'economisl.es
examinarà la crisi niundial
Nuva York, 16. - Anib el fi
ele trobar la manera de eortir

de l'actual depressió econbmica. Murray Butler, president
de la Universitel de Celümbia,
Ira formal un Consell . de dieeet
economistes, eta guata consultaran els grane financiera i industrials de tot el mana-Fabra

Les finances nacionals
Washington, 16. - Després
d'una conferència qua ha celebrat amb el senyor Mover, el
senyor Milis ha indicat que es
possible que el President Irameti al Congres abarre de vinti-quatre hores un missatge especial sobre les finaneea naFabra i
cionals.

Tunero contra Thill
París, 16. - En la sessió de boxa
anunciada per a aquesta nit en aqueota capital, el boxador Kid Tunero ha
vençut Marcel Thill per punta en
un match que halda estat concertat
a dotze rounds. - Fabra.
París, 16. - El Palau dels Esporto esteva completament ple
aquesta nit per a presenciar els combato Kid Tunero-Thill i
t ra
Respecte al primer, Ira constitult
una sorpresa per a la majoria de's
espectadora la decieiö dels jutges declarant vencedor el cuba..
En efecto: aquest, a pesar de la
seva sfslua, que ningú no posa en
stehle, s'Ita mostrat en la majoria
del rounds mes habilidós que cornbatiu, i Ilevat al quart round, que
atacà al seu contrincant, defugi cosas.tantment la Iluita.
Si Tlidl arriba a adoptar la mateixa táctica de Tunera, el combat
hauria eetat lamentable.
Marre! Thill Ira Iluitat anda molla
decisió en tot moment, i ira atacat
constantment el erst adversari. -

Fab a.

El match
. ra i Ein
Nitrznt han lt nnit-.11
El match, que luía c;tat fixat
deu rounds. ha constituit indubtament el combat Inés bonic de tots
ele que shan celcbrat anue3la nit.
Els dos boxadors s'aan aticat des
del principi a fono.
La deci-,. 16 drls st st, declarara
match ni, fon n.olt herr acn!licla pel
Ignasi Ara, que ja havia ict un
cernbat amb el campió del ntón,
Marcel Thill. conquerit en el
match d'avui les sine:din del
parisenc, pel seu esperit combatiu, la
sevn niestria i la seva lleialtat. E abra.

L'AVIACIO
Malgrat la grip i la febre,
lady Baiyey y ola Africa
endins
Londres, 1 6.-L'aviadora lady Bailey, que des del dia 26 de

desembre estera esperara les
eircumslaneies ele poder intentar el raid al Cap, per tal de

conciliació no s'aconseguis l'arranja-

els seus treballs en un ambient

ment del conflicte xino-japonas, es
veurien en el deure imprescindible de

nergia i es mostra disposat a acceptan totes lee responsabilitats i a informar quan Inés aviat millor a l'Assemblea les seres resolucions.
Fabra.

preparar al més ràpidament possible el
projecte d'informe previst pel parägraf tercer de l'article 1 5 del Pacte de
la S. de N.
No obstant, com la delegació japonesa ha manifestat que dintre de 48
hores podria donar a conaixer les noves proposicions del seu Gosern, el
comité' ha considerat oportú accedir a
aquest curt ajornamen.
A la reunió del comité hi ha assistit
per Espanya el scnyor Serrat.- Fabra.

Els Estats Units no pro.
porcionaran arm ament
a Xina
Washington, 16. - El secretad
d j Estat, senyor Stimson, ha confirmat la negativa publicada per l'Ambaixada deis Estats Units a Tequlo,
referent a e:O no existeix entre els
Estats Units i Xina cap mena d'entesa per a p ro p orcionar a aquest darrer país fons i municione de guerra.
- Fabra.

Explicad() del comunicat
oficial
Ginebra, 16. - El corresponsal de
l'Agència Hayas està en condieinons
d'afegir al comunicat facilitat sobre la
reunió del Comite dels dinou, que nous
informes fan esperar que d'aquí a
pocs dies s'efectui una nova evolució
en el conflicte xino-japonès, des del
punt de vista internacional.
Cal fer ressaltar primerarnent el can
vi que abs
' operat en l'actitud fins
ara molt vacil-lant del Gotera anglas,
actitud que no 4olainent inquietava el
representant de Xina, sitió els representants de tots els paises.
Aval, en electe, després d'expressar el representant irlandés el desecatentarnent causat per l'acittud de! Jape), ha fet ressaltar la necessita d'arribar a la reducció de l'informe definitiu previst en l'art. rs del Pacte,
afegint que les recomanaciens d'a-

El Parlament de Nanquin
Nanguin, 16. - Sha possessionat
oficialment de la Presidencia del
Yuang Legislatiu, el senyor Sun Fo.
Una Comissió del Yuang ha estat
encarregada de preparar un projecte
de nos-a Constitució.-Fabra.

Les operacions militars
a Jehol
Toquio, 16. Comuniquen de
IfIlkden q ue 45.000 soldats han sortit de Jehol per rodejar la important
estació ferroviaria de Tung Liao,
lloc estratègic molt interessant.
Una esquadreta japonesa dariació ha atacat Kailn 1 ha bombardejat Caserna general de les tropes
irregulars xineses.
Comuniquen de llsin King que
fina ara sisan rendit a les autoritata
manxtís 4 3.000 soldase irregulars adnesoa-Fabra.

quest informe han d'ésser les continandes en l'informe de la Comissió
Lytton.
El senyor Massigui, delegat de

França, prestä supere a aquestes declaracions i va donar clarament o
entendre que ja era hora d'acabar
smb un procediment que no podia
prolongar-se indefinidament.
La base principal d'aquesta situacló és que s'ha expressat definitivament que les iniciatives de les
comunes al projecte de resolució de
desembre incumbeixen al Japó tan
sols, aixi com la responsabilitat del
retard originat.
De res d'això no podrá ésser responsable la Societat de Nacions.
El Comité dels Dinou ha repres

Contra l'invasor
Londres, 16. - Comuniquen de
Xang-Hai que els cape de les tropes comunistes a Xina han publicat
un manifest en el que es declaren
disposats a combatre la invattió japonesa al costat de lee tropes governamentals, sempre que les operacions militara contra els "scs iets"
xinesos quedin suspeses immetliatament i que els drets Plenament
mocrätics siguin reconeguts al poble.-Fabra.

batre el récord que detenta l'ae vlures I material per a dir:girviadora Amy Mollison, empren- I se al lloe on es trobaven les
pua el vol diumenge a la malle j aviadores.
anda, n l'aeròdrom de CroyDemés, i tenint en comide el
don.
! difícil del terreny per a (lecConträriament al que elavia toar aterratge, s'Ira ha envite'.
nnunciat, l'aviadora decidí ater- 'sin autornabil. - Fabra.
rar ahora a les 330 de la tarda,
a Oran, perquè sofria d'un fort
afee gripa!.
A TARRAGONA
Misia cobert l'etapa ri un
promedi de 200 quilórnetres, i
s'ignora si lady Ballet , podrä Neu -:- Desgràcia -:- Al Por%
reprendre el vol. - T'abra.
A Santa Colonia de Queralt
-onen assoleix un gruix do /renta
Oran, 16.-.1 pesar de tenis' 1 centimetres.
encara algunes declines de feA Gandesa. la fábrica
tire, l'aviadora lady Bailey. ahir rl'alcoltols del senvor Pesque'
a les 950 (IP la 'lit. decidí reCastiella va octarrirr una senprendre el vol vers El Cap. sible desgracia, de la qua l rerabea,
sulth víctima un ind d'onze
anys. fill de l'encarregat de la
Un accident
fabrica.
El Oil nol, que es trobava
Viena. 1 9.- Qua neo Irobava
jugant Sobre un rnunt de piefeetuant. un vol a vela, va caure a fillTit II31 aparell tripulat nyole. chi enfonsa, i qtm u es
va acudir al seu auxili ton exncl pilot ieger, topant contra
tret cadáver.
un arbre. prop de Elaiiarfurl.
El capitN del vaixell daEl pilo' resulfh moet. rles "S. S. Tundi", ancorat al
poli, de Tarragona, sollicitä
l'auxili de la policia per tal de
S'han perdut dues
reprimir una sublevació declaaviadores
rada a /lord.
La pelleja detinguó ele avaEl Cap, 16.- S'experimenta
molla inquietud sobre he sor!, Intadors, que m'en quatre trique hantin yogui eórrer les jo- pulants en ("sha d'embriaguesa, i euedä restablerla la nor0'S aviadores angleses Joan
Page i Sale Parlier, que sorti- mali la t.
rein dissable passat de Moshi
cap a Nairobi. arnb lintent d'efectuar el raid El Cap-Europa.
Fusió d'entitats
Diumenge tingué lloc l'acte oficial
de la fusió de l'Associació de Directors de Collegis Particulars del
distriete VII emb l'Associar'i del
Magisteri Particular de Catalenya i
Baleare, al dennicili d'aquesta CACC•
tivitat (Rambla del, Estudie, ta,
pral.). El dit acte, que bou presidit
pel senyor Joan Salvatella Perellada,
consistí en aixecar l'acta corresponent, sin xampany d'honor seguit
d'un losix i en la pronunciac i ó de
sentits parlaments a córrer dels senyors Litisó. Oliveres i Sans, entre
altres, cls quals, historiant l'Associació dcl dictricte VII, tributareis grans
elogio al senyor Sahatella, con/ a
president d'ambduas collectivitats.
La prc-sidancia pronunciä tu, altre
parlament no menys sentit i agraí
els conceptes expressats en lloança
seva. que considerä immerzscttts, es
congratulà que el ressorgiment del
Magisteri particular. arranwli de
l'ent:tat fusionäria, origiaant la fundació de l'Associació del Magisteri

Han estat trobades
les dues aviadores
Nairobi. 16.-Les aviadores
nn g leses Page i Sale Parker,
han estat vistes pels tripulants
d'un avió, a 40 milles al S.O. da
Nairobi, en mig d'un distriete
salvatge, ahundant en cava. El
seu aparell apareix bohrst i amb
l'orles ararles, i es veia sola
una de les aviadores, que no
cessava de fer senyala.
Aalguna distäncia, els tripulants de resmentat avió van
veure nombrosos indfgenee quo
es dirigien cap al lloc de l'acci-•
dent.
Aquest avió no pogué aterrar
per les males condicione del
terreny, i en vista d'aixa sss dirige( a Nairobi. ornb Poblarle de
donar romple de la trola:111n;

immediatament s'aixecaren diversos nparells Mes amb que-:
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Les ii n ances franceses
El Govern segueix estudiant el projecte de
M. Cheron -- Els funcionaria decideixen
oposar-s'hi
Paris, /6. - El Consell de ministres, reunit a l'Elisi, s'ha ocupat dele
projectes financiera que es presentaran denté a la Cambra.
El text dels projeeles no serà comunicat a la Premsa fins demä, després d'ésser coneguts pel president
de la COMi53i6 d'Hisenda de la Cambra.
E/ Consell ha exarninat tantbé el
dèficit dels ferrocarrils, sense adoptar cap dccisití.
També ha acordat que el senyor
Lucien Saint, elegit senador, segueixi ocupant el càrrec de resident general al Marroc, en missió temporal per sis mesas.
Després ha acordat elevar a la
dignitat de gran oficial de la Legió
d'Honor Eillustre savi senyor Branly.
- Fabra.

París, 16. - M. Boncour ha exposat els projectes financiera del
Govern al president de l'esquerra
radical. - l'abra.

Acords dels funcionaris
París, 16. - El Consell Nacional
(le les Federacions Nacionals
Funcionario i de la Federació Postal,
reunits en assemblea comuna, han
votat una ordre del cita confirmant
llur oposició als projectes financiera
del Gavera i expressant Ilur confiança en el resultat d'una acció
conjunta.
No obstant, no s'han adoptat dacisions definitives perque cls funcionaria no volea fixar sine posició
de lluita contra uns projectes que
encara no han estat aprosats ni per
les Comissions parlanientáries ni pel
Parlament.
Sembla que els funcionaris estan
disposats a acceptar noves converses. - Fabra.

Es parla d'una marxa dels
ex-combatents sobre París
Douiai, 16. - Sembla que el Comite general d'ex-combatents, segens ha declarat un del; seus metalbrea resident en aquesta ciutat, está
disposat a mobilitzar totes les sictimes de la guerra i iniciar una marxa sobre París com a protesta ala
projectes del Govern de reduir les
seres pensions. - abra.

Els ministres es rebaixen
el son
Parfs, 16. - Els mernbres del Go.
vera, en Ilur desig de donar exemple dels sacrificis necessaris en les

circumstineies actuals, han decidí:
acceptar una reducció de sous d'un

lo %, màxim aplicable de reducid
als sous dels funcionaris. - Fabra.

La dotzava provisional
Paris, 16. - S'ignora encara si el
Govern demanarä, com es va insinuar,
el procediment d'urgetia quan es discuteixi densa davant la Cambra la dei.
zara provisional.
Als circols govennamentals ea fa

constar que, segons el reglament, so.
lament el ponent de la Cornissió con:.
petent i un orador desig nat Per le.

posició poden dissertar sobre el projecte presentat. Es fa constar tambe
que potser seria millor el procedimeat
de "discussió immediata" que no pas
el d'urgència", El procediment im •
mediat és menys rapa El Consell de
ministres aquesta tarda diri quin ser:
el proceciirnent a seguir. - Fabra.

Poincaré, malalt
París, 16. - Els metges que assisteixen Poincare l'han aconsellat que
faci ist nou tractantent. - Fabra.

Desordres a Chartres
Paris, 16. - A Chartres 3000 casaperols protestaren en una reunió con•

tra la baixa del )lat i altres producto
zgricoles. Els mm;iestants anaren a

la Prefectura i obligaren el prefeen
a telefonar al ministre davant
fent-li saber els desigs dels campe
rols. - Fabra.

Detinguts per !ladres
Marsella. 16. - Han estat detinguts
Canuto Blanco i Tomas Giménez, au
tors d'un robatori de generes de punt
e un magatzem. per valor de soono
francs. - Fabra.

Es desprèn una roca
i colga quatre cases
Tour!, r6. - A Rocheeordan
gué una roca i esclafá quatre

CRSC,

Han resultat dcs morts i sis ferit,
Un altre ferit ha expirat ja a l'he:phi:1 - Fabra.

Catalunya
CARDEDEU
Teatre amateur :: Futbol
A l'entitat Els Tres Pins 1/1
gut lloc la representació teatral
corresponent al II Concurs de Teatre Catala Amateur. Cal remarcar
que la sala de testes queja plena
de goal a gota, esgotant-se /es localitats. No quedaren defraudats
tots els que sentien amor i simpatia
per aquest bell sionjunt del quadro
cscènic "Aficions d'Art", que amb
tant d'encert dirigeix En Joan Brutau.
Ultra els membres del Jurat, tinguérem l'honor de saludar la distingida senyora Masriera i la seta fiila
Maria de la S. Masriera.
Començà la sessió amb una conferéncia del senyor Ramon Vinyes,
que bou seguida arnb molt dicte rés i rebut el final amb una xardorosa ovació.
Seguidament es posó a escena "La
monta", de rompen Crcuct i el segon acte de "Terra baixa".
No velen/ fer cap critica de raetuaciA. Tan solo dirern que per nosnitres molt bé. Ara quant a l'actuació, resperem el iall del Jurat, respetant autoritzada dels que
ca saben mes.
Els senyors del Jurat foren rebuts pel Consell Directiu d'Els Tres
Pins, que tingue arnb elle tota nsena d'atencions, que ben inerescudes
tenen per la seva tasca en pro del
nostre teatre catalä.
- Cal remarcar els exits que va
tenint el F. C. Cardedeu, puix mte
diumenge passat venc,: el Monteada. De continuar amb aquesta actuació brillant, es Poden fu' uns
°cns. auguris per quedar ben classi fhiat

AMANDO
Diverses
Han començat ja els treballs
de construcció de la coberta de
la Plaea-aleraat d'aquesta vila.
- Al local on funcionara el
Collegi dele mestres Villä han
corneneat les obres per tal
d'habilitar-lo convenientment
per a installar-hi l'Escota del
011•11111.111,

Particular de Catalunj a i Balears i
remites d'altres establertes a divases provinciea d'Espanya i les seves Federacions.
En !Mies generals, manifesti la
tasca realitzada i la Tic cal realitzar,
puix que si amb la primera - diu
- Ola aconseguit la vict.'etia moral.
a la segarla hen; d'acoueguir la material, la qual s'aconseguirit comp.
taut amb roptialistne, l'entusiasme i
1'energia de cadascun.

...14 t .1• I'- e t • i ‘ r•
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Trehall i d'Estudis SecundarasEl Gomita d el'esmentada Escola ha rebut ja diversos do-

natius per a subvenir a les despeses que ocasionara la dila
installaciú, adquisició de material escolar i altres. Entre eta
donaras figuren le arases alaristany Germans, Laboratoris
del Nord d'Espanya i el senyor
Itoman Fabra i Puig, els gneis
slan inscrit tansbií ton: a socio
proleclors.
SANT CELOS]
Defunclons - t.s feata de Sant
Antonl - Casaments
itques!a se]bianit bürn lizig;11

de plänyer-nos de la pardua de
celonins tan populars com Josep Torres i Santa, el corregid
industrial que ha mort desposo
de eine anys d'estar alacat de
'madura, i Sebastia Boleda
Cavaller. propietari de l'acredilat Bar Boleda. Ira
deixat d'existir llamen alassuet,
del comen:.
- En guany sembla que es
vol festejar solemnenient Sent
Ant oni en el dia de la seva festa.
1forn diu que la comissió organitzadora te contractada
reputada cobla Barcelona Albert
3farlf, que amenitzarä la diada
amh sardanes, ballables i
concert.
- La setmana entrara lindrä lloc l'enllae matrimonial del
jove Esteve 3logues i Fuselles.
delegat de la Sucursal en
aquesta població de la Calan
de Pensiona per a la Vellesa
i d'Estalvis, amb la distingida
i gentil senyoreta Assumpció
Draper i Colomer.

Els Que aneu a París
NO OBLIDEU
que trobareu

PUBLICITAT
a trits cito quioscos dels

Oreas Boulm,:-..rcls, de la
Place de la RepublIque a
la Madelaine
A la Place de la Bastilla.
A la Place de thaInt- Michel
(costal IVIetrocoolltb)
Al Boulevard SaInt-bilchel.
Al Boulevard Sebastopol.

1 ti tole els gratis quioscos
de Paris
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Pintarte, 17 de gener 'de 1933

EDUCACIO GENE IRA L

e

En pocs dies de diferencia hem assistit a dos actes que ens han recordat
aquella Comissió crEducacie. General
que planejava un dia Prat de la Riba
i que en els moments que vis im hauria
d'ésser treta altra regada a la llum
i realitzada amb tota la grandesa que la
implantació de l'Estatut ens permetrà.
Un d'aquests actea s'esquela al poble d'Argentona. on uns joves abnegats raen de fundar un "Ateneu Popular". Una de les personalitats mes
altes de la nostra cultura — ens reservem el nom a petició de la part
interessada, excessivament modesta -en el moment de la inauguració de
l'Ateneu explanara una conferencia
sobre Cultura, perfectament estructurada, clarissimament exposada, que
podria ésser tot el programa d'Educació General que haurem de realitzar
a Catalunya. Cultura per al noble, es
a dir, cultura per a tothom i a rabast
de tothorn segons les seres possibilitats intellectuals i socials. Cultura
per al noble basada en el catalanisme
Mes exigent en quant el catalanisine
vol dir una cultura i tina moral.
Els jOVeS d'Ar g entona, moguts només d'un ideal de cultura. escoltaren
atentament aquella conferencia i es.
planaren després els projectes a realitzar. Biblioteca amb sala de lectura; cercle d'estudis on es discutiran
eta temes més apassionants; cursets
monogràfics i en primer terme curset
de 'lengua catalana; cursos d'educació física, i Irradiant Cobra de l'Aterem portar la sera influencia a Sois
els estaments del poble d'Argentona
estimulant-ne la catalanització ràpida
i integral.

Espectacle encoratjador, el d'aquella
joves del poble d'Argentona, que en
una liIt de pluja i vent sabien agermaliar-se emir una familia a l'entorn de
la llar de l'Ateneu planejant projectes,

Comentari.

ENSENYAMENT
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Hl ha duce pedagogies?

•

¿Es just que es parli de pedagogia Ilesa els fets espirituals de la seva
BASES DE LA PEDAGOGIA MODERNA
"moderna" o d'educació "nova ? A autoactivitat en un ambient educatiu
"ad hoc", posseim la base !erra& de
parer d'alguna, mimes hi ha una pedal'optimisme referent a la gran misesperances i
gogia única- la bona, puix que quan
sió de l'infant actual en la societat
L'altre acte, al qual hem assistit
no ho Es no mereix ésser anomenada
futura. I aquesta, els qui alai penamb una joia semblant, s'esdevenia al
pedagogia porqué no és tal.
sem, malauradament eón poca a casa
poble de rAmetlla del Valles. La be.
Aquesta simplificació lexicogräf
per
nemerita emitas "Els mies del lliés útil? ¡Com coneixerem si upa pe- nostra. Nosaltres, com Sant Tomàs i
com els seus companys d'apostolat
Pere Llobera
bre", existent de ja fa ternas, inaugudagogia és bona o no? liolts pares
rara un curs d'història de Catalunya.
que voldrien donar als seus fills la creiem perquè hem vist i tocat. Peris
la fe és de n 'atura tan subtil que no
Gent de diverses edats deixava una
millor de les educacions pagarien, al
pot vendre's ni donar-se; s'ha d'esmica de lleure del diumenge per
Nosaltres, amb tot, no anem a fer ens tranquielitzä. En menys de mitja patea que fos, un reactiu que els perperar que, per la gràcia, neixi dintre
anar a instruir-se una estona sobre
metía saber amb certesa en quines
hora
els
extraviats
trucarien
a,
la
porNo
volem
batee
el
record
disbarats.
El lloc znis prop del collegi per
d'un mateix. Ni tots els qui presenescolta es fa consum de pedagegia de
els teta de la nostra història. T cosa
exercir l'anhelat esport és Chailly- mundial. Ens interessa mes el record ta, fent cabrioles. Hi ha paísos mericien els miracles creasen, perque tenen
digna d'esmentar-se, el prolessor que
dionals que pugen les criatures cosi- la bona. La quantia de la mesada,
d'alegria i dc gatzara. D'això en
sur-Lausanne,
barri
costarut
i
no
ca.ulls i no hi revea.
explicava la lliçó era Josep Badia,
nim per rendre i per donar. Al re- des materialment a la falda de la ma- contràriament al que succeeix amb el
re
edificat,
que
s'estén
per
unes
altuHornea que defensaren el tresor de
fill daqucli noble.
preu dels articles comercials, no és
re. Al centre i nord d'Europa són mis
res a l'est de la població. Aquestes bombori dels nostres escamots s'ajunIlur
ánima d'infant, aferissadament si
La presència d'aquell públic nom- ccndicions el fan ante per a establir ta el remoreig dels nois de mantes es- despreses. Surten de casa amb facilitat pas necessàriament un index de qualifou precís, que romangueren fidels a
i saben endevinar on cau, si alguna tat, perquè alguns establiments molt
brós. en un poblet petit. i la possibilicoles.
Als
mots
enfervorits
de
la
malpistes circumstancials de bobsleigh.
ells mateixos essent rebels a la pecara donen poca satisfacció a pares i
tat d'aquell mestre les creiem fruit de
Per altra part, aPi tenim un amic, nada, les rialles dels pares i les ex- regada es perden.
dagogia en fia que els rolla ofegar,
Feliçment les profecies es confirma- alumnes. D'altres, que us mereixerien
la tasca persistent d'aquests "Amics com molla suissos, apassionat per pressions de goig de les contares del
foren la imrnensa majoria dels bornes
värem reaccionar ? Markens, confiança, cometen l'errada de condel Llibre" que ve realitzant de fa
reinas.
ren.
Com
aquestes coses, que ens prestará el
fiar la pedagogia a mana inhäbils o de tots els temps que han sobressortit
En començar només funcionara cl en assabentar-se del nostre disgust, ens
temps amb la sera biblioteca, un deis
vehicic. Ens hi podem traslladar en
sobre el nivell cornil i als quals es
ideals d'aquella Comissió d'Educació tramvia, fent un transbord a la Place nostre bob; al cap de quinze tninuts ja va venir plorant. Demanava que h do- inexpertes.
deu principalment el progrés humä:
En definitiva, ¿ no coneixerem per
càstig. Però això no ens
General que planejava En Prat de la
St. Franeois, centre de Lausana, pero Seil veien tres o quatre. Així s'ha es- néssim un
mals escolars i excellents homes.
ventura la bona pedagogia pels seus
tablert una mena de competencia entre interessava.
Riba.
eis deixebles han decidís d'anar-hi a
Es tracta. com pot veure's, de resEl diumenge vinent aquells paratges
bona fruits? Pecó pedem equivocarEsmentem aquests dos fets ar- peu. Segons ells, d'aquesta manera els uns i els altres. Competencia dinpectar en tot moment i en tot lloc
continuaren
coberts
de
neu.
Nosaitres
nos
en
la
qualitat
dels
fruits
i
prenterjeccions
donant
coratge
i
de
bombes
reu sIe Catalunya en sospitem de semes iaran mis càrrec del paisatge; soels drets que en l'infant dimanen de
dre per fruits excellents educatius cerde neu que esclaten al ring d'exercits estàvem lijares: podiem dedicar el dia
blants — perque ens sembla oportú en gens nosaltres, així tindran ocasiona,
la seca naturalesa. reflex divf, i de
a
allä
que
ens
dones
la
gana.
Amb
tot,
observen
un
railes
ta
Imita
aparentment
magnifica
que
belligerants.
Aci
de
fer
mis
hem
aquest moment que
fora de la ciutat, de perseguir-se i
les necessitats de la sera anima en
que s'espolsa els terrossos de projectil
els juniors, que ja hem dit que ens no és mes que enganyifa, artifici de
que mai una cultura nostra, assenyaIrr xivarri.
autoformaci6. Per aquesta via s'especoneixen el caràcter, ens vingueren
que Ii donen un color de cale, allá, un
cera pintada farcit de serradures. Mollar-los porqué eón pron indicadors de
En efecte. Quan s'adonen d'esquiara arribar a tina humanitat menys arvehicle abandonas que jeu de panxa en- a trobar. Pretenien que un altre cop tes mares excessivament superficials,
les possibilitats que tenim de portar dora, de parelles amb patins o de nens
tificialitzada, menys aviciada, mis nalaire. De sobte, cridòria monumental. els acompanyéssim a fer bobsleigh a
per cert, són propenses a enamorarendavant l'obra d'una cultura general
amb Inges, tot eón crits d'entusiasme.
rural, més próxima en qualitat d'IniSpunt, un fatty ile catorze anys °Hilad Chailly-sur-Lausanne. El mestre que
se d'aquesta mena de pseudo-fruits; i
que, estenènt-se per totes les contra—Bon dia, senyor
ma a l'home excellent ara excepciode l'Austràlia, ha fet una cursa tne- tenia la surveillance n'estava merare- no falten infants sofisticats, especialdes de Catalunya, consolidi com cap
—A reveure, company I
nal.
Ilat.
Alai:,
el
descansaría
tota
la
tarda,
ravellosa.
Bon
capitä
per
a
un
equip.
ment
noies,
que
no
s'hi
troben
pas
maaltra tasen l'obra del nostre redre ça—Cumple amb les relliscades I
Dins d'aquesta ideologia optimista,
El bob semblava una oreneta quan yola que la podria pastar a l'edifici llegint
lament en l'atmosfera falae, de vaniEls interpeHats, després de saludar,
ment nacional.
situats en aquest pla tan immediat a
brunzent vora les aigües dels torrents. o escrivint cartes. Hi hacia tanta pastat,
en
gute
es
produeixen.
responen:
la natura com a l'esperit, és lkit
JERONI MORAGUES
Ara peró, les coses canvien. Mo- sió en els ulls de la mainada, que ens
Idealment l'escola de la hona peda—De quina escala sou?
fou impossible desencisar-los. Rementa de perill. Socors t.. Que pasta?
gogia seria aquella en que els infants fingir una pedagogia antiga i una de
—Que un divertiu foreal...
moderna, una educad& vella i una
El nostre Estat Major inicia una reti- cordAvems però, el trasbals de l'altra normals s'Id sentissin felieos i de la
Si topem amb un conegut jovincell
Repartiment
rada. El propietari de l'aparen se na- jornada,
Inauguració del IX Conqual també els pares de seny estigues- altea de noca. La pedagogia moderna—
o d'edat madura, i Ii contem l'objecte
que no és la que malta que van a les
Per alzó cridàrem els set o vuit
dona 1 corre amatent a encalear-nos
sin encisats. Al frontispici d'aquesta
de diplomes
del viatge, ja no mis deixa en tota la
curs anual de l'Agrupapalpentes anomenen així — Es la que
mes grans i de mes confiança i di- escota exemplar podria escriure's:
jornada. Si trobem la caravana d'un amb les seres trapes de refresc. Ell
es basa en la llibertat espiritual de
un per un, que s'aals
altres,
portará
el
volant.
guerem
mateix
"Deixeu
que
els
infanta
languor
a
ció Fotogritfica de CaAl local del CoIlegi Oficial d'Aaltre coHegi, es multiplica per cent el
da- mi." Això és. " no els priven de ve- l'infant dins la cultura. la que te en
grupessin
amb
el
que
volguessin
-A
mi,
els
que
no
tinguin
por
1
1...
gents Cornercials tingué Iloc dissabnombre d'espectadora.
compte, en formular les seres normes,
talunya
1 el hab, dessrivint coches clegants, quests camarades. Llavors cala cap de nir a mi". perque el concórrer-hi eis
te passat l'acte de repartiment de
—Van a fer bobsleigh1 Van a fer
llisca davant del palie com una exila- . colla feu dues llistes dels eampanys; fóra un place ans que mi sacrifici. una mena de "natura educatrix" exisdiplomes als alumnes de l'Institut
bobsleighl—dinen la quitxalla pels
lució. Aplaudiments, mocadors entai- una per a ell i una a . tra per a nosS'obre l'acte a les sis de la tarda.
D'aquesta mena d'escoles, ¡guantes tent en l'infant. Amb major propietat
Tecnològic del Venedor, al qual va
carrers i places.
se la pot anomenar "científica", perabres. L'únic que haría de procurar
n'Id ha a Barcelona? A Catalunya?
Hi assisteixen el catedrätic senvor
concórrer una nombrosa i selecta
I confonent-se en un mateix desig, sen- re, ovacions.
que ha assolit un metode propi, de
Fins que arriba llora que el sol es és que els seus inscrits no s'apartessin
Apraiz, pel Rector de la Universitat;
Som ja legió arreu del món els qui
concurrencia.
se distinció d'escoles ni classes socials:
massa dels nuclis centrals d'altimnes
pon i s'apaivaga la batalla. Comentanaturalesa més a;iat espiritual, no
ei senyor Raboso, en representació
Presidí el conseller de GovernaSao i servant la máxima admiració per
—Visca la neu de les muntanyes 1
ris per a tots els gustos, estretes de durant el viatge.
del Governador civil .; el senyor 3412les grans gestes de l'home en la in- pertanyent a cap altra ciencia, i perció de la Generalitat, senyor Josep
—Viseaaal...
que ha trobat unes veritats bäsiques,
Obràrem be? Firem tralament? Tomans i, fins a una altea. A la manera
1-1nel:o. era representació de la SoTerradelles, acompanyat deis reprevenció. en l'art. en la ciencia, el con—Glòria a la festa d'aquesta tarda:
dels pescaders quan treuen les xarxes tes les setmanes el cos de professors,
cietat Atracció de Forastero, i represiderem, en el seu estat actual, cona que tumbé Ii són própies. Se la pot
sentante que formen el Patronat
--Glóriaaa'....
anornenar científica, encara que noamb la coHaboració del director, cele- irremeiablernent incapaç de redimir
de la mar, els nois arrosseguen els
sentació d'almea entitats, recordant
de l'Institut Tecnològic del VeneA la joventut li agraden parells esmes es trobi en els seas inicie. amb
bobs1eighs als garatges.
d'entre elles la de l'Ateneu Enviciobra una reunió pedagógica. Es comaldor: Cabrcr, per la Cambra Mercanla
pecadora
humanitat;
i
que.
haveist
piale. I si practica els esports ingenua• *•
el mateix dret que s'anomena cientíniquen llurs impressions, aporten da- perdut, com la societat de que forpedic Popular, del Club Excursiotil; Oliva, per la de la Indústria;
incas, sense professionalismes i altres
fica la medicina moderna, fonamentanista de Gràcia, del Centre ExcurAixelä, per la de Comerç; Delchis,
N° in Ila rosa sense espines. En des sobre tots els assumptes, contro- mem part, totes les fea humanes, ens
afers que els desnaturalitzen, passa estornar a l'establiment estàvem conster- len la formació de cada noi, vetllen
sionista del Valles, de Sabadell, de
pel Centre de Dependents; Castells,
resta nornis la fe incommo y ible en da en fets tan incontrovertibles com
tones de veritable goig, de puresa de:a Secció de Fotografía del Centre
nats. 39 graos de febre, can/es que per l'esperit dinämic, huta, renovada,
la microbiología. per a distingir-la de
pels Exportadors de ‘'ins; Duran,
la infància. En un mot, esperem conmocions.
la medicina antiga, basada en gran
feien liga i braços que tremolaren. amable, que informa tots els actes de
de Dependents del Comerç i de la
pel Gremi de Mercera, i molts d'alfiats un non Nadal collectiu que. baLa gresca, per?), arriba al comble
l'Escola. Es un cura präctic de Nova sat en aquell altre incblidable Nadal
part en ebservacions imprecises i mal
Indústria, del Foment de les Arts
Quelcom esdevenia?
tres; la juma del Collegi en ple i
quan els brivalls es veuen a les nsans
Decoratives i d'altres, essent atesos
Els alurrines no van allä 'seis carrers Educad& Allí van comentar-se les sasinterpretades, en empirismes puerils
gtan nombre de convidase.
i sota l'alenada visificael bobsleigh, o "bob", com mes sovint
pe:e senyors Ballester. Gost, Forcaen filera i donant-se les mans, ccm aci tres disposicions. Afecte dels companys dora de la Ciencia i la Cultura, vine/1 gratuitismes filosófics comptaEl eenyor Grant i Sala obrí l'acte
Ii diuen per abreujar el nom. Tots
el
cas
és
que
professional,
da i Martínez, del C. D.
tenim
costum
de
veme
els
dijous
a
la
o convicció
ment desplaeats.
exposä la patriótica tasca de l'Insgui
a
redimir
definitivament
la
lustravoldrien
ésser
els
primen
de
pujar-hi.
Després de la inauguració els fou
titut. L'alumne senyor Torró llegí Hem d'establir un ordre. I encara hem tarda. Seria cohibir els moviments deis ningú no insinta la Inés petita objecció.
Per?, també el qualificatiti cientinitat sencera. No que l'infant, com
servit un lunch a tots els invitats.
un treball encomiástic a la sera obra d'assenyalar, abans que tot, el trajecte petits, llevar-los espontaneitat i gràfic, aplicat a la pedagogía is enga•
•
•
ere/
la
immensa
majoria
fel
pedagog
Fou llegit el fall del jurat, que
educativa, i el senyor Cabrer, en
cia. .Apareixen, dones, com un sol de
nyador, puix que alano homes de
d'un quilämetre curt, que l'armatosta
Dewey inclòs) hagi de realitzar preés com segueix:
Dos lu y eres mes tard, no obstant,
nom del Patronat, manifestà la sacolonia, estil plaça de Sant Marc, de
ciencia molt cultes i ben intencionats
hornee, sitió
haurà de recórrer.
cisament
els
ideals
dels
d'un
eminent
proconeixença
férem la
és de moda
tisfacciä d'aquest per l'eficàcia a
que vanament rolen subjectar
FOTOGRAFIA PLANA
Les pistes de campionat són flash Venecia, d'aquests que ara
fessor de les terres descobertes per que els bornes duna humanitat miprofit del Comerç que realitza FInsrit a mesura. donen imprópiament el
mis Ilargues; ací ja en tenim pron. posar a diversos indrats de les ciutats.
llor. realitzant els ideals actuals o mis
Actuaren de Jurat cts. senyors Ratitut Tecnológic del Venedor, t, fiEntre ells pullulava un tal Mariscos, Colom. Havia passat den anys a Eunom de pedagogia científica a certes
Ens plan que la manifestació esportiva
fel Arenyes, Samuel Sunyer i Rialt r es. han d'ésser honres que. a diropa estudiant coses dels nois i havia
nalment, el senyor Terradelles, en
holandes,
que
venia
precedit
d'una
fama
activitats cíe mesura mental dels indeis infante, a part el seu valor eduferencia de nosaltres, no han d'haver
card Op:sso, ele quals donaren el
felicitar es alumnes i professors,
freqüentat. amb aquesta ocasió, eis
terrible,
quant
a
conducta
personal.
fants que en realitat no afecten per a
catiu, no passi d'un divertiment natutrait l'infant que toree. Si una nava
següent fall:
digné la satisfacció que li produia
ja alguns pro- tacs educatius mis famosos d'AnglaAmb
ell
havien
topat
res la pedagcgia del noi normal en
ral i higiènic. Nosaltres matcixos porCategoria d'Honor. — Trofeu: Joa.
societat no a'ha jet semblant a l'interca, Bélgica, Alernanya, Austrälia,
vence que el Collegi d'Agents Cosols
fessors,
mestres
inexperts
que
tonalment i els nois de mis edat fafant. en candor, en senthnent, en il- llibertat Es tracia d'estudie, mis o
sajen Pla
Suissa i Itälia. Cervell privilcgiat,
mercials, del que ell mateix abonoacon5eguien
ristre
a
l'Escola
dos
o
tres
menys
interessante, de resultats semSecció de Bromurs. — Medalla d'oto
na formant-ne part, ve descabdellant rem de tapia deis diversos equips que ilesos. En canvi nosaltres ens el pod'una potencia inteHectual extraordi- telligencia, mi será d'ella el Regne
pre imprecisos i amplament divergente
es vagin brisant. No ha d'haver-hl
Francesc Ponti. Medalles daurades:
del,.
Cele.
idees
transcendentals
una tan remarcable obra cultural a
tret
näria, n'havia
segons els investi gado r& que no tenen
un sol alumne sense provar cl hob. sivent al costat i era com l'amen de que divulgara en llibres, conferencies
Joaquim Gasea i Josep M.
Això no =int pos lirismes que fan
profit deis SC11.3 inscrits i de l'Eco1 quan l'enginy corri pendent aval!, els sant Joan. El cert es, anda tot, que i articles. I un dia, havent-les de les honic, sitió es perances fundades en v e ritable valor nedagógic, es a dir.
Medalles d'argent: Antoni Campanornia catalana.
feia
por
teinps
que
el
coneixiera
i
que
formatiu, ni poden artomenar-se penyä, Ramos Godó i Lluís Corbella.
que no siguin dalt s'han d'estar vera
feta. Només els qui liern pogut conTots eis oradors foren molt aplauEscoles Noves, Ii rclatärem el mateix
dagógics perquè urs empren el meMedalles de bronze: Jaurne Roca,
la pista a veure com marxa. L'es- r.3 havia asaimiiat encara l'esperit de can. Li exposàrem l'inserta dolor que
templar intelligentment el "nou indits per les persones invitades a
la
institució.
pai escollit, amb guatee viratges d'anJosep Vicenç, Enric Aznar, Xavier
fans". com l'anomena la doctora Mon- tode de la pedag ogía científica ose és
l'acte, que cada dia va prenent més
Anava platicant ansb dos xavals a sentirem co tornar al collegi el dia
essencialrnent el de Febservació intelTarragó, Josep Guilera i Salvador
relleu. El curs vinent de l'Institut gles desiguals, es troba entre La Sa- uns noranta metres de nosaltres quan, del bobsleigh i com de vegadcs, segons
tessori. — això és, l'in fant que resta
ligent i simpàtica de l'infant normal
Cercada.
llaz i Chailly-sur-Lausanne.
Tecnològic del Venedor començarà
fidel a ell mateix, sense convertir-se
asisten exemple, cal posar irens a la
d'un
plegat,
no
els
veiéreni
mes.
tot
Secció de Pigmentaris. — Meda- el dia 2 de febrer vinent, i fins al
El bol) és una especie de trinen de
— narres incoaccionat.
en reflex foreat de
per tal d'evillibertat
dels
educands,
On
s'havien
fíat?
Avisos,
ordres,
cops
JERONI PFLECRI
lics daurades: Anton; Campanyä i
poca alçària i quelcom allargassat—ami28 del corrent s'admeten inscripcions
liton ropsat en tota Une hedesgràcies.
Josep Pasqual. Medalles d'argent:
da com uns dos metres—que rellisca de telèfon. Ningú no sabia res. Era tarEl
a les oficines del Collegi d'Agents
costee
illustre
amic,
però,
era
un
Bonaventura Oliver i Jaume Roca
damunt la neu. Els patins sobre els fose. Per alisa part, no coneixíem els entusiasta irreductible dels métalas
Curtir rcia la.
topants. Mi haviens passat una regada
Oliva. Medalles de bronze: Josep
quals descansa els formen dos jocs de
nous. s Saben que cus va contestar
Marinson i Francesc Fosch.
molles collocats un al davant i un altre a l'estiu, perú ara la neo els donava l'actualment rector d'una de les mis
eame,
petit Pies.
aei •". Tdb gran ?tes.
al darrera d'un xassis per a quatre sus nou aspecte cuan si mai no els ha- importants universitats americanes?
S'ha donas compte cosió del seu ekete
CURSOS
FOTOGRAFIA ESTEREOSCOguessint
visa
Els
nois
podien
haver
1'10 Aaspall suau o dur Pies. 290, per
repugnant.? En pan tensps pct muelan. o sis seients. Cont la luge, nomes pot
El
t'aseó
d'elixir
gt an
?tea. 1'90.
—A mi no cm preocupa que un nen
PICA AUTOCROMIA
ho i tenle l'ale perfumas usant la oasia
CONFERENCIES
utilitzar-se en baixar les costes; en pres mal, podien haver estat l'objecte
petit Pies. 3'75. Dep. Gen. A.
dentitricia "Chlorodont", l'Eri g ía i
es
badi
el
cap
tot
fent
esport
o
torcobejanea
la
—de
—aneu-ho
a
aber
Mona,
apartat
Einebiaeb.
Bat
Demä, a les ¿ea de la vetlla, a la acabat s'ha de concluir fins al lloc
Secció d'Estereocepia. — Medalla
raspan do fabrieació especial "Chlor:>isatis perdut de Chailly-sur-Lausanne.
Ssaajetat Coral Colla Escarpindull Ma- alt, estirant-lo ami.) llibants. Segons d'un malvas. Qué fer? De monient no
dor: Joan Porqueres. Medallcs dauEl que cm sobria greu és que es baRecoma/1cm, un tot ras, visitar dues vendes a Vally er rostro delltiSla.
hi
liagu;s
mes
remei
que
deixar
trela
grandaria
que
te,
fa
de
vuitanta
a
dronenca (Creu dels Molers, 37, bai
rades: Rafe! M. Martínez i Bonadés la premia consciencia per la comolar els braeos i ageantar la iebre.
cent
quilos,
o
mes.
a
o
s
)
,
c
n
f
e
r
i
p
L
l
u
í
ventura Oliver. Medalles d'argent:
j es. Teacció dels pares o del, mestres.
En arribar al collegi tu/ professor
A través del temps, com els autoFrancesc Julià, Joan Fontanilles i
nía: "Els incas". En la mateixa SoNoticiari
mòbils, lia sofert diverses modificaArtur Bujons. Mcdalles de bronze:
cirial, per tal de recollir cabals per a
114444
cions. Actualrnent possceix un volant
Joan Gott, Francesc Cabot, Adrià
la creació d'una biblioteca, el dissabte
La inseripeiö, a la secretaria
CURSET D'INFERMERES
Pardos 1 Francesc Fosch.
vinent, dia 22, a la n'A, se celebrará per a la direcció, encara que do vegade Palestra. Secció Inferineres,
des es ventas rnodels antiquats que l'a,jit
la
tuatrictllst
Secció d'Autocromia. — Medalla
(Iberia
una vetllada extraordinaria. Per a
Estä
LES
REBAIXES
DE
APROFITEU
Corts Catalanes, 592, principal,
tenycn per un dispositiu de cordes.
daurada: Josep M. Vilaseca, Meinvitacions, al dit estatge.
st i eurael, d'infeenteees de Pade dotze a dos quarts de dues
L'as i altres inostren també un sisdalla d'argent: Josep Pujol i Josep
* La Societat Catalana d'Otovespre.
tema de frena amb ganxos que rasEladio. Medalles de bronze: Joan
rino-laring,ologia celebrará sessfó asan,
E propOsit essencial de Pa- i de set a non del
jestrsa.
CURSETS DE CRTALA
quen cl glaç, varialie segons el gust
Fontanilles i Artur Bujons.
dirr.arts, dia 17 de Sett er, a les deu
lestra, no pas crear la infertneAquosta settnann començarà
Actuaren de Jurat d'Estereoscola retlla, al Casal del Metge (Via La- del constructor. Abans tenia cura del
ra professional, sitió de donar a a Palestra el eurset mitjá de
pia els senyors Frederic Juandó, Miietana. 31, primer), en la qual es dis- frenatge la darrera de las quatre o
la dona de sa casa els coneixeguel Aguiló i Antoni Paluzzie.
sis persones que s'In asseuen i que
catalä, a eärrec del professor
sertarà la següent coniunieació: Docments necessaris, i potser
C. A. Jordana. Será dia de IliçO
tor Isluis Vila i Abadal: Otitis uncir- formen ordinärianient l'equip de bob.
dirietn indispensables, sigui tots els dilluns i divendres, de
L'aconseguia amb un joc de palanquea.
rasaras. invitats tots els especiael que sigui el seu estat, situasaln111n111•fflISP
11161fflialllas
dos quarts de vuit a dos quarts
Avui s'obté per un pedal que hom trolistes i simpatitzants.
Ció social, etc.
El Centenari
ba sota els pons del capitä.
de nou del vespre.
* Denla, dimecres, a les set de la
L'alumna,
però,
que
desitgi
Aquest, que ha de pesar mes que
La matrícula costaris '750
de la Renaixença
tarda, al Centre Excursionista de Caconeixentents
especials,
i
que
els seus companys, per raons de dispessetes per als socia i 15 per
en les lliçons demostri tal inLa Societat de Cultura Literiaia ha talunya, la segona conferenda a cär- tribució de la anega, scu en el pricomprar
EDREDONS,
FLASSAno socis.
per a
tersa, pocirä lambe dedicar-so alsAquest
tobar algunes respostes a la sera co- rec del senyor Joan A/nades , Tema: mer lloc del relate i es el que diricurset serti de trenta
a alguna especialitat (Puerimunicació a les Societats culturals de Passe indo tradicional tris correr: de geix. Cal que sigui expert i que tinllieons bi-setmanals.
DES, CATIFES, GENERES DE PUNT,
Barcelona.
cultura,
Laboratoris,
etcétera),
la nostra ciutat invitant-les a l'acció
gui malta sang frcda. Sobretot, en els
Tambd comenearä aquesta
* La Societat de Cirurgia de Barsempre que 110 permetin les
conjunta per a l'organització i celeviratgcs, ha dc saber actuar. Algunes
NOVETATS i CONFECCIONS DE
mateita setmana el curset sucelona
celebrará
sessiú
científica
avni,
condicions
especials
de
les
Clfbració del Centenari de l'Oda a la
vegades el hob, els ocupants i la neu
perior a Arree del professor
niques on es redil les präeti- Jatune Aimä. Igual ocie l'antePátria de Bonaventura Caries Ari- dirrarts, dia 17, a les set de la tarda, que hom masega es converteixen en
TEMPORADA
de
al
set/
local
social
(Casal
del
Metge,
l
els
coneixements
mies
han, figurant en primer terme el presuna bola grossa de pallassos ensalsorior, constarä de trenta Iliçons
ia Laietana, 31, primer). Serà po- nata. Els equipicrs es placen molt
l'alumna.
tigiós Ateneu Barcelonés i les antigues
bisetmanals. Estä tumbé oberta
sar
a
discussió
el
tema
referent
a
ajustats,
el
cos
de
l'un
encaixant
esPer
tal
d'assegurar
els
bons
1 benemèrites entitats Ateneu Encila matricula, que serä limitada.
TOT A PREUS SENSACIONALS
resultats del curset, ens Itera
clopèdic Popular i Centre Excursio- "Els procediments de sutura tretament amb el de l'altre, pel sistema Tic nosaltres en diem, humorístinista de Catalunya: tots ells fan cons- de les parets adbominals". Tumbé hi
vist obligats a limitar el nomca:Be/u, del casc d'arengadcs.
tar la resolució de celebrar aquest senil presentadas les comunicacions
bre d'inscrineions. Inscripció hr5RI5DOS - CORIZA - GRIPPE 1
A la SECCIO DE CALÇAT actualment
següents: Doctor Prat i Marquet:
Hi ha capitans que fan "babar" Ilur
Centenar:.
maxima, 30 alnmnes. El curset
EINENTOS—
Com sigui que al mes d'agost vinent Complicacions excepcionals cn cl trat::- gent. Es una maniobra que consisconstarä de:
es
realitzen
milers
de
parells
de
calçats
1IVÁLENUS
deL
teix a decantar el cos cap endarrera,
s'escau la data histórica. 1, per tant emir: de quatre malalties freqüents,
1.—Lliçons teòriques.
en
präctiques,
el temps apremia per a l'organització Doctor Corochan: Modificacions co fa i després a portar-lo vioJentament enper a senyora, senyor i nena, per l'inf aldavant, a fi i efecte de donar, a cada
de les festes, si aquestes han d'asso- teenira de la gastroPxia.
Dispensarla, Sales de Medicina,
* Avui, dimane, dia 17, a un
cadencia, una impulsió a l'aparell. Mes
lir la deguda solemnitat i amplitud,
Cirurgia, Puericultura, Lalible
sistema
de
NUit del vespre, el doctor
quart
de
aquesta
práctica
no
convene
tots
els
Aclariment
previera a totes les societats consulboratorl, etc.
explicarà
el
Antoni
Castro
i
Calpe
tècnica.
Hei
El
que
si
constitueix
una
Sudes i aquelles altres que per llur
El Sindicat de Treballadora de
3.—Visites a Clfniques, Satema:
"Infeccions
que
fonamenten
ineludible
la
inclinació
vers
l'interior
recent constitució o per ignorar-se el
l'Ensenyanea, U. G. T., fa pUblic
naterls, etc.
REBAIXES
domicili actual no hagin rebut la sus- la prohibici4 de casar-se fins que de la pista que en els viratges ha de
que no ha intervingut en la forma4.—Confertmeies especialitfer tothom. Aixi el centre de graveconsti llur guariment". Poden assisdita comunicació, es renneixin per
cid, d'un escalaf6 de rnestres particuele.
railes,
tir-hi els metges, canonistes i advotat del conjunt es desplaça cap a la
tramar i estructurar les iniciatives que
A final de cura es donarä un lars proposat per l'Associació del
cats carrer de Lhíria, 17, pral., Sopart baixa. En llocs a propesit hom ha
VEGEU ELS APARADORS
puguin aportar als diferents aspectes
Magisteri Particular de Catalunya i
tItel d'assistáncla amb la quacietat Medito - Farmacéutica deis
obtingut velocitats superiors a cent quidel Centenar; de la Renaixenca de
Baleare,
Ilf1Cagid
corresponent;
lòmetres per hora.
Sants Cosme i Damiä.1
Catalunya.

Bobsleigh a Chailly-suir-Lausanne

Fundas, el seu alb és desagradable
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EL ARATO

UENOVE

PROGRESSIVES
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II

LA

ESPECTACLES
TEATRE
Impressió de J. Carner Ribalta davant l'estrena de
"El misteri de la Quarta
Avinguda"
Com ja s'ha dit, "El misteri de
.a Quarta Avinguda" és una de les
obres que jo he portas de Nord América per a donar a conéiser al
públic català. L'home que viatja per
Festranger es creu sempre cn l'obligaciä moral de treure'n enseuyances
que, després, en tornar a casa, comunicarà als scus a/1lb delectança
altruista. Jo no podia sostreureM
a aquesta 116.
Ara be. Es necessari que jo expliqui per que lic triat aquesta comedia.
Es natural que, de cada pais, hom
procuri ernuartar-se'n allá mes ti:Ma
i jo emulan. que "El mi s teri de la
Quarta .vinguda", es una obra l'en
representativa del teatre nordamerici. A mis, hacent viscut intensament el món de l'espectacle ianqm,
é. legic que jo hagi vingnt impregna: dels Sell5 gustos i de les seres
idees.
S: en l'espectade nordarnericä —
tant de la pantalla com de l'escena —
no hi ha gest ni paraula, somriure
o caiguda d'ulls, que no obeeixi a
tina tecnica i a un sistema, és comprensible que jo hagi restat impressionat per aquesta técnica.
ni ha encara un altre aspecte
"Espectacle", als Estats Units, té
un significar molt concret: el sig.
rif:cat just de la. pararla. Alti, el
(catre, el cinema i tosa altra m
de representació té per únic objecte
"entretenir" el pfiblic. ja sigui emocionant-lo. ja fent-lo ristre. Les preocupadons estetiques. morals o filoaidiques deis autors ss'et controlades
per aque s ta regla: 1, 11:. estretament
Iligada i agermanada and, les respccsables exige:teles contarais de les
camreses.
"El misteri de la Quarta Avinguda" és dones, això: un cxempla
de técnica teatral que jo brindo als
/1/e85 col-legues cscriptors i a la criVea: cines hores d'espectacle interessant per al i — co voldria
equi)'ocar-me -- un cncert comercia!
per a l'empresa.
Fetes apestes declaracions.
vuidala 1'812 se'm
retret per hacer
escollit ii genere sensacionalista d'at*esta primera obra. En noves aportacirms, presentant algtmes tspeculadons psicològiques d'O'Neil. obres
de muntarge de MamoaliAn. i algara que ultra joia del teatre po;uolar
afro o indo-amerieä, cree, ami) la
valuosa cooperació de l'empresa de
Romea, poder donar .52t3facriú als
csperits mes exigents.

c~nilileggredffiliß

CARNET
MUSICAL
dislarls. a les set de ja
vel lla, al local de Lyeetun Club
s Eontanella, 18 1 . la presidenta
l le l'entitat femenina de Paris,
dita -Les eitovennes", donarb una conferi'lleid sobre el lema: "La lutle des fernstes e 00 tre la guerre".
Mine. Thin-Ase Gil Baer
ppof essorn de l'arl hl Ilengnal ge. ultra ele seels mèriht 'orn
escripin yn i autora dramittiga,
Ist ol qual fa augurar 11118 81)11frrAne , s1 del ia iosa, ti d'avui,
Laamnril Club.

El. NOV 4' DE CIJA
CAP A TOT

CINEMA
El curset de cinema
a la Catalónia
En; diuen que sent moltes les persones inscrites per al curses de cinema que s'inaugura avui a la Catalói que segueixen fentsee inscripcions continuament. Sean dubte, el
prestigi de Maria Lug Morales com a
craic de cinema, els seus dots de conierenciant que sap captivar l'atenció
t l'interés de l'audtori, alai com la1111112i dels filoso encara inèdits, conresponents a les mes diverses tcndencies dcl cinema, que senil projectats
de-»pres de cada sessiú, han desvetllat
la cttriositat de les persones que s'interessen per les coses de l'eperit en!re tiasaltres. Tot fa preveure, dones,
que avui a la Catalónia es reunid/ un
pUhlic tan lisenbr,', com sclecte.

CHASSAME FRERES
EXPOSICIO: CLARIS 42
La Junta de Lyceurn Club invita lotes aquelles iiersones
que se seillin interessades. i
recorda a les dones gor duratt!
agites' actual mes sie gesee
hi ha queda d'entrada.
Disin e nge passal marxi rap
Paria !a notable violinista
Dolfina Clavas-cm par tal tte ilusas' tira lonem, e do esneeri s
restran ger.
en
la seva mveursiA el sea eollabored- e roxrellent pianista Erigeai ytadia.
fl

Si, si... però

PIS
E Mico
fill

és el millor programa de Barcelona
Avui i cada dia, al

TIVC-L1
SELECCIONS
FIU.+10FONO, S. A.
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NOMÜS ELS QUE GAUDEININ DE BONA SALUT HAN
DE VEURE EL

(EL FABRICANT DE CARN
HUMANA)
Nerviosos!
IMPRESSIONABLES!
ABSTENIU•VOS!
Sensacional producció

WARNER EROS, FIRST
NATIONAL
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EZC
L'Ai.a.ociaciú de Ansratur
cus cannutka ose, per no 1:arer Zar,
Lat a tzinps cls ararells scnvas que
118.l'imr1 de urovar sala sasaes la se a ,ió de cinema que s'havia de duna:
mili a la nit al Fcnient de les Arts
Jeccratives,
l'.1/ el seu isómero de fi dais' el
magarin.s "Lil,erty", que te una gr.m
sl • fu s ió als Es tas ,: CM/. i ('anadi,
la sera doble plana C •.2:1 cal dedicada a
la cr . tira de films i cacapealatia ami)
aquests tmtlars: "Una Sau:r-Sympliony. 1.1irey protiticix ea film que alassiiiquem atri l estels" i despres d'un
hunionst le preämlod cantant les ex.
cellimcies de les ereacions de Wall
1)i:aa... el popularissim dilmiaant
erdder de' ratoli Mi a ke:, parla en els
segitams te-ir,cs de la tres recen!
"Silly Sympltmr.." e lA colors produida
per ell:
Vis folIcts del Rosa" (Bah, in tire
Wnedsa — Jo aaig areguntar tina
%asearla a Ernst Luhisselt; "Ernest,
*atea algun gran film?". i ell em
puntué tot seguit: "Bota je espero l er
un han fi1in i an han f,.tat es un eral
film." Don- 1-5, felless del Bosc"
es sin film de das rotllos munes, pe_
ró és i in gran film. Realitat cillero heut en mehoicelor destaca entre les
• ns illors "Silly Symnban'es" Walt
Diseey. El film mis pre senta primer
re sien 1 -olandis vagant pel hose encisat i comnartim la 5Irra aindració en
a r ribar a t'II poblet de falle!: termalls
rare es fan rentar i planxar Ilurs barbee desmata deis arbres. Excellentment
acollit pels annins rl uro pren part
jai a sa dans , . la sial it pertarbada per l'arribada d'uno bruixa a
rai-all d'una escombra s oladora. S'entau1a Ilaaore una batalla, que, amics
meus, i% tan aferrissada. que colaparat arnb ella la d'Armageddon Fe
nemis una sessió de la Societat Ceogrifica, Ni Pie> ni Anderseu. ni Lemis Carroll pez/terma hacer imaginat
tvai el s ultratees rsiss de que it sictusa la vena "noia". No val pas
\'egeu el film i oblidareu fint els vostres creditors. encara

!1171arern

la simpatia de
CHEVALIER

J.

MACDONALD

altra ve 7 ada junts en

I

Si is un pecat arrastrar *
t l'anima pel llot per a salvar *u
o
un fill, aquest fou
*

i
*k
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Emissions local:
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EN MEMORIA DEI. GENERAL
FERRIL

12: Senyals horäries pel carillon.
Diari ferneni.-12. 30: Discos.— 13:
Canvis. Discos.— la: Hora exacta.
— /4'45: Radiobeneficencia. Llista
donatius.--1.5: Fi de l'emissió
sobretaula.-17: Senyals horäries pel
carillon. Curs de Gramática Catalana pel professor Ernili Valles Vidal, de l'Associació Protectora de
l'Ensenyança Catalana.— ifts: Dios
cos.-18: Hora exacta. Curs de
Gramätica Francesa. "Linguaplione", a drrec del Liceu Daltnau.—
1845: Emissió iniantil.-19: Fi de
l'emissió de tarda.
20: Senyals horaries pel carillon.
Canvis.-20. 05: Secció d'escacs, per
la Federació Catalana de Escacs de
Barcelona. — 2030: Concert orquestra Rädio Asociació.— 2045: El
quart d'hora setmanal de l'Estomacal Pérez", einissió subvencionada
pel "Laboratori Estomacal Pérez".
— Reportatge microfemic i noticies
de premsa a canee del periodista
senyor Llnis Gimeno.— 2130: El
quart d'hora settnanal de "Ferreteria
Marçal Germans". Emissió subvencionada per la casa "Mareal Germans, S. A.".-2145: Orquetra Ràdio Associació. —22: Una estona
setrnanal de sardanisme, pel "Foment de la Sardana de Barcelona".
Cobla comentada.— 22 .30: Música de
dansa. Retransmissió de bailable.;
anoderns a arrea de l'Orquestrina
Llibre. — 2330: Fi de l'emissió de
nit.
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la mis excelsa actriu del e'
Teatre, amb
4

Lewis Sione *
Jean Heasholt
Neil Hamilton
Cliff Edwards
Karen Morley

*

11,

&vol darrer dia de
"AMOR EN VENTA" *

pers" i "The Big House" (versió anglesa de "El presidio") i altres filme.
Recentnient ha fet tainbé "Corsair"
anib Alison Lloyd de primera dama,
que li ha valgut un considerable augment de la seca popularitat.
En "Un as en las nubes" té per
"pm-Ironice" la forrnosissima estrella
Billie Doce. 11 qual encarna una vampiresa parisina que furia perdre
remus no a un simple "as" de l'aviació, situó fins a un Lindbergh.
• ••
Després del trionif remarcab l e obtingut a Frasea i Bélgica per la primera "Silly Symphony" ro colors de
M'ah Disney. titulada "Arbren i
flors" an i "Symphonie matinale" als
esinentats pulsos, la prentsa de la capital francesa lla fet unftnimensent
trans eh-gis de "El rciala ile Nepti", les exhibicions dci, 11 ha calgut que fossin bi s aies a u u arreu.
"le Malfis" din, per cumple: "El
dibuic animas en calors "EI reiahne
de Neptit" es incom parable." "Le Pet lt Journal" diu tainher: "E l dihuix
animar "El rcialnie de Neptfi", que
renoca sertosament un ge'nere del
(mal CC:15 espactadors es començaren
a cansar, pot esser. ‚erre exces din'
dulgencia. miras com una petita obra
mestra d'imaginad& de gricia, d'esp e rit i de poesia." Fui termes semManis s 'exnressen
"Paris
Paris" i "ExceNor".

miuszcA
.

Concert Chopin-Liszt

Div e ndres passat !lúe
la inaugurarles del orles de ltIús.iim de. I.yectim Club ale Barrillos:1 nnili una estiferenciaconeerl
"Chopin i 1 1 sal ".
s 8 11yorela Caerse Mula oriol parlb de la vida lie;S 11.1S
ouninositors, siltianl-los dinirr
Cnishienl romantie (le l'40e,a
fu nl 1-111larene 1;1 importáis-in
d e Ilurs relacions imalues i inf InAnefit
De seguida In senyo p ela Marin Carralidi isierprelb delirissainest lres ninsurques i 1111
norlurn (1 0 Cltiuuui ij i ires (-outde Lis;21. del Mista,
...Vis-8 d e !iel og rinalgr: Ssissa".

r:1

ruun

assialf n aque s t voneert, prnto it arob cordon.aos anlandimaula la labor da lee dilos irlislea.
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El bruixot de la cambra
Es un film Paramount

gener de 1933
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que pot ésser que clls 10 oblidin els
castres deutes, si és que no han vist
lambe el film."
I.a classificació de quatre estrelles
que concedeix "Liberty" a "Els follets
del bosc" és reservada solament als
films que jutjat cam a extraordinaris,
puix qe els excelleats els classifica
amb tres estrelles i ami) dos els regulare.
e •
En el film dels Artistes Associats,
"Un as en las nubes", cl protagonista del qual es el jove actor Chester Morris. aquest non astre de la pantal l a s'aparta per primera vegada del
gencre de papers que el can fer fahitón en e! teatro com el] el citrina. Morris guaryä molts adeptes
pl sen talent en caracteritaar !ladres
-lamtleggers" i personarges semblants. paró en "Un as en las
nubes" co canvi efectua la seca P ri
-meraitpclöóo-senimta
en encarnar la figura d'un aviador
an icricä que té mes afició a les arrullares a818r rl 'eS i terrenal> que a les
aventures bel-ligues i aéries. Com radia
e,perar. Morris se "art molt bé de la
seca nora cotnesa fias al pum que els
critics que l'han vist coincideixin a
afirmar filie realice en ell la millar
caracterització de la ,e.ca carrera i
prediuen eme vis a; i eicalats al Seta
.‘rt en general i scus adiniradors
en particular deinanarau tornar-lo a
acure ei lucera del mateix cafre en cls
nens E. - ins que interpreti.
El primer triomf dc Morris en el
cin,na cl va s hierin en "Retaja imoturna". f;Ini q ue pasad gairebé desapereellit del Ilustre públic Per liase:fe exitibit aqaí en la seca versió muda
nuan tothorn sentia desigs de veme
films parlats. Paria estat un astre del
Ilroade-ar i despees del film tot i isst
esmentat araregue
Bas Whis-

Dimarte,

I

e

ARRE.'

•,:11

PUBLICITAT

‚a0 lt ha ras res Inés daicil cis el
camp del tratrc CUIll C/1 el del concert, que 5ostedr l'atenciú deis espectuulot' i waniseguir l'èxit a base de
l'actnació d'una figura sola, pu:e es cl
cas que es densa ;tul cis grats5
les musicals, mero sute cucara no sita
presentar pas en l'escena teatral, iins
ara. Pcri, això avta resolt cutre nasaitres amb la lana mudalitat
artistica mic la recitadora Aurea
Sarrit prasenta nos-ame:A al públic de
Barcelona el %Meta diumenge, dia 29
del correal, a les cine de la tarda, al
Palatt de la Música Catalana.
• ••
Al Tratre Nou segacixen amh tota
intensitat els assaigs i preparatitis del
natt espectade ele Roure i cl mestre
Tarrents "FI tropezón de la reina",
vertió castellana del clamorós exit
"La roca ha relliseat".
L'empresa i la direcció d'aquest
teatre presentaran "El tropezón de la
reina" amb decorats que han estat
encarregats als eseenberafe Asensi
Morales i Castells i Läpez, i el vestuari a l'aereditadíseinta Casa Peris, GerrnallS.
En el repartiment de "El tropezón
de la reina" atendrá /Part tata la
t'onipanyia, juntament amb Pierre
Ciarel, la parella de ball Simone et
Cardona, Aquilino, aiiih el smu pianista, i totes les sirle del Tcatre Nou.

Emissions Estrangeres
me interesse.nts
FRANÇA Radio-París, 1.724 uts. —
A les fel'ati: Concert. Orquestra
l'estació. —
Infonnacions. —
20: Lectures literàries.— 2045: Teatre.—Torre-Eiffel, 1.144a
Concert de mandolines i guitarra. —
2030: Cancons, Música lleugera. —
Porte Parisien, 328 ni. — 20: ConVerso cinematografica.-20. 30: Viatge imaginari per Flandes.-22'30:
I n f orm ac ion s. — Alger, 363 111.—
19 ' 20: Discos.— 19'55: Informacions.
— ano:: Música de cambra.— 21:
Música oriental. — Bordeus, 304 ni.
— 19.30: In ioninaciouss. — 20: L'actualitat mundial. — 20 -30: Música
Ileugera. Caneons. —Normandia, 225
In. — 2030: Concert (de L'Haerc.).
— 23: Dancing 1 varieta ts. — Tolosa
385 II. — 1930: Fragmems d'etpviss.
—19'4:v: Orquesten vieensa.-20'15:
Música regional.— 212'3n: Música militar.— 20'45: Concert variat.-•• 21:
"Rigoletto" (Vcrdi).— z1 .30: Solistes.— 20: ()muestra. Fragments dopeleles. —
Música simfònica.—
a.3'30: Cant i dansa.
ALEMANYA Langenberg, 372 ni.
— pf4o: S:onces-t.-19'5o: Teatre.
21 .5: Informacions. — Estutgard.
360 ni.— 20: Música russa.-21.15:
Iniormacions.— 2130: Concert. VioIi i orquestra.-21 . 50: Música
liongera.
ANGLATERRA Ncional, 1.554 in
i 261 ni.— 19 . 2o: Coticen racial. —
CL)11Cert

Música de dansa.
AUSTRIA Viena, 5/8 in.— Quartct a nib pian o. — 20'15 : In forma 20. 30: Cançons de Montmatare (de París).— 21: Música de
daasa.
BELGICA Brusselles, sog nu. —
i 9 -30: Crónica femenina.— 20: Fraginents d'operetes.-20'30: Recital de
violi.-21: Concert 22:
In formacions. — 2210: Discos. —
22 ' .10: DiSCOS selectes.
HONGRIA Budapest, sso n1.—
18 -30: Resta, astil iss ii de la representació de l'Opera "Kedal". Orquestra
trigana".— 2215: 'Mésica de dama.
ITALIA Nord d'Itàlia, pon ss.i
331 111.-5930: Opereta.— 201 $:
Teatre.— Rorna- Nàpols, 441 lis. i
318 Concert. 20: tratisrnis s h'n d'una ispera.
SUISSA Nacional, 403 m.— 20:
Sessió de Sonatcs. — 21 . 20: Informas-S-sis.
TXECOSLOVAQUIA Praga, 488
ni.— 19 ' 45: l'oncel d'orqucstra i
cant.— 20: Concett. Orquestra de
1 - estaci.-- 21: Informacions.-21'15:
Concert de música contemporánia.

DEMA, DIM E CRES,
presentach2

al

Fantásio
ia

Els donatius destinats a iagressar
a la caixa que ha de cobrir les deslieses del monument que es te la
intenció d'erigir en mamaria del general Ferrié ja excedeixen de
pon previst per això.
Accedint als desigs expressats
per nombrosos subscriptors,
resolt d'utilitzar l'import restant
com a base per a la concessió d'un
premi anual, que s'anomenarà el
"Grand Prix Ferrie" de la T. S. F.
Aquest premi es concedira cada
any, per l'Acadèmia Francesa de
Ciencias, a l'inventor o savi que
durant rany transcorregut hagi contribuit en major grau peìs. seus Ireballt prictice o teóriee al desenrotllament de la radiotéenica.

L'ESTACIO GEGANTINA
AMERICANA
La radiotelefonia americana veu
apropar-se ainh (sarga aprensió lipoca en la qual l'estaciú mexicana
X. E. R. es posara en funcionament.
El Govern mexieä ha obtingut ja
l'autorització de portar, cas d'ésser
desitjable, la potacia de l'estació
fins a soo Kw. El teraeny de l'estació està situat molt a la vora de la
frontera, entre Mèxic i el Tcxes, i
com que l'energia emesa sed deu
cegades més forta que la mes potent de les estacions atnericanes,
i amb raó, que el gegant
ofegarä nombro s cs emissores americancs.
Actualment el colós treballa amb
una potencia reduida de sols 75 E*.
i no obstant nombroses estacions
dels EE. L'U, ja estan considerableflieht qucixoses.
Quan l'estació mexijana treballi
ami) tota la seta potencia, passarà
a tina altra longitud d'onda molt
semblant a la de l'estació central
WEAF. de la xarxa radofenica de
la N. 13. C. dita "roja"; aleshores
l'emissora americana resultarà cosopletament ()legada.
RADIO NIC.a
Com se sap, l'estació francesa de
la Costa Blava dels voltants de

La graduació de la vista
en el mes modern gabinet

ii faran gratuitament a la
casa
Puelles i

Selles

OPTICS

Fontanella, 4

RADIO LUXEMBURG
Sens Mi-orina que els techan de
l'estació gegantina de Luxemburg
catan ja tan avaneats, que podrá
posar-se en servei en el Mes t.
Fin; alesbores les emissions tindran 'loe pel petit ernissor provisional d • 1 Esta en renda de 1230 ni.
UNA ALTRA ESTACIO
A TNECOSLOVAQUIA
En aquests darrers temps d'verse% associacions de sensefi , i , tes maiiiiesten 171e5 i més cl desig de veure el centre del país disposar d'una
altra longitrel d'onda compresa entre 200 i Co) in, per a atribuir-la a
una nora es:niel.
EL PUBLIC ALS ESTUDIS
Mitiancant el pagament d'un intruso anual, els ojeras anglesos
den assistir als concerts que es donen regularment a's estudis de la
B. B. C. davant del micrófon.
QUAN ELS NENS SON AL
LLIT

La nos-a estari.5 de radiotelefonia
que des dc fa tres settnanes procedeix
regularment a emissions d'assaig, va
a entrar definitivament en e.erVei.
fflUINAN ES AQUESTA
EMISSORA?
Els oients de diversos paisos han
dirigís queixes a la Societat Internacional dc Radiodifusió manifestant
que moltes cmissores no es fan ejniixer suficientment durant llurs programes.
La Societat Internacional de Radiodifusió ha fet una investigació per tal
de saber si les queixes ere; fonarnentades i després ha insistit ptop de tetes les missores perque ans,triin,
iniciar i en acabar els seus Ina.grames
i diverses vegades durant e! CUY% de
llurs emissions, el nom de la leva eslució.
PROGRAMES RADIOFONICS
REGISTRATS EN DISCOS
ITOXOGRAFICS
Les emissions més importants de la
B. B. C. són registrats actualment en
discos fonografics destinats per a !es
transtnissions a les "Dominiona",
poeat en práctica aquest sistema especialment per a Australia, cm. en
vista de la diferencia d'hara, les tensions no poden tornar-se a transmetre
directament.
LA RADIOTELEFONIA ALS
HOTELS
Ir' conversacions entre el Sindica!
dels Hotelers Italians i els Propietaris
de Restaarants amb la Sazietat Isal'ana de Radiotelefonia, relatives a la
contribució anual que els hotels u mtaurents han de pagar ner terne
sers ei urna instanació de T. S. 10.. 14:8
acabat fa poc ternos.
FIs hotels i restaurants Irm tatas
divid i ts en /narre classes. Segarr
aquesta classificació i tenint en camote el nombre total d'hatritants a laciutats i poblacions respectives. ';72ran (le pagar per any una tontribeef.1,
variant entre :so i t000 hores.
LA T. S. F. PER ALS NENS
- •
Smtbla que a Rússia e'oeuparan e.
l'esdeceridar molt mes dels ners,
que no han fet fins ara, en les cm's
>ions radiofóniques. Es trans;netr.
ner totes les emissores Pasees un
editar Deis nens i en el que? e, d;
cutiran també els na oblemes polisC
i eronismics corn es fa ja ea el,
reseos de les joventuts hobreeistes.
FORT!

Ele comerciante d'articles de T. S. F.
no poden cendre al Canadi aparells
ni accessoris sinó als eleitts que neiden
pagar el rebut de les contra/1,40ns
radiofóniques imoosades. Els comerciants que no s'atenen a alnesta reglamentació s'expo sen a cisties que
v.-len lacar fins 5i% meses de reetA.
LA RADIOTELEFONIA A TXECOSLOVAOUIA
Se'ns infora que e! non projecte de
Ilei concernent a la radiodifusió tueco s lcvaca està gairebé acabat. El Miristeri de Comunicacions ja ha fet
conèixer el sea pacer referent a la
supressiö de les pertorbacions i altres
particularitats tecniques al Ministeri
de Contera:, que examinarä tumbé el
projecte de hei en eüessid.
ESTACO RETRANSMISSORA
A ESLAVONIA MERIDIONAL
Alguns grups Vtabitants de Sarajevo han emprés Una acció amb el fi
d'obtenir que l'emissor militar que e%
troba als vean:5 i que ne s'utilitaa
per a res, sigui destinas a servir d'essació de relació per a les tres estarions iugoslaves; en anueet cas retransmetria alió eue hi haguis
millor en els programes de les altres
tres estacions.

Sota vimos titol, l'estació suissa
per als rantons de parla francesa
"Radio Suisse Romande", anuncia
una serie dellli35i0115 que eemenearan a la nit cap a les den. 1,a
primera emissió d'aquesta serie foil
consagrada a la vida nocturna parieenca i comprenia un reportatge
interessantissim de Montmartre, i
Gral, èxit
fins algunes visites a diferents estadel doble programa FOX
bliments tipics d'aquest barri.
A jutjar per les cortes rebudcs,
es pot assegerar que la Direcció de 111.1.1.1111111111.1~11~
Radia Stdsse Romande ha estat ccrtament heim inspirada proccdint a
aquest reportatge.

I SALO

CATALUNYA

$egons sebis informa, la Societat de Radioteletonia llomanesa

Una exoluelva Febrer I Illay

MUNIC EN SERVEI

=tu
Nia tindra tina entruja de do Km.
Sisa escollit una potencia tan
considerable perque s'espera poder
fer-ne una gran pubE,citat per a;
turisnie. el qua, ha trincas moltissim aquests darrers anys.

LE/PZIC MOLESTA
BUDAEEST

Una dielocant regnedielii
saturada de pient-dia i bon
humor

Iones, que al mateix Encaresuna proximitat immediata del tr,,
missor local, la recepció d'ae,
darrer és extremadament difici:.

queixat davant la "Reiclis
Rundiunk Gesellschalt", de Serial.
davant l'Estació de Control de 14
Societat Internacional de Brusselles i davant la Societat Internacional de Radiodifusió a Ginebra, de
les pertorbacions molt s erieSes que
els oients romanesos sofreixen en
!a recepció de la seca tramsmissora
de Bucarest, i que són causades per
la noca poten testació de Leipatc.
Les pertorbacions que aquest nou
gcgant de 15 0 Kw. origina eón tan

toma",
>sonata*
Sotty El LERS
sameer TRACY

BRENDEL
PRODUCCIÓN FOX

—

_

"Juego de

pillos"

per

Thomas Me!ghan

D1101118, 1 7 de gener de 1933

ItIOWIMENT IWRSATIL
versal 075; Explosius: 134'35;

MERCAT LLIURE

ECONOM1A

Su-

cres: 4125.

Una l'entera res:alta es notà en les
Boesa tarda:
sessions d'ahir, pel que la referencia
Nord: 4335, 43 60 , 43'45; Alacant:
54.00"
1907 D.
La dependència
al sector d'operacions a termini, tant
32 . 20, 3235; Explosius: 13 (35, 134;
53.00'
1912 B.
•
pol que respecta als canvis, coin es Montserrat: 40'00, 39'50; Sucres: 41;
de Banca
a
•
1912
L
52'00•
comprova en el detall que donem a
Ford: /83, 182, 184, 183'50; Colonial:
•
si'so•
:oro D.
•
continuació, com al negoei realitzat,
44'5 0, 45'00, 44'75; Hulleres: 4t'oo,
ORIENTAC I O A SEGUIR DA52 00•
e
1912 F.
"
GENERAL DASque, encara que no és de gran impor- 4200;
Transversal: 32'65; Docks:
.
VANT EL FALL DEL MINIS. 0011IPANYIA
•
•
t913 B.
55'50*
PALI A 1 PORTLAND"1111LAND"
tanda, es reja quelcom de l'ensopi- 1975;
Petrolets:
5'50.
TERI
DEL
TREBALL
DESFA.
55'50•
.........
Ampliacies
B
ment a que es mantingué en els darVORABLE A LES
70'50*
1.1121
DIVISES ESTRANGERES
•
Obligacions FlIpoteolrlee %ercre dies dc la setmana anterior.
ASPIRACIONS CATALANES
69'25*
doma O per 100, emlee16 33
Mames
......
Lliures
:
4105;
Frenes
sulssos:
z925
"
Es d'esperar que aquesta cardó
La Federació Catalana d'Empleati
d'octubre de 1030
6675*
13'36; Marcs: 2.90
1928 POTO Frene."
continuara augmentant en intensitat 16960; Dòlars:
de Banca i Borsa han convocat per
93'00*
1-4; Belg ues: 169'60; Francs franceUNA 913 ExpOsi.
en dees successius.
a atol, dia 17, a les deu de la nit,
En e lsorteig per a l'amortlt5700*
sos: 4775; Lires: 6265.
1928 5 % Exposi
"
Tanca finada pel Mercat Lliure
al local de l'Iris Park, Valencia, 179, nació de 150 d'aquestes obliga87.00*
•••
1907
Eixampla
Valots en la sessió de Borsa:
BORSA OFICIAL
una Assemblea general extraordinäverifient el dia I del
6930
...
•
1927
na.
Borsa tarda:
corrent, arnb intervenció del
..•
74 00
Dia 16 Tanca Alca o
1913
•
Valore
La finalitat de la dita reunió es
Nord : 4515 Chade 33 paritat;
notar' d'aquesta ciutat N'Ananterior baixa
61 00
•••
Bons Reforma
la d.. donar compte de la resolució
Chade D: 7120 paritat; Chade E:
toni Par i Tusquets, han re6673'
Ajunt. Valencia 6 %
dictada pel Ministeri del Treball en sultat amortitzades les obliga68'8o paren; Filipines: 280 paper;
7050
Sevilla Exposiche
"
+025 Hulleres: 4100; Explosius: 134.00;
43 .20
Nords
el recurs presentat per la part pa- cions següents:
43.43
59'09•
Melaste
-015
3240
•
3225
Alacants
tronal oposant-se a una Conferencia
19 300, 18330.
- - Ford:
70'oos
32 . 65
Transversal 3205
Diputacions vate
catalana de salaris i orientació a
941 a
950
910
901 a
63'oo•
42 . 00
4300
Mancomunitat 19e0
Hulleres
seguir.
OBLIGACIONS
3480
3471
1711 " 1720
70.00
134'00 13375 +e25
Explosius
C. Crèdit Comunal ... ...
Degut a la seca importäncia es4890
4881
4171 " 4 180
Deutes de l'Estat
8100
+040
4435
pera aquesla Federació que tots els
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Fi d'ahir, de regular animació 1
;unto transaccions sense importänBLATS: No poilcm registrar cap
operació, degut a la manca de tolopradors. Aquests fabricants, per la
molta existencia de fareta qtte posseeixen, la venda tan poc animada i
la competencia forastera, decideixen
tancar Ilurs fàbriques i esperar fins
que slagin alleugerit bastant i poder aleshores emprendre de nou la
molturació normal.
Per la nostra part no hi veiem
per ara cap solució; es d'esperar,
però, que a mesura que passin dies
podrem donar alguna nova impressió que sigui mes falaguera.
MORESC: Sense moure's de la
cotització registrada, les vendes amb
una mica d'animad&
GARROFES: Els preus de les
disponibles en plaça segueixen bon
xic fluixos; en canvi, les directes
de procedencia sostenen els mateixoa
(le fa dies, i com que la pagesia esta mes aviat dedicada al negoci olis
verer, no li corre cap pressa vendre.
Els toreas existente, per l'oferintent de la darrera collita són de o
pessetes els quaranta quilos, proce
andes de Reno, Valls, Tortosa i
Ametlla de Mar, i de 925 de la part
de Riera, que ensems d'ésser negreta ho compensa la tarifa de ports.
Els altres generes, sense cap modificad&

CEREALS
131.AT
Puedas 4 ealaarita
legres
clasu
,
AreE0
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» ECONOMIA

NOTES

EL MOVIMENT DE PREUS A L'ENGROS
A FRANÇA
L'Estadistica General de França ha novembre 1932, el detall del guate donem a continuaciói
publicat els Indexe que marquen les variacions dels pretts durant el mes de
PREUS A L'ENGROS
(Indexe no ponderats-Base roo, juliol 1914)
Mi- pron. Fi
des

Fi
set.

nov. oct.

Fi Fi Fi
jul. juny
ag.

Ind. general . . . . (45) 391392 397 394 4 04 40g
Prod. nat
475
(29) 44 8444 445 445 4 68
298
(161 290
Prod. imp.
30-1 290 287
309
Substducies alimentases
Conjunt
( 20)
438
435
43 6 437 47 2480
Alim. veget .
479
379 373
37 845 1
( 8) 375
Mira anim
474 488 480
( 8) 490479 4 81
Sucre, tefe, cacau . ( 4) 4 6 1
4 8 5 4 8 3 433
458
473
Matèries inelnstrials
346 346
Conjunt . e • 5 • $ ,(a (25) 352
355 363 355
351 342 325 325
Min. i met
( 7) 336
338
(
6)
24,3
246 239
Textile
252
263
269
428
Diversos
(12) 427
431
42 1
419 423
L'estadística que fa referencia als índens ponderats es :a següent (base
leo en 1913)
Arti- prov.

Fi
nov. o d t.

eles

rnd. gen. • (126)
Prod agr. i alían. .. (391
Prod. d'or. vegetal . (24)
Prod. d'or. animal • (15)
Prod. ind
. s (87)
(17)
Min i metalls . ,
(le)
a
Textil' ,

Fi
set.

Fi
Fi
jul. juny

Fi
ag.

412 413 416 430 423
414
492 490
45 845 0453
4-I5
415 410 433 506 s89
418
5 24
509 5 03 487 4 8 5 491
375
379 g6 383 37 0 369
3 8 7 3 89 3 88 392 395
38 5
311
33 634 135 63483 18

Linden general dele preus a l'engròs
(no ponderats) fi novembre tonina d'un
punt co- retardó al mes precedent.
Aquesta lleugera reculada del conjunt
es maniíesta sense existir per una
tendencia regadar en el total de categories. ES per aix6 que, si be els generes alimentosos acusen una davallada, els dels productos animals porten
una atea bastant marcada. La baixa
és encara general a les materies industrials. La distancia entre els preus
dels productes nacionals i importants
s'accentua, fixant-se una diferencia de
158 punts.
PREUS A LA MENUDA I COST
DE LA VIDA A PARIS
L'index ponderat deis preus a la
menuda (13 articles) a París, fi de
novembre, s'estableix a 5to contra sot
fi octubre; 502 fi setembre; 511 fi
agost; 534 fi juliol; 548 fi juny; 562
fi maig; 566 fi abril, i 564 fi de mare.
Aquest birlen dels preus a la menuda practicats a Paris es refereix per
tretze generes escollits entre els prodtictes de primera necessitat (onze
substancies alimentases, petroli i alcohol per a cremar, base leo en juliol 1914).
Linden ponderat dels preus a la
menuda de 34 artides d'es corrent, calculat a Paris, es fiea a 533 fi novembre contra 523 fi octubre; 532
setembee; 535 fi d'agost; 547 en juliol ; 554 en juny; 559 en maig; 555
en abril; 558 en mate; 56t en febrer
i 9'3 en genes.

Els sense feina
A FRANÇA
El nombre de sense {cine inscrits el
17 de desembre era de 265.166, i
426 als departaments de beneficencia,
o sigui un total de 265.592, que corresponen a 202.626 horneo i 62.966 dones. A la fi de la setmana precedent,
aquest total era de 258.838+421
=259.259, Hi ha bagan, dones, la setmana passada, un augment de 6.333
sense feina inscrito a les dues categories d'instituc:ons, corresponent-ne
2093
.
al departament del Sena.
El nombre de sonso feina bardal%
socorreguts era, el 17 de desembre, de
8.302, o sigui 770 menys que a la fi
de la setmana precedent.
A TXECOSLOVAQUIA
Segons les estadtstiques publicades
pel ministeri de Previsió social, el
nombre dele sense feina, fi novembre,
era de 631.438 contra 533.616 en oc(ubre
En 1931, el nombre dels sense ieina
txecoslovacs havia estat, en novembre,
de 337.654 contra 254.201 en octubre.

AL CANADA.
Segons "L'Economista", el problema deis tense feMa preocupa molt el
goteen canadenc. Es considera en enes
de 80o.coo el nombre dels sense feina
socorreguts actualment, i des de l'adveniment del ministeri Bennet la Tresoreria ha consagrat 115 milions de
dólar per socórrer directament i ind:rectament els afectats per Vatur torees.
A ANGLATERRA
El 21 de novembre, el nombre de
sense idea inscrits oficialment era dr.
2.799.806. En una setmana ha alternentat de 52.800.
A ALEMANYA
El nombre dels sense feina assoli en
la data del 15 de desembre el nombre
de 5.590.000, aumentat de prop de
230.000 al primer de desembre. Duran:
el periode corresponent de l'any darrer, el nombre dels sense feina havia
augmentat de prop de pezón.
ALS EE. UU.
Segons el president de l'American
Federation of Labor, el nornbre deis
sense feier als Estats Cuita baria assolit la ni:lea des.59o.000 en novembre
darrer, fet que constituia un récord
des del començament de la crisi.
LA PRODUCCIO DE LA SEDA
A ANGLATERRA
Segons l'"Evening Standard,
l'any 1932 ha presentat una represa
en la indüstria anglesa productora
de :a seda. artificial. Les dades fins
ara conegudes. que comprenen els
deu primers mesos d l'any 5934
assenyalen que la producció Ira parsal de 42.240.000 Iliurea en jany passat a 60.4000.000 en l'actual. Aquelfa circumstància ha fet augmentar
en un milió de fiares les existencies de primer de gener a 31 d'octubre, a desgrat del tnajor consum
registrat enguany. En aquestes coadicions, tot fa preveure que els preus
no podran mantenir-se als tipus actuals.
L'EXPORTACIO D'OLI D'OLIVA EN El. MES DE NOVEMBRE DE 1932

De les dades subministrades a la
Federació d'Exportador d'off d'oliva d'Espanya per la Inspecció Central d'Intervenció i Proveiments, resulta que l'exportació del passat
mes de novembre fou de 3.615.267
quilograms d'oli, contra 3.879.103 al
rnateix mes del passat any de 193r.
En la campanya actual, de desembre de 193r a novembre de 19 3 2.
s'liats exportat 60.577.272 quilograms
¿'olí, i cn el mateix periode de la
catnpanya anterior se n'exportaren
83.3 90.:30 quilograms.

SOLER 1 TORRA Cermans
BANQUERS
Rambla deis Estudie, 11 i 13, i Bon-Suceis, 1 i 3
NEGOCIEM ELS CUPONS DEL DEUTE
AMORTITZABLE 5 PER 100, VENCIMENT 15 DE FEBRER VINENT
CARIARA CUIRASSADA

CAIXES DE LLOGUER

per a guardar valore, doeutnents, joies 1 altres objectes
de valor
CompartIments des de 22 pessetes anuals
Pot vlsttar-se tots els dies feiners, de 9 a 1, i de 330 a 5
1114110111111116111a

Sa..... mono Masas .

45 5 17
40 u 47
16
a 16
4

Cutella superior
Entalla corren{
Manga
hatremsnUral croas/
ettremodura correal
Urgen,
(Pretil en pernio& ebs 100 qui101
tense 14 0 damunt sute miren 1
Pesola Ist,. a. e. ... 103 a ItO
115 e 115
Liemos eaiammea ...
1Jeallea Aodeluala .
90 a 100
40(4111 Co ~Mea els 110 etiloll
Imane tarro Bareelone1

FARIN ES
Pone
, Extra local

80 e 85
63 a 69

Cerrero loteo
Extra eastelta
corren' eastena
A MO seroso clases ...
lICeOS se g ons dalas

61 a 81 1/2
89 A 71
64 a 61
SO a 43
Cl a 65

DESPLILLES
llamare 3
25 a 16
..
411ni r rn O
21 a 25
Puentes .........
18 1/11 a 19
Torrente
15 e II
odariee
14 1/t a 15
IPreue en cense/es eh eo quilos art.•
tea darme% carro esrceensai
M ima (Orlas)

...

15 1/9 e 14

sesotan ............ta a II 1/1

991,reger"
LA PUBLICITAT

XPOSICIONS D'ART

eollegials

SALA 'PARES
PETRITXOL, 0-3-15
Expoelcle permutan de Pintura tintina

ESPECT
TEATRES

JOAN SARNA
Pintura
JULI SOLER
MANUEL MARTI
Escultura
Fine al 20 de l'actual

immens de

IMPERMEABLES - CAPES
I ABRICS
CAUTX TATS

TEATRE NOVETATS

SELIOMPAN

flore de

sine el

trlomf 1101 Mtre. /*mala, dllerpr"lada a la larda per Falle San Agua015, Nasa Aliaga, 1 a la III per
Francesa eodauol, .Ccoilla Guisad,

21 actual

ESTAMPATS
darrera novetat

LA PINACOTECA

CASA

011158143 011 ORACIA. 84
Pintura
A. RAFOL:

'Carlea f ur dada

Pany 1160

DON GIL DE ALCALA

SYRA
Fina al

Pintura

20 de l'actual

SALA BADRINAS

ARRJE
tortita campare* .... 103 a 130
115 a tea
69
Oran.>
••• •••
61 a 62
60 a 60
Idatistit Se140
clase'.
80 a 57
55 a 55
Barnice O,
44 a 45
Trencas
Ferina &greta
01 a se

151

MORESC. ORDI 1 CIVADA
Morag a. Andalus!' .....
"torean Plata
Morase Urgell 1 cena.
Ordl Urrrell 1 enmarea.
Civada Extremadura ...
Clrada rola
•••
Escalola pata .........

42 a 42 1/4
33 1/2 a 34
31 a 32
58 a 58

LLEGUMS
66 1 70

Pa yes Ratonases a. e.
Fama Extrm. c. Anl.
Paveo Mallorca aoves
Faces Llobregat
Pavone ectran g er1 e e.
Ana.
Falten! Extr.
Veces AllöllU3la novel
estranger
Erps VID

Veces

53 a 53 I/O

...

Erpa estrangeres .....
IGRONS

alarma tiernas ella»

47 1/2 a 18
bf e ST
46 a 46 1/2
43 a 12 1/2
41 e, 41 1/2
40 a 10 1/2

60 a 65
185 a 1SO

Mexleans liernas chumo 110 a 1-: 0
100 a 101
imdalusla 44/60
85 a 86
48/50
"
02/NO
75 a 76
•
67 a 68
64 a 65
•
S11/60
60 a 45
60/65
•
60 a 60
Pelona
500 quilos
(Frena en perneta els
arno ase Claman; cano Barcelona>

Vapor espanyol " Sagunto
ami) carrega general i 37 passatgers. de, Cartagena.

DIAGONAL, 480
Rabies moderna

LIquidació d'objectes per a regal

VAIXELLS DESPATXATS
Vapor esparyol " Ciudad de

GALERIA EilIPORIUM

Valencia", ami) cal-vega general, cap a Valencia.
Vapor espanyol "Ciudad de
Barcelona", amé càrrega ge-

Expoisloló de pintura moderna i anona
Selecció d'obres de Malteen, R. Urgen,
Tamborini, Larraga,

neral. cap a Palma.
Vapor francès " Espagne
aml) carrega general, cap a
Alger.
• Vapor espanyol "M'agallanes" , amé earrega general, cap
a L'Havana.
Vapor espanyol "Ciudad de
amb cArimga general,
cap a Eivissa.
Vapor espanyol " Nemrod ".
amé potassa, cap a Palma.
Vapor espanyol ".1ralar Mendi". amé càrrega g e n er a l, col)
a Valencia.

Pl., CUCURULLA i BOTERS, 4, PRAL.

Aval, 2..
les non.

Marca - 'mata - Metlluree
VILLA MARQUES
Pintura
GUILLEM VILLA
MARC VILLA
Fina al 20 de l'actual

SALA BUSQUETS
PASSEIG DE GRACIA, se
AURELI TOLOSA
Pintura
Fina al 20 de l'actual

NER RIBALTA,

EL MISTERI DE LA
QUARTA AVINGUDA
Decorat 00/1 de RAMON BATLLE
tat-da: UNA DONA I DUES VI.
DES. NIt: EL MISTERI DE LA QUARTA
AV1N000A. Dijous, larda, ELS PASTO 11E78, e :u dr11 , 13 I pre s erd spelit•.
nema,

PLAÇA MAGIA, 10
SALO PERMANENT

TEATRE BARCELONA

Obres de Casanova., Clara, Ounyach,
Borre/1-1111co/au, Mallo!, Labarta, Pide!aterra, Manat, Noquea, Pruna

LOLA MEMBRIVES

VAIXELLS ENTRATS

-sello.
Vapor snee "Svangrr", amé

fusta, de Ceuta.
Vapor espanyol " Nemrod ".
anda e xplosins. d'Avilés.
Vapor espanyol "Acalar !Henar*. amb carrega general. de
Cadiz.

Vapor noruec, "Einar
amé carrega general, ll'AilvP.
Vapor anee " F p licia ". amé

fusta. de Tefle.
Vapor normo , "[Mediré", ata
narM, 4. Cardiff.

Vapor

S1101/ "

",

amb

fusla.'de

Vapor ale many "Vospl", umb
e fi riega general. de Premen.
Vapor alemany " Hércules
amb earrega general, de Bra-

men.
Vapor espanvol " Cabo La
Plata". amb càrrega general.

ofaeld: Pamela de la Casteilau. Cd, - Barcelona: Vla Late/ami, a
Itarite4 regular. do yapare comercial' I carretes entre la Pernneula, Sainar%

Nord d'Alele", Canárlea. Guinea Espanyo'a
LINIA RAPIDA 772 GRAN LUXE BARCELOBA-Ca01.2•CAPIARiES
20111Ced setmsnais els din/dale", a lea 12 bo y es. Efectuaran els servels leo LOO.
Anea motonaus
"CIUDAD DE SEVILLA" 1 "VILLA DE MADRID"
Lasla comercial ernb itec.Mea en tote ele porta de la Medlterrinla, Nord d'AITIINI

Vapor T• spanyol "Ayala

di". anib earrega gew,ral.
illaga reta.
Vapor 'espejeo' "Jose 'rarfiera", amb egtrbd, d'Aviles.

DIVERSOS

Lefebere I 51ary Glory en

1

VIES URINARIES

s

StalallIes erretes • Detectes sexual»
POLICLINICA FARRE PLIoAN
Rambla de Canaletes, 11, 1.er
d . h o 1 I de 4 a 8

SALONS

CLINICA PRINCESA

iiMill!PII!!!1n1P1.11111111

Venerl -

3111111 - fdatrlu

Visita de la a I, i de 7 a 9
Princeu, 6 ICntrada per Colonert. 61

CINAES

Barbera i Perruquers

111111111n111111111111111!11111111

halles de s g tons ! apareas permanent.
Vilalomat. 15.

TIVOLI

larda 1 0 - 15 rült
-11nrietto".
Pe cera. -A10 l'art .. ", Jossetle

Lla

e.m.......1••••••••-•••••••n•••11

ELS DIABETIGS

a poden
:non
/8r
DOLG gro.
eles a

Llalla RAPIDA DE ORAR LUXE 3ARCELONA-PALMA DE MALLORCA
eortlies toro els mea (Meras eta don-menea! de Barcelona t Palma, e lla al MI
.a. per 1 .3 mude, ' e. motcnaus
"CiVDAD DE •ARCELONA" 1 "CIUDAD OR PALMA»
1, nçulare tntre Tarragana. Valencia, Alacant Palma de Minuta
1 entre emociona I M'Ab

1.11a1A RAPIDA RECULAR ENTRE ESPANTA I TERRITORIS tea 'suma ESPANTOS-II

(Fernando PO.)

hornces e l el" lb de cada ener anda escala a valencia, aseen!. carmena,
taco:, Las l'8111118, Santa cruz de "- neme. (no de oro, Monr07141, 21Ulta usa&
d'amando Pool. Dala Codo I Ola benito. Pela saPora

"PLUS ULTRA" 1 "LEGAZPI"
LINIA «PIDA RLGULAR ENTRE PARCELONA 1 VALENCIA
aorgicies de hartelonii mis ellUnle 1 dijoutt. a .ea 20 nora..
Rortldr. de Valencia els dInteeres 1 (Rasantes a 1, 10 boi ea
Barre l p reetat per la motonau
"CIUDAD DIE VALENCIA'.
Prusterti: 52. i /lee Semita: 2I50 Ptas. T e rcera: 10 CO Pta.
Seres! repid estiran": Madi PPPPP nla- Cantebripe
Ainb eeralet en tot: ala porra. .9ortIdea iota g is «marta
LIN111 REGULAR ENTRE ILIIRCELDNA. ALACANT. ORAN, MELILLA, C114.....
INALAGA a VICEVERCA
LlOrlIdes de Bot cloro 10, ‚(0 dlumenges, a lea 8 , : arco.
%mal cerrare:e entre la

Petilnsule, Nord d'Africa I Canarios. aMb ROMOS 5 14141
ala porta de la INteditteranla

Sarta-lea nutuaeoala
fIERWEIS DIARIA ENTRE MAL*64 a 011XLIL/ A
osixuacsn ne LA COMPANYIA A TOTE ELS 'OREE

LLEGIU

LA PUBLICITAT
PROPAGUEU-LA

DIACIMIDA

DULCIMIDA

Os un conclInunt d c, REGIA:. que no tenle
de carbonl, 0 1 ree que produmzi

DULCIMIDA

Da d'usar-se en DIABETIS, OBESITAT, ARTRITIS..
ME; di do sabor frese 1 agradable

DULCIMIDA

As

DULCIMIDA

es ven eiciumvament

uldrals

Edmund Eme 1 Iltda

CATALUNYA
4

tarda 1 0'15 nif a "Jueg o de rdllo,",
'romas :tItt i g11.111. -Conduela de...d.de/1j.
da", Sally /Mero 1 spelwar Tracy.

*

PATHE PALACE
4 tarda I 1. • ,, ,/ III 1 '1.1 China del gnar
/1:d'eta/a", •• I.a datna del 13", Elisa La,
di 1 .Neil
.NoNelari. Califa 9 0.1.
EXCELSIOR
tarda I 2 • 30
-Una nuder de mala
imtlan-. -man e nit,la- I

SANTA RUSIA
Doma. dime 'el' tarda, SANTA RUSIA. Aviat, ESTRENA de
rubra de Mat quina

TERESA DE JESUS

ll1'ilal

II 01.4.

Peenarat

al

RIRIA
Colelle Darrenil.
GRAN TEATRE COMTAL
Coneeluele :1 ;5 t a r a: -1Ie perieneres",
Franeet. tta lteltini. " -Nulas reo".
t ' Aleaba/ irnprovitiel0".
MONUMENTAL
Continua 515 larda: t• TestIgn sorpr.01denle", /*El 1115 e 1 0 tielle alas".
Notielari. Califa i t100 1 11-a.
ROYAL
Continua 245 larda. -Carnaval", "No.
Aullolarla
elles mita/ras". Chmica.
I Cal/fa.
IRIS PARE
Continua 3'15 /arda, -Pari" Reguln-.
"La hacienda mi .Terio./a". -Chica bien",

Companyla de vod•v11 I •epectamea
ihrIghla pel primer Getor
I dreelor JOSEP SANTPERE.
Altres (anoria aeufre 1 director":
Alaxandre Nona I Alfone Aneada
moderna,

Aval, thluarls, larda, gran festiva a beneflei de la Gerinandat
gánl Antonl Abat trolters de Pm /tetona).

ELE TRES TOMES
"EL PAPITU" SANTPERE
Nit I cada MI, L'exit monumental

"El Papitu" Santpere
Est

per aclamad(' del gitana:

Tota la música es repetela
Acudits a dejo. Manea continuas

en u' 11411!

TEATRE NOU
Companyla Ciunlco-L/rIca de Primer
ordre
diatla
danat
5 3 1 0 Antoul.
BUTACA 3 ptas. Tart10, a /e, l',1n.
LA SEÑORITA sAXOFON, per PIERRE
CLAREL, EDUARD BRITO, AQUILINO
..1 saxofou
a ei lee:
LA SEÑORITA SAXOF0f4. 150
EL TROPEZON DE LA REINA (La Reina
ha rellIsca9.

tarda. 515: PAPA GUTtERREZ.
No !Ola: Etis sense tireeedea t , 001e.
tia representarte de lh C0111A1111 ele/
9111110 . 10 1 611/11All SOL Y SOMBRA.
Deniä. tarda: PAPA GUTIERREZ. Nit,
ir .e nlr LO' SOL Y SOMBRA. Cada Ora:
SOL Y SOMBRA,

alic,„
1 w

CALORIFERS

L

eitu!xn, marca "CARAGOL"

-e

FABRICACIO.
EMMOTLLA DA
En venir l'hivern, no batirla de
fallar a cap casa una ampolla' per
a nigua calenta, marca "C'aragol",
Es el millor sedant per a infinität
de molésties pròpies de l'estad&

;un azar".

Ufigylf14110111111

"Cautxú Català"
Corte Catalanes, número 615

111.5801105 23627.2452
DARRERS DIES DE

SUCURSALS:
Ronda de San, Pere, 15

AMOR EN VENTA

Passeig de Gracia, 127

DORA, ESTRENA DE

!_.

EL PECADO 'DE

silbe urinarias -

MADELON CLAUDET

per cron'es dalp,

ra09eal de (Dais

\-,-

1

ESTUFAS
A GASOLINA POR CATAL151.0

1010
SE FUE MI fAUJER
per Henil' Gira/ I Mea I tuttottiner
1/:1/1 I tiamonnt propi per a 0011114
1-:-

ata,. cola, a /e(

- Matnia - Impotencia - Diatermia

seereto
Dr. Mora Raiga X10- Cura
a 1 I 4 a 6. Eran. 6 a 8. Placa Universität, 1
0/0(0,

re

rIn. N0.

ar-

SIN MIMO - SIN LLAMA • SIN OlOa
PlOCIONMMTO CIINTiNCO

CONSUMO VERDAD: Cinco tendones heee
meNmemm..m.

1 4 1 514

ElECTR A - s,aaån e. 777
POI" 0.0e

,11,.1. laidt. .1, 1 .1

Nn.

a

Actualltat. ParaMOUnt n Dibul.o.
Eclalr Journal
Paica •moclonante (documentan

(.iran eall de la Proillicell

Bombas en Montecarlo
per Cate de baga,

III

I Jean

lt

mccorsital.

11111M1~a.

3IP X 211. lffl% IC,
MARC? 8URLIIN

CINEMA ESPLAI
COPERO*, entra Muntaner l Anbau
Talaron 71052
DIbulao. menor. - ~ata en el'
p41011 A

Nedleeee,1311

N2N27:

ltt

les

.

EL ABOCADO TARTAMUDO
rontedla, Este, omite o el otro
Joventut moderna PerothY Idar'kad/
I la. stiperproduerló en csre0ll301
isom•itas.art..mi VIDA
per Upe Vele: 1 L'u)" Alomo'
eleowlemffl,

1

Ampolles per a aigua cale%ta. (le

D I A 14 45
cruninna 305 larda: '• LI hombro y el
momento". t'uti(tla un millonario". "La
05 in t.-Lar". Noliclari.

1

Barcelona

Vida urinàries • Blatrui
G
. 1"-' impotencia Diaterena • Raiga X
18 CORTE ASALTO. 18
Director Dr. J. Rin • Coma** e ro a 1 i de o a e Diumenges de lo o.

.10111110S 0111111.

ni/ millonario", ''1 II

e les farMatnes, en nascom

100 1 250 (milete'.

Mordió, Pasarle de /a
Rprellbele. 07 ,
011 ea poden demanar trostres grataltes

INALKYRIA
emmutia 4 larda: Te nOrlu eiltre ba,.
teriosa",
tidures". -1.a hacienda "Gallea blen",.en espanyül.
BOHEMIA I•a
"Querla
COntIlitia 1 tarda:

Atul,

CINEMES

de

Laboratori

tarda I 9 -.0 nII: "Camina de Santa
Fe", "Meneo ImpeovIsado", J a- ale Weber

4

Gran Teatre Espanyol

47,0 vegades dolc.a.ea completatnent Innocua; cada
tauleta correSpon a la dolçor d'un terrós de sucre.

Caninos. - Emitidas di/munido ele dijous

de ete.
'Vapor espanyol "Ciudad de
Mahón". arnh chrreg ageneral,

acció. Contribueixcn poderosarnent a
qud desaparegui la dilatació dels
porus. I faci's el que es faci, els
pélvors Tokalon són es único qtte
latir de da com de nit us donen
una meravellosa bellesa natural. seose Cap Selva' de lluentor.

CLASSIFICATS

Monsieur, Madame
i Bibi

4

arellUlatla d' hila encisaAlara
natura!. Els Péalvors Tokshan
cauen mai , El vera, la pluja ni la
saor, no exerceixen sobre d'ells cap

81

PETITS ANUNCIS

LUZ AZUL

TEATRE POLIORAMA

romPAN A TRASMEpITERRANEA

er, del de lipeesatee
::
al mes. - C. BIEGER
BRUC, 78

1

e-

larda, a un quart
atan,
a III Miar/ d'unge:
de 11 ,4, i
I.M.ibra en rine :Irles 1 sls cuadros,
de Jacint Itenaconte,

Labarta

nanaineWealle

PARIS

7 trda, 41,0. NO, 943
REVISTA
1 -a pte .1 II lo .rart

FERINA
4 larda I 10 itil:
as en hm nubes",
Billie Dote 1 1:he ,ter Mores. -12esinaio
de la SInf0nie.1 . Iiibulzos I Esporl.
CAP1TOL
4 tarda I lo itilt -Entre dos fuegos",
Jean ttenuct 1 Ben Lyon. t:hantin",

Company 1 a d'al l a coinialla

PI N°

:.--

TEATRE CATALA ROMEA

A un quart E- MENA de
re, ea /re' acies I quaire /madres.
do JAMES DOYLE, adaplarió (te J. CAR-

D IVERSOS
1

CINEMA

Bonie

Grita:es a una nova 1 mera((ellcsa
idea emprada - en la fainicació dcls
pólvors de tocador, s'ha aconseguit
que eta Pólvors Tokalon s'adliereixin
quatre vegades més que altres qualscvols que es pugu:n usar. fins en le,
pella més greixoses. Especiaiment
conieecionats mitjançant un procediment secret, els Pólvoes Tokalun
proporcionen al cutis una matidcsa

Velan, per carteas

EL VIOLIN MAGIC3

René

GALERIES VALENCIANO

p errera elle ,
de iteposiclo Francesa

A mes, a la tarda.
la coniMia son/hm/Mal

1 dels reb •In al. ailiSles PILAR NOGUERO, ETTORE NAVA, 2. A4ina, .10111
reepera co 4 ocies CARMEN.
tlestre director, J. Sitbalee. [UPA,: LA
CIUTAT INVISIBLE DE MECE. /tKvali•
le. ' BORIS GODUNOV. Es despataa a
compladuria.

Una dona i dues vides

CONSELL DE CENE, 329. Tele,. 1 2064

T'a fda, -3'15. Ni t. 0•30
simerproduCci0
SIGUEME, CORARON
per Nancy Carrolt l rl ittelett llogerg
I la INTERF:ANT 1://TIIENA
LA OCULTA PROVIDENCIA
Elene Gavia
Im George

I abonament a
enituttnis .IrlIslea

SALA GASPAR

Cutis

dimart s . larda, a lea 1•15.
CAZALIS I - UGALDE
roo Ira
IBARLUCEA . MAGUREGUI 1
Nit a le . 1015
GABRIEL I - MARCELINO
contra
CARATE 1 CAZALIS II

La

Aurora BUADES
Miguel FLETA

'M TORA G7ANS

Vapor espanyol "Ciudad de
Valencia", amb carrega general i 150 passatgers, de Valencia.
Vapor espanyol "Ciudad de
Barcelona", arnb càrrega general i 160 passatgers, de Palma.
Yapo!' holandés " Tritón
ami) carrega general, d'Amsterdam.
Vapor francés " Espagne
amé Tärrega general, de Mar-

1. • dels

em proporcionà un

FRONTO NOVETATS

lita/Metal

Companyla Vila -Dina. Telefon 19691
los emr. sr0. 1.1s de pall a 3 tales.

Vapor espanyol "V. Piraredo". on llast, cap a Huelva.
Vapor e spanyol "Molomar",
amé clirrega general, cap a
Marsella.
Vapor sur(' "Alfa", en I laut,
can a València.
Vapor snec " Frisia ". unlb
Hem -rega g e neral. cap a Génova.
Vapor holandés " Tritón
amé rärrega general. cap a

GRAN TEATRE DEL LICEU

Gerämlea I antlgultata

Romania: 6'5o pur loo.
Bulgaria, 7 per :co.
Turquia: 4'75 pessetes.
Gi•nnva.
Portuguesos: 036 pessetes.
alady
ALTRES GENEUES
Vapor alemany amb
Canadil: 1025 pessetcs.
n,
i(rrega
general.
cap a TorraGARROFES
Argentins: 250 pcssetes.
go,na.
Negra vinaror
a 47
Uruguais: 375 pessetes.
a 47
Negra Castelk, .
Brasilers, o'6o pessetes.
Negra Mulatero nava •
a 41 1/2
Bolivians, 155 pessetes.
11 . 45
a 45
Melosa Hora
a 34
Colombians: 6'50 pessetes.
Mallorca nava
a 34
Peruans: 16 pcssetes.
(Frena en ralo eta 49 conos sense cae
1
Venezuela: 1'20 pessetes.
damunt carro Barceonal
japonesos:
3 pessetes.
Felpa remenatzt t)sti.
39 a 40
T.UrId de CACO
36 a 37
Algerim: 4750 per loo.
S'afina de Innoea
29 a Si
Egipte: 41 pessrtes.
(Presa en pessetes els 100 qu'Un
BITLLET:
AMI) sile dam ni
carro Barcelona)
Filipines: 4'50 pcs3etes.
Francesos: 47'75 per roo.
AMI" primera
9 a 9 1/2
OR
&Rala Metan'
8 a 8 1/2
Anglesos: 4105 pessetes.
Palla d'Ur g ell
•1,2 a 9
Italiano: 62 .65 per 100.
All'ons: 235 per 100.
Falla curta
..
7 1'3 a 8
damunt carro B....)
Belgues: 3392 per 100.
Unces: 235 per 100.
SuissOS: 23590 per 100.
ARRIBADES
4 i 2 duros: 235 per 100.
Estats ¡'nits 0 226 pessetes.
1 duro: 11'75 pessetes.
Per M.
A. - Vagons: Si de blat,
17 (le fallos, 1 de citada 1 1 d'ordi.
Alemanya (Reichsmark): 2'S9 ptc.
Isabel: 236 pz‘r 100.
Pel Nord. - Vagons: 20 de blat, 6 de
Austria (Schilling): 120 pessetes.
Francs: 235 per 100.
farina, 6 d'oren I 1 de
Pels F. C. Catalans: I (le bid/.
Txecoslovàquia 7 34 per 100.
Lliltre5: 5925 pessetes.
Holandesos: 480 pesarles
Dòlars: 1215 pessetcs.
Sliècia: 215 pessetes.
Cid* 1175 pessetes.
Noruega: i'93 pesseles.
Mexicit nou: 235 per 100.
Dinamarca: 205 pessetes.
Venezuela: 232 per 100.
14
loo.
Mares: 290 per 100.
5it10

Moyinient
maritiin

•

Despalz á Comuladurla

7, Ronda de Sant Pere,
I GAMBOA - ROTHLIOSS

ESPORTS

amb la sarsuela
LA REATA DE SAN ANTON, I el
de la 1111 amo l'enlrent e s EL LW
PADRE. DeMft, larda i nII,

RAMBLA DE CATALUNYA, 28

DIPUTACIO, 202

Actos/Mata mUndIa14
Documental.
Viatgee - Etc, g eterd rondana
lintaea. UNA PESSETA

grama de la larda

Selecta e: 50 2105 de pintura moderna

25, Avinguda Portal de l'Angel, 25
33, Tapineria, 33

PUBL1 CINEMA

Llaurador, Múrcia 1 Baraja. 01.
cerda 1 arpa, per 35
Protessors, 36. COmencara el pro-

SALA BARCINO

Aquest
senzill
secret

BEAIJ IDEAL
fh.igtia 0 (3 1 ' 14
LORETTC YOUNG,
RALP ?unges i IRENE RICH
PREU: Prrre 0011(/1.1, üelled eueoler/i, 1 pi 1

quesera (le

mes gran de la temporada

Jin miy IlugO l Itolf Von

e

ai tompait yal, tarda 1 n11, per l'Asedimano • Font-Igola, Palacloe,

Fine al 21 actual

ROSICH

Valencia, 2111-2111,
Telefon 7203e
CINEMA SONOR
Sial lardo, a les l 30. Nit, a Ins 050
EN LA NELOJERIA (dlbuixoS)
Per

DON GIL DE ALCALA

drap

Pintura

SALÓ VICTORIA

Los cinco chicos del Jazz

LA CASA DOLOS MUERTOS
p er Howart Phillipa
Menaleur, Madama I Bibi

Tarda. a 2/4 de 5, I alt a les 10:
L'otra de tes litem gratis ovaciona
1 de la fastuosa presantaeid

CORTO CATALANES, 618
C. VAZQUEZ

Se' ssee3 e . mitutia e ir les 111405e:
Noticiar' Foz. 011 it spanyol. [M'Ir
Journal, en espanyol.
TERRARIO, per ainelbella i Jcan
Mural. Lalreda del gealullits ello,

Companyla lirios LI.U18 CALVO

GALERIES LAIETANES
Mercó

e

n•n••n•••n•nn•

Diesabtea, el. tarda, eubhalita

CL ES

I iincipá Palde -t

I moderna

Assortiment

14 1/2 a 13
Pare)
;leen.' en rala la enartar' ve 70 Utrei
daMunt carro fabrica)

Dimarts. 17 de gener de 1933

R. MARISTANY
Oarantazada la eleva sólida I •xcetlent fabricaci6 sota la respectable signattira de ia conaguda I acreditada casa R. .MARISTANY Fundada en 1880
LLOGUERS I REPARADION8, D18008. RADIO I ROTLLOS DE LES MILLORS MARQUES, VENDES Al. COMPTAT
Or. 1 aes-etlt /e música. - Oonstantment ~tata SoWlateu graba I eendlottlItä

MARISTANY - 8, Ronda St. Pepe, 8

