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EL

DESENCIS DE LA LLIGA

Era costum entre els antics de
soleutnitzar la mort dels grans personatges, caps dels pobles, amb
limtes guerreres i danses púniques.
La sessio necrológica del President Maciä, celebrada el dijous passat al Parlament de la República,
prengui tot d'una el caràcter d'una
commemoració dels temps homéríes. Dintre el seu desgavell participä d'aquella Hei de grandesa que
el difunt President de la Generalitat solia encomanar a tot allá que
tocara aquest era un dele seus
grane mèrits. Ens jugariem qualsevol cosa que l'ombra de rillustre
patrici passat d'aquesta vida es
devia rabejar enmig del temporal
de passions dsliigades pel xoc de
la idea fixa que ell sempre havia
servir, tossut i IleiaL Catalunya, i
amb ella la República democràtica,
en una incoa d'aparició mística, sollevaren els mime de l'assemblea,
perduda la tivantor parlamentàría, els homes es tragueren la careta, 1 allí es para clar, i tothom
esbravà el que dula dintre. Fou un
debat improvisat i tumultuari; pecó
sincer com rares vegades. 1 quan
es retiraren les aigües de la torrentada sentimental, deixaren una petjada d'història.
De radicals cap a l'Esquerra,
tothom aclamava Catalunya i la
República. D'allí a la dreta tot eren
vociferacions d'odi o silencis plens
de mala sang. I en un recó, com
la desferra d'un naufragi, la repregentaci6 de Lliga Catalana.
!Cosa han canviat els temps i
s'han aclarit les coses! Per una
falta de sentit politic inexplicable—
fruit d'una incultura doctrinal —
els republicans rnés cridaners estil
Lerroux, i els liberals dinàstics a
Espanya, foren rabiosament centralistes i, per tant, anticatalans, en
temps de la paseada monarquia,
t'iris a la dictadura primoriverista.
Només alguns homes de qualitat,
com Salmerón, Azcärate i Giner,
i darrerament Canalejas, fosen excepcions que difícilment arribaren
a influir les grans masses, malgrat
que entre els polítics espanyols de
l'epoca eren els únics que es prenien seriosament el catalanisme com
un moviment ciutadä de renovació
de tot Espabya.
Ele conservadora i els tradicionalistes, en canvi, per raons de
conveniencia, iniciades per Antonio Maura, sostenien un autonomisene teòric, que es tornava boira
cada cop que topava amb la realitat; pese) que els donara tema per
a sovintejades declamacions. No
res, si voleu. Pesó els catalanistes, encara càndids, podien creure's
més ben interpretats per les dretes
que no pas per les esquerres espatyoles.
Dad la sorprenent fortuna de
la Lliga. Dad, també, la situació
impossible dels republicans catalanistes a Catalunya. Dad, encara
(i això era més greu), que les grans
masses populars catalanes, que no
podien interessar-se per una política d'un partit com la Lliga, que
públicament les motejara de bretolada, es desentenguessin del moviment patriòtic, i ami la nostra
causa no dugués al darrera tota la
força que calia per a aconseguir les
reivindicacions de Catalunya. Anguniats i desenganyats, molts de
catalans veieren com la política
catalana llanguia en compliments,

no seguits de cap benefici, entre la
Lliga i els conservadora i carlins de
la Península. Seguint per &twist
cami no hauriem anat cate.
Pesó ara la situació Es diversa;
mes ben dit, inversa. Després de
la sessió Madi ningii no podrà dir
rnés a Catalunya que hl hagi res
a fer amb les dretes espanyoles.
Tota la comprensió i tot l'ajut Ea
cap a l'esquerra. Tora la política
de Catalunya, doncs, no pot consistir tnés que a capitanejar els
ideals d'una política democrätica i
d'esquerra. La veu del senyor Gil
Robles, defensant el doctor Albinana com un Primo de Rivera qualsevulga, devia semblar un toc de
morts als diputats de la Lliga que
eren presents a l'acre. Tota la massa de cataians que. sense é5ser precisament massa dretistes, s'acollien
a la Lliga pesque hi velen una
solució, a hores d'ara ja s'han enretirat. L'efecte que ha produit la
sessió parlamentària que comentem
ha estat enorme i revelador per a
tot Catalunya.
Ara alta vist ben clar que quan
dèiem que la Lliga era un partit
passat de moda no ho filmes a tall
d'una expansió de malhumor, sind
que es tractava d'una afirmació
mesurada i sospesada. La veritat
és aquesta: la Lliga, històricament,
tindri el seu paper dins la història
de Catalunya; pera ja no és d'aqu est temps. Els fets, dia per dia,
ho aniran provant. A hores d'ara

la grandesa de Catalunya esté a
mans de partits d'esquerra, amb les
masses populars. Si en temps que
el inc anava de cara als de la
Lliga sempre pecaren per arronear
(la culpa era de la feblesa de llur
nombre i de la feixuguesa de Ilusa
interessos), ara que caldrä jugar
fort i cap a resquerra seis glaçacien els capcirons dels dits només
de pensar-hi. El temps d'ara és
tot a l'inrevés del passat, quan la
Lliga era hegemónica. Tot el que
Ilavors el catalanisme tenia de feblesa ho té de fortitud avui.

DIUMENGE
a dos quarts d'onz e del mal!

BARCELONA
El

Sr.

rageilakr", COUR DI iändhaA. U 1111.
mamo

Cambó

enceta
la campanya
electoral
Per al Sr. Combé no pasea el temo.
Maniobra i discorre ovni com setnpre,
improvisan, teories pofítiques, segons
la setas posició personal o de partit.
Fa e.ractament dos mesas va descobrir
que la República, magra la promulg ac ió de rEstatstt de Catafunya, no havia canviat en res l'hostilitat general
d'Espanya contra les !libertas catalanes, que esa fans o mis viva que en
el temps de la monarquia. Ara ha fet
el descobriment que les Corts del rg
de novembre, amb majoria d'agraris
i de mondrquics, eón més favorables a
Catalunya que les Corts Constituents,
com ho demostra que tothom s'ho manifestat favorable o rEstatud i nomis
set vot s'ha pronunciat contra ¡ 'hemefo lge o Moda, quan tot fa crease que
en les Corts anterior: els :vis contraris haurien estat en gran nombre. Segons el Sr . nimbó, ai.rd is degut
quì rEstatut era °dial aun una peca
mis del mecanisme de la política sectaria ¿'Asarla. En realitat el que passo és que a les Corts Constüttents que
aprovaren l'Estatut no ¡Ti era el senyor
Cambó, el qual esperava, com baria dit,
qu e d'aquelles Corts no en sortiria
rEstatut sinó ranarquista de Tersas" i en aquestes d'ara el Sr. Combó
Iii té un ¡inc que ti pertnet fer aquests
deocobrintents per a la seta otario d'estadista i per a radmieaeió de la bona
gent de la Lliga.
Sembla mentido que aquestes coses,
que retarden el temps pintoresc de la
joventut del Sr. Combó, encara trobin
ten tablie per a irser aplaudides i seguides. Amb una mica mis de sentit
critico , el Sr. Combó se sufocaria de
sentir-se a cfI ntateir dis que les Corto
d'ara són mis favorables a Catalunya
que les precedents, i encaro mis dirho l'encienta de la memorable sessiel
necrològica de Macid, en la qual els
emir: del Sr. Cambó s'han vist
gol:, per no posar-se en filiad, a
sumar-se a l'explosió de fervor reimMied amb qué esclataven les minories
i els ministres procedents de les miles'
Corts, per a respondre a un insult contra Catalanya sorgt dels escons de les

dretes.
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A LA PLAÇA DE BRAUS
MONUMENTAL
H¡ parlaran:

FELIP BARJS'i
ANTONI Xlelk-,
8. CASARES QVIROGA
L NICOLAU D'OLVIIER
MARCEL.LI DOMINGO
GARLES Pf 1 SURTEN
INDALECIO PRIETO
MANUEL AZAÑA

Presidirà
JORA CASANOVES
S¡ fes mal temps, l'acte
se celebrara al Palau de la
Metallúrgia, de l'Exposició.
El canvi de local s'avisaria
prèviament per ràdio.
Per la Illbertati
Per la República!
ACUDIU -Hl!

ELS REIS D'ORIENT

fa pode« suposar, amb ¡muerta mostra, el que ha estat la conferència del
Sr. Cambd i quina mena deferir ens
han pogut fer les critiques que en: ha
erdreeol. S'emitid que hem fet una ximpleria en ajudar o la format4,5 d'un
obro,' de ceneenfració d'esquerres a la
Ceneralitat i en formar port d'una coalició d'esquerres en les eleccions muale:4101s Aixd. secan: el Sr. Combó,
te una contradicció de la nostra Politica i un suicidi. Si el Sr. Combó haseguit amb ratenció deguda foto
la nestra canspanva d'un any, veuria
que no hem fet ultra cara que Prollugnar l'actual concentració de Gorrera i
la coolició electoral d'es q uerres, tepe.
tint amb una insistancia de tots els dies
que el Partid d'Esquerra, merare manjinglas la vello político d'isolament, es
fria responsable de ronsindació de
roptnia republicana de Catalunva, tan
funesta Per a robra de la República o
la riostra tersa. Sortir ara amb qua
ens herir contradit, precisament a l'hora en que? reient feliçment realitzat el
nostre Propòsit, és tan Pin to resc t'out
el 'que ha dit el Sr. Camb6 de les'
Corts actual: i de les Constituents.
1 no es Preocupi el Sr. Carnbó pe?
'lastre suicidi• Si lo direcció de la política republicana a Catalunya vingués
a les nostres mans, dedicariem el millo r deis nostres esforço: a procurar
que es formé: i s'enrobarlie ute allre
partís sepublica de garete., que Pdria
molt ben ésser el crEsquerra,com vam
dir en el mis fort de la darrera COM.
panya electoral. Es que ho creiem necessari Per a restabilitat del vigim,

I IDIIIMMICIO,
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OMS ara" Uf. Lar ra yos mi.

El nou Govern de la Getietalitat
s'ha presentat al Parlament
La presentació del nos govern de
Catalunya al Parlament congrega nonbrasa concurrincia a la tribuna Pú b li
i motiva molla aannació en el solé-ca
de conversa en ele passadissos. Pele
que han seguit la tasca del nostre Parlament la tenis, d'aists °ferio la doble
naveta de vetee installat o la capçalera del bonc yermen el President de la
Generalitat en funcions de cap de govern al Parlament i de veure'n ocupa s & ele Ilocs per personalitats of ¡hades a diverses organitzacions 'Asignes.
En ¡'edició d'ahir remardilvtm el
canvi que s'ha operas en l'orientada
de la Política esquerrana a Catalunya;
la sessid d'ahir era la confirmació solemne d'aquesi canvi, ja que aquest
el Primer paveros de coalició que es
Present a al Parlament. Cap catre testimoni :l'Id aves:, tan revelador de
la saludable transformació que s'opera
en concepció política que ha Predominad fins ara.
El senyor Companys bi ho feia ressaltar pro« en proclamar que cada un
dels components del govern manid
inte g ra la seva significació política i
la independencia de lee organitzacions
que cada un d'en: representa. La participació en les responsabilitats de govern no vol dir abdicació de cap
pum de vista particular; is
ment una convergència que re la Practica es leudad., en una collabora:b3
Per una obra i una acció que inter.s
sen a tots per un igual: la defensa de
la República i la realització de rEstalar, amena jets una i altre per rengallament de les dretes espanyoles
els monarquics, que en combate( la
República combaten la Ilibertat de Ca-

talunya.
DesPrés exPosa el Programa de 90Vern, del qual Publiquem a continuació una extensa referincia, i dona a
les serles paeules el to conciliador que
escau a un polític consprensin i a un
heme de govern enirgic. L'exposició
s fou e.rtensa
del se4.V os Co mpany
Prosa explicito perquè :ente entrar en
detall, d'execució finte amb tata la
precisió que les circstnistancies exigeisen la posició del govern datant del:
múltiples Problemes Plantele s, i ¡'actitud que adoptaría davant de qualsevol
que la realitat suscité:. I amb parégro 15 eloqüents subscrita el caractcr
catalanista i esquerrista de la codicié que l'acompanya al banc termell.
El ,senyar Companys los escoltas amb
A>

molla silenció i en molts moments ia
majoria i els grups ministerials demostrasen amb els seas aplauditnersto que
te :entieso interpretats Pes les »Mg'
les del President, que en acabas el sea
distare fou objecte de vives aPsove
dorso
El senyor Duran i Ventosa contesta
en nous de la Lupa, i jurarlent que
gairebé -e sentía /dic. Remara
que davant d'un adversari d'aquell
trepo era molt dificil fer sei ixit atol
el pollee d'opoeicionieta. 1 realment
devia tenir eta, perquè llagué de secar.
ren a inexactituds i fins diriens a
apostasies Per complir amb la HIJO
tnierió.

Inexacto l'afirmació que els volt que
representa el govern a la CaMbra no
són ni la meitat dels votants de Catalunya. Fa un »tés, que fiant-nos de
les alees que publicara "La Vea de
Catalunya" demostró:vas que lo suma
deis vots ablingsds per les esquesres
a Catalunya passava de cent mil dat
total que havien obtingut les dretes;
per, jata, l'afirmació del senyor Duran
es completament falsa, i ell, que va trets
re CIS tOmPtes que ens serviren de pauta en aquella «asió, ho saP mis bi
que nosaltres.

També es dolgué que amb la formació d'aquest govern de coalició desapareixen matisos interessants de la
Política catalana, que quedaré destriada
en dues grans fOrmationS• Es curi63
que ell, que ha estas un dels Propugnadors mis ardents dels dos gran: partits únics, que ha esgrimir amb un
Puig que arribava a ter enreja el tdpie sinistre del vot perdut, ara es planyi que s'hagi prodult una situació que
el!, a la quieta, ha fet mans i manigues
perquè es produis.
El senyor Duran no Podia dissimular la ítlusió que li fu trobar-se al cito
de lo modesta solitud en qui ha quedat la seva minoria al Parlament, i
tingué la coquetería d'encetar in/lesione mèdicament d'ataques en PTO.
fetitsar al govern dolor: i malvestats
que provocares amables sentriureo.
Ei nou casen és cOntened!..Per a seguir-la amb profit de Catalunya i de
la República Sets els catalanistes republicans d'esquerra l'han unit disposal: o repartir-se les responsabilitats de
govern. p ayan, d'aquesta torea noti?.1/a n'hi ha una !atta: la Vio, unida.

amb els tradicionalistes monàrquics.
El Poble dira quk mfereix.
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La formidable estafada de

Baiona

Nous detalls de la
i miracles

cié política de la riostra tersa, que la in'caeos; definitivament a les gran: democracies de l'Europa occidental.
aquest resultas ¡'obtindrem encara
que la cierta vista del Sr. Combó li
faci emite el contrari.

A la Lliga Catalana va pronunciar
ahir al migdia un discurs el senyor
Gambó.

Ama penda de ;ojeas» ea pidas*, ,

EL MITING D'ESOUERRES
DE DIUMENGE

Aquesta nit arriben
els senyors Azafia,
Despr‘s. de la- declaració ministerial, fa Cambra Ii otorga la seva
Casares Quiroga
confiança per 49 vots contra 7
i Domingo

avtd COM sempre: i aquest resultat ens
ita interessat tothora molt Inés que la
simple subsistincia d'un pastis, ben indril per cert si no se cap jugar la vida
ter a fina tan ate 'cota una renova-

Començà glossant la importincia de
leo eleccions municipals del dia te.
Traca del que representava una sictbria de les dretes. Digué que els que
volien donar a entendre que l'esdevenidor de rEetatut esteva vinculat amb
la victòria de les esquerres s'havien
convençut del contrari. La qual cosa
demostra — digné — que ei abans a
Espanya tú havia un sentiment contrati a l'Estatut era cerqué hom el vieslava a la política antireligiosa del
110Vern Asarla,
Es referí a un probable perill de
dictadura per a dir que de l'existencía d'aquest perill n'eren culpables els
elements esquerristes. Afegi que el
poble havia demostrar en les darreres
eleccions que volia una politice de pau
1 de treball. (Seg. p. 3, al per col. 3)

bella iamun ama, u per «ea- PlIsslIMMI.
sestz 11 eautabotres pa Dora. do l'out MIMO
borllsontaL en promete: 50 InfibevAres. avat OS ser
ser.. en les derrites so bocee: Temperatura mirtmat
memo. Temporatsra ntleima: 15 eme amor».
rol ¿al ves 554 quilometree. Precipitarles ~a.
'asolead en el ala Me: 5 borda sers Meta

Stavialry, euroc de gran claus,
fotografiat a Saint - Moritz
Parta, 5.— Sembla que regando'
Stavisky continuarä donant joc algun temps. El tema s'ho val. Saché
Stavisky, a mesura que es coneixen
detalls de la seva vida, apareix com
un dele bornes mes curiosos 1 mis
häbila que la podridura hagi donat.
. L'afee, tot seguit, ha anales un to
politic que nogaleu tenim interés
passar per alt tota segada que Anda
Tartlien. que se'n vol aprofitar, es
trola ande %Ver Oustrir, ;eme que
g ningü se li acudis d'acusar-lo.
Tate la fresse q ue ara la vol contra

de

vida

Stavisky

el gutem n Chautemps és deguda a la
intervenció de Dalimier, ministre de
les Colònies, el qual sembla que va
recomanar, d'una manera general,
empreses com la de Stavisky, sense
la preocupació de servir els interessos particulars del famós estafador.
En tot cas la justicia dirá la carrera
paraula.
Els avaters de l'estafador
Diversos afers han cridat l'atenció pública aquests darrers anys:
Loewenstein, Kreuger, Oustric. Afers
häbils, certament. Col) d'ells, però, no
tenia un inspirador tan considerable
com Stavisky. Perquè a mesura que
se'n saben nous detalls tothom es
demana: ¿Com és possible que un
borne que havia tingut relació amb
la justicia diverses vegades ha pogut muntar, sense cap entrebanc,
un negoci tan considerable?
Es que Stavisky des de la joventud s'havia entrenat en el inc subtil
de la combináció. A vint anys,
en un magnific departament deis
Charles Elysées, donava magnifiques
recepcions. El resultat foren vuit
milions d'estafa. Quan la policia
ho jiu conèixer contesté:
—Ho sento molt. Només porto a
sobre z5 .000 frenes.
Durant un any Stavisky estigui
entre reixes. Estigué malalt. Se rallibeta. L'afer, d'altra banda, Jiu tant
de soroll que fins i tot s'hi barrea..,
la Torre Eiffel! En efecte, el servei
de publicitat del pal radioteleflmic
el tenien llegar Stas isky i el seu Jecreari, Hayobbe.
Aquesta vegada "le beau Sacha"
reeixi a escapar-e i s'endugui el
"dossier".
Corrent per les carreteres i els
trens de luxe, i portant una vida de
vagabund superior, estafa dones que
viatjaven en autc, en tren. Ele prengui joies, diners. Fou perseguir.
Les seves victimes intercedien en el
ces favor er- un bell! Fins i tot.
una d'elle.. per posar-lo a cobert de
qualsevulla eventualitat, II epa un
(Seg. a la pag. 7, col. 3)
dancing.

A dos quarts de sis el PRESIDENT, senyor CASANOVES, obre
la semi&
Al banc vermell hi ha el CONSELLER senyor BARRERA, i els escotes es van omplint lentament. Les
tribunes catan animadíssimes. En lloc
preferent veiem els senyors Ventosa
Roig i Valldoriola.
Es llegida i aprovada lacta'de la
sessió anterior.
Després de brete instante d'expertació, entren al Saló el President de la
Generalitat i els nous consellers, els
quals saluden el pasident de la Cambra, i s'asseuen al banc vermell per
l'Ordre següent ;PRESIDENT DE LA
GENERALITAT, senyor Lluis Companys; CONSELLER DE JUSTICIA I DRET, senyor Lluhi i Vallesa; CONSELLER DE GOVERNAC10, senyor Selves i Carnes; CONSELLER DE FINANCES, senyor
Martí Esteve; CONSELLER DE
CULTURA, senyor Ventura Gassol;
CONSELLER D'AGRICULTURA I
ECONOMIA, senyor Joan Comorera;
CONSELLER DE TREBALL, senyor Barrera. Hi manca únicament el
conseller de Sanitat, senyor Dencäs,
el qual entra mentre el senyor Cornpanys pronuncia el seu parlament.
Tot seguit el PRESIDENT DE
LA CAMBRA ordena la lectura del
decret del President de la Generalitat nomenant els consellers del nou
Govern de la Generalitat. Seguidament concedeix la paraula al President de la Generalitat.
LA DECLARACIO
DEL CONSELL
El PRESIDENT DE LA GENERALITAT, senyor Companys,
comenca el seu discurs dient que
la crisi que ha donat lloc a la formarle) del nou Govern estava ja
prevista pel senyor Madi, al qual
declina un pietós record, car tant el
conseller primer, senyor Santaló,
com el senyor Ventosa i Roig, contraer d'Economia, havien estat elegits diputats a les Corts de la República. A mis les circumsancies
politiquee aconsellaven la formació
d'un Govern de coalició d'esquerres
en el qual tete els partits coaligats
conserven Ilur independencia per a
realitzar un programa determinat.
Fa l'elogi deis consellers sortints,
els quals han donat sobresea mostres de republicanisme i catalanitat.
Es refereix especialment a la tasca
portada a cap pel senyor Mestres
a la conselleria de Governació.
Fa remarcar la sensació de realitat i de perduració que dóna el
non Consell, el qual se sent fortafegeix—per a realitzar la seria
obra de cara a les llibertats de Cata/unya.
Passa després a formular el traçat general deis problemes que el
nou Govern pensa abordar.
La tasca de la Generalitat no pot
ésser realitzada si no compta amb
mitjans. El fracàs pitjor del regim autonämic seria el que es derivaria de tenir uns serveis i no haver rebut la dotació necessària per
a complir dignament aquests serveis. Hem de deixar ràpidament
resolta la formarle) i l'ordenació
de les finances de la Generalitat,
i com que aquesta és una obra catalana, una obra nacional, requerim,
per a atendre aquesta tasca, la cooperació i la solidaritat de totes les
forces catalanes i de tots els sectors de Catalunya.
(Continua a la pagina 3,

LA

coi. 3)

Tal corn s'ha vingut dient, denté
al matí, se celebraré un gran míting d'esquerres. Avui ja Es possible donar dades concretes sobre
aquest important acte, que ha desvetllat un viu interés; tindrà lloc a
la placa de brasa Monumental , a les
onze del matí. Si l'estat del tenips
aixi ho aconsellée, se celebrarla al
Palau de la Metallurgia. Avui és
possible, també, donar la Ilista dele
oradors que hi prendrhn part
els següents, i parlaran amb aquest
ordre:
Felip Barjau, Antoni Xirau, Santiago Casares Quiroga, Lluís Nicolau d'Olwer, Marcelli Domingo,
Carlee Pi i Sunyer, Indalecio Prieto
i Manuel Azaba.
Presidirá el míting i presentará
els oradors, el senyor Dan Casanoves, president del Parlament Catali.
*
De vuit a nou de la nit arribaran
en automòbil a la nostra ciutat, els
senyors Manuel Acaba i Casares
Quiroga, els quals vénen expressament a la nostra ciutat per prendre part en el dit acte. Immediatament es dirigiran a l'Hotel Colom,
on s'allotjaran.
En el ràpid de Madrid, que arriba al (tomador del Passeig de Gräcia a les onze de la nit, arribar
també el senyor Marcelli Domingo.
La vinguda a Barcelona d'aquestes personalitats que vénen a parlar
al nostre noble de la necessitat d'anar a la formació d'un front únic
d'esquerres, necessitat cada dia mis
imperiosa, corn acaba de demostrarse amb la sessió de dijous al Parlament de la República, ha despertat l'interès que és de suposar.

Balbo
mana cap a Libia
Trípoli, 5.—Per al dia 15 del
eorrent s'espera Pareada, a
bord d'un vaixell de guerra,
del nou governador general de
Lfbia, mariscal Balbo.
La popularitat de Balbo despres del seu vol transatläntio
ha estat /a seva desgracia. En
palma de règim dictatorial, només un borne pot dsser popular.

Sanjurjo serà trasI l adat de Santoña
a Cediç
Serà induliat él seu ajudant?
Madrid, 5. — S'han donat ordres per al trasllat del general
Sanjurjo des del Penal de El
Dueto, a Santona, al castell de
Santa Caterina, a Cildir.
Cap a aquesta (buera ciutat
ha sortit ja el fill del general,
senyor Just.
Es té ¡a impressió que el Govern té el propòsit d'indultar el
tinent coronel senyor Esteve
Infantes, que fou ajudant del

general Sanitario, i que està extingint condemna al Penal de
Sant Miguel dels Reis, a València.
Lleglu a la päglna 2:

PESSEBRISSIE
per GARLES SINDREU
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pessebrisine
per CARIES SINDREU
Vivim una moments que el pesasbrisme te una doble actualitat. Pesque
hi ha un pessebrisme latent en una
gran part de la producció artanica i
literäria de casa nostra que no d6na
encara signes d'exhauriment total.
I perque 43 a horas d'ara que el
bon pessebrista, el pessebrista autèntic, bastelte amb gran cura i arnb Hagrimes de tendresa als ulls gairebk, el
seu pesebre una mita convencional,
amarat d'una poesia eterna i deliciosa.

Som, però, en els moments mis febrils del pessebrisme pur; del pessebrisme amateur i de bona fe. Yoldriem.
dones, que aquest comentari nostre
diyui limites el seu abast als pessebrea veritables. Fet i tat si l'art amb
pretensions Es pessebrisme de baixa
qualitat, val mis anar de dret al pessebre casolà, al pessebre sincer, tense
preocupacions artístiques, i beure en
la font viva, fresca i pueril que mai
no ha destroncar-se.
• •
El pessebrista és sempre una persona de bona fe. Acinesia virtut ha de
figurar sempre a la base de tota actuació pessebrística profitosa. L'excés
de técnica deshumanitza l'obra, i la fa
pedant i poca-solta. La gens mal intencionada podrá construir pessebres premiables en concursos, pesó no aconseguirá admirar els infants. Els infants fugen d'aquests pessebres freds i
plens de trucs complicats i de veritat
història, en aquest cas, inútil.
Em semblen perfectes les prescripdotes "que cal que tinguin en compte
els senyors pessebristes en fer llurs
pessebres" (1863) publicades per l'Associació de Pessebristes de Barcelona.
Aquestes "Prescripcions" diuen, per
exemple:
"El principal d'un pessebre és el
paisatge.
Contribueixen al boa efecte del pmsatge: el cel, el color, les muntanyes,
la illuminació, l'arbrat i, per últim,
les figures i les cases.
Les figures contribueixen a qué un
pessebre es presenti complet. Sense
elles el país seria trist i deshabitat, i
no tindria serme de compareció. Será
scmpre de bon efecte que les figures
no tinguin mis de tres guares de pam.
Amb figures gratas, els grans cims
semblarien muntanyetes, i aquestes
rnunts de tersa; els rius, torrents, 1 les
coves, forats.
Per al naixement és preferible una
co ya a un edifici. La co ya cada any
pot canviar-se, i no és feta per una
tercera persona.
Per bo que sigui un paisatge no
produirà bon efecte si el cel no Es ben
pintat. Es recomana als pessebristes
que no vulguin estalviar uns quants
diners necessaris per a tenis un celatge amb propietat. Tot pessebrista
ha de recordar que quan es contempla
la Naturalesa, el fons del paisatge sempre es veu a l'altura de la vista, quan
s'arriba a Phoritzó. Fins la mar i tot
puja al nivell de la vista si es mira
des del dm d'una muntanya, per alta
que sigui.
Com a llei general pot establir-se
que no han de buscar-se efectes que
no siguin naturals. Sempre la veritat.
El pessebre ha de fer-se de manera

Els 'libres nous
Un pintor italià modern:
Ferruccio Ferrazzi
El darrer volum que ens ha vingut a
les mans de la conecció de monografies que sota el tito' Arte Moderna
italiana edita i dirigeix Giovanni
Scheiwiller, esta dedicat a Ferruccio
Ferrazzi, el qual ha escrit el I

mateix el text que acompanya les reproduccions. • Aquest pintor nasque a
Roma el 15 de mere de l'any 1891, i
el seis mateix pare l'iniciä en l'art
amb el dibuix i la plástica. Aquesta
iniciació ha deixat per cert Una emprenna ben marcada i perceptible en
les produccions d'aquest artista. En la
Presentad& que, com ja hem dit, está
escrita per en mateix, manifesta Ferruccio Ferrazzi: "En sota la meya
• activitat d'artista, les qüestions de técnica i de forma, han entrat com a 16gic i natural desenvolupament de les
qualitats inttintives, que són la ra6
mateixa de la mey a passió per la pintura." I, mis endavant: "...descubrir
l'esperit subtil, abraçant en ple els au-.
pectes; commoure's com bornes seneills
davant dels fets; no repetir el maztó•
ton motiu fragmentari: • tina m'id
he sentit portat des de les nrimerca
manifestacions d'art. Sovint a qués ta vi sió d'unitat es fixa corn un mite, em
pren i es revela en un tal grau de vida
profunda, que porta la rneva obra al
sentit solemne de la vida." Acaba Ferruccio Ferrazzi declarant: "No em
sento vinculas a cap escota, i vull
sorber la me y a espontaneitat ene cap
Iligament teoritic; tendeixo nomas que
a assolir It totalitat dele mitjans expressius." - Quarn a lee produccions
pictòriques de Ferruccio Ferrazzi, macuesten una extensa varietat expressiva que va des de la venustat fins a
l'enkertfidiffete, i que quan en§ plan
mis Es aleshores que amb mis evidencia es palesa al12, que rau latent
sota batee les mis distintes mandes-

que fingid raptora:id d'en boa Psiungiste alai corn d'uno pertMle testoda de bono societat, i que el mateix pugui ésser INNINDrat a ANA 11111y011141 IDA
a un saccdot."
es.
El bon pessebrista 1933 no és enetament aquell pessebrista associat de
l'any 1363, que si mi feia patera
havia de pagar uda penyora de quaranta rals. En aquells temps el USOciats que no feien pessebre eren considerats igual que si n'haguessin fet,
fin$ i tot assenyalaven dia i hora,
per tal que els pessebristes aneaste a
casa seva per a veure, qua* townys.
el naixement. "Si es manques . aquelta segona obligació (Art. 11 del, Reglaments), es pagara una altea penyora de quaranta rals".
Aquestes inesures han caigut en
desuetud, però avui encara el pessebrista paga una quota molt módica i
quan vol. Hora no presenta mai els rebuts a casa de l'interessat. Es sempre
l'associat el que ti robligadó de fer
efectiu el deute l'estatge social.
Limica obligació que s'impo sa is
la de fer pessebre. En aquest aspecte
els anys han passat en va. 1 es lógic.
L'home que fati pessebre l'any 1963 —
salvant els aspectes externo i epidirmies — será al lotes del fans un personatge amb una anima tan blanca
coro la dels pessebristes de r863 que
figuren en una fotografia inoblidable
plens de bigotassos i barbes i mosque més o menys pareneosos...
• ••
El pessebre, tal CUM a mi magrada, ha desser poc treballat. L'espontaneitat ha de presidir tota l'obra. No
calen estímuls externs. Fucsia pura.
De dintre a lora. I, sobretot, el pessebre ha de fer olor... Olor de pesscbre...
Les molses fresques i humides han
d'ésser tacades de fulles mortes i de
pinassa mig podrida, i els brucs han
de conservar encara els diamants de
la pluja del bosc llunya. El suro, en
canvi, cal que tingui la pols fina del
sac aquell que fa anys que dorm a les
golfes de la casa. Tambo em planees
els llacs que semblen de pippermin i
els rius de paper de plata en les petites onades dels quals s'endevina la
marca d'una xocolata popular. La resta ja té una importancia relativa.
Si un conill apareix de majos mida
que el caçador, millor que mines, grad es a Den, una vegada a la vida,
un heme de fang veritable sentirä besarda davant aquesta bestiola, fina caen
un guant...
• •
•
Esperem, s. u. p., aquest quart
d'hora nocturna en què ens sentim autènticament infants per a posar-nos a
la feina. I, sobretot, no ens precipitem.
Si hom té dues banyeres a la cata,
una d'elles pot ésser aprofitada per a
bastir-hi el pessebre al damunt. Sobretot si la banyera va equipada amb un
aparell de dutxa. Als infants els plan
molt poder fer ploure a voluntat...
Amb aquests elements Es molt possible que no sovintegin les visües entorn del vostre pessebre, pesó en canal
fareu una cosa que pot tenis ama mica de solta...
CARLES SINDREU
tacions, i que mostra així ésser allò
mis propi i pe r sonal dell, i que és un
ferm sentit de la monumentalitat, rigid i nostàlgic alhora, que enlloc no
es manifesta d'una manera tan convincent com en els cartons per als
frescos de la Villa Ottolenghi a Acqui•
M. A. CASSANYES

verme8 i aiMunt.
Premi Tres'
-0refe • pelea eme km)
reservat enguany al francés.
Presa --- El gran 'premi da proea (paleas
(palma de y ermen) ira enguany
e la minar obra de Mame amnios.
Inèdita o impresa de lt de gener
11, 1933 a lade mar; de 1934, p e emultada a «locura. Mentid eisrl
copcedit a laprosa catalana el pre
i de l'any (placa artistica del se--m
nyor prefecte).
Altote premia Iletiß concedits,
fl or a, aedesits, etc., a teta obra que
en sigui niiereixedora.
TOTS ELS TEMES •
bON LL1CR/18
Junte Tots els mantenedors i
me s tres formen part del Jurat. El
consistori que judicara més especialment les obres és formas cera
segueix: President, Pau Berga.
Solead catalana.—Secietari, ~sean M. Jampy; majoral, Carles
Grand6; Secretari perpetu adjunt,
Jean Amade; J. S. Pons, P. Fundo, H. Chauvet i m on se ne r r Patau.
Secció francesa. — Secretad, D.
Duelos; F. Tresserre, secretari perpetu, H. Muchart; A. Bausil, H.
No81, P. Camo, F. Saisset.
Les obres han d'ésser trameses
"inedites i sense signatura, en doble exemplar". acom p an y ades d'un
sobre dos portant dintre els noms,
adreça i firma de l'autor, abans del
$ de ¡liare de 1934; pel catalá: al
majoral, Carles Granda, secretad
perpetu adjunt, carrer d'Agustina
número 29, Perpinya (Pireneus
Orientals, Franca), i pel francés: al
senyor F. Tres,erre, secretari perpeto, carrer de Sane Joan, z, Perpinyà.
No s'admeten els pseudimims.
Cal posar un franqueig suficient.

Un Ilegat important
a la Junta de Museus

Carles Sindreu
al Lyceum Club
S'ha fixat la data del el d'aquest
mes, per a la lectura de Carles Sindrett al Lyceum Club. - La lectura
d'En Sindreu i Pone — Httmoristne s
Patria — començarà a les set en punt
del vespre. Jeroni Moragues fará la
presentació del conferenciant. - Cal
esperar que els estatges del Lyceum
Club (Fontanella, 18) es veuran, amb
«asió d'aquesta lectura, plens d'un póblic selectissim.

L'Acadèmia de la Ginesta d'Or
convida als sets Jocs Florals tots
els poetes de llengua catalana i de
!lengua francesa; seran celebrats
en me a Perpinyà, els últims de
maig, sota la presidencia del poeta
Pau Berga.
La ginesta d'or, acornpanyada
de la flor natural, cera concedida
enguany a la millar poesia catalana,
si és possible d'inspiració rosselloneta. El poeta guanyador escollirà,
d'acord amb el consistori, la reina
de l'any.
Seran igualment atribuits a la
poesia catalana: l'englantina de yermen, la rosa d'argent, l'ametller
d'argent, la clavellina d'argent. El
premi de la caneó (muguet d'asgent) sera concedit a la Iletra de
la millor caneó popular d'inepiració
rossellonesa. Si no es encare mesicada, ho será després d'iseer premiada per a ésser cantada durant
les testa de maig.
La poesia francesa serä premiada
Lleglu gema, en aquesta.
emeli,

GRANDES* DE CATA Linee%
per Llufe lantemerla

Catalanya piafe.
•est o ", de Xavier 4fogils i Frente« Pujols,
Motete aguaita dies.

*

" La crisi de les e S.
querres".— Sera aquest el01 s'ha
pool a la vesela um 'l'acide de Rafel Fnnt i Retrae. tes ell hom fa un
analisi objectiu del panorama q ue avui
ofereixen lec esquerres de Catalunya,
i hom estudia les possibilitats que teten
les esquerres catalanes de superar la
crisi present. Aquest llibre és editat
per la Llibreria Catalimia. Val una
pesseta.
* 31 ir . — Anunciada l'exposici6
homenatge a Joaquim Mir, han estat
innombrables les ofertes que els colleccionistes han fet per facilitar el major nombre d'obres a l'esmentada expodcies Es una prova de los grans
simpaties d'aquest gran pintor i de
l'assistincia moral del palie a la seca
vinent exposició.
* Hompou.— Con f irmant una
ro y a donada fa un , nusnts dies sobre
la possibilitat d'extvisar a Ihreelona
la suite Molilrea de J'osen MomPou
abans sie trsmetre-la a reetraneer.
ha estat sollititsde. es me ja fer
blic (Me el (lis ti del entrene s'inasgurarä l'esmentada exposició en una
saleta de csn Pares.
*

.1f si 55n I . — Patrocinada per
la
lec mi « re'l- e~c r•-• ,malitat
imetiectml;.• 1-1nr,•• ; t.., lea er,-

i ?Ter, c'ha anunciat
la idea d'un homenatge nadonal
Frailes al eran escultm: catali Manolo Arnb l'ecmentat mot ín se celebrana una exencHA r etroe,s^tiva de les
seves obres
rlet.
ofiC:1/5 ds la f-an-ec, M•re-do és
requerit pernee es tra.clIdi a París
durant resmentarin exposició.
titrt,

Maraaall- Noble.— En

una saleta de can Paré s s'inaugurar à
el dia ro del rnss que som la primera
exposició de pintures elle celebra a
Barcelona l'artista Inseo MaragallNoble. L'esmentada exposició será reservada a colleccionistes, artistes i adtics.

INFORMACIÚ
DEL

PARTIT
IT

Catalana

AVIS
Es prega ale socia de la

J. C. R. que es trobin avul,
a les deu del vespre, a reslatee social, Corta Catalanes, 589, per anar a pebre
el senyor Manuel Amaña,
que arribarà a les onza pel
balxador del Passeig de

LA T. S. F.
Programes europPUs

selectos
Costeen simfbnle de Brahma.

* 'La Cometa". —És visitadissima l'exposició d'edicions de bibliòfil "La Corneta". Horn n'elogia
l'esforç i l'avanç que representen en
l'art de l'Estampetia catalana. Car Es
de remarcar que Ilevat de l'edició de
la Semana Santa, de Gabriel Miró,
obra impecable, sortida dele tallers parisencs de J. G. Darangnés, totes les
altres són completament -realitzades
per artistes del pa í s i impreses
en ta
de Barcelona. Per?) la gracia, la-lers
fantasia i perfecció amb (1 1. è són reslitzades les posen al costat de les
obres mis belles, Mis originals i ben
resoltes de la moderna bibliofilia. Sens
dubte. veuran augmentat el seu valor

amb el temps, i esdevindran recercades i de dificil adquisici6 per la limitada dels seus tiratges . J. C. Ricard. Jos ep de Togores, Xavier No(mis, especialment, hi han fet prodigis
d'imaginaci6, de sensibilitat I de técnica.
* "D'Ad i —
Acaba d'esser posat a la venda el

numero extraordinari d'aquesta revista. Es un número que gosarlem dir
eniocionant per la seca hellesa i la
seva perfecció tecnica. Mai res d'igual
no s'ha fet, en revistes, a tota la Península. Hi destaquen sobretot les pägineo dedicada al Pintor Josep Maria
Sert, pmfessor de crandesa, corn l' a nomena ila, i les dedicades a la
collecei6 de eeramiques d'Airosa. de
Josep Maria Rnv; ralta. Les repr,duecions ene aee mnanven el text cAn d'u
na eassticitat, dama corporeitat prodigioset.

Aie

Cteg.
LA HUMANIYAT •
Assengoki guq ei ccie, 4e "Mari çofolunyolk Ihssot el Cavila te glosas mal »U oas,l'ezonci incivil reme

diputat mondemilc:
"No es tracteadarn diputes. Es Cace
ta d'una mlajoria'pariatIteathrie Agorata és fa gravetat del crit, enfront del
qual el presiden del Consell de ministres db gap °pasar «A mis que retónica buida, que gestos sense terna
Aquest es ei pecan i Eadeertimeet per
a le democricia reieblieana, que tan
proftneies lliçons pot treure d'aquesta
sessió necrológica d'ahir, en la qual el
nom illustre de Maciá ion esta regada, com en vida, pedra de toc, esclat
passionat de Posicions i doctrines, puna d'amors i d'odis.
Heus aci, en la sessio parlamentaria
d'ahir, un aSerta! més de la realitat
política, que va convenir-se en amenaça per a la !libertas. Una vegada mes
entom del nom i del ict de Catalunya
es conciten les dretes Pe r esfondrar
la República i els postulats essencials
de a constitució democratice. El vell
dilema de dretes i esquerres recobra
palpitació d'actualitat en el panorama
polític del regim.
Després de la histórica sessió d'ahir,
tots saben a que atenir-nos. Per la
nostra. banda, ens plan constatar el
fet que Catalunya ha pres posicions
concretes en aglutinar les tones de
la seva democracia en una actuació de
conjunt, centrada en la figura d'un
borne que eot presentar l'executòria
de tota una vida de Iluita per la República i per la democràcia.
La nostra millar resposta al crit de
les dretes monàrquiques ks la severa i
conscient actitud de la democracia catases."
L'OPINIO
Afirma que, en el moment que una
grou part de la Laudara e.rpressova
la Ova 'semillas pci jet cataba, uno
tasa es concreta ctarament: que lo
in it uenela de la Lliga la Ilni10 damos/
de les dretes espanyoles:
"La conc usió de l'escena parlamentaria datar és evident: l'únic suport
de la Republica i de l'Autonomia es
Catalunya, governada per una conreotracia d'esquerres.
Qualsevol triomf de la Elige dintre
de casa nostra significaria la perdua
d'aquest filtim baluard. Sap la caverna centralista espanyola que els bornes
de la Lliga no poden ni volen oposar
cap resistincia seriosa a res. La fugida
de Puig i Cadafalch de la Mancomunitat atacada per Primo de Rivera es
tornarla a preduir. En canvi, els bornes
liberals de la concentrada coneixen
la presó i el presidi i l'exili i ia miseria."
LA VEU DE CATALUNYA

Joven i ut d Acció

n'OO.—Sub« alomanya, 459 in.

ACADEMIA DE LA GINESTA

Jocs Florals del Rosselló
Any XI

* "La

*

Complint les distxisicions de la senyora Carolina Ponsa, vídua de rinsigne mestre Carles G. Vidiella, monta
fa poques setmanes a la nostra cimas,
els seus marmessors Srs. Ricaid de
Rabassa i Prat i Josep Bartomcu i
Granell han lliurat a la Junta de Musties les obres següents, que havien pervingut a l'esmentada senyora en traspassar el seu espòs tres retrato a
l'oli i un al carbó del mestre Vidicha, que signen Simó Gómez, J. Miralles i Ramon Cases; l'emmotllament
en guix d'una de les mans del mestre Vidiella i diverses pintores de
Joan Llimona i Joan Brull, entre altres dibujaos i caricatures obra de
Simó Gómez.
Aquest llegat, ultra rimel-es sentimental de la seva procedencia i el fet
de constituir una generositat de l'honorable Sra. Vidiella, és remarcable
per la vaina artística de molts deis
exemplars ene l'integrPn.
La Junta de Museus, decorés dr fer
constar l'agraiment que li mereixia
aquesta aportació, va acordar exhibir les obres llegades als Museus corresponents que té al seu arree fent
indicació de la sera procedencia.

EL CORREU D'AVUI
D'OR

E1 Afl. tio de
ces - caede' , un
ctic. Estable ala
UI Per *oreare t'Ocie gis de
Eins aval recorren a en tr:
lalland- Ve. dome, 1Ra ienä en Mur el acetre 2111~11111 1 la matra cultura.
*
Rabia", molt llegit alome
dios, situa el set autor, Jeroni Moragues. entre els müleagireeistes catalana.

1930.—Torno Elffel, 1.445 m.
"Le Herieson", un acto de
Duvernois; "Un ami de jet>
nesse", d'Edmond Sde.
1D415. — Palero, 539 m. "El
mendicant i les tres sermemes", (aula musical de Mor.
tan.

19,45. — Ma ga romanza, iO3
m. Comed simfänle.
20'00. — amasabas, Minan"
338 m. "Tannhauser", Ópera
en tres actea, de Wagner.
20'00. — Radio Parle, 1.725 m,
"Les necee de Fígaro", Ópera
de Mozart.

201 5. — IbrusaMita innato"
509 m. "Poll de earrotte",
peça en un acta, de Jules Renard.
b010. — liordous, 304 in.
"Werther", drama lirio en
quatre actea, de Maesenet,
des del Gran Teatre.
2010. — Entraeburg, 345 co.
"Rose, ma voislne", ópera
còmica en un (tete, de Chadel; "Les petites M'ate",
opereta en dos aeles, de
Warney.
2030. — Parle P. T. T., 417 su.
Ve Ulula rovenc I.
*l'OO. — Londres regional, 358
m. Cotices ( de música de
ca mbra: obres d'Eelltel
!VOS—Poste Parlelen, 3 2,11
Dancing.

01111111111111

talego

Pede

Fa, cure la sine gran oportunilat,
distret. El senyor Pis, testimoni presencial de Pie-ideal, afirnta que ell no
ha setriit cap "t'inri Catohtnya":
"Ha estat en parlar el doctor Albinyana quan s'ha produit l'escanda
Unes reserves d'aquest senyor respecte a les tendències de l'espanyolisme
del senyor Hacia han estat recollides
sarcàsticament pels diputats d'extrema esquerra, i en replicar el diputat
nacionalista que les doctrines que encarnaren els seas interlocutors eren
pura "embusteria", alguns diputats socialistes i d'esquerra s'han abraonat
contra ell. Ha rustat Déu i ajut evitar que el senyor Tomas i Piera no
engegués un directe al diputan per Burgos. Els diputats monirquits han tret
amb gran dificultat l'Albinyana del
mig de l'embuil i es pot dir que, des
d'aquest moment, ninfea: no ha sabut
qua tenia al davant. Han estat cinc
minuto de confusió espantosa.
Com a testimoni presencial, pite dir
que en el momea de més gran confusió, que el senyor Pass no ha pogut
dominar en cap moment, s'ha vist a
Goicoechea cridar estentóriament
va España". Davant d'aquest crit, el
senyor Martinez Barrio, que era al
banc blau, ha reaccionas violentament,
i aquesta reacció sera ha arrossegat
tot el Govern a cridar també estentbriament "Viva España!". Els senyors
Lara, Rocha i Gnerra del Río han
abandonat el bene blau i, coRocats al
centre de l'hemicicle, han victorejat
Ilargament el ragim.
De seguida els han fet costas una
infinitas de diputats de tots els sectors i ha estat victorejada, començant
pes diputats de Lliga Catahusa, una
infinitas de segades la República.
Amb aixia hi ha hagut alee que
ha sentit que, des dele bailes de l'extrema dreta, es cridava: Mori Catalunyal Mal ho ha dit el senyor Prieto Ilargament, cosa que ha est at des
reiteradament pel senyor Pri--mentida
mo de Rivera. De la tribuna de la
premsa no s'ha sentit absolutament res.
Amb tibió, el senyor Alba ha Pollit1
dominar de mica en mica la situaci6,
i ha donar la paraula al senyor Gil
Robles, el qual, en una intervenci6 magi st ral, no solament ha neteiat el sal
partit se totes leo critiques q ue ?acabasen de fer al Saló, sinó que ha atacar violentament la maniobra socialista
consistent a posar ele radical' en una
situada compromesa davant del resite,
Per tal de presentar-los com a perasuses de republicanisme tebi. Els ministres radicals han respost, perú, amb
una violencia masas clara perqué
Pugui dir que la maniobra socialista

hagi triemfat."

El joc fa cometo: ni el tenyor PU,
ta cap "catalanista" dp vea no
sentird res del que les dretes dignin
—o feria —contra Catalunya. I done"
ist, al verb "sentir" totes /es le=
OCepcions.

.

LAS NOTICIAS

''-en fe *ve crónica de Madrid Mute
el doctor Albinyersks de cae ,paloMpie:
"Fofo, linfático, de cama blancas" el doctor Albirlana, de ma grata
recordación en tierras de America,
Neo oir su voz en la Sesión necrológica de esta tarde dedicada a la memoria del tenor Madi.
Y su COZ de guturales entonaciones
bardanas fui, como era lógico, la nota
discordante en una asamblea de elogios
a la figura gigante del gran desaparecido.

A nadie puede parecer rara la actitud del doctor fascista. Es un evidente
caso patológico que se to:era porque
toderia no ha mordido a nadie. Si asi
no fuese, la camisa de fuerza le hubiera atenazado tiempo ha y una buena
casa de salud, vulgo manicomio, hubiera sido su albergue. Pero en nuestro país hay tolerancia para todo, y asi
como no se considera que padezca
hambre un ciudadano hasta que no cae
muerto de inanición en medio de la
calle, así un loco no es tal loco hasta
que no la emprendre a cañonazos con
las gentes. Y aun...
Del inocuo García Prieto se dijo
que nos debia su cadáver. Lo mismo
creemos en el caso Albiñana. El galeno
hitleriano debe su cuerpo a los futuros médicos, que tendrían en et amPly campo de observación y motivos
de estudio y comprobación. Así como
asi. las enfermedades mentales no han
sido todavía lo suficientemente estu-

diadas."
LA VANGUARDIA
Remarca que tot el Banc Blau oiroreja la Repiblico, llevas del senyort
Lerroux, que s'havia espontal. Refenntse a AibUsymia, pregunta:

"tQue dijo este diputado, ganoso de
alcanzar notoriedad a cualquier prodo? Nada. Disparó su trabuco, cargado de tópicos anitcatalanistas, y llamó
embusteros a los representantes de la
"Esquerra". Estalló la tempestad. Lea
aludidos sa taron los bancos con intenciones nada tranquilizadoras para el
doctor Albifiana, y. éste tuvo que ser
protegido por los tradicionalistas y los
mcniequicos de Renovación Española.
Ese medio de un griterío ensordecedor,
se oyó un "; Viva España", lanzado
a los catalanes como un reto. A este
grito contestaron los socialistas, a los
republicanos que se sientan junto a

ellos, con un "; Viva la República I",
que arrastró a varios sectores de la
Cámara. Arrastró incluso al Banco
Azul, donde todos los ministros enronquecían vitoreando al régimen, con la
sola excepción dcl señor Lerroux,
asustado por el giro que podia tomar
el incidente.
El señor Alba, viendo fácil el éxito,
dejó caer desde la Presidencia unas
palabras de adhesión al régimen, que
fueron un nuevo estímulo para les que
vitoreaban y aplaudían, entre ellos, to-

dos los diputados catalanes, lo mismo
los de la "Esquerra" que los de la
"Lliga". Un momento de entusiasmo
republicano, como aquellos tan repetidos en las Constituyentes, y que en
estas Cortes no se había producido
hasta ahora."

RENOVACION
Subsana que 101 dels ViSCPWS contestas amb mes entusiasme per radicals,
esatterres i zocialistes fou un de Guer,
ro del Río a favor de Catalunya:

"Y entonces se produ j o la actitud

secunde los tres ministros radicales,
dados por otros compeeros de Gabinete, que prendieron en una oración
emocionante, duradera, imponente, la
expresión del amor de los republicanos de España a la República y a Catalufia--uno de los vítores más ent u-

siásticamente coreados fui uno del
' —y
señor Guerra del Río a Cataluha

de respeto a la memoria del que fui
primer presidente de la Generalidad de
Cataluña."
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EL CORREO.CATALAN
Din que le jornada he alar malt o.
lente per a la "jada revolucionaria":
"Mala, muy mala ha sido la joma,
da de hoy para la jarka revolucionaria; pero suya e• la Culpa. Ojali
sirvie
se para que los eternos pedas-

-badares ae convenciesen de una vez y
para siempre, aunque lo vemos un poco
difíci l,
di
seren mdene teq, u ce onunalealctrda yu esra
cu,tiyr
otra, por cierto, muy distinta, pretender ahogar, con denuestos y amenazas,
la voz del adversario.
Esa co la pura verdad."
Natural .1. (lisa de la "serena nobleut" i la tiendita va per l'euergamen d'Albinyana, per al mol El Correo Catalán reserva tes seves
paties.

Averanys per al 1934
Gasiel rectill a LA VANGUARDIA els averanys que halo fa Per
aquest any: enterases que densoetren
—.16“—que de iot aseo, malament, líeval
EI pitjor de tot ns,
pera, per Gaziel, lo semsacin d'interinitat angoixosa que produeix la polít ica espanyola:
"Por esto, claro está, todo el mundo espera cosas grandes y contradictorias, cosas venideras, porque nadie
cree en lo presente. Y esta es otra de
las grandes anomalías de nuestra política minúscu a. Acabamos de salir de
unas elecciones memorables, que han
marcado clarísimamente una dirección
concreta, ton un dinamismo excepcional. Y, sin embargo, estamos dando

vueltas y más vueltas sobre una interinidad, sin movernos del sitio en que
el estupor de ese resultado dejó sumidos a todos los partidos. Cada minuto
que pasa va agravando y comprometiendo este falso equilibrio de trompo que
no puede rodar sobre sí mismo indefinidamente.
¡Cómo salir de esta interinidad? Yo

creo que ni hay más que una fi:n=1:a.
La he dicho otras veces. La repetiré
brevemente.
Las izquierdas, triunfantes en 1931,
gobernaron &las solas, con plena libertad y responsabilidad. Lo hicieron
muy mal y se desacreditaron. Po eso
se cayeron. Ahora, en 1933, han ganado
las derechas, tan rotundamente como
la izquierdass antaño. Pues que gobier_
nen ellas también plenamente. Que
carguen con la consiguiente responsahecho
ao l pa r omaeysoarsi ea infundido d'esbabe
bdad
peranzas
país. Si gobiernan bien. ellas se cubrien cagnataräda.1.
rsaineodmeetegnlortoia, España,aspa
torpezas,
atener.islea.la prey jelQuIséalsocs:rbrrieria enqué,934
gunta en todas partes, pero en Espaila,
pésima. Que la conteste quien quiera.
Yo me contento con decir una COFA:
lo MáS sensato que podría y deberle
ocurrir aquí, en el presente año, es
poner en claro s i las derechas triu n
o no son capaces de geber--fanteso
rar a España."

Qüestió de vida o mort
és, scg ons EL DILUVIO, la
unió de les esquerres catalanes Per a
triomfar en les eleccions vinents:
"Si las primeras Cortes ordinarias
de la República no fueran hijas del
chanchullo, del soborno y de la otee-

ción, el 19 de noviembre podríamos
considerarlo casi como un plebiscito
monárquico, como un 14 de abril al
re'AésOrtunadantente,
f
las mismas derechas se dan cuenta de que la representación parlamentaria que últimamente
han obtenido la deben al aman, y a
las peores artes caciquiles y no expresa la verdadera voluntad del país.
Ese sentimiento íntimo de la ilegitimidad de la mayoría de los mandatos
que ostentan han hecho que los secuaces de Gil Robles no se hayan atrevido a llevar a las últimas consecuencias
su triunfo.
Pero nadie nos garantiza de qu e la
audacia reaccionaria se contenga en
lo sucesivo en los términos de prudencia en que ahora se mantiene.
Lo probable es que la mesura y comedimiento presentes no sean más que,
como el repliegue y encogimiento del
tigre, una estrategia para dar luego
el salto mis alto.
Este ataque seria fatal, se precipitarta sin duda si en Cataluea perdiera la República las próximas elecciones municipales.
Acaso lo que frena en Madrid los
impon» fascistas es lo que aquí puesta
Pa sar si los agrarios se desmandan.
Y bien: nosotros con nuestra estrecha unión hemos de producir la impresión fuera de que si se atenta conRepública, aquí puede Pasar
todo.
Las elecciones municipales de Cefalea han de salvar e n EsPaila el l'.gimen.
Y el ganar las elecciones y el
uniesn.,
salvar el régimen depende de nuestra
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ADVIORTIMENT
Adverthe a lee persones a les
mula ¡mental la publicaei6 immediata de les notes que ens envite que ele orightale han de dirigir-ee teta a la Redacel6, Corte
Catalanas, 189, ter pie, iban*
de lee nou del vespre. Els goa
ene uniste mis tard d'agente
hora o vagle adreçats a la
imprenta del diari: Barbare, ti,
no teme publicase fine quarante-mait borai despri
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sasemare -a•aaa
algun diputar q ue creara inconveAcaba dient que ella estan dispoconfia, ii calgués, amb la própia re- 1
versos WONS de lee minories governa(Ve de la primera pagina)
les seiAhir al mata al seu domicili paracial A ento la N» pret. fos la sale «mitre a arebagar P er fAse- ,nient que suspenquin
mentals.) Abt Cal lambe com a flor- ,
Cautasi el Presiikr.. va rabee gran
' ' dus. Cona que toas tu testen d'az
Volem tornar a les venere trae- ma, com a Multa Perol, recollir lel ;
aya I per la IRepbblica.
hi lego que piso; dowg motiu
cord, el PRESIDENT manifesta
nombre de visites,' entre e ll es la el
Iti, ecnYar 4101d111VAs de e le
,cap.tualetud si • cap *nene;
A in neureuirilv de, leetest. cid» de tes Intiedriass catalanes, inquietud& societiriee, manea «jades
general Marzo, el qua! aeompordrall, dencia s'ha rebul el segilent
Democrätica e Catalunya, unten .' lee ser a te pretera ses a ia s'avisara
superiora
de
la
pa.
q ue van sofeir el lapa* de trenesesferes
en
1111
fina
en
les
rendar,
s;
ee
l
ims
e
l
e
de la
d i aa domicili. i aixeca la sessió a un
e, cap de la guardia civil.
Vantfeata qu... la compostrlb del »u
dietelegrama de tendel de l'ea' a,'
sentit de comprensió, tot alta que brin general hi be bornee de 1*
ultnt quast
emir la tasca d
Despees va anar al Secretarias de
Cansen li recorda les discussions tina quart de vuit
criptor alemany aenyor Emil
obeeixi al alotar . a un afany de jitaa
Ileialtat i de l'histórie republicanisaendiasa ' deanmralitaadma da ' a
pide, sobre els sistemes electorals
l'Esq ue rra, on esti gué una estona Candictadura. Per atad, repeteixo, hem
Ludwig:
tfcia. I en aquesta obra posarem nosene dels malo no podem dubtar. Pemateara amara, en lo
viant impressions amb diversos elede posar a prova tota la nostra
"Locarno. — Govern Catalk,
rei, ho diem-diu-com una explosió .en aquesta
altres tota la nostra voluntat,
menta del seo partit.
q uals l'Erequerra es nsoaträ pariavolnataa i han de requerir el conBarcelona.
del nostre cos, toar una cosa autoGovern ea preocupara també,
El
Els pericalistes que fan informada
däria del sistema majoritari permak 'PELS PASS/U) SSOS
cura de tots els catalana, truque
manca que esa surr de la aojan
En le mort del vostre gran
d'una manera extraordinaria, de bis
perfid t la formació de governs hoa la Generalitat saludaren els nous
anima: Per la defensa dels drets de
heroi de la Albertat, el qual ene doneut compte de la necessitat.
aquella problemes que tan referencia
consellers que tenen el seu departafnalt ellis • 1 arul veiem qu e aquest
també, d'atasar l'imponderable ecovaig tenir l'honor de saludar
Catalunya i per la defen s a de la Reqüestió social, al sestil cooperatia
la
LA REPERCUSSIÓ DE LE2
mateix partit, tot I tenint majoria ”sment a l'antic Palau.
que comparteix la confiança
ntimic
amb resfie' cle aquesta primavera
pública democrática i parlamentaria
vista de la vida, a la sanitat, a la
MANIFESTACICNS AN aICA
ficient a la Cambray forma un Gers
Els senyors Comcrera i Martí Estecerts sectors per tal de
passada. record() els mots ene pública dela
que
tant
estitnem,
estela
dispoaats
a
s'aguditzatasca
iniciada
cultura. La
nutra economia. Povaloritzar
TALANES DE MADRID
vera de coalició alab altxes harca,
re agrairen la deferencia, i aquest
els quals el 2aust. de Goethe.
donar la vida, i, si cal. la defensarem
La sanitat s'ha d'estendre a tots
darrer manifestà que no podas ovanalguna d e l ee quals co Pot coneidemorbund, resumeix le seva vida: carees en marxa seguidament la
i
a
be
les
armes
a
la
mi.
(alol
amb
Hl
ha
una
H
els
nostres
medis
rurals.
Amb motiu de l'actitud adoatada per
c omise as m ixta, i a i ationdrera ro.
rar-se parlamentari 5 .
ear res encara, pera si que podia fer
mereix la Ilibertat i
aplaudirnents que duren llarga esto.
aprovada de cooperada agricoles dretes anticatalan4 en la sessió
constar que seguiria en materia de
El
PRESIDENT
DE
LA
GENEvida arman que ha de conque- ta la costra voluntat; esperem tuse
na en tosa la Cambra, Ilevat en la
la, i s'ha d'aprovar, encara, una Llei
celebrada dijous al Parlament de la
finances una politice d'austeritat. AleRALITAT, senyor COMPANYS, cona
rir-les d'amamanta" — Emil
amb el concurs de tot Catalunyea de bases de la cooperació; dones be:
minoria de Lliga Catalana.)
de les República, ahir preguntärem a diverbreument
.es
intervencions
ga que constituiria tema preferent
testa
convertir en realitat els
Ludwig."
podrem
El
senyor
DURAN
1
VENTOSA
aquesta Llei de bases is un comprodiputat- la s eva ()palia reaax-te als
minories. Respecte a la del senyar R.,- sos
les seves ocupacions la valoracia dels
:lastres optimismes penaré Itei g de
intervé per a contestar a la declarara!:
mis obligas del Govern. En definitiva,
e•-•-•
- - tres punts segaerts:
creta que no pot contestar-la, permeya
serveis traspassats a la Generalitat, i
declarar que de cara a les finalices
que
>era
Vainica
ministerial.
Remarca
t.-Davant l'actitud hostil de les
en la miestió social, el Govern manté
q ua A se paren motes diferencies ideaque la recta ja seria earoaada pel
de la Generalitat lit sent el Govern
vela de l'oposició, degut a la compotadretes monaramiques, ¿quina posició
la seva significació osquerrista, humalògiques. Recua les suggerencies del
President en la declaració del Gol'altura
del
absolutament i emplea:riera optireconeix
i
ció
del
Comen,
estanca que prendrä el poble de Cana, generosa, i en aquest sentit nossenyor Sanó. Creta que les seye s AVerla
mista.
parlament del senyor Companys.
taltmya?
altres aspirem a significar un Goposar una atenció de ,._
raules
han
estas
prou
ciares
de
ferm
Es felicita que el President de la
Heno
vern de 'apeteció i de transformació
n
2.-é Creieu que el Parlament EsIlei.
compliment
de
:a
•
••
Generalitat faci la presentad() del
rada en el problema de l'ordre pu'
de cara a l'ecoeconomice
i soctal,
panyol, amb la sera composició acConsidera habiliaaim, politicament
que en alguna
Consell, a ategeix
blic, la importancia extraordinaria
Els funerals del Presinomia pública i als interessos genepot satisfer les aspiracions de
tual,
punta d'aquesta declaració catan conPedan, el discurs del senyor Duran
del qual copsern en tota la sena
Catalunya?
en dues magnitud. La militar prova de la rala de la societat.
Ouetre
detinguts
Venosa,
i
de
la
formes. Creu que el President
dent Macià
Problema agrari. En realitat el pro3.-Si lee dretes eapanyoles formesManifesta que tras els consillers,
ooperoc . ons* Mere ta capacitas autonómica d'un noble es jede no es el conjunt del problema Generalitat ha de donar comiste al tant
sin govern. :eodria resoldre's la imque formaren
.Abir, a les onze del mata a l'esgleels
nous
com
els
moels
dele
taus
acta
en
Parlament
precisament que realitai d'una madel problema
plantad." de l'Estatut?
agrari, shas ar, aspecte
En passar Josefa León Besia dels Sants Just i Pastor, se celecritica i iliaca de la vida poli- Part de l'anterior Come:1, tenien donera serena i justa les iuncions
agrari. El problema agrari és mear ments
lincho, de 25 anyä, per l'AvinEl Conseller d'Economia, Sr. Cobraren solenuiement cia funerals en
eireumstän- nades sorberes mostres de republicasi
tia
catalana.
En
altres
nosaltres
creiem,
d'ordre
públic.
I
comptex. Problema agrari 1 Com
morera (U. S. C.) va respondre'ns el
sufragi a l'anima del qui fou primer guda del 14 d'Abril, se Ii acostä
la delegad() de Mime i catalanisme.
justificable
serme
modestia,
que
troba
cies
amb
orgull.i
aix6 los no dir real Si as Veteen prosegüent:
un xicot d'une. 14 auys, i
(Aplaudiments.)
President de la Generalitat.
funden"
' p m les persones indicada per a
Mema de Ilibertat i de justicia! Promostrà un ballet que, :marina
assisti un públic nambrosissim,
1.-Catalunya, davant d'aquesta amene dit clarament-afegeix - que
es el
Govern
aquest
es
nePregunta
Si
resoldre
el
problema,
parqué
blema agrari es un problema juridie,
aquest Consell és un Consell totalment
que féu que alag,uessin d'obrir les va dir, era de naciunalitat esnace, lligarà nils estretament encara
continuador
o
no
de
l'anterior,
percessiten
política
experta
que
el
coes
un
proes un problema econòmic,
trangera ï aeabaaa de trabar(mal té un programa ama qtle els quadres de resistencia de les esreixes des aliara laterals, per tal de
que al banc vermell ven aplegats els nou, el
neguin i que thagin vizeut ando
blensa de transpon', d i un problema
se'l a la via pública.
Pensa realitzar costi el que costa
quo-res, i arenara !'impuls suficient
fer mis Uoc i poder-lo encabir.
que
arnb mas euerants
dels
de
la
el
sacrifici
de
la
cera
pau
i
represent
del
proAlguns
aspectes
de
tributa
ció.
Quell el afeol i la dona esEs formaren dues presidències.
per a desbordar les dretes monärquiLa Iluita en le, properes eleccions
anterior i
a la
Consell
bi
el
cotnbateren
tranquillitat.
(Molt
¡la
taula
sera
la
blema
agrari
estan
damunt
ells
taven parlant, s'acosta a
que,'
esta Planteua_a
a prou clarament: a un
rana bi havia la senyora vidua
presentat
per
l'anterior
alguna
dels
membres
d'aquell
mala
majoria.)
el
Projecte
agafant
en
a
que,
un transeünt
senyora Eugènia Larnarca, amb
costat les dretes, des de la Lliga als
a.-Afortunadament, el que queda
Consell tan combatut,
I respecte d'aixar he de dir que
dir estar
vol
Govern.
Damunt
la
taula
noi,
del
les
mans
ballet
de
malitos 1 monarquics, A l'altra, les es- per resoldre no és d'incumbè ncia del
les :revea falca Josefina i Maria; la
(Protestes.)
cal una política de previsió, per
discussió. Es un
diea
el
laboratori
de
la
detingudament
1
aol'examina
superiora de la Casa de Caritat i les
uerres, des de nosaltres fins als
Parlament le la Repaialica, sind del
Felicita el President de la Generatal de posar ordre en la conscienproblema, a mas, que cariara a cada
gne a Josefa que el dit billlet
adietes. El ple careta decidid. Govern. 1nd tot. :i e! . Parlament nalpersonalitats mes rellevants de la seccia interior ciutadana: pero també
enmarca, a cada para i que té fór- lisas per b a v er aconseguit el miracle
si
ell
i
que
era
de
gran
valor.
aplaudimenta.)
(Llano
guea un mnrnent d'il s 7aració, podria
ció femenina de la Lliga.
politica de Govern, d'autoatat de
mutes diverses, perú que en el focas de ter def,aparei,<er aqueja oposieja.
A l'a'ara presidencia hi havia el tingues diners domina al noi,
Creu que la posició esquerrana que assenyalar al Govern aro pauta que
Perú de totes mames creu que la
Govern i de dignitat de poder; i
ti un arrel fonamental: que es un
el que
bitllet,
repelit
del
canvi
a
l'enfonsael
calos favorah'e a les nasares legitimes
significa
no
fill de Francesa Madi, Joan;
devane dels mames turbulenta i
composic i ó del nou Consell es un gran té el Govern
Pmbleaga de justicia, j que, tal eum
nonge Llobera; diversos familiars; el Ii demanés.
ment de l'Economia catalana, sind el
esteva
la
legislada
en
temas
de
la
contrasentit
terbole
d'organitzacions
inconfessaDespres de parlar Ilargament
aspiaEnie
rarioneyn suc no. En aquest cas doctor Peyri; els senyors Puig i Caseu redreçament, car semejaran els
monarquia, era un problema de cive
Creu que davant la propera Iliaca
Mes que empren el crim, el Govern
datalch, Valls i Taverner, Anguera de Josefa, el xicot j el desconegul,
costums de la terra amb normes de acaba -- na lii hauria mis remei que
univerdivisions
són
prou
clade
moral
que
el
sotmetri
d'una
Dret
i
de
electoral
les
lització,
dir
ha
de
purla dona els digne que no
justicia que esteran eontingudes en la la Iluita virleata
aojo i Espanya.
reo, ¡ el pobre de Catalunya decidirà
manera inexorable. però sempre
cal. (Rumors d'aprovaciti.)
lava diners. però que si volien
Ilj assistiren, tarnbé, entre altres,
Ilei de contractes de caneen,
Per la seva banda. el Sr. Gassol
dint e de la Ilei i sempre amb les
Govern acceptarà, ro- en definitiva.
Caixa
He
dit
que
el
Bus
a
la
acompanyar-la
els senyors Joan A. Maragall, doctor
Pregunta al senyor Duran com ex(E. R.) va manifestar-nos:
Afegeix que ells creuen que segueix
armes de la Ilei a les mana La
suggetincies que se li facin
llibretira,
tes
liquidarla
una
d'Estalvis
repuBellido, P. Miguel d'Esplugues, J. M.
plicaran després al poble el ceta
L-Entenc rape Catalunya adoptara
soaietat té dret a que lt garanPer tal de veure a pot acceptar-lea gOyernarlt Cataluma l'Eaquerra Repula, important 2.500 pessetes.
les properes eleccions
Folch i Torres, Bulard 1 Rialp, aiillás
una actitud d'ale-ta. ea? :ara' que els
ancana, mentre no es donin altres blieanisme si en els
al
teixin la pau pública, i aquesta taspera no s'entengui ama con) una inAccediren
els
desconegots
monàrquics
i
teavan aliats amb
i Raurell, Pérez-Farras, Maspons i
enonarquics con • inguin les seres ata
non; que les exposades val President
ca nosaltres l'hem de realitzar amb
sinuació que el Govern disminuirà o
dieionalistes. (aplaudiments.)
AnglaseU. tIrilla, Gai de Montellà, que proposava la dona, i quan
„r l tts.
r_s. „ re, mes ‘ir.6
prudents
xearctivia
2 ents
el tacte, amb la politice, amb el
senyor Conipanys.
suavitzara els termes tcau ' iculliadurs
de la
aquesta
hagué
retirat
comte de Güell, etc.
Crea que no s'adinen les prometendel Projecte que s'ha presentat. Naasaber fer dels que hem viscut aquesla quantitat
a
d'Eatalvis
g
LA
CONFIANÇA
AL
NOU
Cai
Oficia el capen de la Generalitat,
ainctruietisdt ibéiserrunr e r trae aha de rlso!dre,
ta vida de la política, posant-hi tota
altres considerem a q uest problema incieess dd'aiusilesriictiaetdsdeltensotaureeCdotnäseeiells ambe
esmentada, es dirigiren junts
CONSELL
dector Berenguer.
terla
que
perquè
entenem
la
moderada
i
potser
tota
l'energia.
namental,
a
al Pare de la einladelle, on,
Hut3. -Entero' que no. Aixa produiaia
Seguidament és Uegida una provora abans que tot ha de complir la (unl'antic Consell, publicades en el
Problema sovalb No ¡enana recocanvi del bitllet. Josefa 'hura.
la natural r-aceó. i les escderres mis
sició incidental de confiança al nou
cad social a que el" destinada. No
Ileti de la General tat, i per les gneis
neguda en l'Estatut la legislació soles 2.500 pessetes.
qual
diu
la
anides envaro ruta na l,, estsn nv•fi,
Consell de la Generalitat,
pot ésser considerada la terna com a
Marc Jesús Bertran
i'augnienten considerablement les descial; és de doldre. En aquesta .atéria
Uns in inyons que estaven
donarien s o briä al Pmbl e n'a imriiHnt
instrument únic i exclusiu de renda.
peses de la Generalitaa anib la creació aixi:
pels voltants del lloc on es veels esforços de Catalunya han de ten"Els diputats que sotasignen tenen
si alza calg:,é5 un nou matis a ! litha mort
Repetint les paraules de Ved XIII,
de nous organismes, oficines i e:irrifica el canvi deis diners pel
dir a anar augmantant el cercle de les
i
l'honor
de
sotinetre
a
l'aprovació
le
tual política catalana.
de l'Encíclica tantes vegades dita
. Derrama que el Condel
s
compte
reas
bumerane
seves
facultats,
i
s'ha
d'aconsees
donaren
bitnet,
Abans-d'ahir morí a la nostra canla Cambra la següent proposició:
reconeguda, la terra és 'animan-11cm
podre:
El Sr, Llore (A, C Ra va resaell anulli tot seguit aquestes alisrosiguir duna manera mea tupida, mes
que passava, i sospitant que es
tal el pulcro periodista i escriptor sepo saierni6entieta: pCeaetalluhajnao,radbeiseprsées
P ar
estable i permanent per a l'aaimenta- ama perjudicials per a les Finances deEil.e.
aviat. si la nostra upaaltació ens
mor Marc Jesús Bertran. molt cane- tractava dtina estafada reclaci del genere humay i si ha caigut
ó
1.-La samiiieaciä l'incident d'adóna autoritat per a fer la demanda.
de Catalunya.
maren ramal d'un guardia
a= en eis cercles literaria i teatrals.
talunya'
la
batut el vell crinyor president de la Generalitat de Hr i d'altea% de aernblants que e; proEn anca i en altres matèries. 1 cono en desús i ha estat
Ofereix el concurs de lliga CaMarc Jesús Bertran, nascut a Bar- d'assalt que passava per allf,
Govern
unya del programa del
l
ril
iS que
Cata
ten
de
la
propietat
muna
ha d'ésser una Ilica5 incblidatae
l'home
que
duiran,
a cosa =mediata, aquest Govcrn el qual es dirigí a
celona l'any 1873, es dedica durant
sempre que sigui per a endarrerament constituit, el gua l r efl ec
enlloc és en la propietat de la terra que
Per als catalana. Ha quedat ben alar
Generalimolts anas al periodisme com a mane s'hnvia fet l'eneontradis amb la
Catalun y a sencera darrera seu - ha
de
la
robustir
l'au:oritat
catalanitat
redret
de
teix els sentiments
una (uncid social i que donaria
-té
que Catalunya na pot esperar sine,
musical i de teatre i havia format dona i el xicot, i el delingUé,
Bei ,
de procurar que l'h.statut sigui inoerpublicarla. que formen el loas dc cointat a poder icr curnPlir la
oprobia i vexacions dels mana:guíes i
i a l'abús. sin ") d ' el a:
Conduit el cal individu a la
" sola a l'ús els
pretat d'una manera maxima. Nu hem
part de la Redacció del nostre colprincipi
d'autoritat.
ei
mantenir
esquerraties
del
forces
homeo
no
traben
fei_
de
1c.;
entre
cidencia
n
'
desas;
de la monarcuia.
Delegara) de T'olivas. digne anode dir amb generusnat, 31110 interpreleaaa "La Vangtrardia".
Remarca que el President de la
nostre pobie. estretament compenetrana i es uioren de gana la terca terna
i.-No bau cree. Ha estat suficient
Havia publicat diverses traduccions Meuar-se SalNatiur Arevelo,
tant la veritable anoria estatutaria, 1
Generalitat ha , ridat per a formar
convenihcia Pa
social a que esdes,
per
motius
d'ala
de
complir
la
juncia
un momea t de partió, perque totcs
35 anys, i II foren ocupades
i un bon nombre de comedies i novelels esforços del Govern, en aquest
tribti„ i ciutab„„
del Consell el represe nt a nt del
-pad
dretes es pcsessin al costal d'un proles . Entre altres cal esmentar: "Gra1.525 pesad t es. El mil aeonseta destnada'
sentn. betan ännpre insistaits, persaspartit. que mes cruament ha vingut
Acorde atorgar la seva confianea al
El (aoven! afirma tamhé que manvocador. Afartunadament, hi ha uni
cia". escrita en collaboració amb el seo
gui fer - so escàpol. Arévalo matenis, per tal que tota l'aplicació de
deiensant la zevoludá social. (Rusevapro
a tesrzgets,iar, fet, i aquest
ia
co
nfacitaetn
cap
,
i
i
estreta
l'Estatut; la Cambra o
pare; una trilogia que, sota el títol nifestä que les 975 pessetes
laie:
muera
tindrá
duna
sigui
interpretada
d'una
maper
l'Estatut
previsió
cisme. Atacó no es mis que el recobé baura d'aaatar-lo o be haun de
"Les paródica de la vida", compren
se lee llama queda' el noi, que
l'autonomia,
el
Llegeix
alguns
fragmenta
del
porriera ampla i generosa. No renal; he
d'implantaciä
de
l'obra
neixement de la Iler: no hern de fer
passar per sAre de la Constitució.
les novelles "Sense Amor", Sense no san Poni es diu, i al sola que
dit, la legislació; en tenim I aplicació.
compliment delsaideal s esquerrans i la
taveu del partit socialista en els
cosa que acatar les directivea
a
altra
Diner" i "Sense Vergonya a també és natural de Madrid.
3 .-Es ben alar que no. Les dretes
el
desig
d'apoderarconsecució
de
manar
justicia
social
I
En un Macurs d'orientaciu de proquals
expresen
de la lli ionamental de l'Estat. No
publica altrea novelles com " aliracles",
han estat sea-lacee i continuen essent
•••
Revolució
la
irr
en
defensa
de
Cataluma
i
de
la
Repúgrama,
la
frase
que
surt
de
la
nieva
per
se
del
Poder
vol dir aixä agressivitat ni odi a ,aP
"Fugint de la mort", "Ferrato'', "Peles enernigues mturals i trancienals
La pulida va procedir ahir a
boca es semprt la mateixa eomplisocial. (Mis protestes i rumors.)
religa& sigui la que sigui, totes resdrea preciases". "Operacions de Borde Catalunya : no serien elles - acala detenció de tres individus
m ha promes el 1 Mica.
de la
Llei,
compiiment
Sanó,
que,
e:p
Sunyer,
ment
de
la
Demana
lotes
resXirau,
P¡
¡
pectahles i davant nostre
r pon‘eti, _loan Tau:er, Fontpernat, RRe.
sa". "Mestres contemporanis" i una
ba. - les que intervineresain en pro
que es declinaven a l'estafada
a la Lid
Generalitat,
siguin
Llei
per
tots,
sotnietiment
de
la
President
pena
menee
acata]
i
se
Pectuoses,
gran quantitat d'articles en pera:odias
dala prestara.
de les nostres aspi-acions.
de tot>. Quant a la legislado
les
lleis
vomplemenper
part
aviat
vira
i
Virgili,
Lloret,
Cerezo,
Irla,
portades
que
mena
fonamentals
tota
fel
Després
d'haver
a
les
Ileis
sotmetin
a revistes.
El Sr. Llulai (N. R. d'E.) va ditaSoler i Bru, Ferreres i Duran."
tarj es de l'Estatut, cont són la del
ha dictat la República.
Marc Jesús Bertran, perai, demostri d'embolics en aquesta poblariä social, com en tut, el qui no este dinLlei,
dissoldre el Parlaa
per
SUNYER la deplebiscit
I
PI
El
senyor
una atenció preferent a les coses del j assaben t ats sens dubte de la tre la Llei, el qui no acata la
Salan daprovar les Beis regla-Puc condensar les tre s remostes
nos:
ment i la Ilei electoral d'aquest Parlenta, Remarca que ve a ésser el reteatre. fino al punt de colleccionar par- neressilat que Id ha de diners per mandat de la Ller, es traba fora
mentaries de l'Estatut orgänic, corn
en aquesta : ni Catalunya ni la Repúde la Llei. 1. per tant, el mateix per
lament . Així-diu-evitarem l'haver
ticularment una gran quantitat de ma- per lea comarques de Valencia.
flex fidel de la unió de les esquerblica no peden esperar res de les acunes organitzacoona que per unes al- san el referèndum i la llei electocha da-a nar representa c i6 al Consell a
ho demostra el fet d'anar
terial. Les seves colleccions d'instruAlacant i Múrcia, es dedicaven
r s, coasper
res,
ral. Re s pecte d'aquesta, tal negada
lates les mirones des- tuals Corta. hi ha rnés remei que
com pels
que no són realtres torees
ntents musical; són ben conegudes i
els detinguts, Pll comtunarl ei tres, per uns estaments
sen
necessària
una
major
reflexió
dissoldre el Parlament de la Repasha
presentad :s en el Parlament de Cag audeixen d'una fama justificada. Iniguerra de la Cambra. Assenyala la
amb un altre que falla Mamar, altres, s'ha de connotar la Llei, i
per tal de tornar a repassar eis criblica i convocar unes eleccions en les
talunya. Defensa en araron sentit el
conducta de les dretes, que busquen,
ciaaar del Musca/ del Teatre, acon- a prometre ¡ rifarle preslecs. de complir d'una manera morosa,
sobre
ja
expressats
teris
establerts
i
guata
es ralrar eei aefinitivament el prosistema propercional, el qual' -du-parqué tenen mas exigencia de dret les
sena, amb un esforç i una voluntat
a la regada que la unió dels partits
perú percebent abatas per a desel procediment mis convenient i deNema del tq'cint.
la
Lleis socials, els preceptes que aiael que pensa adoptar
sembla
que
és
pasada en iec durant mc•lts an'-;, de peses de tramitaras, una quanafina
a
la
política
reaccionaria,
mocràtic perque tota la gamma dele;
Naturaltrent, tractant-se d'uns fets
reunir una quantitat d'objectes real- lila en relació amb el préstec voreixen els treballadors, la garandesunió i la desavinença entre els
el nou Consell.
representacions politiques pugui Aea els quals oreneeeren tina part tan
tia de treball. en les quals no es poeitert extraordinaria i a la regada d'u- que nfevien.
Acaba oferint el concurs del seu
partits esquerrans. Creu que en l'or traduida dintre de la realitat
sea
important
el Sr Gil R ebles i els seas
que sigui defensar
na nnantat de tot primer ondee, puix
partit per tot
Tenien muntats despatxos a den admetre ni mistificacions ni ajorbra de l'aplicació de l'Estatut luan
parlamentaria i politica.
que baria recopilat docurnents que es
les Ilibertats de Catalunya.
els bornes que re- andes, me, ers fan rossil•le cilatenir les
concórrer
tots
totes aquestes parvincies i d'a- naments. (Moll be en la majoria i
de
respostes aela representants de Lliga
1 amb el que he dit cree haver
referien nui anlement al nmatre teatre (mesto manera havien aconsepresenten alguna välua per a Cata'
UN DIPUTAT: I la República?
expressat, en termes generals, el teaCatalana. El Sr Duran i Ventosa va intunaa, i h„ de formar junt a un front
sal a gairehE al d tat arrea.
guit que almins pr,,pietaris
DURAN 1 VENTOEl
senyor
gat total de la política del Govern,
sinuar quelcri-n. rter?N despeé; es negi
Fa doe anya. amb - aari ia de la n u - agricultors, en especia de la coMelosa en les paraules
únic patriätic.
va
Ja
SA:
concretament, sense anar ala detall«,
a seguir rarlant.
bla-a-a; diana ab r a titulada "Fal Gran lina, els bestleguessin quanti referente al
l'elogi dels partits republicana
riel
senyor
President,
Fa
sense precisar extrema, perquè torEl Sr. .badal encara fou mis laLicev". es va he mer e ixeTe stre
tal; que oscillaven entre mil
Coalició
compliment
:
respecte
de
les
Ileis,
que
formen
la
catalans
no a dir que la nostra política és
(loe
cònic:
Premi I e32 de l'Acadèmia cine- a etal e a i tres mil pessetes.
i manifesta que Cataquals soni també partidaria.
de
les
d'Esquerrcs,
les
realitats
de
cada
una política de
de le Hi•Ofria.
El prealee nur¡ uo venia. fina
-Jo no hi era, sabeuf- va fer-nos,
(Runtors.)
lunya ha deaser el balnard de la Re'
dia. Ern manca nomas fer una brea
Quant a producciä teatral. es denen a que Itatt eärnençat a ploure deper teta resposta.
pública. (Aplaudiments a la majo1 BOFARULL
senyor
SIMO
El
declarad() Politice.
Marc je-as Bertran alvina come- mincieß contra els tres delincia.)
intervé. Es mostra d'acord amb la
REUNIO DE LA MAJORIA
Les frase a tartarine sq;les , 'eis fildias: "A c oves de lo vid;", "El Rei", guts, anomenals Josep Aldrufeu
Consell remarcar
tina
.
El senyor ABADAL diu que en
baladren
que
volen
senil
tras
I Foraaler. Jasep Galindo i Es"Granaess 'l'anima". entre (filtres. i
En arribar el President de la Gedeclaraciól'acunes que, allasea
criteri,
de
proposició
algunes
cortantes (Visar una
(are, a,,, a hlett s • L'última nit". cala i Josep Campos España.
categoria llançaments heroica, no
neralitat al Parlament. passà a reunirconiianga sembla una felicitació a
sItj observen.
""Plia
"Earreaerea.
De dos d'ells hl ha anterafan pel mea gasa ni Eón propi de
Ahir al mati fou signada al des'
se la majitria. E5 possible que en
que
les
lleis
totes
ment rigorése de
la mateixa Esquerra per hacer aconla mey a situaci6. Des que m'ame
Deacansi en pau Marc Jesús Ber- -danta a la Preferaira per haver pata de l'Alcaldia l'escriptura de
aquesta reunió el Sr. Company% aafan referineit al laicisme i a l'assisseguit la coalició tantea vegades bust-an i re la la seva familia el testan"
en aquest 'loe estic cobert de teta
estat dentincials per rete setll- concessi6 de les aoves leides d'autoatoes
expdsat les liudes gene ra!, ael
cada. Manifesta que els diputats de
ti ri cia social.
la serenitat. Per6 em cal dir: Cataria r e a 't el neetre condol.
blants.
discurs de presentació del Govern. i
husos del senyor Amadeu Torner
lesvotaran
contra
Pregunta
per
qua
no
va
éste:criCatalana
ces&
Lliga
lunya detentan, co s ti el que
En poder d'un dels detinguts recentment acordada per l'Ajuntaque hom }raguas acoedat nernerne a-nb
dat a consulta el Partit Radicalmentada proposició.
les seves Ilibertats. (Molt Icé!. a la
fou trabarla una carta de la SPaia ment. L'autoritsä el notara tensase
caräcter pravisinnal, can de la malavoa
la
es
procedeix
el
qua'.
Es
tan
d'esquerra
Seguidament
Socialista,
majoria i minorara governamentals.)
esposa en la qual Ii deinanava
ria el Sr. Pi i Snnver.
Rodolf Camprubi.
Les eleccions
de
la
proposició.
A
instancies
tació
mes.
Iota,
el
corn
que
ama
la
lleialtat
Confia
arte es regener e s, Tullir que a
AL GUARDA-ROBA
dels diputats de l'Esquerra la votació
Barrehana
Pren
mart
perseguir*
municipals
es nominal.
equests debeles i lamba Ii re
Ahir l'uixer que te cura del r^rEl senyor Cambó...
El President de la Generalitat i d a r oba en d on a r rat)rca
cardava l'exisuuwiu d'una Ilei
111 a
i
I nur.
(re de la primera pagina)
LES OFI r-INES DE LA JUNTA
els consellers es retiren del saló dudevagabunals. an la qual @irgui Bofartill, va lliurar-li tambe un
DEL CENS
rant la votació.
Sobre la politica catalana va dir que
exemplar del afealina-afarafian, c,ren ment entrarla de ple.
Voten a favor la majoria d'E. R. lecci6 de Lleis Civils, que el d'amas
La Junta Municipal del Cens
Ela tres rietinsons irgressu- ralla fer remarcar dos fets: la mart
C.,
socialista,
P.
.
d'A
minories
del Presiaent alada i la ton/lacia del
i les
reo ala ralahossos del Palau de
Electoral pasa a ceméxement dels
tarragan alela deixat a guantee.
N. R. E. i els diputats Situó 'SolaGabinet Companya. Metik que aquest
Justina. a ellapnairia dci Jutint
electnrs de Barcelona que a Parti,
,
breviaril - va fer, faceciofavol;
a
49
En
total,
i
Jorba.
ran
Mir,ero le, que els té recta- darrer in, era de concentrada, sitia de
del propvinent dia 8 les nata o p
ament, el Sr. T'allana.
vor.
couperació.
I
que,
amb
tot,
hl
predo-cines,TaLt16roi,
mals.
-Missaire! - l'increpa el diputat
Voten en contra únicament eta
minava Ilasquerra. Atacó ACCiU Catarestaran obertes, per tal d'atendre
tomaste Sr. Carreres i Artau. - Un
diputats de la Lliga, que san set.
lana Republicana.
el Públic, de dos quarts de deu a
laic
que entén de breviario i de mieEls fahrieants. magatze
Acabada la votació entren al saló
Torne a parlar de les eleccions del
des quarts de dues i de les guatee
nta!
President de la Generalitat i tot
el
mistes
1
mannfaeturers
segur
que
que
atan
dia
14.
i
digué
a les set de la tarda, on podran
- Perú rija no sabeu que de Petits
el Censen.
han de reriartar en eatalk guamaria la Lliga , i que això demosfer-se tate; les consultes pertinents
En saber-se el resultat de la vota- tots 11M1 !Sta' escobina?
traria que el pdsle eatala esteva direlative, al cena, amb referencia a
Hui" factures alteram'. vorcias del Parlament, i nuca l'Eco:3,1er- El Sr. Sima i Boistull, i moles
da el Govern Es Ilargament ovacioles prope es eleccions de consellerdiputara coincidiren en aquesta afila
remrignas.
dirigides als elieints de Ce ra seria derrotada. Fl
municipals que tindran lloc el diu
demana
si
hi
ha
mata!
del Sr. Fabrega.
El PRESIDENT
tablao
menge dia 14 del corrent,
tit 1 -444%.4, 40(1 '4 cogn <Os.
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L'act vitit

dels estafadors

Mur es firme l'es-

cripture de conces-

se tinte- Macho%

Torner

Caflaspirina
Contra tots els
dolors
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FU.LL DE DIETARI
«Silencio en
la

"Silencio en la noche....
segur. que aquesta indicació
basta porqué tots estiguin immediata.
melle sobre la pista.
"Silencio en la noche..."
Perd quan sóc prop del grup ose
escolta aquest tango popularissim, m'adono que la ¡letra és una altra. No,
lrmten pu llenguatge erial:, la membria deis morts a la guerra gran i
renyoranco de ¡hm more. Canten, en
ro-mane castellà, gli1 dirieut... canten
les gestes de Francesc 3facid, el President de Catalunya que acaba de moEstic

rir.

No isS sulfuren massa cridant: "satrilegi!" Els resultats d'aquesta inesperada combinad? d'un tango sentimental amb una apologia d'heroi, $61;

mediocres. No cree que reta model dins cap antologia,
ni menys que s'incorporin al nostre
folk-lore. Per? canté, abano d'indianor-se, recordar que per aquestes
sinsuases absurdes, la musa pofrular
jet en lean ps reculats apunes MOMIO
admirable:. Ha barre jal el religiós
amb el Profd i el lliberti amb ¡'borde;
ha manlieva' melodies a tort i a dril:
ha ~Wat obres mestres i ha los en
WIGI sola obra (monines d'altres que ao
tenles, cap p arimtiu... Si poguéssim establir la filiadió exacta de les cançons
'diles popular, guantes operacions d'aquesta mena descobririem. a més a
mis de les que in s'han descobert!
"Sile n cio en la noche..."
I esPerem. esPerem plens de AMParia i de respecte, el que donar? la
tasca dels cantaires i dels Pactes en3nims lliurats a la tasca d'esculPir la
fieltro Ileoendario de Francos,- 3foria.
El punt de partida is bo. Res nn
demostra tant rom l'avidesa amb qué
s'hi han llanat el: 'lastres improvi111113 aviat
COns

sador: de correr.

Caries

SOLDEVILA

Servei Meteorològic
de Catalunya
IIITIDICIO MIMAS. A711106PARICA
D'AUROPA A LIS 9
37 OIL DIA
5 DE CIANEA DA 1994
A lee ortatee.de ebruirea id trabe al *entre runa Important I untarme ~resol& earorniitriaa sola la
Influencia do la quäl u roen
forte rulaata, amb vente del •ordmiel, u Anglatern. • Brames I ale
Palana baladre, ame tendencia •
desplacemos cap a Itocandlnevia I.•
Almnany.
A la PenInaula leerles el temo*
ha mineral, pula que, •zeoptuant
•loune ndmile que hl ha al meaant
viantehrlo, • teta la resta el col es
seré, pare ee regletren Torta filaOad ius I cobradas.
DEL TIEMPO
A CATALUNYA, A LES
Vio, • la conos de Tramo I ale
plana do Lleida domina temo» de
boirte 'Vacado.; • Chirona I al P i 1 ha coi nuvol6e, I a la reste del palo fa ben ternos, ame col
»re.
Lee temperaturoe mlnimoe reglatradee • y ul • Catalunya han estat
de e o p ima sota miro • Adroll, a
VILetanponto I • la Ilonalgua, I 7
crece tumbe nota loro • Lee I a
Albea.
Orina de n'u a Merla, 1'46 metros I al Pon de la Sonalgua 2'96
(Les otservaclons del lampa a
Barcelona, a les set, van a la capestera de la mime a Di6155)

dissabte, la Secció d'Eaports
i Festes de l'Ateneu Republicä de Gräcia té organitzada per a dos quatrs de
cinc de la tarda una gr and i osa testa
Per is infants, amb un escollit programa. A les deu de la nit hi haurà
ball.
El Centre Comarcal Lleidatà celebrara reunió general de socis demä,
diumenge, a dos quarts de dotze del
mati, al qual acte queden invitats, tombe, tots els lleidatans residents a Barce 'ona.
Ampliant la informació que fa uns
dies va publicar-se en aquestes columnes, l'Esbart Catalä de Dansaires

celebran les seres noces d'argent sota el següent ordre: Tres conferencies de caräcter folklòric per als dies
16, 18 i 20 del present mes, a la tia,
al local del Centre Excursionista de
Catalunya, i un gran festival de la
música i da la dansa Popular catalana per al dia 21, a la nit, al Palau
de la Música Catalana.
Casa Valencia celebrara Junta general reglamentäria derni, a dos quarts
de deu del mati de primera convocatòria, i a les deu de segona.
••••(11Nrswea

VIDA SOCIAL

Demä, diumenge, dia 7, tindr à

lloc la visita organitzada per la Secció de Ciericies de 4 Ateneu Enciclopèdic Popular a l'Estació Elevadora
d'Aigites de Cornelle, seguida de prac-

tiques de topografia en un camp d'aquell terme municipal. Lloc de reunió:
Plaza d'Espanya, davant del Club
Femeni d'Esports, a les nou del mati.
A l'Ateneu Enc.clopedic "Sempre
Avant" ha quedat constituida una sec-

ció geogrefica, la Junta directiva de
la qual es la següent: President, Joan
Biarnes; secretari, Bonaventura Bonsonis; tresorer, Joan Caminal; vocal
bibliotecari, Maria Carbonell; vocal
primer, Joan Cervera; vocal segon,
Josep Nicolau; comptable. Joan Garriga.

L'ENSENYAMENT

CALEFACCIO IDEAL

La Diada de Rala en el comerç
de l'allmentació. - El Jurel,

Mixt del comerç al detall (Secció del ram de l'Atimentació),
atenent indicacions de la Conselleria de Treball, recorda que
en els establiments de Fesmentat ram, en compliment de l'acordat pel mateix Jurat, el dia
de Reis esteran oberts fins a
lea dues de la tarda, havent
d'esser absolut, el tancament el
dia segiient, diumenge.
Cooperativa de Producció,
d'Obrera Mecanice. - En reunió general hit estat nomenada

la següent Junta directiva:
President, Mariä Domingo;
vice-president, Lluts Deulofeu;
secretari, Josep Soler; viresecret an, Lluis Saques; interventor, Acevedo La Torre; tresorer, Miguel Orobitg; compilador, Francesc Castillo; vice-comptador, Alfons Fustes;
oidors de comples, Enric Roca,
Tomás Liarte i Joan Bonet;
vocals, Joan Rius, Carmel Viiafranca, Antoni Domingo i
Francesc Miranda.
Ele aparelladors. - L'Associaci6 d'Aparelladors d'Obres
de Catalunya celebrarà junta
general al seu dontieili social,
Via Laietana, 16 i 18, demä,
diumenge, a les deu del metí,
en primera convocatòria, i a
dos quarts d'onze, en segona.

Reunió de professors anear- ESTUFA J. M. B.
regata de cure de segon ense- VALENCIA, 246 - Telefon 73016
nyament. - Diumenge vinent,
Els socis de l'Associació de Perioa les onze en punt del mati, distes
que no hagin rebut encara el
tindrà lloc en un salonet de la
Granja -Bar Urquinaona (Pia- primer quadern dels "Annals del Pese d'Urquinaona, 9) una reunió riodisme Català" són pregats de pasdels professors encarregats de sar-lo a recollir per la Secretaria de
curs de segon ensenyament que l'entitat qualsevol dia feiner, de quapresten els seus serveis en Ins- tre a cinc de la tarda.
tituts i Collegis subvencionats
La Secció de Propaganda del Cende Catalunya, per tal de tractor
dels afers de llur professió i tre Autonomista de Dependents del
posar les bases per a consti- Comerç i de la Indústria ha organitzat per a avui, a les quatre de la tartuir una Associació per a vetllar per Ilurs interessos. Horn da, una festa dedicada a la minada.
prega a tots els professors en- Es projectaran quatre pellicules de
Mickei-Mouse, dibuixos animats en
carregats de curs amb destinacoloro de Walt Disney, pallassos, danció a Catalunya que, encara que
no hagin rebut convocatòria ses per la nena Marimon, illusionisexpressa, es donin per convo- tes, etc. Després es fani sorteigs de
eats i assisteixin a l'esmerilada joguines per a tots els infants assistents, i tots e, petits que no siguin
reunió.
afavorits durant el sorteig seran obseAmi° Femenina segueix leDidacts i Linguaphons
nint oberta en les olicines de quiats amb una joguina.
Barcelona: carrer Valencia, 245.
l'entitat, Casp, 19, la matricula
per als següents ensenyitinents:
Pel ministeri d'Estat, Direcció Badalona: carrer del Lied, 87.
d'Admintstració, Secció d'Assumptes Sabadell: plaça Galän i García, 9.
Idiomes, Batxillerat, primer
: carrer F. Macià, 5.
segon Cura. Piano, Cant (pro- Juridics, s'interessa saber si existeixen
fessora senyura Markuff). parents de Jordi Espinablanca, fill d'I_ Manresa: pinça Fius i Palä,
sidre i Pauleta, de 61 anys d'edat,
Declamació (professora senyo•n•••n•
reta Marta Grau) , Dibuix i Pin- natural de Barcelona, que morí el ay
de
setembre
de l'any passat a Villatura; treballs en vori i decoració (professors senyora Carri rica (República del Paraguay). havent
van Biemas, . Tall i tonfecciel deixat alguns bens de fortuna.
Es que es considerin units en pa(senyora Elisa Turull). 'rail
rentiu al finat poden dirigir-se a la
Ahir fou detinguda, i ingressistema Martí (senyoreta Soledat Hernändez), Escota Mater- secció expressada del ministeri d'Es- si als calabossos del Jutjat de
nal, Puericultura, a carree de tat.
guàrdia, Ermesinda Alvarez i
Ja doctora Llaberia i Seis. PràcAlvarez, cont a autora de la
tiques de treballs manuals per
SALO DE FESTES
sostracció d'una quantitat en
HOTEL ORIENT
metällic de la casa on eslava
als nens, professora senyoreta
Actualment de el Saló de Moda ocupada del carrer de Tallers.
Isabel Martínez Aguilar.
per a tota mena de festes.
Acció Femenina recorda tainEn el inagatzem d'artiImmIllorable
1 de banqueta
cles d'escriptori del carrer de
be que queda oberla al local
Wad-Ras, propietat de Josep
social l'Oficina d'Informaciet
General, els serveis gratuits de
Els socia de l'Associació de Perio- Vilaplana, entraren Iladres i se
Ja qual tanta utilitat han de do- distes que no estiguin encara en pos- n'ernportaren gèneres per valor
nar a la dona.
sessió del carnet de l'entitat poden d'unes 1.000 pessetes.
Repartiment de premie. - El
Mentre eslava carregant
passar a recollir-lo per la secretaria
diumenge vinent, a les quatre mitjançant el lliuramen t d'una foto. un carro amb fardells de teiiits
de la tarda, tindra lloc el re- gratis apropiada. Aixi mateix hi ha a en un magatzem del carrer
partiment de premie als alum- la secretaria a disposició des asso- d'Ansias March, uns desconenes que assisteixen a les Es- ciats ensenyes de soci.
guts, proveïts d'un carretes se
n'emportaren un dels dita farnles del Foment Martinenc,
Provenea, 587, corresponent al
El Mont de Pietat de la Mare le delta, el contingut del qual es
curs de 1932-1933. A Pacte han Deu de l'Esperança, organisme de la valora en unes 3.000 pessetes.
Ahir a la nit fou detinestat oportunament invilades Caixa de Pensions per a la Vellesa
les autorilats.
i d'Estalvis, ha rebut de Na Eugenia gut Joaquim Garrido Llumbes,
autor de la soslragció d'una
Vermut de oomiat. - Ainb
Llach vídua de Llach, en memòria
motel d'enviar uns delegals a P. C. R. i E. C. L., la quantitat de maleta atnb 550 pessetes d'un
les Universitats de Saragossa, 250 pessetes destinades al desempenyo. establiment del carrer de les
Madrid, Granada, Múrcia i Va- rament de penyores de pot valor, i s'a- Eures, i, de més a mes, està
lencia, els estudiants lliures nuncia al públic que han quedat can- reclamat, com a desertor per In
Jutjat militar.
donaran, al local de la Lliga
cellats els préstecs següents:
Comarcal «le Calaltinya, Playa
Robes: 51004 51011 51017, 51034,
del Teatre, 3, pral., a la una 51048, 51063, 51065, 51069, 51102,
de la tarda de denle. dinmenge,
51148, 11159, 31166, 31182, 51193,
un vermut de comial als rete51194, 5121 9, 5 1230, .51245, 51382,
rits delegats.
31295, 51319, 5130, 51360, 55362,
A l'acte hi han estat invitats 5 4 7, 5 464, 51460, 51436.
els redactora de la premsa, com
S'avisa, per tant, els titulare (ta.
lambe s'hi invita tete ele estuquests prestes que passin ptif les ohdiante.
cines del Mont de Pietat (carrer d'Or' Els tiquela poden reciente-se tigosa, núm. a), i mitianeant la preal local de l'Asienciacie d'Es- sentad() de la corresponent papereta
tudiante Lliures, Boqueria, nú- d'empenyorament els sera lliurada gramero 28, pral.
tuitament la Penyora.

Liceu Dalmau
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GENERALITAT

* ASSOCIACIO DE PERITS
INDUSTRIALS.-Al saló d'actes de
l'Escota del Treball ensilé 11« l'anunciada conferencia sobre el tema

g

Con elarla de Clovernaold. El Conseller senyor Selves
gua ahir als periodistes 'que al
mati l'havien visitat, per tal de
complimenter-lo, els generals,
coronels 1 tinents coronel, de
la Comandància de la Guardia
civil, que, com és sabut, a rel
del traspiss de serveis, depenen
nnicament i exclusiva del Departament que el senyor Selves

"Els técnica i la Cerämica" a càrrec
del perit industrial senyor Manuel

Reguant i Marinen, membre del Consell tècnic d'indústries de la Generalitat de Catalunya.
El president de l'associació organitzadora, senyor Francesc ii. Campi,
pronuncia breas paraules de P resenta
-ciódelonfrciat,delqufin
rnerescut elogi. Seguidament comença
el conferenciant fent ressaltar el l amentable divorci que existeix a Catalunya entre els técnica i la Ceràmica
que contrasta amb el que succeeix en
altres indústries en les q ua ls l ' actua
tècnics ha estat activa i ef --ciódels
cae aconseguint en alguns casos superar la producció estrangera. En la
Cerämica-diu--l'oblit ha estat absolut.
Analitza amb profusió de detalls els
diferents aspectes del procés de fa
-bricaó,desltprimo!
=feries fina a les fases de cocció
refredament, en tots els quals la intervenció de técnica especialistes pot
millorar els factors de qualitat i economia, lamentant l'absencia dels estudis de Ceramita a les escoles oficials.
l'entre a altres paisos hom dedica
preferent atenció als ensenyaments relac , onats amb la Cerámica, al nostre
s'ha fet poca cosa. Es refereix anib
elogi a la seccó de Cerimica de l'Escola del Treball de Barcelona, que
troba insuficient, i es refereix gairebé amb caricter exclusiu a l'aspecte
artístic de la Ceramita; a judici del
conferenciant, cal preocupar-se tambo
del seu aspecte industrial.
Amb referencia a 1.. intervenció
dels practics fa oportunes observacions.
Diu que en aquesta indústria hom no
Pot neg;igir la tradició, representada
Pel s pràctics, la intervenció dels quals
ha d'ésser orientada racionalment pels
tècnics per tal de millorar el producte i fer-lo apte Per a resistir les competencies.
Acaba anunciant una segona conferencia sobre el tema "Una Escota de
Cerämica basada en les possibi.itats
necessitats de Catalunya."

te al seu carree.

* Un periodista va preguntar anit al Conseller de Governació que hi havia sobre eta
rumors circulais en el sentit
que el día 14 es tornarien a
declarar en vaga els obrers del
ram de transporls urbans. El
senyor Selves va contestar que
els rumors ocie circulaven donaven la data del dia 10, però
que no creia que arribessm a
declarar-se en vaga, segons les
noticies que ell tenia, i que a
més, amb l'estat de prevenció,
els locals socials tancats i la
situació especial de molts d'ells,
la vaga seria alega,' a toles

A. E. P.-Finint-se ii i del cor*
rent la inscripció al Curs d'História
de la Ciencia, a cartee del doctor Cosme Rofes, organitzat per la Secció
de Ciències de l'Ateneu Enciclopèdic
Popular (Curve, 30, pral.), que tindra lloc tots e s divendres, de vuit
a nou del vespre, a partir del dia 12
de gener, preguem a tots els que s'interessin per aquest curs que s'inscriguin abans de l'esmentada data a la

secretaria de l'Ateneu.
* FACULTAT DE MEDICINA.
-Dilluns, dia 8, es reprendran les
classes d'Histologia, Microbiologia, SiWografia, Obstetricia, Pediatria, Higiene i Fisiopatologia als mateixos 'ocali i hores d'abans de les vacantes
de Nadal. El mateix dia comentaran
les lliçons de Fisiologia general, a les
onze, a l'aula núm. 7, i la de Medicina legal, a les onze, a l'aula núm. 4.
*

TEOSOFIA. - Demi, diumen-

g e, a les sis de la tarda, a la Branca
"Arjuna" de la Societat Trosófica
(plaga Sant M(guel, 3) donara una

conferencia el doctor Antich, que desenrollan elel tema "Fem triomfar la
vida".
*

ACADEMIA DE MEDICINA.

-El vinent dilluns, a les set de la tarda, l'Acadèmia de Medicina celebrara sessió científica P ública, en l a qual
es tractaran els temes següents : doc-

tor L. Sayé, "Presentació de dos llibres i una monografia"; "Pneumolyse
intrapleurale"; "Crisoterapia de la tuberculosis; "Les noves orientacions de
la Iltnta antituberculosa i la sera aplicació a Catalunyi". Doctor F. Terrades, "Uter bicorne. Particularitats embriológiques".
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Pels ceiles oficials

CURSOS
CONFERENCIES
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Passo per un teil carrer de Barrelama on el transit rodat no atabalo
ni omenaca. Un quartet ambulant
aranipartya un cantor no ni,my5
lant. Un grup d badocs
Que, diable, (tinten!
La müsica inés faca de reconèixer,
tot i que sóc un p;ssim musicdleg. É.3
la melodia d'un tango.
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* Contestant a preguntes
d'un periodista, digué el ConseIler de Governació que el termini d'un mes que es dóna als
funcionaris del cos de vigilància i seguretat per a optar entre
restar al servei de l'Estat o de
la Generalitat, °peló per a la
miel han de presentar una ins(inicia a la Direcció General de
Seguretat. ha estat nevament
prorrogat, concedint un altre
mes reino?, puguin decidir. Poden (optar a aquest concure,
tant els funcionaris que es troben a Catalunya com els que
són a la resta de la Península;
però si be en el primer termini
s'havia convingut que fossin
admesos lots els que es presentessin, ara instiles seran accepMis aquells que la Generalitat
cregui que li són convenients.
Aiii mateix s'obre un concurs
per a cubrir onze places de tinent i quatre de capite del ces
d'assalt. Aquestes vacants no
existeixen perque les haguessin
oeupades altres tants individus
que hagin sollicilat ésser trasHadals. sine !negué abans
s'Inivia cregut de necessitat
cobrir-ne algunos mes.
* Ahir visitaren el ConseIler de tiovernarió el nou director de Presons, senyor Tome;
el senyor Claver, gerent dels
Tramvies i Autobinnibus. i Ya,
cap de Premsa de la Generalitat.
Conflictes de treball soluclonats.-Amb la intervenció d'un
delegat del Conseller de Treball
ha estat resolt ei conflicte que
feia temps venien mantenitit
uns obrers de In casa Antst rong,
de Paltifrugell. El coniliete ha
estat resolt obligant-se la casa
a respectar les bases anteriorment pactades que comporten
un angment de vint-i-cinc cenlims diaria en el jornal dele
obrers que estaven en vaga.
Tambo ha estat resolt amb la
intervenció de l'alcalde, delegat
pel Conseller de Treball, el conDicte de la casa Llobet, de Calella, consistent en unes bases
de treball presentados pels dependents de despatx.
Butlleti Oficial de la Ceneralitat. - En el seu número
d'ahir publica el següent sumari:
Presidencia: Decret creant el
chuce de Cap de Negociat de
primera del Departament de
Presidencia i obrint un concursoposició per a lit seva provisid.
Decret ascendint a Cap de Negocial de segarla classe
primer de la Seen) Tècnica Ad-

ministrativa del Departament
de Finances senyor Emili Garcia i Cazorla.
Decret reconeixent als Cape
de Negociat interina de la Gene_
salita' senyors Josep Santal6
Puig, Adela Vilalta Manuel Serra i Goday i Domènec
Pallerola i Munne, la categoria
de Capo de Negociat primer i
assignant-los els Departaments
als qua!, hauran de prestar
servei.
Deeret regulant la percepció

de dietes i despeses d'estada als
funcionaris de la Generalitai
que surtin en comissió de servei.
Decret acceptant les turniosions presentades pels senyors
Pene Coeomines, Pere Mestres,
Miguel SantaI6, Ventura Gassol.
Joan Ventosa • Roig. Josep
Dencäs i Martí Barrera, de Ilurs
cerrees de Conseller i al senyor
Miguel Santaló, a mes, del de
Conseller Primer.
Decret nomenant el senyor
Joan Lluhi i Vallescä, ConseIler de Justicia 1 Dret; el senyor
Joan Selves i Cerner, Conseller
de Governació; el senyor Martí

Esteve i Guau, Conseller de
Finances; el senyor Ventura
Gassol i Rovira, Conseller de
Cultura; el senyor Joan Comorera i Soler, Conseller d'Agricultura i Economia; el senyor
Josep Denräs i Puigdollers,
Conseller de Sanitat i Assistència Social, i el senyor Martí
Barrera i Maresma, Conseller
de Trehall i Obres Públiques.

Governació: Decret creant al

Departement de Governació una
Oficina de carácter informatiu
per a facilitar al Cos d'Ordre
Pfiblie les clades que necessiti.
Cultura: Decret creant al Departament de Cultura de la Generalitat una plaça de Cap de
Negociat de primera classe. per
a la provisió de la miel es obert
un concurs entre Caps de Negociat de segona classe que
posseeixin Mol d'Advocat.
Decret creant al Departament
de Cultura de la Generalitat una
Oficina encarregada de les relacions amh els organismen
cultural: de l'estranger i d'expansió de l'obra de les Institucions catalanes i obrint un
cencurs-oposirid ver a la provise`, del cärrec de Cap de l'es'rentada Oficina.
Decret nomenant els senyors
Jaume Serra-Hunter i Pompeu
Fabra, President Delegat i
piesident del Consell de Cultura
de la Generalitat, respectivament.
Decret nomenant els Vocals
del Consell de Cultura de la Generalitat, d'acord amb el que
dispnsa l'article tercer de la
Llei de creacid de l'esmentat
Consell.
Agrieullura i Economia. Derrel ereant vuit beques a
l'Escota Superior d'Agricultu,a,
dotades amb la quantitat de
500 pessetes cada una; dues
beques a l'Escota Mitjana d'Agricultura, ()edades amb 2.000
pessetes cada una, i altres dues
beques a l'Escota Pràctica d'Agricultura, dotades lambe amb
2.000 pessetes cada una, les
quals seran concedides mitjanvela el corresponent concurs.
Sanitat i Assistencia Social:
Decret designent el senyor Joan
Soler i Pla. Diputat al Parlahehl de Catalunya, per a formar mil t del Tribunal qualifiredor del concurs convocat per
a la provisió de diverses places
d'Infermeres de la Clínica Mental de Santa Colonia de Gramenet.
Juntes Municipals del Cens
Electora) de Catalunya: Designacions de Presidents, Adjunts
i Suplents de les meses que

EL NEN

Salvador Fures Cortijos
ha pujat al Cel a l'edat d'un any i mig

(A. C. S.)
▪ Els seus afligits pares Ricard i Paquita, germans, àvia, oncles, ties,
cosins i altres parents, en assabentar els seus amics i coneguts de tan
greu pèrdua, els preguen que se serveixin assistir a la casa mortuòria,
carrer de Tamarit, 193, quart, primdra, avui, dissabte, a dos quarts de
dotze, per acompanyar el cadàver a l'església parroquial de Santa Ma-

drona i després al Cementiri de Les Corts.
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT

hauran d'actuar en les vinents
eleccions municipals.
Relació dels locals destinats
a Collegis eleutoral.
Administració Municipal. Edictes, subhastes i concursos
d'Ajuntaments de Catalunya.
Administració de Justicia. Edicles de Jutjats de Primera
hostüncia i Instrucció de Catatutea.
,Edicies de Jutjals Municipals
de Catalunya.
Partit Judicial de Montblanc.
Convocatbria als alcaldes del
Partit per a discutir i aprovai
el pressupost de despeses de
justicia per a 1934.
Anex únic. - Extractes dele
acords presos pels Ajuntaments
de Catalunya.

AJUNTAMENT
Pises de proposició. - Fins
al dia 16 del corrent, a les 12,
s'admetran al Negociat Municipal dtrbanitzaci6 i Reforma
de la Secció de Foment pie«
de proposició per a optar al,
concurs privat relatiu a la construcció de la casa del guardia
del Parc de Cal Borni, situat ala
terrenys municipals del Tibidabo, sota el tipos de 7.220'37,
pessetes. El pla, pressupost t
plec de condicions esteran del
manifest fina a la data aseenyalada en el susdit NegocIa4
Visites a l'alcalde. - L'aleate
de, doctor Aiguader, ha rebut
la visita del nou director de la
Presó Cetlular, senyor Amancl
Torner i Ruiz, el qual l'ha complimentat després de prendre
possessió.
El delegat del Govern de la
República a Menorca, senyon
Ferran Barangó-Solis, que eS
troba a Barcelona després
ver-se possessionat del seu Cer
rec, ha complimentat
doctor Aiguader.
Avis a una contribuents.-Es
posa a coneixement dels con-.
triblients pels arbitris de generadors i motors, ascensor,
munlacitrregues, generadors i
electromotors, tribunes, canals
de desgues, pous negres, dipòsits d'aigua, veles, cossos sortints, rètols bandera, portes
que obren a l'exterior, ús de
guals, ctaraboies i reixes, finques sense water, picaportes,
i. s. lud. alimentarles, marquesines, aparells distribuidore de
gasolina, abeuradors, aparells
de calefacció, ús de voravies
sense gual, anuncis pecinanents, c. i n. del clavegueram,
s , i n. d'Eixampla, Calmes de
préstecs, quadres d'animals 1
aparells de fred, corresponents
a l'exercici corrent de 1933, i
que pertanyen als carrers els
noms dels quals comencen per.
les etres T, U, V, X, Y i Z, que
els rebuts pendents de pagament restaran a tlur disposició
al Negociat de Recaptació, Passeig de Pujades, 1 i 3, fina al
dia 15 de l'actual, i que trenacorreguda aquesta data seran
lliurats a l'Agencia executiva
sense retare' de cap mena.
Tambe es recomana als contribuents per als restants arbitris que no s'assenyalen en
aquesta notificació, que s'apressin a retirar-los en els diee
esmentats en les paperetes d'avis que tinguin a poder seu,
iota vegada que després del
termini que s'indica en les esmentades paperetes pausaran
immedialament a l'Agència executiva.
Concurs privat. - La Cornisski de Politice Social adverteix
totes les cases que fabriquin
inäquines d'escriure que queda
obert un concurs privat per a
l'adquisició de dues mequines
d'escriure i una Ciclostile amb
deslinació a la Borsa municipal
del Trebali. S'atorga per a la
presentació de proposicions
cinc dies hàbils, que acabaran
el die 12 del current.
Place de proposIcIó. - Fins
al slin ti del torreta, a les dotze, s'admetran al Negocia! d'Obres Públiques de la Secció de
Foment, plecs de proposició
per a optar al coneurs privat
d'eniltunenat a les
portes d'entrada ,del Mercal de
la Concepció. al tipus de pese les 1.32423.

Moviment aeronàutic
--

AIR FRANCE
(Departament Aeropostal)
Arribades: De Tobas a les
7'48, anal) un paasalger; de
Marsella, a les 735, sestee; de
Casablanca, a les 1223, nnab
gis passatgers
Serlides: tstp a Casablanca,
ItF 7'55. amb un passatner;
cap u 'Marsella. a lee 1217,
sense; cap a Toben. a les 12'18,
amb sis passatgers.

nl
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EI ,Consell de 'Ministres d'ahir

ProPosats per unanindtat, són nomenats els peoposits; quan hi ha
discrepincia, es formulen tres ter11151 %ni dels obrers, una *Ara dels
patrono I la tercera dels delegas.
governatnentals. D'aquestes ternes
havia d'eacollir el ministre, però
suceda que liarla d'eaeollir entre
patrona 1 ohms, pel qual motiu inevitablement es detentara la 'Manca cap a una de les dues perts en

S'ACORDA AIXECAR L'ESTAT . D'ALARMA 1 ES MANTE
L'ESTAT DE PREVENCIÓ
Eh aprovat el projecte de Hei sobre la derogació de la de termes municipals
Madrid, 5. — Aquest matí slan
rennit els niMistres en Consell, a
:a Preside/Ida.
En sortir el ministre dc la Guerra, e:s periodistes li han preguntar
.:'. lava nomenat el nou Alt Cornissari d'Espanya al Marroc.
—No ens hem ocupar d'aixó—ha
contestar—, perqué al voltant de la
supressíii de l'Estar d'Alarma hen:
disentí( extensament.
A preguntes d'un altrc neriodi,ta:
ha dit que no slavia parlar de l'amu:stia.
El ministre de Marina ha manifestar als informadors que baria rebut una cornissió d'obrers de El
Ferrol, que li baria parlat de la
cris: que tras-essa la indústria de
la construcció naval en aquella població, i li han peegat que com Inés
aviar millor vagi a El Ferrol a r objecte d'estudiar sobre el terreny
aeeest important assumpte.
Els he contestat —ha afegit el
senyor Rocha— que no podia aliar
a El Ferrol immediatament, com
tren els meus desigs, nevó que el
da 13 (S el 11, encara no he decid:: :a data, entré a aquella ciutat
per atendre les demandes que en
aeuest sentit se ni han fet.
Si retardo una mica el viatge es
mes que res per a poder desglossar
del projecte general, que tractarà de
resoldre la cris; de la indústria de
la construcció marítima, aquella
punta que jo considero indispensas
bles per a resoldre urgentment la
crisi local de El Ferrol.
El ministre del Treball ha facilito: :a segiient referacia oiiciosa:
El ministre de la Governació ha docut compre de l'estat de Fordre públic
a bet Espanya. que és catisiactori.
En vista d'aix.ó, i despres d'amplia
de:iberacia del Consell, s'ha acordar
&jatear a tot el país l'estat d'alarma,
i subsisteix el de presenció.
Treball. — El Consell ha smovat el
projecte de Ilei sobre deraga.ld dels
termes municipals, autoritzant el miristre perqué el presentí a les Corts.
Alx i =lux s'ha aprovat un decret
huna normes per a l'eleceiú de presidents i vice-presidents de Junta
Mixtos, en els casos en que no ho
haz::: estat per unanimitat de patrons
í obrera..
Ha estat nennenats sots-secretari de
1:cesar, i Previsió el senyor Alfredo
al eló i Peris-Mencheta, ex-director de
Comerç.
Comunicaciona. Sla aprovat un de (rel restringint les concessions d'estad:as radiofòniques de perita potencia
i caracter local per a evitar interferCacies mútues.
Indústria i Comerç. — Decrets de
;ersonal, i un altre nomenant eh stuvera Bada, Iferuendano, Navarro i
Ara. peroue, amb un altre funcionari
que ha de designar el ministre d'Estat,
constitueixin la dalecació que ha de
:re:aladar-se Paria per negociar amb
França les relacions d'importaciO i expertació de productes en 7.Ire al nou
:astenia de contingents acordat pcl dit
país.
Agricultura. — Decret disposant que
els serveis relatius als 5urats de la
propietat rústica, i de la producció
i industries agricales, i la Comissió
Mixta Arbitral Agrícola, que depenen
avui de la Direcció general de l'Institut '12 Reforma A g r úria , passin a
:"ermar una secció especial dependent
de la sets-secretaria del mittisteri d'Agricultura.
S'acorde que el miniAre d'digricultura continui l'estudi del projee!e de Hei ,obre Farrendament de
eredis rústica i que a tnillor breve:a: possihle sotmeti el dit Projecte
a l'estudi del Consell per a da seca
in:mediata presentació a les Corts,
una regada aprovat.
Decrete admetent la dimissi ó del
director general de Ramaderia i In',..ries Pecuaries senyor Crisant
, acz de la Calzada, i nornenant, per
ezhstituir-lo, el senyor Leopold López i López.
Guerra. — El Cansen, a proposta
étl ministre, i donant per rebudes
unes instancias i patriòtiques sugg etions encaminadas a osbrinar cl
roe hi 'lag; de cut en l'existencia
t.e presoners espanyols en el territori
africa, i en tot cas fer les gestions
oportuaes pel degut rescat dels dits
presoners, acordà nomenar una comissió per tal que, d'acord amb les
a utoritats franceses que ja han ofert
l a sera collaboració i ajut, emprengui els treballs encarninats a tal fi.
S'anima una di s posició concedint
el cartee de general de brigada honorari al coronel d'infanteria en situaeió de retirat senyor Vicenç
Dias García.
Obres Públiques . — Decret facul_
1 t ent els Ajuntaments de poblacions
majare de vint mil habitants per
construir i explotar estacione d'autebusos de Hola, mitjançant la previa altoritratii del Minietti fi'
bre, N'Atiples.
El ministre d'Obres Públiques féu
una exposició detallada de! problema ferroviari en els seus diferents
sepectes i feat revele Jayrient ne.

cessitat d'e s tudiar i resoldre aquest
assumpte.
Donada la importaucia del tema,
el Consell ha acordar dedicar una
reunió especial al sea estudi i discusir:), i ha designat Tea-ministre senyor Vicem Iranio ; . er tal de presidir la convocada as•emblea de
transports per carretera, que hauri
de reunir-se aviat.
Marina. — Aprovant el reglament
definitiu del Consell Superior de
serveis maritims.
AMPLIACIÓ DEL CONSELL
En e l co,,,,en d c a t i„est „, a . aeui
s'ha estudiar detingudament la situació de l'ordre públic a Espanya
i despees d'amplia discessiö sha
acordat Faixecament de l'Estat d'Alarma i que subsistís l'Estat de prevenció.
Un altre dels assumptes que ha
ocupat la major part del temps d'aquest Consell ha estas ei decret fixant normes per a l'eleeció de presidents i vice-president dels Jurats
Mixtos, en el cas que no ho hagin
estat per unanimitat de les propon.
les de patrons i obrers.
El criteri que presideix la redacció d'aquest decret és ter una revisió en aquesta mena d'organismes.

Per a isserme president caldea tenle un tito' facultatiu o bé ésser funcionar; de l'Estar.
El decret tindra carácter retroactiu
i per tant els presidents i vice-presidents que no estiguin en les condi
cions assenyalades en el dit decret,
sera:: rellevats.
Sha parlat de s prés de la reforma
d'algunes dependències a distints de.
partaments ministcrials, especialment al
Ministeri d'Agricultura. i alta acordat
que els serveis relatius tals jurats mixtos de la propictat rústica, producció,
indústria agricola i la comissió mixta
arbitral ageicola, que depenen de la
Direcció general de l'Institut de Reforma Ariíria, formi secció especial que (lene:adra de la sub=erretaria
del ministeri d'Agricultura.
El Genero lia canviat imnressions
sobre el projecte de lei d'arrendamenta rústica, i el ministre corresponent es proposa presentar aquest projecte de llei al Comen de Ministres
amb la mejor urgencia.
Considera que P3 el projecte mès
urgent que ha d'anar a les Corts, ca7
si be en realitat encara falta bastant
termas per a començar l'any agrícola,
i con/ que. a mis, aquesta llei no pot
tenir caràcter retroactiu, alt arrendataris nn tel; pot aplicar el desnnnament més que per falta de pagament: is no obstar:t. convenient que
es discuteixi con/ mes acial millor
aquest projecte per si altres treballs
de la Cambra impedissin que la Ilei
d'arrendaments rústica no estigues enIle s tida per a la data necessAria.
La ba s e del projecte llei que
presentara el ministre • eea el projecte míe començaren de discutir Ira
Corts Constituents.
El minis— c tircira en compte es la
redacria Maquest projecte (As eritcris
expressats en la discus s ió del projecte
de llei de le= Cmistituents. i recellira
aquest crite-i i iniciativa, amb les seves ohse r va-ints priipies, que sotmeträ
¿ciprés al Camell de Mieistres, ner
a despee s sotmetre pruecte a l'aprovació de le s Corts
També s'ha tractat, en converses
partieular s . ile l'exaltació republicana
d'abir a la Cambra, i els ministres se
n'han congretulat.

es traben la major part de tes Companytes.
En el decret aprovat aval es deDevela la importancia del probleterminen certes condiciona per a
ma s'acordi celebrar un casen exéster president o rice-president dele
traordinari decidat exclusivament a
Jurats mixtos.
aquest estudi.
Les principais eón: Haver comSegons les nostres referències es
plert trenta anta, no tenle anteproposa el ministre convocar una
cedente peaals, i anda caracter de
conferencia en la qual estaran reprepreferencia, però tense qu eaixò
sentades les companyies dels tres
determini obligatorietat, ésser lligrups en que poden considerar-se dicenciat en algunes de les escotes
empreses totalment
vidides, O
socials, o ésser o haver estat funalliberades, auxiliades per l'Estat i
cionari administratiu.
totalment explotdes per aquest.
El mea criteri — ha continuat el
A aquesta conferencia acudiran
ministre— es que aquests jurats aetambé representants d'obrers i eletuin amb absoluta equanimitat; e9
ments tècnics de l'Estat.
En el Consell extraordmar: s acora dir, que ni fins per la natural indará la reunió d'aquesta conferencia clinació s'inclinin a una o altea part
i es finaran els temes que hagin de
en litigi.
descabdellar-se.
e.
Les propostes que forinuli la con
ferencia, constituiran el projecte
d'estatut, ferroviari, que sera sottnes
Les relaciona entre la
a les Corts per a la seva aprovechó.
Partit
U. IL T. i
Una de les qüestions que, naturalment, haura d'estudiar resmaSocial i sta
tada conferencia, será' la revisió geMadrid, 5. -- Els elements
neral de les tarifes de transporte,
puix que si be es cert que Espanya designats per a actuar de GOés el país on menys augments han mite d'eullae, entre el Comitè
nacional de la U. O. T. i
tingut els preus de transports, s'han
cutiva del Partlt Socialista,
fet sempre les elevacions de tarifes
ata caràcter general, i sense tenle després d'haver acceptat el
en compte les diverses caracteristi- chrrec, l'han declinat.
En vista d'això haurh de reques de cada tarifa, establint-se un
unir-se novament el Comite
sistema de notória desigualtat.
També ha tractat el ministre d'O- nacional i de la U. O. T.
Sembla que la causa de la
bres Paliques del problema de coordinació deis transports de carretera determinarle) ds Porientaelb disatnb els ferroviari i Ita quedat desig- crepant entre els clements mes
nada una Comissió que será' presi- destacats d'aquesta organitzadida per l'ex-ministre senyor Iranzo ele), que feria ineficae la tarea
i que es reunirá el vinent dia 1.5 per deis desígnala per al Comité
sotmetre al Govern la pintaste de
d'enllaç.
coordinació d'aquests serveis que
serà tumbe presentada a l'aprovaci5
del Parlament.
El foment del hiriere s
Encara que el ministre de la Goa Cankrie s
vcrnació no ha suscitar al Consell
la qüestió de la sena sortida del
Madrid, 5. — A la PresidenGovern. persisteix en els scus procia han facililat una nota dopòsits d'abandonar • aviat el t'Anís- nant comple de l'arribada a
teri.
Madrid del sots-secretari de la
No obstant, és possible que la Presidencia, senyor Torres i
crisi no es plantegi ara, pula que Campanyü, el qual ha realitzat
con: a conseqüència del passi del se- un vialge aerl a Caniiries per a
nyor Pita Romero a l'Ambaixada del
visitar aquellos illes.
Vaticà, el qual placet soll icitat
Es dóna cnmple fambé de
avui a la Santa Seu, s'encarregarà l'estudi realilzat pel scuyar
probablement cl senyor Lerroux de Torres ¡ 1,:ampanya, b obre
la cartera d • Estat, MIL/ciliar per tant situad() turística en aquell
que passi a la de Guerra con: s'ha- país. de gran intenta per a Fevia dit.
ronomia nacional.
EN croará a Canàries un alA més, el senyor :tfartinez Barrio
no es mostea propici a passar al mi- berg a La Cruz de Teieda. un
nisteri de la Governació, i con: a restaurant i un mirador 1/ la
mitjà d'evitar les dificultats que re- Caldera do Bendamar; Iln allre
presentarte la provisió d'aquesta car- alberg al Pla de Maja i diversos
tera és criteri del Govern mantenir
miradora al Mont de les Meren el sea lloc el eenyor Rico Abello cel.
al qual efecte es procurará vencer
la seca resistencia.
ADVERTIMENT
LA LLEI DE TERMES MUNICIPALS I LES PRESIDENCIES
DELS JURATS MIXTOS
Advertim a les persones a les
Els periodistes han soHicitat
quals interesal la publicació imaquesta tarda del ministre del 'Ere
mediata de les notes que ens enhall còpia. del projecte de Ilei sobre
vien que ola originals han de diderogació de la de termes municia
rigir-se tots a la Redacció, Corts
pals del decret fixant normes
5 89, ser pis, abans
viceper a l'elecció d president i
de lea nou del vespre. Els que
presidents dels Jurats mixtos.
erts arribin mis tard d'aquesta
hora o vagin adreçats a la
Sobre aquest darrer assumpte. el
impremta del diari: Barba:1, ni,
senyor Estadella ha explicat que ac,
no seran publlcats fins quarantualment quan els presidente i rice.
ta-vuit hores després.
presideuts dele Jurats mixtos són
Catalanes ,

Latioris de la Itep" indica
S'HA DECLARAT VA LIDA L'ACTA DEL SENYOR MAC1A 1 ES
ADMES DIPUTAT EL SR. MESTRE EN LLOC DEL SR. VELILLA
Ha estat aprovat un dictamen convalidant diversos suplementa de crèdit
Madrid, 3. — A un quart de ciaz
s'obre la sesaió, sota la presidencia del
mayor Alba. Focs diputats als escons.
Les tribunes, animades. Ning ii al I.anc
blaitaS'aprova l'acta de la sessiú antenor, discussió sobre un dels primera assumptes que figuren a l'ordre
del día, que es el dictan:cut de la Comissió d'Incompatibilitats, qual es
declara compatible el cIrrec de. diputat
amb el de sots-secretari del Minibteri
d'Instrucció Pública, dualitat de hincions que es dóna en el diputar radical senyor Arrnasa.
A continuació s'admeten a l'exercici del cärrec, a proposta de la mateixa Comissió d'Incompatibilitats, els
senyors Viciarla u diputats socialistes
Gonzalea Perra i Sabrás.
ta
trometen el arree diversos dime
(Entren els ministres de la Gotee
nació, Marina i Obres Públiques.)
Es dóna Gonete de la forma en què
queden constituides les distintes comisnona permanents de les Corta encarregades de dictaminar els projectes Je
Bel de cada departament ministerial.
El MINISTRE DE MARINA puja a la tribuna de secretaria i dóna
lectura a un projecte de llei.
El PRESIDENT posa a discussi6
el dictamen de la Comissió d'actes i
qualitats sobre c's dos llocs que que
den pendents de la circumscripció de
Ercelona-ciutat.
La comisski pro posa que s'admetin
com a diputats els Srs. Francesc Macla i Mestre, aquest dure:- en lloc
del candidat proclamar Sr. Abel VeEl Sr. PALET, de l'Esquerra, en
un vot particular, discrepa del criteri

de la comissió, i demana que s'admeti
com a diputat el Fr. Velilla, que és
el proclamat per la jama del Cens.
Sosté el Sr. Palet que el arree de tinene d'alcalde, incapacitat parcial del
Sr. Velilla. en una chitar roen Barcelona no signiiira res. molt nenys quan
com en el cas que es debat, solament
manquen al Sr. Velilla ttt vots per a
ésser proclamat diputat després (le restar-li els vote integres del seu disInicie.
El Sr- \
agraeix a l'Esguerra tune hagi sostingut la defensa
de la seva acta fins a darrera hora Molt rris ho Ira d'aerair quan ell
pensara actuar con, a federal, independent de l'Fsquerra Republicana.
Rupecta el dictamer de !a c o mis5ii: rerP crcu que eu r1 dictamen
sha interpretat la llei amh un esperit
poc libera!. i al set: jtulici en desunid anda la interpretació del legislador. que parla de possihles ceaccions,
emparedes en el earrec. I això
el que havia d'haver concretament
la Cornissi,S: si en el seis cas hi ha
ei nn coaccione. Demostra que no :l'hl
llagué el fet que el distriete en què
menys vots el ha aseolit ds aquell
en el qual octrpara la tinencia d'alifEia
i l President del Con-ell "curra lo
casealera del banc Mata)
Estä segur que la rae: i la justicia
estan de la sera part. i per aquest
motin demana a la Caed ea que aprovi
el vot particular del Sr. Palea
El senyor Tdl RIO I TUDUR T.
de l'Esquerra, explica el vot de la
sera minucia, favorable al ami particular, qtte crea de justicia. En
ala?" es ven que a la minoria d'Es-

ELS AUXILIS ECONOINICS
A LA CLERECIA

ipugui~egie

El ministre de Justicia lía porta:.
al Consell la proposta per a la cm:cessió d'auxilis económics a la cicrecia, en compliment del recent
acord de presentar un projecte de
hei per resoldre aquest problema
dintre de la prinera quinzena del

da.
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inepto el remar chapa per el «dar indicado, Amera alta abainno
baila lors wheripeido • M Eaddelepedla &pesa.

COrrel!1 unes.

Han quedat aprovades les linies
general, del projecte. que =erä
meditan/en: sotines a l'aprovació (lel
proper Consell de Ministres de ditirarte.
S'estableix la coneecski d'urna pensi6 vitalicia, ami) eärrec al espito!
d'obligacions a extingir del presa,
post, per aquells sacerdots que e s taven en Texercici (lel set/ ministeri,
Tadveniment de la República, en noblacions no superiors a tres mil habitants, i rete fins e la data na ha.
gin passat a servir reeterias de categoría superior.
S'establelx una escala gradual per
aquestes pensions, que eornençarà
amb un RO per cent dele sota que
tenida, inferiors a mil pessetes, fins
arribar al jo per cent pele que tenien
sois de ..,tres mil peesetea.
ALTI» QUISTIONS
El ministre d'Altreli pibliques ha
fet una extensa igg.elelb del problema ferroviari en relació al moment actual i amb les aspiracions
formulades per mitja d'escrita de
enllanta Iersoviaries demanant que
e: consofirli la sitnació jurídica en
relació arnh l'Estat i que s'autoritz:
una elevad ,: de les tarifes, allegant
la situació ruinosa de le, explota.
eione ferroviäries i el dèficit en qué

crZh(.hasS,a,

«olti/led en:

deecentada de los última. pin go o pagan par el suktripfor.
Ni

pede* 'Mere« eadie es as cheque de Ce...ronda ama fa

edroisiettadi amle becickelau
t'AA. &my a/
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Un XEC de 100 pessetes per a vós

Noniti s un demanem, en canvi, una patita cooperació. En les testes de Nadal, Pasqües i Cap d'Any, el s emp erno la demanda d'exemplars de l'ENCICLOPEDIA LSPAeA,
cota a present esplendid i de bon gust. Malgrat lis nostra bona organitzacle, atad producía certa congeatiú als nostres ti:anatema 1, con/ a oonseqüeacia, retarda inevitables en el despida de comandes 1 augment de cost por augment de perannal, etc.
Voleu ajudar-nos a reineiar aquesta inoonvenients?
Unir:linea us preguem que ene trameteu la vostra stabscrIpolú it aquesta obra
abans del 1 5 de gener vinent. Nosaltres correspondrem a aquesta atenció s'ostra
reconeixent en tal el seu valor l'adjunt xec,

DECIDIU-VOS AVUI MATEIX

APROFITEU L'OCASIO PROPICIA

A la vostra llibreria o a

Corte Catalanes, 679 ESPASA-CALPE, S. A. — Barcelona
i les fütils condi-

Desitjo rebre gratis i sense cap colmaron-A
ciona d'adquisiciú dc l'ENCICLOPEDIA ESPASA.
e" Norn

rrofFssiú

Adreva

•

........

A11911114101111019/IMMINIIMINNINIMUMNOZNICOMICI

1

MINOMMIMMOMMOMNIMOWO

tes en la cornissió, i s'oposa a la prórguerra no la guija cap altre interés
roga d'aquests suplements de crèdit.
que el de la legalitat, com ho detasSubratlla un dels dita crèdits, que putra el id que cl senyor Velilla no
ja to milions de pessetes, destinat a
és mes que un aliat de VEsquerra,
Obres
Públiques, que crea absurd conmentre que el senyor Metres és un
cedir, car el pressupost anterior no sols
correligionari. Fa algunts considerano esta esgotat shas:, que está intacte.
cions legals per combatre el dictahe el crèdit destinat a l'ajut ecnnómie
men.
a la Siderúrgica du Sagunt, que no
El senyor cAs. y.,:ervA defenpot pesar sobre l'Estat, que ha d'asa cl dictamen en non: de la comisfrontar valentarnent la resolució dasió• Al scu entendre, el cas del cccarel problema; peró encara posats en
fluor Velilla está claramcnt assenyael
cae daquesta protecció, el Ministre
lat en la incapacitat de que es parla
d'Obres Públiques te tritjans per a
en l'article setè de la hei electoral
aixó, puix que té integre l'altre crl-•
sobre els cárreci d'elecció popular.
Aixi mateix— diu — tcnim l'exemple dit.
Qu é hi di:: el Ministre d'Hl.
dels socialiercs que no presentaren
senda?
candidat per Madrid el senyor CorEl MINISTRE D'II/SENDA fa
dero, a pesar de sobrar-li vots, preconstar que aquest is un credit vocisament per evitar aquesta ineapatat per la Diputació permanent de
citat parcial. i seria molt trist i aixeles Corts, i que necessita la conxaria justes proteste s que ara Sosvalidació d'aquestes, ja que elit
tingusini uuuu criteri diferent al Ci12
acords d'aquella són només
marca la Ilci.
sionals fins que les Corte es rea
El senyor SOLA CArIZARES
unelxin.
intervé breument per explicar la poEl senyor PRIETO agraeix
sició de Elige Catalana. contrària a
explleacions del senyor Lara, per)
la proposta de l'Esquerra.
diu que hauria agrait mds que el
Queda rebutjat el vol particular
ministre Ii bagado aclarit aixe abant
del senyor Palet i s'arro y a el dicta' er tant, en vista de les percales
P
men.
eft enyor Lara, isi les que pugui dir
El senyor RODRIGUEZ DE
el ministre d'Obres Públiques no les
VIGURI demana a la comissió que
contradiuen, retira el ecu.vot parexpliqui les causes en que fonamenta
ticular.
la seca decisió de declarar la capaEl MINISTRE D'OBRES PUcitat del president de la Generalitat
BLIQUES justifica la concessi6
d'aquest crèdit per tal de minorar
de Catalunya per al arree de dimela greu crisi de la indústria sidertir.
tat a Corta.
IPiea. i afirma que en el suecessiu,
El senyor CASANUE VA din que
si aquesta indústria pot seguir funla comissió acorda la capacitar del
cionant, com sembla, tense el suport
senyor :Hacia davant de les condioficial, no es concediri et crèdit d'ad
ciona especials que concorrien en
no
sjojfka
nne
el
endavant.
u
cas
Aix'
aquest
El que no pot ier-se és que esa
dictamen, que te caràcter especial,
igualtat de circumstanciea hagi de
representi precedents jurisdiccionals
prestar-se menys ajut als obrero de
per al successiu. Si es' torna a preSagunt que als de Bilbao, i per airee/
sentar el cas, el Congrés decidirlo
s'acorda adjudicar-li l'encauce de
El scnyor RODRIGUEZ DE VI.
camilo, com es fa a iC3 indüstries
GURI es dóna per satisfet, i aprobilbaines.
lita l'ocasió per de:manar a la mesa
EL senyor PRIETO rectifica, i fa
que no concedeixi la paraula a cap
constar que quan, per a resoldre la
diputat que no hagi promes el arcrisi de la Siderúrgica de Sagunt, es
ree, cont acaba ¿'ocórrer ara amb
donaven nata :nena de solucione fan_
el senyor Velilla.
tástiques, ell proposà Túnica solució
senyor SANTALG, de l'Esque li semblara admissible, que era
guerra, deinana -a la Comissió que la de donar treball a la indústria;
refusi aquesta petició, i accepti el
pecó aquesta nomas pot éste:- una
criteri marear per lee Corts Cons- solució transitória.
tituents declarant perfectament comA continuació s'aprova el projecte.
patible el cartee de presielent o conContintia la interpellació del sesellen de la Gemeralitat de Catalu- nyor Badia sobre comete exterior.
nya. amb el de diputat a Corts de
El senyor BADIA remen el seu
la República.
discurs interromput l'altre dia.
El senyor ROYO V1I,LANOVA
Diu que les normes per a soluciodeclara que ell va presentar un vot
nar la crisi actual del nostre comerç
partiéular a la Comissió demanant
exterior poden concretar-se en les tres
que es declaré; la incapacitar, però posicions de que ja he parlat: paises
que el va retirar cc vista de la mort
del senyor 3faciä. No creu que si- amb els quals el nostre pot conocer
al mateix nivel( la seca batanee; palgui oportti discutir ara la gilesti6
sos antb eli quals pogués establir-se
que planteja el senyoe Santaló.
El senyor CASANCEVA insis- una transacció, i altres eri els quals
la política de contingents no podría
teix que es tracta d'un cas excepaplicar-se; neró cal plantejar en un
cional 1 que la Comissió en ple, exrepte la minoria socialista, va esti- tot el problema: que is i com hs el
que es va a yendrc, i que fs el que
mar que hi 1/aria incapacitat.
ea va a comprar.
El senyor VENTOSA I CALEapanya ha d'aspirar a prodtür tat
VELI., de la Higa, fa notar que
el que neccaaita, i tot l necessari per
una cosa és compatibilitat i una altra
la capacitat, i creu que de totes Ma. a la defensa nacional en temps de
neres el Congrés ha de fixar una guerra. Sobretot cal fixar-se en el
primer aspeete, ja que les necessitacs
posició clara, perque els catalans
de guerra, en realitat, son imprevisisapíguen a que atenir-se.
El senyor PRIETO, en nom de bles. En aquest sentit el !sastre pata
la minoria socialista diu que al seu necessita indústrics, i que aquestes
judici en els càrrecs de la Genera- s'encaminin en normes rigoroses per a
litat de Catalunya no hi ha inca- evitar les indústries artificials, que
pacitat ni hi ha incompatibilita t. Es tant de mal han jet.
evident que en l'esperit del legisla"famb4 caldea fe: de manera que
els nostres productes no siguin partats
dor va estar deixar a part els arrees
de Govern, i ;muceta clame (le ar- a ésser venents pels d'altres paisos, i
rees regionnts cal equiparar-los en
cal, tatnbe, determinar la quantitat,
aquest aspecte ala arrees del Govern nacional, i uis una equivocació
el
i sobre tot una insigne niciesa
úleill'taint
rincat.r.aacslunti'euginlidir7iacilit'airTtedreii°71;tixpre
impedir la represe:nació na- sentació, factor impartant, i que en
als
elemento
mis
representacional
mi:a
noriltecusirx casos pot Asee decisiu.
tías d'una regló, con: san ielubtaCal que el Gavera prengui una iniblement els que ocupen els !loes di- ciativa cn el sentit de fer respectar
rectius de Catalunya, siguin con: eón
aquestes normes als productor., perquè
avui els de l'Esquerra o e0111 secan l'exportador individual de bona fe no
demà els hornea d'altres partits.
es trobi mancat d'empar a l'estranEl Sr. PEREZ MADRIGAL fa
gel%
votar
va
constar QUC ell en la eornissie
Ve ara la qiicatió de com altea a
en contra de la capacitat del Precomprar. En ordre ala compradora,
sident de la Generalitat de Catalunya,
compraran aquells que tinguin Bichaserh això no vol dir que s'avingui
que ea vol des' irtuar per l'acord dr la eia d'importa:lb, que és cl menys
comissió, perque és absurd el criteri atemptatori la llibertat comercial.
Creu equivocada la tactica de cercar
sostingut pel Sr. Casantieva que .a
solament els grana tuerces, cant es ta
la capacitat a un dipute Iserquc il-torgui
esta gretiment riralalt, que fos el que ha a Espanya, menyspreant els mercats
de tnenor quantia.
dit ell ara.
peailso5t.ributaris
i r ies dita dfaerin
El Sr. CA,SANU gVÄ contesta al crwAiixrediji
Sr. Ventosa i calva que aquesta coEs refereix a la política comercial
rnissió pot aclarir això de la manera terminapt qua demanava, perquè amb Franca i diu que cal aualitzar
atribitels lactare que han determinar la sialai., seria ultrapassar les teces
tuació actual. La simuló especial de
eions.
França, que creo que era lintie país
Qugnt al dit :el Sr. Pérez Maque pagara Cl que comprava, la condrigal, I ell proposi aistit .a la Comissió fou per Ileialtat al Griten i del vertí en el centre del, mercara de
Govern en la seguretat qua si el se- tota ei,Pa"kos i obliga d Govern fraunyor Mari* no hágiles total Q perill ces a mesures restrictives,„ conaeqüendc mort no s'hauria declarat la leva cía de les vals Loti ja, poRtica de cona
'ingente, que ha anat estrenyent-se
incapacita,.
progressivarnent. Per tant, Espanya es
Es pesa a discussió el dictatien de
veurZt obligada a comprar 11113 a
la t.:omitiste, de Pressu postos cobre 0)11Erança que ella cns compra a noso:tenis
de
eredit
per
supl
de
vaiitlació
valor de IR 0111.3is l A pesseles Per a nitres.
Parla destaa:s de les /mitres reladiver:ng ministeris.
El Sr, PRIETO defensa un vet . el:ti:5 comercia% amb Anglaterra, Porparticular dels representante socialit- tug al i altres paisos, i Passa desPria
a
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Severa prohibe ve El time eciffli
radiada b ceetn.
tei
1 IIIIIII tErts es
ela del s'ayer Alarte!
pubis:sis
per
al neme- DE BARCELONA
- • Ã Catamyti
botita crisi parcial
boadagil -iiveit , aameat
la eispin
1,4/8811 DE L'AMENT1181
El Patronat Acolar de Baral latera
' '. L'Associació Protectora de l'Ensecelona, en la reunid d'abir
(1ttif0E1A %Mace)

Atila "orla set.
nana eatrant hi

ui

pessetes, repartida la majar part en
a parlar de lea relacions comercials
amb .Rússia per dir que si es recen* jornals.
••nnn••117
El PRESIDENT suspira el deel Govern soviétic politicament cal
pactar amb com bu han fet altres bat, per6 el s'Instar MATESANZ
nyanca Catalana, reprenent el cosdemana la paraula per pregar aire
Falos , en el terreny econbrnic.
Madrid, 5. — El Comitè ExecuAl. TEATRE BARCELONA
tum establert abans de l'any 1921 acordit proposar al ministerj
se auspengui aquesta -discussió tina
Tingue aquella PreoeuPació e GeS'assegura que el Govern, en el
tiu del Partit Radical-Socialista ha
i
amb el desig de cooperar a la d'Instrucció Publicas porque sique el senyor Badia torni de la
vern que iniciä aquell reconeixement?
Consell d'ahir, adopta l'acord de
Anit passada, ft3? .Bareelona,
guin
nonienitts
inestres
de
Barpres l'acord «ajumar la conferencelebració del Centenari de la ReDeclara que ell no està assabentat
comissió que li ha estat encomatingué lloc el primer dels dos
solicitar el plicet del Vaticä per
cia que sobre el tema "Les esquernaixença Catalana, convbea un con- celona, anal) destinució a les Esde fassumpte, per?, el cas es que s'ha
nada, car si no no hi haurà amb
tal de nomenar ambaixador d'Esconcerts de danses de CArgencotes
d'aquest
Patronal,
en
virres
republicanes
i
el
moment
policurs
entre
les
d'ensenyament
escotes
passat el temps sense que se'n säpiqui discutir.
panya prop de la Santa Seu, l'actina, amb el concurs del piaprimari per tal de premiar aquelles tut titt lea racultata concedidos nista Llufs Galve i, eis algun
tic actual" havia de donar aquesta
ga res, el cas és que ara Paguen' !M
El senyor BARCIA, d'Acció Retual ministre d'Estas, senyor Pita
a
aquest
organisme
i
en
nierits
que
demostrin
un
millor
nit
el
senyor
Marcelli
Domingo.
resultat
en
• a per petrolis act milions-alesRü
publicana, diu que no poden fer-se
Romero.
ball, del guitarrista Salvador
l'ensenyament de la Història arnit del concurs convoca'. a Cefecte, Ballesteros.
La causa de l'ajornament es deu
or, i ella ens paga solament 300.000
les declaracions que ha fet el miL'anunciada erial per a donar lloc
següents:
especial
senyors
aplicació
a
la
Història
de
els
prohibit
el
Govern
que
la
a
hayer
peeetes per diversos productes. Es
nistre sobre la compatibilitat o ina la combinació necessäria per tal
L'expeclació despertada per
Catalunya i d'acord amb els modita conferencia fos radiada a tot
tracta, doncs, d'un psi: que econòmi
compatibilitat d'un diputat, car no
de preveis les carteros que quedarien
aquesta artista es tradul en un
MESTRES
derns avanços pedagógica. El con-caments depulant,cosque
Espanya.
es el Goy ern el cridat a declarar
vacants d'Estas i de Governació, no
ple a vessar. Al tetare, al peo
curs es regirá per les següents
caldria corregir.
Adates Pasqual, Josep
això.
es promourit fins a la setmana ende la 'letra, no lit cabia pas
BASES
Respecte als paisos africans nosaltres
Albages Ventura, Josep Aragotrant.
El MINISTRE D'INDUSTRIA
espectador mes. Hi havia el
I.
Les
escoles
que
vulguin
prennes Labres. , Josep Erinengol
tenim un dèficit de so milions or i
I COMERÇ diu que ell no ha trac"tot Barcelona" i una mica mes,
EL MINISTRE
dre
part
en
aquest
cosieses
shauran
no podem els espanyols considerar
admesa d mis- d'inscriure, per tot el mes de ge- Vallverdú, Manuel BanYuls
tat mis que de fa un aclariment.
esperant, amb paciencia poques
DE LA GOVERNACIO
l'Africa com un pais estranger ni soSoan-Jesulad Blatler PiEl senyor DE LOS RIOS: Pesó
vegades vista, que comences
ner de 1934, a les oficines de l'As- nyol, Angel Barcons Alin, Slisenyor
5abriel
El
ministre
de
la
Governació
ha
bretot Ilunyi. Cal fixar-se també en
l'espectacle, cosa que SUCCCi
això és roles establir un debas dins
sociació Protectora de l'Ensenyança quej Callol Batalla.
conversat amb els periodistes sobre
la zona espanyola del Marros.
Yerran Cid
amb un retard considerable.
d'un altre debat.
Catalana, Ares, 1, principal. A la
d'Alarma,
i
l'aixecament
de
l'Estat
No pot dir-se que Espanya no coMonlian,
'Sanara
Crespell
CaCal dir, perb,'que els especiaEl MINISTRE D'INDUSTRIA
demanda d'inscripció l'asean d'acomha
dit
que
donada
la
tranquinitat
lonitzi. pesque estä ben sentat el
sals,
Josep
Egea
(jarcia,
Ramon
dors tampoc sso &mostraren
I COMERÇ manifesta que en no
panyar nota del nombre d'alumnes
que hl ha a Espanya havia considecontrari en el pressupost. pesó el fet
Madrid,
s.
—
Ha estat admesa pel
Enbregues
Beltran.
Janisse
Fergens
de puntualital.
ha fet sinó respondre a la pregunta
que tenen matriculats i, en el cas de
rat convenient aixecar l'Estat d'Aes que estem d'esquena a l'economia
Govern la dimissió de l'ambaixador
rer Fabregal. Manuel Gabriel
feta per algun diputas, de com el
La primera part edel programa
'd'escoles
grarluades,
dels
tractar-se
larma,
deixant
subsistent
el
de
Predel Marros, i aquesta és dominada
d' sa n a al Quirinal, st Gabriel
Castellä. Pan Grau Ball, Josep
senyor Badia, nomenat per a aqueses cornponia de la "Serenata-,
graus en que aquells estan distrivenció.
Alomar.
per complot, econòmicament, per alGuillermo Andrés. Enric Jara de Malats; una dansa de "La
ta Comissió, podia desenrotllar una
buits.
Referent
a
la
seca
estada
al
miUrbano, Pere llagó Bujons, Botres paisos.
vida
breve" i la "Dansa de Foc"
interpellació
sobre
aquest
assumpte.
II. Es nomenarà un Jurat que
nisteri de la Governació, ha dit:
Amb els Estats Units tenim un
Josep
de 'El amor brujo", de Falla;
(El senyor Alba torna a ocupar la
coi-tunean a funcionar així que sha- naveill una Mir,
—Jo seguiré poc temps en aquest
deficit comercial de nou milicias de
Misser Bastes, Josep M.' 'Montsó
la "Rondefia" i el bolero "Puerta
Presidencia.)
gi complert el terme de la inscripció
cartee.
pessetes or. i amb tot la política dels
Tierra". d'Albshsiz. i unes
El senyor BARCIA s'aixeca per
i que emetri el seu veredicte dintre Ferrero, Estere Pilareis SänEl ministcri de la Governació enEstats d'Units respecte d'Espan ya és
'coleares y Tango -, de Ballesrectificar.
la primera quinzena de juny de ehez. Jaunie Quadrat Rialp,
tra ara en una fase politica, i no
d'un traste econämic de màxim riy
Francese
Ribú
llo
ira, Josep
teros Ramos.
El PRESIDENT li adverteix que
I any 1934.
sóc jo l'home més indicat per a
gor. i caldria aconseguir d'aquest
Rocansora tnasenau, Joaquim
afegeix un altre debat al primer.
III. El Jurat complirà la seva
La segona part, de "Còrdova
aquest lloc.
país un traste menys liostí, mis a
Ser()
Sabater.
bi
Serrano
El senyor BARCIA: Es ciar, però
missió visitant les escotes insultes
i "Castella", d'Albeniz ; la "flapSeria grotesc que m'atribuís tecMadrid, s. — Avui sisa reunit la
So, aun) el que nosaltres Ii donem.
Pablo,
Josep
'rättia
Bujalance,
tants cops cont cregui necessari,
és que el debat s'ha plantejat.
Adía basca", d'Usandizaga;
nicisme polític, o policiac. Jo no el minoria de l'Esquerra.
Diu que els Estats rnits han arriperò d'una manera obligada al co- Joaquitss SIl lläs Maduell. Tomás
rumba "Cuba". d'Albeniz; la
El PRESIDENT: Bé: pub no
tinc. La meya gestiú davant el comEn
sortir,
el
senyor
Josep
ToViren.;
Iteginns.
bas àdhuc a la revisió per delegats
mencament i a l'acabament del ter"Dansa V", de Granados, i la
vull plantejar un tercer debat . Seplot pot harem estat mis o menys
mas i Piera ha dit que shavia analitd'aquell país de la comptabilitat de
me
assenyalat
per
a
la
celebració
del
"Corrida", de Valverde.
gueixi S. S. (Rialles.)
encertada, però això no vol dir res.
MES'ERESSES
zat a fons la situació política creada
cases exportadores espanyoles, tasca
concurs.
El senyor BARCIA diu que ni
També Ii han preguntat els peEn tots ella, Argentina deen la sessió d'ahir.
que és exclusiva del Govern espap.,
Elvira
Aliaga
1./Ssi
Casningú,
quan
esel senyor Badia ni
En les visites del Jurat, l'escota
riodistes sobre el servei que baria
mostró com era justificada la
El nostre anim—ha dit—estava un
nyol, i cal tenir en corapte que reHeilniBarlra
me
actuará
amb
tota
llibertat.
funciotà a punt d'acceptar una missió toril
encarregat ahir al director general
fama de qué venia precedida.
xic decaigut, i en aquests moments es
norme quantitat de cató que leSeisas,
nant d'una manera normal i oferint nia Benítez
la que te, no pot fer determinades
de Seguretat, i cl ministre ha conrosa que els barcelonins
troba eufúric de sentiment republica,
portem dels Estats Units ens es
Boiles Corles, Teresa CM
les
proves
i
deals
visitants
totes
manifestacions.
testat que es tractava d'un servei
bavien pogut apreciar &mal els
perquè ens hem adonat de l'esperit
oferta també pe: paisos de l'AnteN. a I s. J ose ti na Esquer Rue,
mostracions que estlmi convenients
El MINISTRE D'INDUSTRIA
merament informatiu per al Govern, democràtic i liberal del Parlament esmolts anys que feia de la darrica espanyola, que per nosaltres
Dernartlina
Est
aper
Valls,
Maperquè aquests puguin judicar el seu
I COMERÇ insisteix que en no vol
i que per tant no tenia gran imrera actuació de l'Argentina a
panyol, i és encara mis satisfactori
haurien d'estar en un pla de preVidal,
1-i/bregues
ASSUMprió
ria
treball.
sinó emir els escrúpols del senyor
portancia.
Barcelona. Tots els númerbs
que hagi estat amb el nom del senyor
Maria
Josefa
Fernández
Garferencia.
foren molt aplaudits i l'artista
Badia.
IV. El jurat. per a qualificar,
EL QUE DIU
Maca amb el que sha produit una
Una cosa semblant succeeix amb
cia. 31erce Fosses Ferrer. RoEl senyor DE LOS RIOS: Pero,
es veié obligada, por les insisprendra en consideració:
exaltació de fe republicana,
EL CAP DEL GOVERN
Isan,
Francesita
suba
Gelaborl
el tabac i el petroli.
si és que continuar la interpellaei6
tenis ovacions, a repetir tres
a) Els resultats obtinguts en orSba acordat, tambe, que si la inReferent a la dimissió del senyor
Es refereix després a la declaraés disminuir la llibertat del senyor
números.
dre a la formació dels alumnes, com Hervis :Miguel, Lisura Hidalgo
terpellació del senyor Badia es fa molt
Rico
Abello,
el senior Lerroux ha
ció ministerial, en la qual es parla
Teresa
Jou
Boé,
Pilar
Lara,
de
Badia en les negociacions!
a preparació per a una sólida iniEl pianista Lluis Galve—que,
extensa intcrvingui en nom del grup
manifestat:
Anna
Matabosch
Llarena
Llana,
de crear una sots-secrctaria d'ultraEl MINISTRE D'INDUSTRIA
ciació a la Història.
a mis d'acompanyar la dansael senyor Magraner per defensas els
—El senyor Rico Abello és perMora MontaMar, pesó si aquesta sots-secretaria
Pladebeia.
Carnie
COMERÇ diu que no pot succeir
b) L'aplicació dels métodes mo- ner, Isabel Nadal Villarifio, rina interpreta la "Sonata en
interessos de Catalunya d'acord asá
sona molt grata a tot el Govern.
no ha de tocar aquests problemes,
aquesta disminució, pesque el senyor
re" de Soler-Nin i la "Canción
la política económica seguida per la dermis en l'ensenyament de la HisTots creiern que ho ha fet molt bé
no cal crear-la porque no pot servir.
Joagninnt Ninot Nona, Dolors
Badia té ja un pla traçat per a la
de cuna" d'O. Espió — realitzi
tória.
desitgem que continui en l'alt 'loe, Generalitat.
Pesó cal tenis en compte que el
Obiols Vinyoles, Anlimia Pagès
seva conducta en aquestes gestions.
la seva comesa d'una manera
La
manera
com
aquest
ensec)
encara
que
está
disposat
a
dimitir
Prats
que es refereix a América una cosa
ELS POPULARS AGRARIS
El senyor BADIA demana al minyament és articulat a l'obra total Moreno. Maria Lluisa
excellent, que li guanyis les ovaaixi
que
les
eircumstäneies
ho
aconés la relació sentimental i una altra
Mauri. Maria 'Alerce Puig Pisonistre que mediti el cas, puix que,
cions del públic.
que l'escota realitza.
Sembla que el senyor Gil Robles i
sellin,
cosa
que
no
succeeix
ara,
si
la relació económica, i que per molt
gual,
Rosa
Ramon
Serra.
Josi no, podria plantejar-se un debat
alguns membres de la sera minoria
V. S'adjudicaran un premi de
no
existeixen
mes
raons
que
les
que
is
fieil
ui
la
primera
sepa
Sagrerit
Riera,
Matilde
que s'intensifi q
molt més interessant que el que s'ha
plantejaran al Parlament la qüestió
2.000 pessetes, un altre de m 5cso, dos
addueix.
Sòria
que la darrera es vagi reduint fins a
plantejat.
política en vista deis rurnors que vi- de Loso i guatee de 500, a cada un Sandio Ferrer, Josefina
Naturalrnent, que si a pesar de
la
uns limits molt menys que els acs'aixeca
Ruiz. Josepa Valles Vila, RaiSe suspèn el debat i
sobre
la
dies
nen
circulant
aquests
dels
quals
acompanyarà
un
Titol
tot s'obtinés...
munda Zaragoza Albis.
tuals.
sessió a tres quarts de nou de la
formació d'un front minie obrer i d'alDiploma d'Honor.
- Es cert que el senyor Pita RoPer últim es dirigeix al Govern
vetlla.
tres
esdeveniments
que
s'anuncien.
que
l'escola
premiada
En
el
cas
mero
va
al
Vatica?
—ha
preguntat
per dir-li que, tenint en compte toEn aquest cas es pretén aclarir la
sigui unitaria el premi s'entendrà
un informador.
11•In
tes aquestes consideracions, procuri
ADVERTIMENT
situació política.
adjudicat al mestre.
fer penitencia?—ha preguntat
orientar la política exterior espanyoParís, 5.—El jutge d'instruccin
el cas que sigui una escola
el
cap
del
Govern.
En
la en el sentit que en ella s'indica.
ELS AGRARIS
encarregat de l'assumpte d'espionatgraduada
s'entendrà
adjudicat
a
la
—No,
senyor,
president;
per
ocua
les
persones
a
les
Advertim
Si vol aplicar-se la politica de conge descobert recentment, ha proceLa minoria agraria ha a:abat la
Institució. perquè aquesta el distripar l'Ambaixada—ha respost un inquals interessi la publicaci6 imtingents cal orientar-la d'aquesta
dit avui a aixecar els segells
szva reunió a les dues de la tarda.
bueixi entre els 'nutres tal com esformador.
pesque
els
paltos
mediata de les notes que ens enmanera objectiva
rata a la casa que habitava la russa
El senyor Martínez de Velaste) ha
El senyor Lerroux Elia limitas a
timi just i convenient.
EL
QUE
DIU
EL
SENYOR
interessats per ella no puguin sentirLydia Stahl, a presència de l'acudit que havien canviat impressions sovíen que els originals han de diVI. El repartiment de premis
arronear les espatlles sen, response ferits per nosaltres. (Aplaudis
GUERRA DEL RIO...
sada, i ha estat exarninant nombrobre tnts els problemes pendents, adops'efectuara pública/1nm en la data
dre.
rigir-se tots a la Redacció, Corts
sos documents escrits en francés,
ments generals.)
Madrid, 5.— El ministre d'Obres
tant entre altres acords el presentar
que al seu temps s'assenyalara.
Catalanes, 389, ser pis, abans
El MINISTRE D'INDUSTRIA I
suec, anglès, rus i xinès
una proposició incidental amb el fi
Públiques ha manifestat aquesta tarNota.—
El
Consell
Directiu
de
de les nou del vespre. Els que
COMERÇ elogia el to amb que s'ha
Respecte als guatee documents que
que la interpellació del senyor Badia
l'Associació Protectora de l'En s eda als periodistes que havia arribat
produit el Sr. Badia, que no es frehan estat descoberts al domicili dele
ens arritin mis tard d'aquesta
a Csiclic en avió l'ex-general senyor
es descabdelli sense interrupció, amb
nyanea Catalana es complau a fer
qüent en una Cambra política, on els
americano Owitz, el sots-cap de l'Esl'objecte que quedi acabada abans que
Sanjurjo, que va sortir conduit de la
constar que, integrant la quantitat
hora o vagin adreçats a la
discursos acostumen a tenir, tots ells,
tat Major de l'Exercit, ha mandespresó de Santoña amb direcció al
la Comissió surti cap a Paris per a que destina als premis d'aquest Conimpremta
del
diari:
Barbara,
ir,
tat que dos d'aquests documents
un to combatiu. Crea que el scurs
negociar la política de contingents d'imCastell de Santa Caterina.
uses, hi ha un donatiu de ?no pesno seran publicats fins quaraneren absolutament confidencials i inrequereix una profunda meditació,
portació i exportació.
setes a la memória del malaguanyat
EL
SENYOR
un
canvi
d'impressions
del
HO
DESMENT
teressen a la defensa nacional.
i àdhuc
ta-vuit hores despees.
Madrid, 3. — Sha reunit la ComisJoaquim Folguera.
El senyor Eanjul ha dit també als
Govern. Per aix6 no rol contestar
sió dractes.
LERROUX
informadors que s'havia (knut compimpremeditadament i es reserva la
El
Sr.
Casanue
ya ha dit en acabar te en línies generals de la seva interEn sortir del Saló de Sessions fou
contestació per a desuses que hagin
voltat als passadissos pels informa- la reunió que s'Itavien discutit les acvenció en la interpellació del senyor
intervingut en el debat els altres
tes
de
Valencia
provincia
sense arridors el senyor Lerroux, conversant
Badia.
diputats que s'anuncien. Afegeix que
bar-se
a
un
acord,
i
per
aquel
motiu
amb alguns dels presents.
La minoria desitja presentar la proel senyor Badia està en tränsit
&llaman
de
tornar
a
reunir
el
vinent
van
comunicar
Els periodistes li
posició incidental en que es rectffl i la
d'ésser representant en les confeque un ministre havia declarat que dimarts.
política que aquesta preconitza.
rencies comercials que se celebraran
Se sap que els Srs. Lasnamié de
el general Sanjurjo havia arribat a
a França, precisament per aixe, el
Clairac i Serrano Sunyer defensaran
ELS SOCIALISTES
avió
per
ingressar
al
Casen
Cidie
senyor Badia ha suscitat aquest -eleun vot particular, en el qual s'aporta
tell de Santa Caterina.
En la reunió que han tingut els sobat des d'ara, i ell creu que no is
—No digueu mentides per treure un acta notarial de presencia.
cialistes han acordat les seaiients deincompatible l'una cosa amb ralea,
En vista que no s'ha arribat a cap
veritats.
signacions.
sinó tot el contrari.
acord,
ha
estat
nomenada
una
sub-coPerquè el senyor Sanjurjo pagues
La del senyor Casas per interpelAcaba dient que el Govern ha esmissió
integrada
pels
Srs.
Peire,
Ciingressar a Santa Caterina hauria
coltat arras gust les paraules del sema, Prat i Royo l'illano ya, amb la lar el Govern sobre els sUCCes503 de
calgut traslladar-10 a un aeròdrom
Bujalance;
la del senyor Vidarte pesnyor Badia, i que expressarà la beVII
finalitat d'estudiar IlléS a fons la poen automòbil, llaves anat en vol desque tracti dels de Villanueva de la
opinió respecte a les qüestions suspites a Sevilla i des d'alli novament nencia i els vots particulars i donar
citadas al final d'aquest debat.
Serena, i la del senyor Alonso (Brutu automòbil se l'hauria conduit a compte del seu estudi a la Comissió.
El senyor GALLARDO, agrari
El Sr. Sigfrid Blasco ha dit aquesta no) perquè s'ocupi al saló de sessions
Podía
fer-se
tot
això,
SCom
popular, diu que interné en la intertarda als periodistes que espera que de la repressió governativa a Cortita
reme que ho säpiga ningía
pretació solament per fer present
i Saragossa.
el senyor Martí- dimarts hagi acabat el seu nou estudi
Preguntat
també
davant el Govern el cas particular
la comissió d'actes i que a la tarda es
nez
Barrio
sobre
el
suposat
trasllat
d'Almeria, porque es tingui present
a Cidic de l'ex-general Sanjurjo ha podran discutir les de Valencia. proen les determinacions que es prensacia, pesque ells estan disposats a
dit:
guin.
—No hi ha res que pugui referir- que no es retardi l'aprovació ni un dia
(El senyor Arranz ocupa la presise a aquest assumpte, absolutament mis.
dencia.)
Es tracia — ha dit — d'actes tan ne.
res el Govern no tan sols no ha
Es refereix a l'exportació de raim,
pres cap mesura, sinó que ni tan tes com qualseyot alees, i si el seque diu que és objecte d'un mal
nyor
Lucia amenaça amb retirar-se de
sols ha deliberas ni canviat imprestracte injustificat als Estats Units,
Madrid, 5. — El senyor Aizpun
sions sobre la situació de l'ex-general la política i la dreta regional valencosa que pot remeiar-se amb la poha donat compte de la següent refeciana amb donar-se de baixa de la
Sanjurjo.
lítica de contingents.
rencia de la reunió celebrada per la
CEDA., aquestes són qüestions intiEl senyor HUESO, agrari popa¿CON ANIRA FINALMENT
comissió d'incompatibilitats:
mes de familia, en les qual s
no
lar, es lamenta que el ministre d'InSANIURJO A CADIZ?
tenen per que entrar ni sortir, ni to—Hem examinat totes les actea
düstria i Comerç no hagi estat més
ear-ne les conseqüències.
que han arribat a la comissió, i !toFerrol, s. — Ha sortit cap a Sanexnlícit en les seves manifestacions.
mes ens falten les actes que estan
tander el canoner "Cänovas del
Dio que la nostra política comerper aprovar per la comissió d'actes.
Castillo".
cial esta mancada d'una orientació
Em satinfà molt el poder dir que
Es diu que va a Santander a reconcreta i no te eficäcia. Censura la
en aquesta comissió d'incompatibilicollir el general Sanjurjo i conlabor de la Junta Aranzeläria, í diu
tats, a pesar que el seu comes es
duir-lo a Cediz.
q ue bans que preocupar-se de la
menfari per
' pretan delicat i personal, no abs
Santander, 5. — A dos quarts de
política económica exterior cal que
aentat un sol vot particular, la qual
dotze de la nit hem pariat amb el
es preocupi de la interior, dios
Madrid, 5. — El senyor Alba ha
cosa significa que els vocals de topenal de Sentaba, en vista dels rud'ella, de l'agräria. Critica la frondit als periodistes, després de la
tes les minories que la integren han
moro circulats sobre el possible
dositat burot:itica que creix al volsessió,
que
coincidit sobre el particular, amb obdimarts,
si
ja
ha
dictatrasllat del general Sanjurjo, d'on
tant de l'agricultura, i termina dient
jectivitat i imparcialitat absoluta, i
minas la Comissió, continuaran disens han manifestat que el general
que els agricultors necessiten una
han coincidit a apreciar d'igual macutint-se les ames de Valencia, tot
Sanjurjo continua en aquell penal.
gran estabilitat económica i que en
nera tots els casos sotmesos al seu
seguit les de Castelló i potser les
canvi : alls prestaran suport al GoEL ,SENTOR INFANTES
examen.
de Saragossa.
ven amb totes les se.ves
Sobre la interpeRació del senyor
ES TRASLLADAT
Unicament la representació sociaEl senyor MARTINEZ AREBadia ha dit que no sabia encara
lista ha salvat ele seus vots amb alValencia, 5. — El tinent coronel
NAS. conservador, es manifesta
pliK)
si continuarä dimarts. Per a deciguna acorda de caricter general, i
senyor Infantes, ajudant que bou
també sorpres per les manifestaWIMMIUMIMII.Wer91116•n
con.
dir-ho
es
posan
d'acord
amb
el
plausible
motiu
de
alzó
amb
del
general
Sanjurjo,
que
'compita
cions del ministre eludint la conGovern.
seqüincies politiques.
condemna al penal de Sant Miguel
testa al senyor Badia. Es lamenta
De no anar aquesta interpellació
Encara que sita publicat que la
dels Reis, bou tret ahir a la nit de
de l'abandOnament en que es troba
aniria la del senyor Azpeitia sobre
comissió acordà la incapacitas del
la presó i traslladat a l'estació del
la indústria consery era alacantina i
els funcionaris judicials separata
cines de con s eller de la Generalitat
Nord custodiat per un empleat de
posa de relleu la gran importancia
de llurs càrrecs, i si encara hi hade Catalunya amb el de diputat a
presons 1 una parella de guardia
que té al nostre vals la indüstria
gués temps es donaria sortida a
Corts, no hi ha hagut ocasió dacivil.
del camera, tan desenrotllada a L'e.
diversos presa i preguntes que hi
cordar-ho, puix que no sha preseaS'ignora el lloc on ha estat trasvant avui, la qual aconsegueix una
ha
»Mehala
tat cap cae concret per dictaminar.
••••••••••••n ••••••• nnn• M.O. .0
Radia.
raqueas de cinquanta milions de

a

ha estad
sito del

Alomar

E ay

Les minories
parlamentàries

DE L'ESTRANGER

L ater d espionatge

a França

¿Ha arribat Sarjurjo
a Càdiç?

o
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vincia de Valencia
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John .imote cap a Parts

Lei converes

produeixen decepció a
Alemanya

La formidable
estabda...'
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¡Per que s'havia th, preocupar si
cada vegada que li passava quelcom
hi hacia vi el defensava, i cosa extraordinaria, Ei suenen noves cela-

prerusa sernbla deduir-se que en alcions?
John Simon ha sortit de Roma cap
guno circols estranoers s'atribueix
Dcs de ilavors la sena ambicié no
ro s. an artiusra agries: i un caracter unilateral a la proposta tit1;6 limas. Cada dia hi calla mis
pel que sembla - seno.. i Cn :r, COI' endirien per satisfe, le, seves pssions
formulada pel Coreen francés a Aletrevista amb mnyti, prosseguirti el
manya de suprimir immediatament
de luxe, del joc i les dones. Cada
•viatge cap a Londres. on visitad, in:e;
so
per
cent
de
l'aviació
militar,
dia, per adquirir aquest diner, Ii calia
niediatament 3facDouald.
estendre les seves relacions: aixi, desen el cas que es firmas un comen;
A propósit de la conversa Mussolipris de cm/trinar per estafades sengeneral de desarmament.
ni-Simún, ores les noticies, àdhuc les
Una tal asserció serubla ésser
se enginyositat, arribä a crear negocis
que publica la peemos demosdaparenea mes i mes seriosa.
equivocada. ES evident que el Gotren que les ;lastres p rezisions eren
vern francés no efectuara aquesta
ro:creta:les. Aquetla con: croa tu, ha
a Deavitie
etavieky
supressió que proposa, sitió en el
tingut i io todiu tillir conseqüencies
L'estada de l'estafador a Deauville
ear que les grans potencies aerics
ratifiques, sin° que <*4 turn ia a un
no ha estat gaire remarcada. Era
es comprometessin a efectuar una
b(scanvi de Hales intormati:es. o midels qui juguen un o dos milions senreducciú semblant.
Ilor encara, a wka exposició de punto
se encaparrar-se, però potser deseo:,
de vista per par t de Mussolini. escolDeceptic1 a Berlin
fiant d'algú no es prodigä gaire. Lee
tada en silenci pel ministre angl.s.
berlin. 5. - Els resultats de les
seres estades alli eren per visitar haMussolini ha defensa: una vegada mes
ni/revistes celebrades gel scnyor
bituals de Cannes o Le Touquet que
del
rcarmamcm.
la Causa alemanya
Mussolini amb Sir John Simon han
lii haguessin anat a passar uns quants
El dure den haver ¡Tasa: que "repts causat alguna decepció als enrejen
dies.
ha !el 14,1 non es'org
tita
politics alemanys, oil es d;u que el A Biarritz
deloqüeucia per a incluir :Inglaterra
comunicat que ha estat facilitat soA Biarritz Stavisky intenta erdevea acceptar la tesi italo-alcmanya i a
lo e les dites entres-irles no diu res
nir artuo dels casinüs o obtenir-ne la
reto& jer la froh esa.
positiu.
gerencia.
Fou apartat prudentment, no
El fa que les noticies no fan canei.\is cercles governarnentals es
obstant eser tul diem assidu. Acumxer a resposta del ministre angles
guarda una prudent reserva sobre
panyat sempre d'una duna molt bella
chi na a entendrc que aquest no s'ha
aquest particular.
i elegant. menava una vida fastuopronuneiat en ..ap sentu.
Comentarle de premsa
sa mal un automòbil que obtingué
.-Inotaterra no ter consentir en un
Berlín. 5. - Comentant les conel primer isrernyi en un concurs d'erearmament d'Atemanya acuse trair
verses sobre la qiiestiO del deslegancia.
eis seus pro/'i$ inte,essos j scnsc ofoarmament, el "Berliner Boersen
Baris, 5. -La policía guarda gran
sar-se a la volluCat tel poblc, que en
resma sobre el resultat de PenquesZeitmig" escriu:
reretides ocasiono s'id ha dec lara canParis hauria de tenir en compte
ta en l'assumpte del Credit Municitrino. CO,,: mis duna 5 e9ada han reel següent fet: Alernanya abandonä
pal de Baiona.
marcat els diputots conservadors als
Ginebra el dia 14 d'octubre i proSembla confirmar-se que el prinConlans. Els couservadors són la base
cedí cl dia lo de novernbre a un
cipal autor die l'estafada és el rus
de la majoria
això
no
es
Stavisky.
Es creu que Stavisky ha
Tot
referenclum popular.
Xo es Pot posar co itabtc que,
fugit i es tener/ indicis que ha emfeu, certament, perque Franca li
caP i a la fi, Londres i París honran
demani a-a retrocedir a una posiriä
barcat cap a América del Sud. La
de seguir el tnaleix canti. Si encaro
pulida ha donat avis a tot: els vaianterior al t4 d'octubre. Alemanya
no s'ha arribat a aixa - cosa que,
xells que es umbela a alta mar, i
no abandonO Ginebra ptr a deixarda'ara banda, no es segura - iha
esecialntent els que es dirigeixen a
se persuadir amb prometences vad'atribuir a una perillosa yac:Nació
l'América del Sud, perque detinguin
gues de reprende, la vella política
del gabinct cingles.
Stavisky.
de la Societat de Nacions.
Franca i Anglaterra la temps que
Ginebra, 5.- Segons "I.a Tribuestar; d'acord sobre la necessitat d'asMac Donald 1 Simon
na de Ginebra" la pulida ha prosegurar pan curapea. El que es
-ay
Ram
Londres, 5. - El senvor
cedit a efectuar una informació sodiscuteix es el procedimcm. El desMacDonald tornarâ dilluns a aquesbre l'estada de l'estafador Staviskv
contentontent suscita! a Berlin rel reta capital. S'anuncia que immediaa Ginebra.
sultat de la COnVersa de Roma es un
tament ,'entrevistará amb el minisSegons aquesta iniormaciä, va
simptoma important. Al darrer moment
tre de Negocis Estrangers. Sir John
estar a Ginebra aquests darrers dies,
rus arriba una noticia de Londres en
Simcn.
sense que hagi pogut esser trobat.
la gaza es rarla d'un acord a que
Park, 5.- El senyor Dalimier ha
i
haurien arr ibar MussoliniSurtan
visitat
el president del Consell i Ii ha
la
i
sobre la qürstiá del desurmantent
exposat les condicions en les quals
la
sobre
de
la
S.
de
les
N.,
re/orino
el SI misten del Treball havia tinqua! el Parlan:ene angles s'ha manio/ coneixement de l'assumpte rercsoltament
eontrari.
festat
ierent al Credit municipal de Baiona.
Remarquen; que la noticia de LonA mes, ha lliurat al cap del Go13rindist, 5. - A bord del
dres esta en contradirció amb el que
vern docuinent: que proven la bona
- Conte floaso" ha lo t-nat d'Exes rep de Roma - que es on tenen
le
ansb la qual havien estat escrites
lrem Orient l'expediciú italiana
mes intcres a donar valor a la conles dues cartes referents a aquest
els
auspisota
ah
Tibet
anit
que
versa -, Berlin Paris. Probableassurnpte, que han estat Puhlicades
cis de VArachiunia
tuco den tracta, -se d'una daquelles
per la premsa.
La
dila
expedida>,
que
eslava
notieies que tendeixen a calmar aprotper 17 meta-mes.
tilda
const
it
restesions de ropini6 Sobce
sota la direeeiö de Fatmth,ntie
rit de conciliarle, del 'amaran,"
senyor Tucci. ha recorregul la
trances fa s'ha pa r la!. Si Hitler vol van ile Koksar i el Tibet " coifer-ho,
erenfardar nrgoriacions, pot
denla I. oxnbirant fofa la regló
Brinslisi, 5 - 1)e tornada del
ró t'ames a Ginebra.
des dal puni de viola arqueolii- vial ge (me ha efectual per AninPal a , i arriban! a assolie
Extrem oriem. rl senyor
i.000 j 6 . 000 motycs.
erli
Avista, 5.- Lord Simon ha assistit
alareani, interroga( pels perlaaquesta nit a la recepció donada al
diste' , ha dicho rat que pertot
‚es honor a l'ambaixada d'Anglaerren lluvia ballet un acolliterna. Durant la festa el ministre de
ment aummanient cordial, que
Negocis Estrangers britanic ha deatribueix a la gran considerad()
partit exten s ament amb el senyor
que es guarda per a Italia, esGrandi i amb els ambaixadors de
pecialment al Japó.
Franca, Alemanya i Estats Units a
Li na, 5. - Es lenen noticies
Referint-se al Gran Curda, de
tlelo suecessos oeorreguls a la
l'Orde del Sol Naixent, la mes
Sir John Simon i lady Simon han regia fronlerera amb Bolivia
alta dislinciö japaneaa, que tj
per pala d'unes tribus indies.
rut avui cap a Furt'.
tutu conferit per l'Emperador,
Se sap que uns 500 liabitants ha dit el senyor Marroni que
ho cciebrarb cap confeMaleo
atacaren
la
fáde San
rencia a Paría
i ndublablemenl li ha estat atorbrica de Proano, a la rigió migal deguf a la gran adiniratió
- Ei ministre anglis de
Parí,.
nera de Tamboraque, musant
que el monarca nipú experiNegocis Estrangers Sir John
pèrdues
incendis
les
deatroces
i
menta per la nació italiana.
és esperar en aquesta capital

Tornada de ('expedició al Tibet

Marconi
torna del Japó

Washington, 6. --- El missalga del president, senyor
Roosevelt, sobre l'estat econòmic del pals ha produit gran
impressió a la Cimbra de Repreaentants, en la qual es creu
lIte, si he es d'agrair ida termes,
dar, que tina expreasat, el
quadre traçal dea , dador per
als americans, i cal que el (Joyera prengui energiques mesures per a plantar cara a la
situada.
El secretara del Departement
de Tresoreria, senyor Morgentima, considera que la reacció
produida pel projecte de pres.
supost als cercles de Wall
Street, da fins ara molt bona i
deniostra les possibilitats del
país per a plantar cara al projade de reconstilucia.
Ha afegit que es preparen
mesures per a efectuar el cm.
l,rs in en 1 dels darrers Mi post ds.
el total dels guate es calcula en
800 miliuns de ilblars.
El senador sein sur Borah ha
presentat al Senat una propol'abrosita (') de hei

denla, a les 935, procedent de Roma,
durant les dues llores aproximadament que passara a París s'allotjara a rambaixada del seu país. Es
ca-eu que no celebrarà cap entrevista
amh els ministres francesos.
migdia r traslladarà a l,e
Bourget, per emprendre en avió el
viatge de tornada a Londres.
Les converses SimonMussolini han versat
sobre el desarmament
Londres, 3. - Le; informacions
nue es reben de Roma confirmen que
eis senyors Simon i Mussolini han
e s tat d'acord en que el problema del
desarrnament reve s teix actualment
mis importäneia que una reforma
de la Societat de Nacions.
Hom creo que el caräcter conciliador i positiu del memorándum
f r an c ès ha estat apreciat plenament
en el enes de les entrevistes celebrades pels dits senyors.
.4 Londres es din que si el Govern
alemany accepta prossegum les converses sobre la base del document
francés, abb podria donar com a resultat rajornar per alguns dies la reunió de la Mesa de la Conferencia
del Desarmament, però no ha arribat encara a Londres cap indicació sobre la resposta del conceller
alemany sobre aquest particular.
També es creu que el canceller
no rebri altra vegada l'ambaixador
d'Anglaterra sitió després que hagi
estat enviada a París !a resposta
alentanya.

Aolarimant sobre el memorhndum
París, 5. - D'algunes noticies re-

budes de restranger que publica la

materials deis quals s'evaluen
en 2 ruilions de soles.
A inAe, se sap que en la balussa resultaren cinc morts
t2 ferils.

La reforma agrària
hongaresa
5. - El zoinistre
d'Agricultura hongarès ha redactat el projecte dc Ilei per a
la reforma agraria. El projecte
prevea la facultat del Govern
per a crear cooperatives de producció i distribució agrícola.
El direetor del pla sera l'exministre d'Agricultura senyor
Purgly.
Budapest,

Acciient en una
canalització
Colmar, 5. - A la canalització que uneix el llac Blanc amb
el 'tac Negre, destinada a produje energia electrice, pisarles
a una diferencia de nivel' de
150 inetres entre ambdús ¡loes,
Ora produit una ruptura prop
de la poblada, d'Orbey. Les
aigües que refluïen amb gran
violència del Ilac Negre sorprengueren el director, un enginyer 1 set obrero. Tement que
es produeixi una important
inundació si el deshordament
del flac Negre trenca la reaciosa, el prefecte ha fet evacuar
les granges situades a la part
baiza. Han acudit a prestar 80cors els bombero i les tropes.
Les pèrdues pugen alguns milions.

Terminació de les
ses ions del Comité Central de la
Un vaixell mercant

U. R. S. S.
Moscos, 3. - Avui han acabat
les sessions extraordinaries del comité central executiu de la U. R.
S. S., que tenien per objecte estudiar la política interior i exterior del
Govern durant l'any transcorregut.
El cornitè ha aprovat l'actuació del
Govern en aquests aspectes, ami com
la política económica preconitzada
pchs comissaris del pohle per a l'any
corrent i el pressupost d'aquest caer.
cici.

sense igual
Kiel, 6. - El vaixell mercad
"Toulooae”, que deaphiea 10.500
tones, ennotinit cample de
la casa Willierusaen, d'Oelca ha
estat Mural avui F olemneroent,
despres d'haver fet proves a la
toar Bailada Els perlls amsegnren que el vaixell conatilueix
1. 11111 obre inestra de la datetrova-16 naval, sense parió en la
marina mercarla La vera velodial, en ple rendiment, fe de
15 millee marines.

fral HY &muna que PM'
Ist Tresureria dele Esteta Unite
es faci una declarad ó sobre els

VII el

denles deis GoVerns estrangers,
indicant l'impar( del que he
deixat de pulgar -oc.
Als cerdee polftics corre el
rumor que en una conversa
sostinguda pel prehident. s enyor Itoosevelt, anib el aenador
senyor Lewis, el primer inanifestä que potser seria p,aima
que el Congres ajornes les beves sessions fine a mitjans de
maig vinent.
Als centres ben informats
s'annnria que el senyor Charles
ale. Cain ha dimitil el sen ehrrec de prehidenl del Cansen
d'Administrara) de la Chase
National Bank, per a paasar a
m'upar rl nula lelo Arree .a la
n'Eral Light and Polvese0.

El nou govern romanés

El formen els mateixos
ministres de l'anterior
La política internacional reta
la matelx6
La situacia a Rumania sembla que
z'aclar c ix.•Eni z e Bratirauio i la cort
de Sinaia deu hazvr-hi hagul una dura i batí amb la victaria del
cap del partit liberal. :lira deu haner
facilita: la tasca de Tortures:u de formar el tuya tinnisteri.
La politico exterior, pera), dcurd
continuar les orientacions preecdcnts,

con ho trova el de Titoleseu al ministeri d'Afers Estran.
gens.
Bucarest, s. - El nou govern romanes está integrat per les mateixes
persones que constitulen el gabinet del
senyor Daca, llevat del senyor Branato. que no ha %olgut hacinar-tse
part.
El President del Consell, senyor
Tatarescu, continuará al cap del Departament de Comerç.
El senyor Titulescu continuará exercint la cartera de Negocis Estrangers:
el senyor Slavescit seguirá al cap de
la cartera d'Hisentla; el senyor Strag e seri nomenat sots-secretari d'Estat, annb atribucions especials en el

Contra el prill HItleria

i

La revolta
deis indis de Lima

sació de tea eatipulit'esui Aontea ele trusts que flguren en
llei de reconstitució nacional.,
El Banal ha apoyar per :una a
nimitat un projecte de resinlnrifi prenatal 15,1 senyor Borah,

Cap a una uni) deis
pahua hinca
Efectivanient, sentbla que cl govrrn
de Varsátda, que, ultra turuer donat
indubrobles demostracions de parifisIIIC i d'adhesió a Ginebra, ha crolucionat cap a la democracia, ha tres la
amb ¡'acord del govcrn sovietic, de ! rimar una unió báltica, Pera no amb la firtalitat d'una ofensiva
contra .91emanya, sine, j'Un:1111CW defensiva en cas d'agrcssió,
Constituint un bloc que reforei la
regio báltica. Rtissia i rolóttia mides
poden esscr oil Inotin de reflexió 1, er
a Alemanya abons de provar una
aventura que podria ¿tse,- pecillosn.
D'altra banda, san conegudes les inferid:ni: alentanyts sobre Ucraina.
L'acció que desenrotlla Polattia esta

perfecta harmonia amb el pacte de
la S. de les que preveu els pactes
dits regionals.
El que sorprin és l'actitud de IW
gan laborista onglés, que es converteix en defensor de Hitler. Estem en
riera paradoxa. El que ha combatid
ferocusett1 la democracia 1, sostingui
Per Bárgan desquiera de la democracia anglesa.
ei:

•Berlin - La premsa recull les

informacions donades pel diari londinene "Daily Herald" sobre determinats plans deis Soviets i de Polònia
als Estats Báltica contra Alemanya, i
les interpreta en el sentit que demostren els propòsits que persegueixen
els cercles influents d'ambdós palios.
Malgrat les reiterades rnanifestacions
del canceller alemany i les personalitats responsables de la política alemanya, aquests diaris posen de loanifest que se cerquen sempre els mateixos pretextos per a &Mur de l'esperit de pau que abriga la política ale.
manya.
-11'l emisor q ue el canceller enaria
'dispotat a oferir a Pohniia un pacte
de no-agressió a canvi que Polònia
estietias disposada a concedir a Alemana al gunes presibilitats per a la
seva extensió en teWtori no polonés és
qualifiact pels britana de la ptemsa
com a propòsit d'enverinar d'una maneta comcient ratmosfera internacjtal, ja que tot això Es pura mentirle

.1•1n16,

que es refereix a la política i a la seguretat.
El Sr. Tatarescu s'ha traslladat a
Sinaia, per tal de sonnetre a la signatura del rei els nomenament 'deis
nous ministres.
Formen part del nou Govern, a excepció del Sr. 13ratiano, personalitats
de tots els partits polities.
En sonnetre a l'aprovació del subirá els nomenaments deis nona ministres. el nnu President del Consell
sotmetrà també a la signatura del rd
unu decret sobre ajornament de les seosion e del Parlament fin, al d i a 31 del
corrent

Declaracions
reaou

de

Tata-

Paris, 5. - Interrogat pel corresponsal a Bucarest de "L'Intransigema'', el Sr. Tatarescu ha capressat
la sena adhesió a la política O ut han
vingut seguint els Governs romanesos,
con; ho demostra el fet que continul
el Sr. Titulescu al cap del ministeri
d'Afers Estrangers.
1.a nostra cooperació amh Franca ha seguit dient - s'inspira en un esperit tradicional a Romania. degut
len que saben, que tots els sens esforgas. com nestres, tendeixen solament a asse g urar la pan tan necessària
a tots el, palles.

Bratlano, cap dele 11bernia

.

Bucarest. 5. - Contra tot resperat,
el Comitè Executiu del Partit Libera! de Romania ha elegit per unanimitat per a la presidencia leo-ministre
Dinu Bratianu, germä dels
notables estadistes romanesos.
Encara que el Sr. Tatare s cu no ha
acahat les negociacions per a completar la !lista del ministeri, hom creu
que relecció de Bratianu per a la preiiili,nsia del ustit liberal aplanará moltes de les rlificultatss que se li presenta y en ne- a fos-mar.lo. i que. final„test. APe e leseu i Bratianu acceptaran ni-s í mateix, una cartera a la nova Pista.

L'activitat nazi
a Letonia 1 Hongria
Itiga, 5. - Aquests darrerS
dios la pulida letona ha efee.tuat escoreolls ttls locals de
diferent s gnu), a le inally6 que

efod tren ae I l\ lt propaganda
hitteriatia, hment eslat deseobella documento que no deixelt
lloc a dubte sobre els manejas
dele partidaria de Hitler.
La policia ha efectuat. ami)
aquest motiu, algunes (tetencions.
Els resullats oficiala no Benin donats a la publicitat fins
que les .autoritate hagin eätudial arnb delenció tots ‚lt documents descoberta.
laupinió, inquieta per aquests
maneigs contra el l'égira elidatent a Letbnia, reclama l'adopció d'enèrgiques i e f ica c es me
-surepaimlos.
Bucarest, G. - A conseqüancia deis retente ilesordrec provneata per Pactly itet elel g nula,
ha estat prohibit un gran MItittg eme baria esta( oreanilzel
per al (tiro/erige vinem.
Berlin, 3. - En els cercles politica
es diu que el govern ()alones no ha
rebut cap resposta dels Esteta 541tics a la ;.opols rIn garanties per a.
.artlar la indepenclincia

quita

Ei dissabte vinent tornarà a

començar la guerra del Chaco
Protesta per l'intz, nt revolucionari arg ntl
. Buenos Aires, 5, - A C01130qüència d'haver refusat el Paraguai l'arranjament propo.sat
per la Connesió d'enquesta tramesa per la Societat de Nacions,
que Bolivia eslava disposada a
acceptar, hom tem que la Huila
Maui represa al Chaco dissabte, dia en que , acaba Farmistici
eeneertat.
, Per tal d'evitar-ho es realitzen actives gestions.
Buenos Aires, 5. - Els res
presentants de la indústria j el
comerse han lliurat una respcctuosa nula al President de la
República, expressant Ii seva
edhesiö al Govern i exteriorittant la sera enèrgica protesta
Contra els fels ocorreguts recentnient.
, Per tal

de protestar lamba
contra aquesls fets, se celebrarat el dia i 1 un gran mftinp.,

que ha estat organitzat pelg
partits polftics que formen le
coalició parlamentaria.
A començament de la setmie
na entrant donara el Gavera
cnneixer ron vast pla d'obre"
pilbliques, que hauran de realitzar-se per tot el país, en el
qual seran esmereats alguna
milicias de pesos.
En aquestes obres laom creu
que podran trobar feina algupel
nitilers d'obrers.
Santiago de Xile, 5.-El pare
tit demòcrata ha publicat ue
manifest en el qual conderane
lco temptatives cotilla les auto.,
ritats constituides.
D'una manera especial cene
surn el pla subversin en el qual
apareixen complicat l'ex-president senyor i el coronel
ti rove.

bisbe de Magún- Un acord sobre les
exportacions
cia no vol banden:s
d'acer
hitlerianes
l'n equip hípic francès
a Berlin
, Berlín, 5. - Les auto -ml .1;

ePiSeúpals de Magancia han
deetülit El ite daira entlavant. les

0'J:testes i altres edifieis .le
mal äcler religiös, no siguin
•fnpavesats mes que anib els
celen!. pontificals.
• Per consegüent, no figurara
en els esmentats edificis el paamb la creu
(dia nacional
‘ell
a
rn'
molla de
Berlín. 3. selmana agrícola aleJiartja,
qae faldee lloc del 26 de gefier
de febrer, ulla
II
iln gran concurs hija; internaclunalment al qual ofieialment
he)] eslat invitades gran nombre de nacions estrangei es.
El Govern francaa ha eonleatal en un to l null cordial aeceptant la invitattidt d'Aten:tuya i
cionnnicant al mateix tenips que
el ministre de la Guerra francas, delegara un equip d'oficials
de l'exèrcit. Sera la primera vegrada, després de la guerra, que
sah exercit francas participi en
concurs hípic alemany.
BerEn, 5. - El bose de)a
viilltehte de Berlin anoinemit
SnhOrfolde. d'una extensid zte
eta mil hectin s ies, ha estat
destinat a pare 'nacional. Ei
%/tiran bisons i diverses especies' d'animals amenaçats d'extircid . a Alemanya.

'lo •odem publicar les
4111 ter °re g ode e quIe
fin ruin escrito en ratall
l ' It in b un timbre o signa.
Lora coneguda

Londres, 5. - La Federaciú N es
cional de Fabricants d'Acer anuncia
que está a punt d'é gser signat un
acord sobre les exportazione d'acer
amb destinació a les construccions
anaritimes, , entre els fabricants del
dit producte del Regne Unit i els
de França, Belgica, Alemanya i
Luxemburg.
L'acord es reiereix als preus i a
la distribuciú dels mercats entre els
productors britänics i els del cantincnt.
Londres, 5. - L'acord estera eh
vigor durant els sis primera ruesos
de rany actual, com a periade d'assaig, i d'acord amb els seus termes,
els mercats d'Anglaterra i, en general, de l'Imperi britanic, queden
reservats als fabricante anglesos.
F.Is fabricants continentals han.
acceptat centralitzar les vendes i exportaciú dels seus productes entre
les mans de la Stahhverksverband,
de Dusseldorf.

Depuració de la
burocräcia a Bél-

gica
Brusselies, S. -

La Nada ha de-

tingut un funcionari de la secció de
gràcies del Ministeri de juitItia
un altre funcionan del Tribunal de
Brusselles, els quals 'havien posat
en llibertat, mitjançant tortes su.
mes, diversos presos.
EJ Consell de' ministres ha pies
racord de procedir a la revistió de
la insteuccit.', dels "dossiers . dele
funcionaris que donaren proves da
falta de eivisme duraut la guerra
els qua!, seran estudiats per un col.
lepi integrat per alta magistrats.
El rei ha sancionat aquestes decisions, i per tant el ministeri eme.
tinua en les seves funciona,

fide

Ead Sij) X* Pe er. Al7jt re Erdi
ELIkATIKEßloioi LC 1 N . --E- M A

fleffleentelnlinernewmairanquirm.. •

L

If

Catalaniebia gmterea
Dies enrera publicáis, en gene
mateix lloc un extracte& Ice critiquen
aparegudes als diaris madrilenys
propòsit de rexecució d'una obra d'un
compositor catalä, Joaquim Serra, per
l'Orquestra Sirnfbnica de Madrid. Ele
comentases favorables a l'obra cansenta donaren fe de rexit obtingut pel
:lastre jore mesic. Ili ha hagut, pero,
UI periodista que ha publicat al diari
"Il Sol" la curiosa reesenya que reproduim a continuad();
'En su último concierto matinal, el
maestro Artnis quiso dar a su publico
el merecido descanso tras de la tensión meningea exigida en el concierto
de obras de Strawinsky, en el Capitol.
Sólo música entre la mäs favorecida
por el sufragio pública figuraba en el
programa, desde el "Trío serenata"
hasta "Los maestros cantores",
"Muerte y transfiguración", que se
tocaba por primera vez en los conckrtos matinales (el programa esta
mis seguro que yo de ello), y las estampas de Borodin y Sibetisse, que
seguramente no se reg aron pos última
vez en los mismos, formaban el protrama.
Es decir, para que la reseña sta
completa, hay que mer.cionar e/ estreno de una obra premiada en el
noveno concurso de la Fundación Concepción Rabel!, viuda de Rornaguera, y
que se titula simplemente "Variaciones", a pesar de toda esa "coda" circunstancie Ea sa autor el Sr. Joaquin Scrra, de quien nos advierte el
programa que nació en Perelada. (Gerece) en telele, y fui Mechado de Morera. Ha ganado mochos premios componiendo "coblas" para sardanas, y
otros varios de los concursos Rabel!,
que seguramente tienen mucha importancia en Gerona o en la capital del
Estatuto. También ha escrito obras
para dos "cobhs". en lugar de una;
para música de cansara, que ha obtenido premios en los concursos Pablo*
y hasta tina obra lírica, que st titola
"Tempestad Conjurada", titulo que
acaso sea un nombre propio como "Soledad Villafranca".
En las "Variaciones", que no desmienten su procedencia, intervino eficazmente la pianista Srta. Enriqueta
Garrete, quien, tanto como el autor,
fueron amablemente acogidos por el
auditorio."
L'autor d'aq uesta pintoresca gasetilla ha volgut restar, modestament, anònim, i es Ilästima perquè es perdrà el
rec/am que estàvem disposats a fer-li.
No es tracta, ecidentsnent, de cap critic musical responsable, de cap músic ni de cap errth ti música; altranient, no parlaria arnb aquest to tan
ridícidament provincia de la "tensión
meningea" que, segons ell, exigeix
concert d'obres de Strawinski, ni diria
bajanades tan voluminoses corn la que

Per un homenatge de la
ciutat al mestre Pau Casals
La feliç iniciativa de l'Associació de
Música "da Camera" demanant que la
dutat de Barcelona, per mitjà del seu
Ajuntament, tributi tas homenatge al
mestre Pau Casals, en ocasió dei 300
concert de la sera Orquestra, ha desvetllat l'entusiasme i unanimitat que
j a era de preveure. Entitats musicals,
artistiques, culturals, professionals, esportives, econòmiques, han trames
llur snés entusiästica adhesió a la demanda. Pot ja afirmar-se avui, tot i
encara manear algunes adheslons que
han estat anunciadas, que és tot Barcelona, a través de les seves entitats
mes significades, que sala sumat a
la instancia que sen presentada dintse pocs dies, i amb les degudes
honors, a l'alcalde de Barcelona, dernanant que l'illustre artista eatale sigui
nomenat Fin adoptiu i predilecto de
la nestra ciutat, i que sigui donat el
nom eminent de Mestre Pau Caseta a
une de les vies importants de la cmtat, digna
di gna d'aquest honor. Heus aci
la llista de les entitats fins ara su'nades a aquesta magna demanda a
l'Aiuraament de Barcelona:
Aseociacia de Música "da Cansera";
Patronat de rOrquestra Pass Casals;
Orquestra d'Estudis Sinifenics; Cobla
Barcelona, oficial de la Generalitat;
Cobla La Principal Barcelonina; Trio
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Fe11411 "Pebeta; Itediegigió
:,:Nr oOp4 a riaspodel ,
LES ESTIZENES
lar** db`" Br4 Alter*
Martinenc; Club de Natació
El lector, si vol, *roba,* el tito&
lores; Chite Ifidde de Sareeletta.
heu llegit que En Serra ha gumeyat
»Pu vodevil mueles a raes*Asiociachie Oboene did Cancera ; Cir•
multa premis component COBLE9
.
agok
al liosa ep reeaponent de la cereot, Arded ; Corrieron% Club; Malee
PER A SARDANES! Alee; és, verau de l'Art yeti; ADL.AX; Cerda A r. o leUeru. titol ja Ii dirä prou de'
Figítine
Linaes
ment, ignorància integral. I amb
a güe de baut
inotitut Cataál Naif* numa de iackcia ca trama. Cal
aquests antecedents ja no sorpria, és de Rítmica. Plietica; Linea Sucia- advestir, tasunateir, que no ea pas
Una de les coses que mes pocanta la protagonista quan estä a
dar, que aquest repórter tan indbcualéra ni menys divertit dit sigui
drien redimir el cinema de tenses
nista de Catalunya; Institució deC
punt d'entrar el teatre.
mentas intenti ter burla incivil dels Teatre; Teatre "da Cantera"; Penya amb amable eniemisme— que multes acusacions con u se li ilatscen al daAquest lacte, aquesta contenció
ooncursos de la Institució Patxot, que
d'aqueizes "Pipas de Oro" que ens munt seria !a facultat — si fas usaArtística Carlea Garriga.
%lob que es realezas el film, es troLa;
suposa importants montés a Girona i a
les contpauyies forasteres i que
Radio Associaidó do CataNnia:
ba a cada mornent. De l'apera nc.
da com deuria — de recollir la poe"la capital del Estatuto - . El que si dio Barcelona; Societat d'Atracció
obtened iza gran hit entre llur
ala difusa en l'obra Meterla — en
en sentim més que alguns frag
blic
incondicional.
sorteen. pecó. es que les planes d'un
Forasters.
l'obra literäria poética, sentón, i no
ments entre 'bastidors, perú no zn
¿Per
que,
pera,
diari ccrm "El Sol" estiguin a disaquests
vodevils
Institut de Cultura i Biblioteca Po-.
ens referim als versos p.ecisaveiem reo, sinó és el públic. L'cx•
pereció de gent de tan poca soleen.
de l'Esparayol, anal) música o sense,
polar de la Dona; Associació Prosee-.
ment — i donar-li una expressió
pectació d'aquest ens indica tambe
cia. que no seden fer res més que lora de l'Ensenyança Catalana; efe- tenen tan poc esclat? Em penso que
plástica fettt que aquella secreció
la presencia de l'emperador, perú
posar-se en ridicul i P osar- hl . de Pies' col Eqüestre; Circot del Pitee; Pu'co és pas difícil d'endevinar-ho. Els
poética — aquell ferment. diríem —
tampoc no el velern. Cap personassada. el mateix diari. Encara que ho lestra; Lila Espiritual' de la Mere vodevils mackiknys arrevistats,
ge no es desespera ni declama; tot
(de la qual ja fa temps vareen parignorin en alatina redacció madrilenyaj de Din de Momserrat; Casa d'Arepro que tenen èxit és perqué són
és dit en to menor, i sols aixesa la
lar una vegada), que un autor ha
interpretats, ultra per uu grup de
la Institució Pasaos cens-oca concur- rica; Acció Social Popular; Jamba.
vea amb uns primer:, plans etnia.509 internacienals, que sen coneguts,
noies mis o menys boutiques, perü condensas en Na-mules de lleves i
Catalanista.:. Atasen liegionaljeta‘ Bartics quaa parla alió que en diuen
per nana a G i rona. a "la capita3 del celona Vena; Casind L'Armota del
que fan un cert goig, per alguna que es apta per a reprodue-se en
l'honor militar, posat - en joc en
.l'esperit
del lector, en forma (1
Estatuto" i a moltes altres capitale eu"vedette" famosa per la sena graPoble Nou; Associació BORnoea; AC una
batalla ext.aconjugae És tarorecreades,
hi
.
vagi
ges
directament
ropees. En trn dels més recents. con- cid. Femenina.. kssociaeió Instructicia o per la seca bellesa, 1 aleé) es
be una mostea de lacte delicat la
vccat per la secció d'Estudis
per obra d'unes imatges ja realitprecisament el que Inés manca avui
va, d'Obrera i Empleate de l 'Ad anta
maisera de resoldre l'escena del
eses, política i socials de l'esmentade
a l'escena de l'Espanyol. Sense això,
de Barcelona: Agtupació Guita-rtion
duel, reflectida en Theo i Mizzi,
g"Fter. b els cineistes han preferit
Institució, el premi ofert era de- mil rad Schole; Actteatió Valencianista
sense una "vedette" femenina que
que en un reces del bese esperen. inMutan esterlines, i el Jurat, cnnstituit d'Esquerra; Ateelau Empozdanes; Cer.
faci goig de debes que desvetlli per un cansi mes planer, i e aquesta
a LaHaia,e1 formaven el Prof. Doeton
mena de .-ottiprensió p -ofunda, pera
quieta espantats, el resultas. Mizzi.
la sera grada purament personal
cte B arceloní 1. Obrers de Sant Josep;
Anzilotta President del Tribunal per- Re‘sidtncia Internacional de Senyorela noia lleugera però amb un gran
l'admirada) dels espectadors, les es- inconscient, del sisan que és la poefons de bondat, anee dificilissim en
:manees de Justicia. Internacional i pro. tes Estudiants Centre Moral del ro- cenes de earieter galant no tenen sia prefereixen ració pura, l'acció
fessoe de Ores intentationae a la Uni- ble Nou; LyteUM Club; Casal Naciol'ambient de malenconia de l'obre.
cap mena d'atractin. Fan mes aviat
directa, superficial unes vegades,
versitat de Popa ; Imilkeer W. lt M.
;quina creació en fa lance Ullrich!
pena. Seres inútil, dones, que a l'Es- pseudo-profunda, quan, mecinicanalista de la Barcefoneta.
I, al costas d'ella. Magda Schnei•
panyol. s'encaparrin a triar obres.
ment, per linvadenament d'unes
tan Eysinga, Rector cle la lJniuresitat
Orfe Gracias:: Orled de Satis:
als
vodevils
els
poder en ei de Cristina, delta, mes
Sera
inútil
que
imatges ritmadee, o l'encadenament
de Lerdeo. :lumbre del Tribinal Per. Orfeó de Cegsses de Senta LlAcia; Orein música o els sicosis pelats, que
ritmat d'unes intatges qualsevols,
que no pas ingenua, que és el quamanent d'Arbitratne, et rig e Pg.
fe4 "El Posee": Orfeó Atläntlda:
intentin provatures (l'obres inda filificatiu que han acaparat les clames
de P. Maspons i ex-Ptesi- Orfeó" L'Eco de Cata unya"; Assoprodueixen, amb cert: films dits
dent de l'Acadèmia de Legialadó i ciació gurevuense deis, Cora d'En ne, o mis profieres. Per a salvar-se
joves americanes en els sous p ad'avantguarda, un estar diriern padintre del genere frivol i giesst,
Jurisprudencia de Barcelona i Detegst Clavé; Orle() afartinenc; Orfró Gerpers de noia pura. 1 despees Gut'
rapoétic, pe pa que no te res a venrúnica provatura que poden fer amb
tal Grundgens en el paper de baró,
¡te la Institució Pamot Les obres trate amb la comprensió, per inconsvasienc; Orfeó alentserrat del Cengarantice de reeixir, és la de refor- cient que sigui, del men, sine més
meses a aquest concurs podien isser tre Moral !n'enteja de Grieta: Gen.
l'home preocupas constantment per
çar
la tompanyia, si tués no, arnb aviat amb el :rifle d'estupefaents.
escrites cci qualsevele tl eorta Mea' mann? deis Oriento de Catalunea.
la fidelitat de la seca muller i, per
una primera actriu apta per al gelea, en inglés, en afemine í en acera
tant, cruel i implaralde. I WolfSegueixen rebent-se adhesions.
Per aixes quan apareix un film
nere.
Es
a
dir,
alece
no
és
ja
una
landis. Des pees de relátele. la freti. cament d'entitats aercelonines. a
gang Liebeneiber en ' el de Fritz,
en el qual hom troba en l'estat naprovatura a fer: h una qüestió pretució Patar4 pes1io e4 *!ataati oficines de l'Asseciacie de Mesica "da
i Willi Eichberger en el de Theo.
tural aquella roesia tan sofisticavia, sense resoldre la qual és
und Volk". del Prof. Rudolf Laun, Camera". Vía Laietana. 46, cinquè, teri commenent-ho tot el músic, enda, Ileon se sorpren que cl cinema
d'intentar
cap
provatura.
eeel
el qual fon represeutant d'Austria en
Prefectura),
on
carnas per Paul Hörbiger, la figucera (davant de
usO hagi encara aconseeit isser
D. G.
el Tractat de St. G erosain-en-Laies La facil itet el formular( d'adhesie.
ra que, diriem, serveis de gula emoalln, Per ?) mes encara que els resP. ala jet arme de la PubliestiU
tiva a l'espectador. bell film. en
litaadore només excepcionalment
CIRCde l'"Atlas Internacional de Núvols",
cl qual el sentiment no exclou mai
slagin proposat guíe Ire los. I, no
Teatre Poliorama
del Comise Ifeteorolägic listornatiottal,
la intelligéncia: un antimelodrama.
obstant, és potser en aauest cami
i a coneeqiikeia de Concurse* diverl'Olympia
tigres
a
Ueons
i
podriern
dir, que esnercm que trenque
es
troha,
no
solament
la
reKROKOWSKY
MINA
sos ha publicat, entre moltes altrea
carà la trarlicle del programa setdempció, sine, el denti veritable i
La notabilissima violinista russa
Ha
estas
anuncias
aquests
dies,
obres. "La Marche d'F:spagne", del Mina larokowsky, que tant dixis
manal.
definitiu del entente.
amb un cert sensacionalisme, el deProf. Jacaues Flach, ele l'Institut de obtingué en el seu concert de preANGEL FERRAN
Aquesta s enearie l'experimenta
but de Cliff Afros a l'Olympia.
França; "Leoner con Sizilien. s3o-7s" sentada. a Barcelona que done temes
l'espectador davant de "Liebelei Certament és un bon domador. Prede la Dra. Lila Deibel, arxiven de torera a Audiclons Intimes, moya'.
La poesía dolç-amarga — no agresenta una pantera amb la que, juga
Munir; "La >s'alele orientale d'Al- Vaheo dia els seus trionsis en el
MOLT AVIAT
i a la qual amanyaga com a un gas. dolça, perque d'agre no n'hi ha ni
Photee V d'Atagon. Rel de N'ardes", concert que celebre al Poliorama.
Un parell de tigres, inés impreesio- un bri. i Es tan dolça que la gran
del Prof. Constanti afarinesete de la
Mi n a larokoesky, en agnest conen la monumental
quantitat d'angostura no la notes
nauta que la pantera. i un paren de
Universitat de Cluj (Rumania): "The cert, s'imposi novament concertista
al gust, sinó a l'esperit — la poesía
lleons, un d'ells da q ue sts tan imsoPerProdusold
Doctrine of Personal Right", de S.
alias
poderosa
i
segura,
tècnica
de
dote-amarga de l'obra de Schnitz
portents, emb aquella crinera que
Hutchinson Harris", etc.
ció impecable, una .sonoritat potent
de reniod'una
manera
tan
natue
r
h
i
f
l
u
x
els
surta,
argots,
sentida,
Jo veu, dones, el crític (a) musical
i un sentit del ritme i del fraseig,
pinten% d 'estar engabiats. Cliff tre- ral, tan suau, tan 'tense estora, que
de "El Sol" com les ironies que ella
perfectes.
balla amb el sor, nu i ajotó fa com
l'espectador arriba a no cesar senimaginat que feia a propòsit de la
El programa, de gran virtuositat
a mis viu el perill de la sera pro- tir la protesta per la injusticia de
Institució Patxot sdn, sitnplement, des- f mes que suficient per a posar en
ximitat amli les Urce. Hom no es de les coses i del món per no malafinacions grotesques. La oeva actitud,
evidencia les faculta ts d'un artista.
pot estar, quan s'acosta a les bisties
Un film B. O. R.
menar la triste bellesa de les seres
altrament, apareix molt clara: ha apeo- era integras pel "Preludi en mi", de
j les inquieta i elles es defensen
victimes. Un arriba a tenir por que
fitat el fet d'hatee estas executada
Bach: Sonata "El refilet del diable",
les
urges,
d'imaginar-se
la
pel1
amb
si la vida fos felie desapareixeria
a Madrid una obra d'un compositor cede Tartini; el "Concreto" de ('la brienzejada del domador tacada de
tot rencis del& moments de (cliEls estralls de Roosevelt
talä per restar una mica de verf sobre
cunar; "Ave Maria". de Schubertsa
ng.
cual i aquesta intuícoses de Catalunya. Pesó sich, vera- Wilhet my ; 'Moto Perpetue". de
a Hollywood
En
un
descans
Cliff
presenta
dos
que
ció
aconsola
de
teta
la
tristesa
meist, no té cap impartancia.
Ries; "Habanera".le Ravel, i "La
cadells de tigre, ele pren als braços traspua n'ira. E l cruel encegament
La política del nou President deis
Campanella". de Paganini.
i els acosta al palie. A les senyoEstats Units te preocupas tus bon
del merk enganyat, la intonseiencia
de Barge'ona; Quartet de Curda de
Mina Krokoweky executi aquest
res, sobretot, els fa illusi6 de veurels
nombre d'estels; una vegada els
Barcelona; Sextet Toldrä; Sexeet dificil programa d'una manera mage gois ta de la dona adúltera, san
tan
de
prop
i
de poder amenVagar trampet grotesques que la vida
sous, despees els prohibeix els trasBarcelona; Quartet Vocal Santa Cenifica, havent de repetir l'obra de
la pell vellutada dels petits felinS posa a la joveotut i de les quals
cilia.
passos, etc...., en fi, ha regularitzat
Ries i elegir en el programa una
arrupito
entre
els
braços
del
domatant la vida de la iodústria cinemaCcneervatori die Liceu; Academia
Romance de trister.
la joventut tionlia tot amb tot
dor.
tografíe,. que quan s'estrena un film
de Música de Barcelona; Institut
El ptiblic, no tan nombrós coros
eternament, com daten Cristina i
Despees d'aquest descans teient Frita, la parella d'enamorats— mala Hollystood, on testen el costum
Musical Academia Ardevel; Aseoeia- l'artista mereixia, prodigi a Mina
del
doun
delt
ajudants
o
comparsee
que
les personalitats de la cinetnacilids
aplaudíKrokowsky els mis
ció d'Estudiants de l'Escota Municipal
grat el cruel desti que per un moloador, no solament tarebe etnb el Ment el& separa, El pacta, l'autor
de Música; Acadèmia f arga
tografia que hi assisteixen parlin pel
4sclga ments, aixi com samba 31 pianieta
coa, sine) també arob els 3-siembres que contempla el man amb un pesmieräfon, que d . encä d'aquestes reMusical Molinari; Academia Rema: Pero Vallribera, el quid. ¡a no cal
nus, fer un simulacre de l'una greco- simisme indulgent, esti. enzetnat
formes les estrenes es converteixen
acompanyi, totes les ebrey
Conservatori Femení; Academia Marromana amb una 'leona, que de tan
en "mítings".
shall; Academia Aislar(' j Ncr- amb :a soy a reconeguda perfeeció.
sei pel sueste. el pare de Cristina,
joganera
cont
un
arnansida
sellada
J. G. C.
A Glòria Swanson II han recia.
mal de la Generalitat ; Institut 'Picnic
i en, china com una imatge del tiroNo
guita,
ans
gosset.
solament
hi
mal el suplement cruns impo,tos de
Eulalia; Professorat Mema Espi SchrUtaler, adolorit pel
Ii
ofereix
une
loistecs
am
b
la
beca
l'any... 1928, i se liba fet 31.000 dócolar Blanquerna; Associació d'AlumNOTICI
de la leva fina i cercan( en va qua
o els hi &ice menjar damunt del
lar,. No sabern l'abast que en aquest
nes de l'Academia Elisensa; Junta de
que
Ii digui que hauria posolució
La Schola Omites:mica. Aeuespit.
afee hi té Roosevelt, pena seguraSant Nicolau de Elanquerna; Esco- ta Associacié, dedicada al conreu de
gut
El final de l'espectacle — i que
ta Superior d'Agricultura; Escota ;nment que hotn Ii carrega la culpa.
la caneó popular, i a l'ensenyanient
Vieira,
ti
•
A
ielere
niaart
.
tlic'
t
de
funció
vol ésser respecte mes sensaciodustrial de Barcelona; Foment de l'Art musical, celebrarä al seu estatge go...1111.13.111111n111n--prismàtics
gala
a
rOpera,
uns
que
nal — es una motocicleta fent servir
Liric; Patronat del Teatre Líric Prätda', el proper diumenge, a les sis
dues sanies de la galeria tenen,
de velädrom les relato de la gäbia
L'ascensió de Lee Tracy
tic i Escota d'Art Liric; Escota del
de la, tarda. la reglamentaria Junta
cauen a bale en el moment d'en,
la qua! es de forma esferoidal— i
Treball; Eeeola d'Eneinyers MurNo fa molt remarcares/1 un excelgeneral. Pe r tal de procedir a releevoltant per damtint d'una parella de trat l'emperador, i eetan a punt de
trials.
cid del neu Camiseta
lent film que km prejectat com a
Ileons.
tocar un oficial, Frita, que assisG. A. T. C. P. A. C.; Folnent del
I.a Junta Directiva convida tots
eomplement
en un programa del
Un altre bon dinero del prograteix a la represeingiú amb el sen
Trabad Nacional; Acadámie de Cienli ailtiZS Cantaires j SOcia protec- ma es el cavallista Vaseoneellos, 'que arnic 'Ilesa El primer, que te una Capitol. Es tractava de "Anterican
eles i Arta de Barcelona; Cenegi toro que concorrin al dit important
Bluff" ("La verdad semidesnuda fa marcar al seu cavall una pita intriga amb una baronessa, aprofita
d'Advocats de Barcelona; Cambra Ofi. acte, co el qual podrían exPostr.hi
dirigit per Gregorio La Cas a, ami,
de passos complicats, que el la danque el seu marit és al teatre per
cial del Llibre; Germandat de Sant totes les qüestions que creguin éeser
Lee Tracy de primer actor, el qual
sar 1 fins galopar endarrera. Tot
anar-la a vente. Pena el baró, que
Cristòfol, xofers de Barcelona; Calle- d'inter è s per a la Mona intielege
en feia una meravellosa creació.
plegat irruir el/solicitas i elegäncia.
sospita, torna a casa sisan, d'acagi d'Agents i Comissioni,te3 de DuConcert per Vadeó Catalä i Ces.
El paper principal d'un film ginI hom no sag qué admirar más, si bar-se la fundó, i estfi a punt d'aros de Barcelona: Cambra dr l'Au- ble Barcelona. — liess aci ei proestava a punt de "rodar - Charles
la trace 1 paciencia del eavallista
tomhbil de Cataltinya: Foreent ludes- grama del coacert popular que es
trapar-los. Fritz torna al teatre a
R.
Rogers "Baby in Ihr lee Boa"
la intelligeneia del cavall.
trial i Tienic de les .Arts de la Fusta
punt per a conèixer les dues noies
tara avui, diada dels Reis, a les einc
esteva també designas a Lee Tracy,
D.
O.
de Catalunya; Cambra efercantn:
deis
prismatics,
i
entre
elles
i
de la tarda, al Palau de la Músic
el qual ha refusat perquè soiament
Cambra Oficial de la Propietat Urbados oficial!, s'inicia un doble
Cetalana;
II donaren prop d'un milis:, ele pesTeatre Amateur
na de Barcelona; CoHegi de l'Art Meapassionat entre Fritz i Cristina,
setes. Aixó prova indiscutiblement
jor de la Seda; Associació de Viat••••••••n•
lleuger i alegre entre Theo i Mizzi.
Orie6 Catalg
que aquest actor ha pujat, puix que
junta del Contera ¡ de la 'flash*,
Mentrestant el pare de Cristina,
"El cant de la Senyera", Millet;
A BARCELONA
adhue es permet el luxe de refusar
de Barcelona; Escola d'Infermeres de "Fum, fum, luna", Pujo!: "Bella
d'una germana morcentractes com l'esmentat.
El "Grup d'afieionats a l'escena" amb el record
la Generalitat de Catalunya; Collegi companyia", Pérez Moya; "Caneó
ta solterona de massa sigilada, del¡fent parlat de "Anterican Blut.;
celebrara avui, a dos quarta de cine
Notarial de Catalunya; Associació
de les palles", Vives; "Enlaire els
xa fer la seva filla. Fritz aconse•
i ens plau esmentar mmi filumu dc
de la tenla, el segon aniversari de
d'Empresaris d'Espectaeles; Artística cors!" (cor de nois i orgue), Marguelx rempre amb la baronessa,
complement que es projecta actualla aova ;Muele), amb Una tunee,
Culinäria; Agrupació de Medres Di- garida Orfila; "El cant dels oeells,
perra en el mateic punt que el perment si Capitel lud t arnb "Centratcomp osta del sainet de 5..Roasinyol
rectors-eoneertador s ; Associari6 del
Mines: "F,ntre flors", Nicoleu;
que
s
eritat
revela
la
Park", "Herd to handle" i que parts
"EI trioint de la c i en" , e Is comb• rat del bares li
Merca Iluso de Valen de Parcela
"Caned de Nadal", aotneu; La Nadóna
la
Fritz
per tito% segun. traduccid "Duro
día en un Rete de Porteen Crehuet, el !un') ja sospitava.
na; Federació Obrera Cateaste; Cel,
dale", Sancho Marraco; "Ara is
ha
res,
hi
que
no
.d'hon3r
paraula
"L'Aquí, dele
de pelar", la direecia Es a eärree
anya" i del /Pilegi Oficial det Practicares de Medís nat el divi /dentó", raleen.
del
clau
la
trobat
ha
baró
de
pera)
el
Mersvyn Le Rey, realitzador de
net d'Angel Guimeri
Baldicina i Cirsugie; Sindicas de la
II
pis de l'oficial al secreter de la
"Soy en fugitivo" ¡ "Vampiresas
,rgne".
Ida Hotelera i Cafetera: Deganat de
Caiga Ilareelema
¡Ave muIl,r i es fa Inevitable el
Pm". El film, d'un ritme ¡gil, té
Menees Nacignals: Federgió Sine.
Sardanes
molta semblanee arnb el de Gregoduel, que Es en les condicions mes
cal d'Obreres; Assoeigió de Mese,.
Noticiari
"Surtiste del vailet" (Primera ate
ria La Cava, puix que igual que
dures. Fritz mar, i Cristina en sa
Pintors; Associació de Eanel ona ri s de dicie), Pep Ventura-PO:31; "Viola
l'altre ens conta len' peripeeies d'un
en recolzar-se (le cara a-berho,
la Generalitat; AU0e l eei6 Neeional
boscana" (estrene), Lluie M. M¡.
"ES PASTORETS" AL TEA- une flnestra per plorar, cau al caragent de Publicitat, encara que no
d'Eneinyers d'Inclastries Textils; Es- floh; Pertint" f eltrfludi 14m,
TI! STUDIUM.— Les duee
arriba a tenir l'humorisme que en
cala Professional per a la Polla; C11:, bert; "J1411" (e stren4), JOIditlit% presentacions de "Els Pastorets", de rer I ea mala.
l'altre trobt el tu realitzador. Ja.
legi Oficial del Cos d'Agents ComerIfax Ophüls, el director, ha porSuru; "Falqga" (estrega), Toldri;
Jalea I4. Foleh i Torres al teatre
mes Cagney, pot tonettut encara, i
cial' ds Bandeas, 0110111111111118, A.
tal Uquelita :celó amb un tacte
"Cent dele jures" (eetrena),
Studium assoliren un gran tut.
MarY Briand, q ue recordem deis
tico-Musical; Quieerts Cetelepiet As.
(»id Catalâ 1 Copla ilArcegarta
hom eslava d'aeord en quä ebtin• triedi nari i, en dir tac te ens sembolle temps del cinema Inste tenen
sociaciii d'Alumnes de rEscola d'Engi- "Quatre cençons populars estala.
bla que apliquen) el mot isttht gprogueren un «p ub:ni perfecte i una
cura de la interpretacia.
nyers; Societat Mútua de Mestiza iare nos" (primera audició), Pujol:
presenteeió artistiea i actuada. 1:enA les planes de "Mirador", Setres "La Confiarea": Ferieracie Ca- a) "La porqueirole", "Els tres
fe7-ntise q u ti;
l ar nplePrt c.a "g
tusiasme dels petits ve abultar-se ama) ritu» rii aa (al'Pro(¡at'
bastiä Gasch rica tenientes de la
talgna de Cecs; alindaras d'Al-Pinte segadors", t cl "Aquestes muntaelt apleudiments drls gratis, Avui cantrll cle foca de passiä, quan no
programada, feta sense miraments
Teatrals d'Espanya; çollegi claertitexe
nyes", d) "L ploma de perdiu":
i denn, * dot quarts de cine de la era note— en realitat no eta meses,
l que fa neSSar desepereehuts films
'crt 3 ', " Vent frena« de trainuntana".
d'Ebenisterfa.
i Opinas ho ha viet i ho he fet —
tarda, ti representaron per darme
tan
excell-nts com aquests que hem
Club Marltigs de jezglpa;
v efa4g
que un "heder" eoin aque li t que
ettmentat.
Ir; g
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Les mares dels vencedors
plorant la tragèdia dels
vençuts

Competència
—
Sembla que en la Huna entre les
productores en produir film; d'envergadura con] "Gran Hotel", de la M.
M., "Si jo tingues un milió"
"El signe de la Creu", de la Paramotete "S. O. S. Iceberg", de la
Universal, i "King Kong", de R.
K. O., hauria quedas un xic tildarterida la Fosa encara que contracta a
Lilian Harvey — d'una importäncia
mes gran de la que sembla a primera vista—, pecó ara és proposa a fer
el seu tornb en un film que es titulara "Music bu the air", que es fa en
les versions anglesa. alernanya, francesa, italiana i espanyola; que nasaltres sapignem. da la pellicula que bat el
record de diferentes versions.

Els americans faran films
a Rússia
A conseqüancia de les noves relacions entre els Estats Units i els Soviets una firma americana ha decidit
fcr un film rus. iewis Milestone, que
ES rus i diri gí "Res de nou a l'Oest",
ha marxat ja a Europa. I:argoment
és tres de "Nicolai Keurbev". milpa
Ehrenbourg i Lamense Stallings. que
ha anat ja cap a Rüssia. farä ;'adapfacie. Es titulara "Red Srmare" ("La
Plaga Roja").

...primers

plans

UNA NOTICIA DE LES ILLES
BERMUDES. — Llegim que Janet
Gaynor ha arribas a les illes Bernsudes i que viatja — naturalment —
d'ineagnit rigores. Per la nostra part,
mis compremetent a guardar el Se.
eret.
UNA NOTICIA PARAMOUNT.
—En un deis seus darrers noticiaris
ens presenta el linxament dels dos
"gangsters" que no fa molt tingué !lec
a San José. No ens atrevim a felicitar els reparters que filmaren les esCeneä de! linvarnent. Suposem. no obstant, que a Amèrica el reporta'.ge hanrä eonstimit un axil.
UN FILM DE GRIFFITH
COLORS. — El celebre director que
is a punt de cemencar "World Outside", amh .Ann Harding en el "red"
principal, es propasa realitzar :temed
film emprant una nava tècnica de filme
en colors.
L'ACTIVITAT CINENIATOGRA•
FICA A ELSTREE. — El Ltellywood durant l'any que ara.bem de passar, sha imposat i 'na creat
räpidament un del: centres de produccid, que aquest any que comence
ore solicites perqué el puguem considerar el mes important d'Europa. - luHas Hagen ha deetarat que per a ene
guany pensa que produiran trentaals films. A nart de film s cu rts. docernentals,

UNA ASSEGURANÇA PER A
LES "GIRES". — El productor
Lasky, per a aigunes escenes quelcom perilloes del nos: fiatt "I am
Suzanne" ha aasegurat les "girls"
que hi aparcixen per 1.200.000 delars. El nombre de "girle" que s'han
valoritzat per aquesta quantitat is
de 6o, o eigni, a 20.000 dòlars cada
una.
aliMMOMINIMMIn

TIVOLI
Segona setmana de la
formidable Creació de

La sexuada de l'any
Una meravellosa realització d'ALEXANDER KORDA
Produccid London Films
distribuida pels

Artistes Associats

Esport feineni

birana, arnb les avionetes de la seva
respectiva propietat.
A mis, el pilot professor de l'Escola senyor Josep Carreres,
acompanyat del senyor Josep Canodes, efectuaren diversos vals de flanA ment de propaganda del segell prosin auscultan pels que reporten: els
infancia, amb l'avió "Plus-Moth",
fets esportius de cara *ostra. La NeuPropietat de la Generalitat de Catatra dereciti per aquel! *lec d'esporti- lunya.
ves ha estat des del sea comeafallelle;
En resum, la tasca realitzada
per la nostra Mtlelatia pasea la uva
aquests dies Ion d'una veritable imnai.rença al correr de la Llibreteria portäncia, havent-se aconseguit sula sera jeventtit a aguan escalera
mar prop de 25 borles de vol i reunir
pi, del Pas de l'Ensenyança i el sea
un nombre de 20 pilota entrenant-se.
enlairantent, potree mana »bid!, en
Per a les properes lentes dels Reis ,
eis actual: estatges de lo Piafa d'Estambé es prepara en aquell AeròPanYttdrom un intens moviment i per tal
Nosaltres, des d'aquestes pagines, rede facilitar. l'anees de palie, l'Escontasen, a les sin:pi:Signes noies del
cola d'Aviació Barcelona establiri
Club Femrni i crEsparts serenitat
un servei especial d'autoómnibus que
serrnitat. Que romo, que senten pc1 seu
com de costum sortiri a les deu del
Club sobre pu g i a guanera altre dimati de la Ronda de la Universitat,
gurm-ne esPerit de caprlleta,el qual sa - cantonada al carrer de Salmes, amb
lamen: ha fluctuat en les enfilan pera tornada a dos quarts de dues de la
rttrorrar•-/es
tarda.
Abans que tot, amigues, salves el
vostre Cl,.?'.
PILOTA BASCA
Visca el Club Fenicia i d'Esports!
—
F. .1.f. i
Front6 Novetats

SERENITAT1
Derna el benern2rit Club Ferneni i
crEsports celebrara I seva Anemblea
gcrarnat anua/.
Entr • relement ferneni ofecle al
Club h lis tedia expectaci3, matiz'ada,
en part, per la manca de perscno de
pros solvin:ia esPortit a que es lulguin fe, cdrrec de la direc, i6 del
Club.
La .1 soüa °dual, o fuer de lo Junta
actual ro/ plegar. rhi ha alguna, coi%
la seva Presidenta. senyoreta Torrents,
la %poi arnb un entusiasme i uno continuitat dignes de fot elogi porta les
regnes del Club des de la seva fun&trié, que tener, ben guadyat el rep65.

El Club Fenseni 1 erEsports ha es()ringla uno institurij en els nostres
Inedia esportius. Els seas èxils i la
otario que ha assolit per les dones
catalanes, arre,. on ha sentat el pan'Ud, han frt que els srus batees fos-

Profeasionals
EL QUE DIUEN LES
EMPRESES

FUTBOL

NATACIO

Aquesta tarda es disputarä
el segon partit
Slävia - Barcelona

Aquest mil« se celebrarä
el festival infantil de Reis
a la piscina del C. N. Barcelona

Com ja és sabut, aquesta tarda,
al camp de Les Corto, tornaran a
actuar els txecs de l'Slävia, la primera exhibició dels quals, portada
a cap el dilluns passat, tant va platito als aficionats que assistiren a
aquell terreny. Durant el curs da (tuesta setmana els components de
l'equip txec s'han entrenat constantment al mateix camp de Les Corts,
cedit a l'afecte pel F. C. Barcelona.
En aquest segon j darrer encontre
l'Slávia presentará el mateix conjunt del primer partit. El Barcelona
introduira algunas modificacions en
el seu, atenent que demà haurä de
disputar un partit dificil amb l'Oviedo. De totes maneras Faquir, blaugrana que donem a conèixer a continuació no es pot donar corn a definitiu, car el Barcelona ha sollieitat uns quants jugadora de reforç
al First, de Viena, la resposta del
qual no ens ha estat possible de
conèixer, puix que aquest equip arriba a la nostra ciutat a darrera
hora d'ahir nit de pas cap a Nimes,
on ha de jugar denla. L'equip que
en tot Cas ha confeccionat el Barcelona el formen: Cruz, Rafa, Saló,
Espuny, Soler, Font, Alsamora,
Trujillo, Tejera ("Quico"), Artigues
i Callanas.
Aquest partit está' anunciat per a
un Quart de quatre.

Els equips de l'Oviedo
i el Barcelona
Ens seo.' coneguts els equips del
Barcelona i Oviedo que dama a la
tarda disputaran al camp de Les
Corts el partit corresponent a la
segona jornada de] campionat peninsular de la Lliga. En l'equip gallee podria ésser que pogués figurar-hi Gallard, paró com sigui que
la sena actuació és dubtosa, no l'hi
fern constar. Horn observará que a
l'equip esmentat hi figura Längara,
el davanter-centre que mes gols
porta marcats en aquesta primera
divisió; també hi ha l'ex-badalonista Florenea amb la resta de tots els
titu:ars. L'Oviedo, salvant alguna
perita modificació que no és possible preveure en aquests moments
que fern aguaos comentari, arrenglerará aquest onza: Florenga, GaEche, Chas. Castro, Sirio, Mugarra,
Inciarte, Castafión, Lángara, Herrerita i González.
De l'equip del Barcelona podran
formar-ne part Zabalo i Pedrol, l'actuació dels quals era dubtosa ahir;
en la defensa debutará Villacampa
en partits oficiala, acomplerta la
desqualificació que pesava damunt
d'ell; Sales continua a mans del metge a causa de la lesió soferta a
Bilbao. L'equip barcelonista será el
següent: Nogués, Zabalo, Villacampa, Santos, Guzmán, Aman,
Ventolri, Goiburu, Morera, Padrón
i Pedrol.
El partit comeneara a les tres.

ATLETISME

El Cross de preparació
de demà
Demà, a les den del matí, es donará la sortida als atletas inscrits a
la categoría de debutants, per al
Cross de preparació que la Federació Catalana d'Atletisme organitza a
l'Hipodrom de Can Tunis. Per a la
curra de neòfits, juniors i seniors.
la sortida será donada a dos quarts
d'onze. Sera d'un recorregut d'uns
set quilòmetres.
Es fa públic que els atletas hanran de presentar-se a l'Hipódrom
de Can Tunis a les nou del matí.
i recollir els dorsals al propi Hipòdrom, on hauran de dipositar la
quantitat de 25 céntima, la qual els
sera tornada contra lliurament del
dorsal després de la cursa.
Els mitjans de loeornoció per
anar a l'Hiphdrom, in el tramvia
de Can Tunis, que surt de la Rambla, catear Nou, o de la Rambla de
Santa Mònica, encanta de 'libres.

Avui, a les onza del mati, se celebrará a la piscina del mol' nou el
festival infantil que aquest Club dedica cada any a honor i estímul dels
seus menuts nedadors.
Amb molt d'entusiasme es esperada pels petits concursants aquesta
competició que els proporciona ocasió de demostrar els seus avanços
i que a la vegada, el C. N. B. esguarda atentament per ço que representa per a l'avenir de la natació.
Demostra favorable acolliment que
aquesta tradicional festa ha merescm enguany, el que s'hagin rebut
d'entusiastes socis del Club organitzador, diversos prenns per a repartir entre els participants que en resultin gunayadors.
Es interessant d'assenyalar
cient que per al major exit de la
testa representen les competicions
que, com a complement d'ella, oieriran
les nadadores de segona categoria de
la Secció Femenina d'aquest Club,
els recentrnent ingressats a la categoria de debutants, juniors i seniors,
i el partit de water-polo el qual ordre de peones i participants donavern a conèixer en la nostra edició
d'ahir..
TROFEU "ANTONI SABATA"
Derná, diumenge, a les onza del
matí, tinclrä lloc a la piscina del
C. N. B. la segona jornada d'aquest
trofeu que vénen disputant amb assenyalat èxit la quasi totalitat dels
nedadors en actiu del Club.
Aquesta jornada en la qual es disputará la prora de roo metres braça
de dors, promet reunes sumament
competida, puix que el seu resultat
ha de donar-nos a conèixer en les
diferents categories, el probable guanyador del Trofeu en aquest primer
any.

AVIACIO

Extraordinària animació
a l'Escola d'Aviació
Barcelona
Amb ocasió de les passades festes, existí una animació considerable
a l'Aeròdrom de l'Escola d'Aviació
Barcelona, en el transcurs de les
quals tingueren 'loa en aquell camp
d'aviació, inZinitat de vols je turisilla, escala i entrenament.
N'és prova el constant moviment
aeroniutic que hi regnà els dos dies,
durant els quals van efectuar vota
d'ensenyament, sota la instrucció
deis pilots professors de l'Escola, els
alumnas senyors Josep Maurain,
Santos de Gastafiondo, Francesc Cabrer, Eduard Bales i Jaume Picanyol, realitzant un total d'unes quatre hores de vol arnb doble comanda.
Per altra banda prengueren part
en vols d'entrenament els pilots senyors Josep M. Carreras, Jaume Camarasa, Lluis Aguilera, Antoni de
Gastahondo, Josep Mallol, Oscar
Stahel, Francesa Pérez, Joan Balcells, Manuel Armanguer, Franz
Schubert, Antoni Arrnanguer, Alfred
Darlos, Francesa Magnet, Alfred
Domenech, Marian Foyé i la senyo-*
reta Mari-Pepa Colomer, els quals
totalitzaren en conjunt, mes de t3
hoces de vol.
També van efectuar diversos vols
de practiques ele senyors Estere
Fernández, Enric Cera i Adolf Su-

Frontó Principal Palace
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ITUARTE - UOARTIONEA
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Partits jugats et dia 4 de gener
de 1934.
Tarda
Primera quiniela: loza-Muñoz-Pérez - Pujana - Algoiterto. Guanyador:
Algortefio. Collocat: Inza.
Primer parta. — Muñoz-Pujana
(34) contra luza-Algortefro (50).
Segona quiniela: Gallarta 111-Villaro-Soliazabal-Ursay - Pasay. Guanyador: Gallarta III. Collocat
Segon partit: Solózabal-Villaro,
vermells, contra Gallarta III-Pasay,
blaus. Verme lls 14. Blaus t4. Suspes per Solózabal i continuat per
Quintana II-Villaro (28) contra GaIlarta III-Pasay (35).
Nit
Zarraga - Chiquito- Gallarta (45)
Quintana IV-Azurmendi-Unamuno
(42).
Quiniela: Chistu I-Arrarte-Zornoza-Arrigorriaga I-Narru II. Guanyadon: Arrigorriaga. Collocat: Arrarte.
Segon partit: Chistu ¡-Amarte
(30) contra Narru II-Zornoza (26).
BASQUETBOL

La segona volta del Campionat Català
El Comité de Competició de la
Federació Catalana. d'acord amb
aquest superior organisme, ha pres
l'acord de no començar la segona
volta del Campionat fins que la primera no estigui liquidada. Per tant,
tots els partits suspesos s'efectuaran
seguint l'ordre del calendari que segueix:
Dia 7 de ganar:
Primera divisi6
Primer grup
Espanyol-Manresa.
Coratge-Juventus.
Segon grup
Iluro-Laietä.
Segona divisió
Primer grup
Bages-Atles
Cornellà -Juniors.
Segon grup
C. N. Sabadell-Atletic.
Dia 14 de ganar:
Primera divisi6
Primer grup
Manresa-Patrie.
Espanyol-Juventue.
Segona diviai6
Primer grup
Bages-Cornellä.
Juniors-Aeronäutica.
Dia 21 de ganar:
Primera divirtió
Primer grup
Coratge-Espanyol.
Patrie-Juventus.
Segon grup
C. C. Hospitalet-U. G. Badalona.
huno-Barcelona.
U. C. Joves-Laieti.
Segona divisió
Primer grup
Aeronàutica-Bages.
Iris-Cornellá.
Segon grup
CADCI-Ripollet.
Atlitic Escletxes.
Dia 213 de gener:
Primera divisió
Primer grup
Manresa-Coratge.
Segona divisi6
Primer grup
Iris-Junior.

,tiovEs

Boza

boxarb' amb Kid
Berg, en iloc de Canzoimri
Informen de Nova York que en
virtut d'haver-se produit una important lesió al nu en el seu dan.
rer combat amb Locatelli, Tony
Canzoneri no podrä boxar amb
l'italii en mate revenja, com havia
estat convingut, el proper dia 12,
i que, en conseqüència, Kid Berg
substituirá el campió del món dala
lleugers en l'anunciat combat. Ara
bi, el que resulti vencedor set
()Rosal el dia 26 següent a Canzoneri.

La classificació
dels boxadors anglesos
El setmanari "Boxing" publica
la sera acostumada classificació
dels boxadors anglesos. Heus acI
la dita 'lista consignant els tres millors plagas de cada categoria:
Mosca: Primer, Jackie Brown,
campió d'Anglaterra i del món; segon, Ginger Foran; tercer, Mickey
Mac Guire.
Gall: Primer, Johnny King, campió d'Anglaterra; segon, Dick Corbert; tercer, Boy Edle.
Ploma: Primer, Seaman Watson,
carnpió d'Anglaterra; segun, Ne!
Tarleton; tercer, Jimmy Walsh.
Lleuger: Primer, Johnny Cuthbert, campió d'Anglaterra; segon,
Eran Lane; tercer, Douglas Parker.
Welter: Primer Jack Hood,
campió d'Anglaterra i d'Europa;
segon, Harry Ilason; tercer, Charlie Barrer,
Mitjà: Jade Mac Avoy; segon,
Archie Sexton; tercer, Jods Ellis.
Mig fort: Primer, Len Harvey,
compró d'Anglaterra; segon, Jack
Petersen; tercer, Eddie Phillips.
Fort: Primer, Den'Harvey, rampió d'Anglaterra; segon, Jack Petensen; tercer, Charlie Smith; quart,
Eddie Steele; cinquè, Jack Doyle;
sise, Herry Crossley; seta, Kid
Scott; Gippy Daniels; nove,
Frank Borrington, i dese, Jack
London.

Matchens és nomenat challenger de Gironès per al
Campionat d'Europa dels
ploma
La International Boxing Union,
com a resultat de la competiera
oberta per a designar un challengen a Josep Gironès per al Campionat d'Europa dels pesos ploma,
ha indicat Matchens com el boxadon que ha obtingut més sufragis
en la dita competició. En conseqüència el notable pes belga, que
Gironès ha' batut ja dues vegades,
resta proclamat challenger oficial
del Campionat El mata corresponent i en el qual Gironès futura cde
posar en joc el seu titol, haurä de
celebrar-se, segons els terminis reglamentaris abans del proper día
28 d'abril.

Sabatino fin matx nul amb
Aznar
Comuniquen de Buenos Aires que
el pes mitjà portorriqueny
Sabatino, en el segon combas que
ha disputat a Buenos Aires, el qual
fingiré Boa a l'Estadi River Plata, féu mata nul amb el pes mitjà
local Aznar. Horn diu que la decisió bou protestada, i que segons paren gairebé general, Sabatino, que
porta en tot moment la direcció
de les hostilitats, havia dominat
suficient per a ésser declarat vencedor.

Al Club Muntanyenc Barcelonès,
organitzador del Trofeu Galofré,
prova social que ha esdevingut clàs
sica en el calendar de curses, regna gran entusiasme per aquesta
prova a disputar en un recorregut
de tz quilòmetres. Plus ara són ja
23 els inscrits.
A part deis pronästics que donen
com a classificats al primer lloc Angel Guerrero o Kurt Witmann i en
el segon algun dels Guarro, Espanyol, Pämies o Agräs, no cal oblidar
q ue tots són valora destacats, i Es
difícil preveure el, resultats que pnden donar aquests elements en la
lluita que des d'ara ea presenta
aferriasada.

Els que aneu a Parla
NO OBLIDEU

que

trobareu

LA PUBLICITAT
a lote ola quitase°. dela
Oran. Boulovards, de la
Place do la •epublIq uo •
la ladelalno
A la Place do la Ba stilla
A la Placa de Satne-li tchoi
(costal Ill etropolltet
Al Boulevard SaInt.-11111ohot
Al Boulevard

Bebastopoi

a tols els grans quioscos

de Parla

Gironès és soHicitat per a
boxar a Anglaterra

TIR

Els organitzadors anglesos s'interessen ja fa tamos per donar a
coneixen Gironès a Anglaterra.
Després de la victòria del nostre
compatriota damunt Popescu, no ha
passat setrnana que el manager del
gracienc no hagi estat soNicitat en
l'indicat sentit. Ara bé: les condicions que hom oferia a Gironis no
eren pas massa temptadores, la qual
cosa no desanima Artero, car ell
sap be que tot boxador que actua
per primera vegada en aquell país,
si té la sort de plaure, veu immediatament obrir-se davant seu
una serie de perspectives brillants,
tant en combata proposats cont
bosses ofertes. Matchens, per exem-

Les tirades de l'E. M. B.

ESPORTS DE NEU

El Trofeu Galofré es disputarà demà a La Molina

ple, que ha tingut la son de plaure
ala anglesos, boxa tant com vol, I
per dir-ho aixi, en acusa pala, fina
a l'extrem que ja fa tempo que te •
fixada la seva residencia a Londres.
Ghonés i els que el volteo han
dubtat, no obstant, durant aguaste»
darreres setmanes, respecte a com
perforan* obrar en aquest cas, actitud que no ha deixat d'ésser profitosa, car les propostes que . hom
ha fet al gracienc van essent cada
vegada mea interessants. Heu-von
ad ara un telegrama que han reproduit diversos collegues respecte
a les darreres proposicions que han
estat tetes al ~pió d'Europa:
Liverpool, 4. — Avui ha estat
curaat un cablegrama al manager
catalä senyor Angel Artero per
part de l'empresa organitzadora de
grans reunidas de boxa al Stadium
de Liverpool.
L'esmentada empresa ofereix al
campió d'Europa Josep Gironès un
combat de presentació a Anglaterra. En el dit combat tindria per adversari un d'aquests dos boxadors:
Tommy Rogara o Jimmy Walsh.
Tommy Rogens ocupa el setè
en la classificació dels boxadors
angleaos que acaba de publicar el
setmanari "B oxin g", i Jimmy
Walsh estä al tercer lloc de la mateixa classificació.
Aquest combat s'hauria d'efectuar
el dia 17 del corrent mes, al Stadium, de Liverpool, durant el cura
d'una important reunió pugilistica,
en la qual també podria boxar, si
Artero ho permetés, un dels boxadora Fortunat Ortega o Caries
Flix.
Cas que Gironès resultes guanyador, se li oferiria un altre combat per al campionat d'Europa, que
ostenta el català, amb el campió
britànic dels ploma, Seaman Watson.
El combas Gironès-Watson tindria Iloc a Londres, formant part
del programa d'una reunió monstre
Anglaterra-Espanya.
En la mateixa reunió boxarien
Ortega i Flix contra adversaris britànics de primerissima categoria.
Per noticies rebudes de Barcelona, sembla que Artero acceptarä
de seguida aquesta oferta, la part
económica de la qual és molt interessant, parque després de la darrera actuada sensacional de Giromes, batent per la o. l'ex-campió
d'Europa dels mosca i gall, el romanes Popescu, el manager del
campió d'Europa dels ploma té
posada tota la seva confiança en
el seu "poulain".

PRONTO NOVETATS
AVUI, DISSABTE
rt

les
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Gallarta III - Pasay
contra

Quintana IV- Unamuno
Nil, a lea 10'15:

Quintana II - Ahitado
6ontra

La prova trimestral d'admissió de
categories per arma curta de precisió a jo metres calibre 22, corresponent al mes de desembre, va tenir
lloc el dia 3 1 , i resulta guanyador
el tirador internacional senyor Josep Rotllan, confirmant novament la
seva alta categoria de mestre matcheur.
En les 60 vales va fer 507 punts,
sobrepassant de la puntuació exigida per 12 punts. El seguiren en
puntuació als tiradors Ramon Be nnadas, per 468 punts, Antoni Azpiazu, 466, i Manuel Rotllan Polen, 423.
El dia 14 del mes que som tindrà
lloc la prova trimestral per a la categoria de carrabina del calibre 22.
S'exigeixen, per al tito! de mestre.
matcheur de carrabina, 525 punta en
les tres posicions. Fins ara ostenten
aquest títol amb aquesta arma els
tiradors Bandera, Pinyol,
Solä i Bagaria.
MEDALLA D'OR GUANYADA
El notable tirador d'arma !larga
Amadeu Camats, va guanyar la medalla d'or per 85 punta en tirada individual amb carrabina del calibre
22, a 50 metres i 10 treta, posició,
dret. Un trofeu mes a afegir a la
llista dels moka que brillantment ti
guanyats en el seu historial uportiu
de tir el senyor Camats.

Zarraga - Jäuregui
DETALLS PER CARTELL:
••••n••n••
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ATLETISME
La Federada Catalana d'Atletisme
recorda a tots els atletas que el Cross
de preparada de demä no serveix per
pausar els atletas de categoria. Abre,
es degut en vistes als Campionats de
Cross que s'apropen i, principalment,
Pe r al aampionat de Catalunya de debutants, del dia 14 de gener.
— La Federad() Catalana d'Atletisme anuncia, per al dia 14 de ganar,
la celebració del II Campionat de Cataluma de Debutants, a l'Hipòdrom
da can Tunis, arnb la coliaboració del
Cei.tre d'Esports Aire Lliure.
— El y Campionat de Catalunya
de marxa atlética gran fons (3o qui:órnettest es disputara el dia 21 del
corren:.
Hom fa avinent que el termini per
a les inscripcions quedará tancat el
dia 17.
El recorregut será el ja clàssic en
aquesta cuma, o sigui, Mataró, Vilassar de Mar, Premia, Ocata, El Masnou, Badalona, Sant Adria, Poble Nou
i arribada al Parc de la Ciutadella.
— La Unid Gimnástica Esportiva
de Badalona, equip campió de Catalunya del Maresme, está, en plena
activitat.
Amb tal motiu ens comunica que,
per a poder donar tota classe de comoditats al públic, está posant en condicions el seu camp d'esports, en vistes
a la propera temporada d'atletisme.
El club costaner, que actualment
compta amb 32 afiliats a la secció
d'atletisme, ultra una secció infantil,
es prepara per a poder donar nous
valors a l'atletisme català.
— El dia 21 l'Agrupació Excursionista Pedraforca celebrará a l'Estadi
els seus campionats socials.
— El dia 28 se celebrará el Campionat de Catalunya de Cross a Mataró, reservat a les categories de neòfits, juniors i seniors, circuit dono
deu quilómetrea, organització del Centre Excursionista Laietinia, de Mataró.
— Hi ha en preparació per al mes
de labrar el Campionat de Catalunya
de Marathon.
BOXA
La Federació Catalana de Boza recorda als boxadors, tant amateurs com
professionals, l'obligació de renovar
llurs 'licencies per a l'any 1934.
— El proper dia 13, al teatre
Adriano, de Roma, Tamagnini posara
en joc el seu títol de campió d'Itàlia
dels plomes davant d'Abruciati.
— Al. Brown i el seu manager,
Lumiansky, arribaren abans-d'ahir a
París. Dignaren als periodistas que
es proposaven marxar immediatament
a Londres, on Al. Brown disputara diversos combats.
CICLISME

— La Unió Velocipedica Francesa ha publica( una estadística redactada per un membre de la Comissió de Curses de París, la qual
no deixa d'ésser interessant .
En la darrera temporada s'han
disputat en aquell terme 330 proves.
Aquestes manifestacions les han
organitzades 121 clubs i dos particulars. 171 foren reservadas a quarta categoria, i 47 a totes les categor j as. Les provea restants les disputaren corredors de primera, segofa i tercera categoría.
Aquestes curses han aconseguit
un total de 54.175 inscripcions individuals i 83r clubs han cedit trofeus. Els premis individuals aseendiren a 7.795 i els premis per equips,
98, amb 537 clubs inscrits.
— Decissivament, Figueres ja ha
donat oficialment el seu nom, parque li sigui reservat un llar en la
Volta a Italia d'enguany. DM que
ve preparant-se activament, car vol
presentar-se en la millor forma possible, i deixar el valor del ciclisme
nacional a l'alçaria que li pertoca.
Quan Figueres s'ho proposa, AS
bo de creure que així ho (ara.
— Scgons ens informen, els notables corredors de la casa Orbea,
Salvador Cardona i Emilià Alvarez,
han manifestat vius desigs de concórner a la prova Paris-Nica, que
es correrá en sis etapes.
Ja hi participaren l'any passat,
i, donada la forma excellent en que
diuen trobar-se, arenen que han de
remarcar-s'hi força.
A mis, cal activar la preptració.
car l'any actual será molt complet
en curses d'importancia i d'etapes.
— Després d'uns anys d'inactivitat, els notables corredors bastos
Sarduy i Barruetabeha estan disposats novament a participar en totes
les curses que se celebrin.
A l'afecte, han estat invitats a
una oro y a que haurà d'efectuar-se
el dia 14, i en la qual participaran
entre altres Bastida i Lluciä Montero.
Veurem si Sarduy i Barruetabda
estaratt en condicions per a remarcar-se com en altres temps.
Mr. Gervais també participará a
la oroya de referencia, no com a
corredora, per& sin6 per aquilatar
la lona dela corredora que hi prenguin part.
— Al final de la cinquena jornada
deis Sis Dies de Brusaelles (i hora
35 minuta de la matinada del dia 4)
s'establia la següent classificació:
t, Richli-Sehoen, 262 punta; a,
ChaCCitl-LOIKke, 231 punta; 3, Guirn-

bretiere-J. Van Kempen, 149 punta
A una volta: 4, Pijenenburg-Wals,
204 punts; 5, Martin-Smets, 152
punts; 6, A. Buysse-Denccs, 148 punta.
A tres voltes 7, J. Aerts R. Gissels, 132 punts; 8, J. Van Hevel-Van Vlockhoven, Sr puras.
A madre voltes: 9, Slaats-Vluggert,
239 punts; pa, Harnerlinck-Van Buggenhout, 89 punts.
A sis voltes: II, Duray-Anhes, 58
punts.
A onze soltes: 12, H. Arrts-Haessendonckx, 32 punts.
Han estat coberts 2.817 .6s0 quilámarres, en I 23 heces.
Braspeninvning, tatigat, es vejé procisat d'abandonar, i Guimbretiere aconseguí abrí formar nou equip amb Jean
Van Kempen.
En la Huna per disputar-se una
prima ocorregué un lamentable accident, a consequencia del qual Dercef
resta una hora sense sentits. i no
fou possible d'emprendre una altra 'regada la cursa, fins passades dues
horas.
— Per no trobar-se encara en condiciona de córner, Monten serä substituit per Guimbretiere en la cursa de
dues horas a l'americana, Premi
Aerts-Seres, que es correrà demi a
París.
INXCURBIONIVRE
El Centre Excursionista Minerva
portará a cap demi, diumenge, la visita al Museu d'Arts Decorativos. Reunió: A les deu del matt, a la Placa
de Catalunya, cantonada a la Ronda
de Sant Pere.
— D'acord amb la F. d'E. E. de
C., l'Agrupació Excursionista Catahr
nya ha organitzat un curset densenyarnent de "Práctica de Muntanya".
Aquest curset començara el proper dia
to, i les lliçons es donaran els dilluns
i dimecres, de dos quarts d'onze a les
dotze de la valla.
La matricula és de cinc pessetes, i
la inscripció és limitada. Per a informacions al local de l'Agrupació, Plaça del Pi, 5, primer, cada dia, de dos
quarts de alta a les nou de la nit
FUTBOL.
Amb el partit que denla, diumenges
al seu camp, jugará el Martinenc contra l'Espanyol, celebrant la seva Diada del Club.
— La nona Junta Directiva del
C. D. Júpiter ha quedat formada com
segueix:
President, A. Agulló; vice-president comptador, J. Sdlarés; caixer,
F. Coll; secretari, LI. Gausachs; sotasecretari, J. Mir ; vocals: De pista,
T. Serra; de fons, A. Bris: de la
Secció Femenina, Del Pozo; de material, F. Jiménez; arxivador, C. Campos.
— Resultats deis darrers partits
del Campionat amateur :
PRIMERA CATEGORIA
Grup A :: Costa

Lloret - Popular, suspès.
Arenys de Munt, t Tordera, 2.
Mataronina, i - Planes, 2.
U. E. Arenys, 2 - Malgrat, o.
Grup B
l'ir
Torelló, 1 - Ripoll, o.
Santperenca - Voltregà, suspès.
Al Bosch - Rodenca, suspes.
Mariä Ansa, o - Vic, 3.
Genisenc ,1 - Manlleu,
Grup D
Barcelona
Catalunya, 4 - Cros, o.
Grup E :: Barcelona
Port, o - Tramvies, a.
Coll-Blanc, 2 - Santiveri, 3.
Florida, 2 - Torrassenc, 8.
Costa-Vallès
Grup F
Masnou, o - Argentona, 2.
Santa Perpetua, 9; Castellar. 1,
Colornenca, 3 - Cardedeu, t.
Premia, 3 - La Llagosta,
Crup G
Llobreaat
Prat - Hospitalet, suspès.
Foment, 3 - Camella, t.
Santfeliuenc, t - joventut. 2.
Santjoanenc, 2 - Rubí, 3.
Crup 1 :: Barcelona
Barceloneta, 4 C. A. D. C. I., ò
Baffle),
Sant Antoni, 3.
Mediterrani, 4 - Barcelona B, 2.
3Ianresa
Grup
Sant Vicenç, o - Puigreig, u.
PROVINCIA DE TARRAGONA
Crup B
Tonoso
Rapitenca, 5 - Ulldecona, o.
SEGONA CATEGORIA
Crup A :: Barcelona
Sagretenc, o - A. Poble Nou. a.
Rocamora, 3 Provensalenc, s.
°limpie - Navarro, suspes.
Espanya, 2 - Eulalienc, a.
Crup B
Terrassa
Catalunya, 1 - Santperenca, t.
Atlètic, o - Amics, t.
Casino Comerç, - llar:monja. 2.
Monumental, 7 - Tibidabo,
Grup C

Sabadell

Mercantil, a - Nacional,
TENIS
Els jugadors que la S. E. Pompeia
ha designat per celebrar l'exhibició
d'avui a les pistes del Tenis Club PoMe Nou san P. Casanova i ). Ros.
El sol anunci d'aquests nonas, prou
coneguts pels aficionats, Es garantia
de l'éxit de la insta.
He corrobora també el nombre de
tiquets que, per al xampany d'honor
que seguirá, s'han venus aquests die'.
Aquest ute comencara a lea deu en
punt.

uesaataaine
Es.:1T,ORTOS4,

egisae,clei Municid. ::
nom dI temer Miela a mi edrar?
Bis detinguts d'Ulldecona
citació' al conseller de Finances
Tortosa, 5 (Per telèfon). — Sota
la presidencia de l'alcalde, senyor
Benet, l'Ajuntament celebra sessi6
a tres quarts de set. S'acorda que
el dia 13 de l'actual tingui lloc la
subhasta de la pastura de les muntanyes Mola de Cati j Barranc de
Rabatxols. Es delega el regidor senyor Pla per presidir-la. Es dóna
compte de la visita efectuada pel
diputat senyor Bau a l'alcalde, per
tal de tractar de la construcció de
les Casernes, que importen 300.000
pessetes. L'arranjament de les actuals n'importarien 200.000. El visitant va oferir la seca firma. A
proposta del senyor Tudó, es nomena una comissió integrada pela
senyors Gueto, Fornos i Tosió, que,
junt amb l'interventor, s'entreviitaran amb el senyor Bau per tractar
de rassumpte. A proposta del regidor senyor Bellas, s'aprova donar
el nom de Francesc liada al c ar
de la Rosa. Es dóna compte-re
d'un telefonema de felicitació cursat al nou President de la Generalitat S'anuncia per a dilluns la Mauguracid d'una escola mixta a la partida da Balada, on aporta les trisa
quartes parta de les ¿espeses da
construcció i sosteniment l'Ajuntament de Tortosa, i la resta, l'Ajuste
tament d'Amposta. Tot seguit s'aixeca la sessió.
— Aquest mati l'alcalde, sengor
Benet, i el tinent d'alcalde, senior
i representscions del Centre
Catalanista Republick Vida Tonodita, Palestra 1 Acció Catalana, entre altres, han estat a la Preab Per
saludar els companys d'Ulldecona.
— El Centre Catalanista Repubi j a d'aquesta ciutat ha CUrSat un
telegrama de felicitad?) al conseller
de Finances, senyor Martí Estere,
pel ¡tu nomenament, pregant-11 que
s'interessi per la llibertat dels republicans d'Ulldecona. — C.

tú
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Mi Cobeen dele Unid Filharegadea
.n
L'arr òs :: Vària
La semana passada la societat
Excursionista Sabadallhilar iN iuda
Vària musical Unió Filharmònica celebra
a fi d'any. Aquest
Sabadell, 5.— La Secció de propa- el sets concert rom
coneert, ultra la importancia de les
ganda del Centre de Dependeuts del obres que s'executaren, tenia l'inteComerç i de la Indüntria, fa dies
r è s maxim d'invitar-hi tot el noble
q ue esté preparant la seva fasta
en general.
anual que ha adquirit en anys ahA la primera part executà, entre
teriors tanta brillantor.
les següents obres: Preludi
Ja es pot donar oorn a segur que altres,
del tercer acta de "Las golondriel vinent dia 19 Se celebraran ,ar nas", del malaguanyat marre Usandanta a la platea del Teatre Estardizaga, bella pagina musical, merape, a les sis de la tarda, i el mateix vellosament interpretada; "Xua;
dia, a les deu de la nit, el tradi- non", del mestre Moreno Torroba.
cional ball al mateix teatre.
A la segona part s'executaren
La SecciO d'Esports de Mart.
"Luisa Fernanda", obra de bell estanya del Centre Excursionista Sa- til modern; "La Marina", i com a
badell, si el temps ho perniet, efec- final l'obra obligada del darrer Certuara el propers dies 7 i 8, una
tamen musical celebrar a Valencia:
excursió collectiva a Núria, amb
"El Pelele", del mestre Julio Gópràctiques ¿'caqui.
mez, obra que valgué el primer preLa reunió preparatòria ha tingut mi a la banda de Música de Pica Roe avui, divendres, a les deu de Sent (València), composta de 65
la nit, al local social del Centre.
placee.
-- En el festival que se celebrará
Tots els música d'aquesta Sociedenla, diumenge, al pati de la Casa
tat, al davant dels guata est b el seu
de Caritat, amb motiu de la clau- mestre senyor Joan Cid, aconsegulsura de la campanya a favor del ren interpretar en forma magistral
Segell pro-Infancia, hi collaborara Ilurs papera encomanats, i arrancal'Orfeó de Sabadell, la Banda Mu- ren al nombres auditori que oruptia
nicipal i la tabla La Principal de L'espaiosa sala del coticen una soSabadell, cedida per l'entitat Foment rollosa ovació al final de cada peca
de la Sardana. — C.
executada, únic premi a Oub ea Pot
aspirar, donat el caracter educatiu
TARRAGONA
i desinteressat amb qui es vénen

El

la saya fasta anual :: El Centre

LLEIDA
dasignad6 da andidats da les
asquarras Els ~atea Noves
La

diversas

Lleida, 5 (Per telèfon). — Avni
s'efectua, a Joventut Republicana,

La designació de candidats de lea
eleccions municipals, en les quals
Mataran tres candidaturas. La de
Coalició Catalanista d'Esquerra, la
Unió de Dretes, a la qual es dóna
per segur l'entrada dels radicals, i
la del Front Obrer, integrada per
l'avantvotació de candidats per a les
comunistas i possiblement socialistes. per bé que el triomf is segur
que sera per a la Coalició d'EsquerTes, la lluita es presenta molt disputada.
— La Unió d'Empleats d'Oficina convoca els seus associats per •
diumenge al mati, a l'objecte de donar-los eompte de la situació creada arnb motiu de la presentació de
noves bases de treball.

— Avui s'ha fet pública la rala-

ció deis cursetistes del Magisteri,
aprovats en el tercer i darrer exercici per un dels dos tribunals que
han actuat.
— La Comissaria de la Generalitat
ha aprovat el pressupost d'arranjament del cami de Corbins a Balaguer. Aviat començaran les obres.
— Al Dispensar; municipal ha
estat assistit de lesions produides en
caure d'una bicicleta Bartomeu Soler, de La Fuliola. — C.

IGUALADA
NoPiscina municipal :: Polftica
ticiad
Divendres, a les den del vespre,
el Centre Republicà i Accia Catalana Republicana calera reunió
general extraordinaria per tal de
proclamar la candidatura de coalició
d'esquerres per a les vinents clec-

cions municipals.
— El "Diari ¿'Igualada" ens dedica unes floretes parqué hem dit des
dad que no ha retpectat el crèdit
de la ciutat per a fer una mica de
demagògia electoral. Exagerar täcitament uns fets en perjudici del municipi en general, no és fer tasca de
critica, sinó, com ja hem dit, dema-

gógia.
— Han estat establertes les p hicines electorals centrals de la coalició d'esquerres al Centre Republicé
(Passeig Verdaguer), i unes de suplementarias a Acció Catalana Republicana (sobre Bar Canaletes).
Ambdues funcionen cada dia de set
a onze del vespre.
— El diumenge passat va volar per
damunt de la nostra ciutat, un aparen de l'aviació civil catalana, el
qual deixä anar abundant propaganda del Segell pro-Infància. Sembla
que la quantitat dels dits segells absorbida per aquesta ciutat i Comarca no baixarà deis 6o.000.
— L'arquitecte municipal senyor
Bassegoda ha enllestit els plana del
pavelló de la Piscina municipal. En
aquesta hi haurà dues seecions per
a ambes sexes, amb diversos compartiments per a dutxes, banys, etc.
— S'ha renovar la Junta del Cos
Medir municipal, la qual ha quedat
constituida aixf: President, doctor
Ortinez; secretari, doctor Calvet, i
administrador, doctor Casadesúr.
— Sembla que no s'acaben de vletter les dificultats sorgides per a la
formuló de la candidatura de malició Iliguera-monärquica-católicases,•
lista, amb un apèndix radical.

Lea minores
t0

demsnadts Pala paja-

ktfting d'emperren 2 La ca-

mines de
Altres novas
Tarragona, 5 (Per telèfon), —
Ahir al vespre ea reuniren en assemblea les dues associacions d'obrers paletea, a l'objecte de discutir les contrabasra presentadas pelb
patrona. Hi ha la impressió que
s'arribara a un acord entre les dues
nillada deis Rala :: Les

Alolg

parta.

- L'assemblea general de la
Cambra de la Propietat ha designat
el senyor Josep Maçó i Martí per
al arree de president, i per als altres de la Directiva els senyors Manuel de Castellvi, Josep de Canals,
Unís Sedó, Octavi Sòcies, Benigne
Dalmau, Josep M. Balan i Pau
Montguió.
— La Caixa d'Estalvis de la Generalitat, de Tarragona, durant els
semi vuit mesos d'actuació, ha recaptat per imposicions la quantitat
de 1.421.666 . 53 pessetes, i ha abonat
per reintegraments 1.279.579'34 pes-

fent els concerts d'aquesta societat.
Per tal acre ha rebut moltes felicitacions tota la Junta directiva, que
amb tant d'encert exerceix actualment.
— La setmana passada ja donérem compte dels abusos que venien
fent els compradora d'arròs locals.
Osan semblava q ue la Confederaei6
d'Agricultora Arrossairea ho arran•
jaria tot en profit dala productora
darrós locals, resulta q ue aOtlezta
no posa fre a tala abusos, ocasionant axi nombroses prdues als camperols, que no poden vendre el ten
gaere a un preu remunerat.
— En aquesta vila, amb motín de
la mort i enterrament de l'illustre
President de la Generalitat de Catalunya. senyor Francesc Macia, es
veieren les banderes a mig p al amb

seres.
— El divendres vinent, dia 12,
seran presentats en un miting que
se ceebrarà en un dels locals
espaiosos d'espectacles, els candidats a regidora per la Colició d'Es-

Tinada negra a tots els edif i cis pública i a torea les entitats culturals.
L'Ajuntament local en ple assistí
a l'acta ele l'enterrament.
— El fred en aquesta vila és intensissim com mai, ja que no és habitual en aquest país tenir fortes
glaçades, com ha succeit aquests
darrers dies.
— Totes les entitats locals recreatives han celebrat grans baila
amb motiu de les testes de Nadal i
de Cap d'Any.

OLOTT

qtlerreS.

— Aquest tespre, a les vuit, ha
sortit de la plaça dels Artillers del
Setge la cavalcada des Reis Mags,
que ha recorregut la ciutat fins a arribar a la Casa d'Assistència Social.
Aquesta fasta, que avui compá el
seu 25 aniversari, ha assolit un èxit
esclatant. Una gran quantitat de públic ha presenciat el seu pas.
— El comissari dordre públic
ha enviat un delega; a la zona arrossera de la provincia, a fi que faci
un complet aforarnent de les existències actuals d'arròs.
— Ha quedat resolt el conflicte
obrer sorgit a les .mines de plorn de
Mohr. Segons sembla, a conseqühcia de les p:uges, sha inundat una
de les mines, impossibilitant el treball, per la qual cosa l'empresa decidí prescindir dels obrers: per?) com
sigui que alguns d'ells no Imito diners per tornar a Ilurs cases, initjaneant la intervenció del de:egat
del Treball, l'empresa els ha indemnitzat amb dues quinzenes i a mes
cent pessetes per despeses de des-

- Ha estat molt sentida la rr.ort
del doctor Francesc Fàbregues j
Mas. Hacia estat diputat a les Corte
espanyoles l'any mita i la seva
vida fou un des esdeveniments que
contribuiren a l'afebliment deis cal.lins al districte dOlot. Enu molt
caritatiu, i a la seva generositat el
den la installació de la sala dope racions al costee Hospital. Desean.
si en pau.
— Amb motin d'haver-se traspassat a propietat de l'Estas aspanyol el cellegi municipal de segon
en s -rvament alguns del, seus 0-0fessors han quedas ressants automät:cament ei els seus raspectitra
cirrecs.
•
Per creure que les gestiona encaminadas a aconstguir aquast tras.
pas s'han portas en forma inarle.
queda per pare del diputat al Parlament estala senyor A. Dot i Ante,
el regidor rf acció Chalana senyar
loan de Carganta protesta en la
sessió municipal de la seva actua;ia.
plaçament.
1111(>
,reava nrecipitadament una si— Moviment del port. Vaixells tuació tan lamentable per als anTarentrats: "Verdi" i "Ciutat de
dita professo-s i p ares conflictes que
ra g ona", de Barcelona; "Minsk - , de
expolia rirtin a ndament: manifestä
Marsella. Sortits: "Massilia", cap
que una actuació tan desgraciada noa Savonna; "Verdt' i“alinsk”, cap
me- era conceihle per !a incapacitat,
a Vakncia. — C.
plenament demostrada, de l'esmentat diputas.
RODA DE TER
Per la seva part, i per mitjä d'un
peribdic local, el senyor Dot adreçà
Festival Segell pro.Infäncia
al senyor Garganta una carta nberL'enderni. de Nadal, a *la tarda, ta en termes molt violents, i farda-A.
tingué lloc a resplendid teatre del en forma d'autointerviu, guinea havien estat les seres emitiera.
Centre Cooperatiu del Ter, d'aguasta població, el festival que a profit
del

egell pro-Inféncia i d'arord amb

les entitats locals, organitzà el Comité rodenc.
Obri l'acta el president del Comitè,
el primer tinent d'alcalde senyor
Eduard Lluciä, el qual comeneä per
dedicar uns mots a la bona memòria del difunt President de la Generalitat i demanà un minut de silenci,
homenatge que el nombrós públic
tributé dempeus. A continuació, esposa detalladament el senyor Lluciä
l'obra del Segell.
Segonament, la companyia infantil
d'aquest Centre Catòlic representé
molt bé un quadret CSCak.
Bastares fou posar en escena el
drama en tres actea d'Adrià Gual
"Horca d'amor i de triateia", sobresortint en l'artiatica estarció el, senyors Josep Mama i Rampa Rosanes.
g n quart lloc cantó amb molt de t
gest unes eseollicles cançons el Se-!

SANT FELIU
DE GUIXOLS
Noticiad

—La societat "Sala, Macia

Companyia", de Barcelona, ha cierna.
nat pernils per construir, a la nos.
tra platja, un varador per a entbarcacions fins a es tones.
—Darrerament han estat nOrnt,
nats professors de dibuja i d'educació física al coilegi de Segon Ensenyament, els senyors Llorene
Brunet i el doctor Antoni Liarle
respectivament a q uest duren de la
nostra ciutat. 'lambe s'ha fet cárcel
de la Secretaria del CoNegi el pro
fessor senyor Joan M. López Agui
lar.

d'innninent creació una bi
blioteca a l'escota municipal d'idio
Mes.
"-

•

• —La ge-fdora local ha conredtt e
nor rodenc Ramon Palau.
tito( d'efitial" al programa 'frie édi
Finalment, el mestre senyor
taré el •enyor Germe Viader, sot
teta Simó, dona les gracias amb u n .
determinades condicidhi. — C.
bon parlament

IKeIntergAt
MANRE

ent de la
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La Concentrad

'"Iiretteda, 4 (Per teltfere)~eet
matí, ha tingut lloc al veí poble de
Sant Vicenç de Caatellet, l'acta de
l'enterrament de la senyora Rosa
Piquer, atare dei diputas . al Parla-
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ment Catala, senyor Jaume Estellés,
el east ha wat civil i ¡'he vid cm>
corregudissim. Entre els assistents
cal esmentar el conseller de Traban senyor Barrera, els diputats senyors Senyac, Riera i Conillera, i
altres personalitats. Al cementiri, el
senyor Marcet alcalde de la nostra
ciutat, ha fet un breu parlament.
Entre els ilustres proposats
pel Patronat Escolar de Barcelona,
al Ministeri d'Instrucció Pública,
parque siguin nomenats mestres de
Barcelona i exercir a les escales d'aquell Patronat, figura el senyor >asen Albages, culta mestre d'aquesta
ciutat. •'
— "E) Dia", portaren de lee esquerres d'aquesta ciutat, ha adreçat un manifest electoral a l'opinió.
Aquest manifest el signen els partits Acció Catalana Republicana,
Esquerra Republicana, Unió Socialista i Partit Federal Català. Al
mateix temps aquest diari publica
la candidatura de concentració
d'Esquema local que ha d'anar a la
Huila en les properes eleccions my nicipala. — C.
L'HOSPITALET

Eleccions :: Unió de TAjuntaFutbol
rnent
L'Hospitalet, 3. — La candidatura que el "Partido Republicano
Radical" presentaré a les properes
eleccions Es la següent: Hilari Rabat Pere Gelabert, Joan Vinrals
Sigalis, Candelaria Camilleras, Domenee Serret, Pere Pujola, Robert
López.
La candidatura de L!iga Catalana
és la mateixa que es féu pública
anteriorment, tense modificad&
Tal com ja s'havia previst, Esguerra Republicana no fin pública
la candidatura ahir, dijous, després
de prometre que en aquest dia donaria una nota a la premsa.
— Avui s'han obert al públic les
oficines de la sucursal del Banc
Central. a L'Hospitalet.
— En la sessió que celebra l'Ajuntament ahir, el senyor Frontera
prega que constés en acta la satisfacció del Consistori pel nomenament del President de la Generalitat, fent vots per tal que la tasca
a seguir sigui liberal i democratica
i sobretot profundament d'esquerra, El senyor Marti Feced sidhereix a la preposició del aenyor Frontera, El senyor Just Olivares, de
Lliga Catalana, diu que esté completament d'acord a felicitar el nou
President, perb no que la tasca a
fer sigui profundament esquerrana,
tal C0111 el senyor Frontera demana.
El senyor Escudero diu textualment: ''i que l'eaquerrisme del President de la Generalitat es manifesti amb la dissolució dels Bisbats
de Catalunya". Una gran rialla acaba la frase del gran defensor del
tracoma I exemplar apóstol de La
Torcassa, victima a mitges de la
Dietadura i aspirant altra vegada a
conseller de l'Ajuntament (?)•
El senyor Oliveres demana que
a'autoritzi el senyor alcalde perqua
faci totes les diligencies pertinents
prop de les autoritats de Catalunya,
per tal que s'augmenti el nombre
de la foro pública i que aquesta
es possessioni d'una manera pernionano a la riostra ciutat. Així s'acorda,

— Els corresponsals a L'Hospitalet de periòdics barcelonins acordaren installar l'oficina de premsa
que cedí l'Ajuntament als baixos de
lediiicí de la Casa Consistorial,
— Al camp de joc del Bäsquet
Junior denté tindrà lloc all importan , encontre entre ela Primera
equips de B. C. Cornellä i Juniors.
— El F. C. Joventut es traslladar& el proper diumenge al camp
de Calaveras E. S. P er tal de jugar
un interessant partit amb el Primer
equip d'aquest nom. — C.
MATA RO

Teatre Futbol

Vida

Mataró, 5 (Per tele.fon). — Per al
proper dimarts, dia 9, l'Associació
d'Antics del Teatre ha contractat
la notable companyia Rivera-De
Rosas, que posará en escena la comadia en tres ates, d'Oscar Wilde,
"Una mujer sin importancia".
— Diumenge, I'lluro, d'aquesta
ciutat, es traslladarà a Terrasaa per
Ju gar amb el titular el darrer partit de Campionat corresponent a la
segona categoria preferent Com sigui que el resultat d'arme.« partit
no pot alterar la classificació actual,
i I'llum té alguns deis seus jugadors
lesionats, no presentara el sen prinier equip complet.
— L'Agrupara') Científico - Excuronista lis alomas l'obertura de
Eexposició de fottagrafies de Matan.; navas fins al clia 14.
— Per al rnati de diumenge rstä
.anunciat un partit de basquetbol entra ala primera equipa del Laietä i
Muro. Un encontre altament intsressant, si tenim en compte que
aguad}, des elnips, Junt amh el Barcelona, ocupen els Primera llocs de
la classificació amb igualtat de pus'.
"
'
tuaeid.

Vestits d'esport
Els vestite d'eapOrt cantaltueixen ara una modalitat ben
definida. Llurs caracteristiques
Inés . acusadas són la linia esvena 1 joventvola, la senzillesa,
l'impensa( detall pimpant. Cal
afegir-hi encara I infinita varietat de modela, tots gentils.
Heus ad plenament romprovades aquestes asseveracions
amb aquests gaje vestits d'esport del gravat.
D'esquerra a dreta: Un model
en 'pequine" marró j beige,
amb bandas incrustadas al davant 1 al dors. Lea mantguett
formen el canesú 1 van tallades
al puny i ornades amb un llac
de cire verd.
Vestit de Ilaneta verd, tall
obert sobre un folre de vellut
verd murtra. Unes "passes"

ENIGMES
Un home enfront d'un altre
heme es sempre un enigma.
1 aquest enigma sempre—tambe—l'ha volgut desx1frar l'homa
per mitjà de signes exteriors.
La quiromancia que, encara!,
té adeptas i encara dóna per
viure, revela el carácter i altres
coses no menys interessants,
per les mans.
La Fisionomonia atribueix
una influencia moral essencial
a la llargada del nas o al color
de les pestanye5.
Lavaler ens donä
sucós
i pràctic "art de conèixer els
homes per la seva fisonomía"
i raid no menys útil de coneixer les caracteristiques pstquiques per l'examen de les protuberancias cranials.

abotonadas constitueixen un d'astracan gris. Unes nervurea
bonic adornament a la cintura, paralleles l'adornen. Botons de
coll i punys. Sota la "passe" metall.
del coll un gran Ilae de vellut
Segueix un "tailleur" de llana
verd murtra.
d'Angora, gris fose, amb jaA continuació, dues peces, en guata cordada obliquament.Faljersei. La faldilla, a plecs, de dilla lleugerament acampanada.
de color marró. Coa a quadres
Coll, corbata, braçals 1 faldó de
marró i blanc, amb fermadura
Cinyell de la tela del
irregular. ‘'olantet a la part
Superior da les nlänigues. Cor- vestit.
31es a la dreta, vestit en diabate de jersei marró i cinyell
gonal negra ratllat en verd clar.
de pell.
Canesú rodó drapejat entona
Tailleur en tricot de fantasia
gris clar. Uns botons de fanta- del coll i cordat al darrera. Masia corden la versta que pre- niguas punxegudes al colza.
senta coll elássie. Maniguas ra- Cinyell verd ciar.
A la dreta, model en cresp6
glan ornades als punys amb
"passes", motiu que es repeteix de llana verd pruna, amb cinyell
a les butxaques Panneaux a la de pell de daina vermella. Coll
faldIlla.
drapejat amb gran Hay de pell
Altre niodel en vellut sIe llana de daina i crespó, cona el vesvermell viu, amb coll i punys tit. Mànigues raglan.

Aquesta última teoría, verilablernent seductora i práctica,
bou anorreada el dia que un
prosaic preparador anatómie
demostré que les protuberáneles del crani no corresponien
pas al desenvolupament dels
Maui& cerebrals subjacents. Es
hzn trist.
Una nova ciencia endevinadora acaba de néixer. L'ha engendrada M. Thomnssin. Rece-
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MALLORCA

Eis Ajuntamen t s

El primer tinent d'alcalde elegit defi-

Al local de la Federació de Municipio Catalans sha celebras una
reunió ,le representants dels Ajantaments de poblacions marineras de
Catalunya, a la qual lizo assistit enIre altres eis alcaldes de Caldas
d'Estrac, Vilanova • La Geltria Badalona, Torredembarra, Vilaseca. El
Masnou, Montgat, Lloret de Mar,
Cavé, Castelldefels, Sant Feliu de
Gu i xo l s i Sitges.
L'objecte de la reunió era el de
discutir i aprovar una proposta de
modificació de la vigent hei de Peras
en el sentit d'ampliar les facultats
dels Ajuntamems en relació a les
platges i obtenir que la zona marítimo-terrestre sigui conisderada com
a terma municipal per a tots els aferCes de policia urbana i rural.
L'assemblea apresé per unanimitat les CondUsions adoptadas, que
meran elevadas al Govern de la República i recomanades als diputats
catalans al Parlament de Madr:d.
La FederaciO de M'inicial% Catalass ha momea als assistents gestionar l'ajut de la "Unión dr Municipios Españoles" per a aquest asaumpte.
A lacte es reberen moltes adhesions de molts Ajuntaments q ue no
hi pogueren assistir
Desprds de la renMta els asaistents
visitaren el aenyor Conseller de Tre.
hall i fth-ec Pablinti2s, per tal d
ro-tiple de les conclusions
donar- li ro-tiple
ati0ptades i recap . ar l'ajut del Go•
vern de la General , tat
El conseller sensor Barrera oled
als visitant' estudiar l'assaimpte amh
tot Irisaras i ofert als rennita l'aje
per , la geatia favarahla d'armesta
1 qüestió.
Ele v;eisanr. nassaren leoprès a
salada , al President de la C,aaaraliConttat de Catalunya, senyor Lluis
a

nitivament Renúncies taimadas ::
Noticiani
Donatiu
Palm a . 5. — Ert la darrera Se6Si0
celebrada per E.Ajuntament ion
desestimat el recurs contra el proja cte ¿'sigiles, i elegit definitivament
per a ocupar la primera Tinenea
d'Alcaldia el regidor socialista senyor Ferretjans. Tampoc fören admeses les renúncies presentadas pels
regidors senyors Creen i Aguiló, els
quals allegaren incornpatibilitats amb
els Arrees de catedràtic a l'Institut
de Felanitx i Inca, resuectivarnent.
— Ahir, els vocals de la Cambra
obsequiaren amb un sopar intim el
seu company senyor Bartomeu
Forns. per ha yan estat elegit diputat
a Corts.
— S'han registrat dos robatoris
importants a Benisalem.
— La Cambra de la Propietat Urbana ha lllurat al grtvernador mil
pessetes amh destinació a la subscripció oberta per a recompensar els
guardias que resultaren víctimes en
els darrers successos i les familias
dels que hi haguessi n perdut la vida.— C.

ADVERTIMENT
Advertim a lea persones a lea
quals interessi la publicae16 immediata de les notes que ene en.
cien que els original e han da dirigir-se tots a la Redacc16, Corta
Catalanes, 589, r.er pis, abans
de les neu del vespre. gls que
en a anthin mis tard (Vaqueara
hora o vagin adreçats a la
imprernta del diari: Barbita, Ir,
no seran publieam tina quaranta-vuit horea deapris.

i les p afges

panys.

la l'esdevenidor de les clames i
llur carácter. Tot això es pot
endevinar observant la forma
del bust femenf. II nosaltres
que no ens n'havern adonal !
M. Thomassin ha descobert
dotze varietats de bust que corresponen a vuit virtuts i a quatre qualitats secundàries.
No hi ha dubte que aquesta
nova escota trobará lambe els
seas adeptas i enaltidors.
Ei ha. paró, al nostre entendre un obstacle insuperable. Lea
dones serem primes. grosses o
espectrals. segons les exigendes de la moda. I llavors, segons les temporadas i els capricis de la moda, M. Thomassin batirá de definir una mateixa dona de molt diversa
manera.

La sardana
—

AUDICIONS PER A AVUI
L'Avenv Sardanista del Poble
Nou ha organitzat pet a avui al
watt a 11 Plaça de la Cascada
del Pare, tma bailada de sardarles a ehrtet de la cobla Em-

mariuni.
— L'Agrupació Sardanista
du Bareelonit biš organilzat per
avui. tarda i till. dues audicians le sardanas al seu estatge, Franeeac Lairet, 101, a
càrrec de les robles Principal
Baraelonina i Barcelona Albert
Martí, que inter p re la ca n se lee
ea

prOr.l'a 0,ea,

— Asa0, disanbre, a lee deu
de la 1 n 11 . atttb 11101i1.1 dr la festiVital df` Beis. tindrá una
extraordiué e in andició de sardanas a l'Orfeó Gracienc, finn
Ins robla La Principal de Itanyoles, pie axemilara Un P S —
programa.

collit

PER A REMA
Atlänlida ha organitzat per a deiná,
diumen g e. a l e s sis de la tarda,
una bailada de sardanes o eae_
rec de In calda La Principal de
Banyoles. nl SPII ea • aine, Pisa
Mercal. 2. pral.. Caer.
— farreé. diumen g e. (tia 7,
a les unce, e indra líe una andr•
rió ti p sa r danrs a la mara de
S'arrié nag anitrada ner rr-ahart
de Dananita. Saradananr i a
AUDICIONS

1:Ak":11113a011,5 Cultural
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nari del drama, vivien, dos
rellogats. /L'atletas digueren que
era molt aficionat a la crin
d'ocells.
DETENCIO D'UN FAISTA
DE PRESTIO1
Eta agents de la Brigada Social van detenir ahir el militant
de la C. N. 'I'. Ernili Molins i
Cusidor, de 35 anys, comptador
del Comile Nacional de la Confederad() Nacional del Traban.
Esla reclamat pel Tribunal
tIC tagressora Ruperta l'ornanoIrgiincia de Saragossa en la
dez, que esta acusada d'haver
murt el sea "pretendent", bel causa que se segueix per rabelque va oeórrer el dimecres pas- lió contra 1a forma de Govern.
El detingul publica el periòdic
Aquests nois leneu Di211
"Rojo y Negro", i va escriure
>12 anys, respeetivam ent . De
una carta al Comité Nacional
efecte, que el mort-claren.
que
que
resideix a Saragossa, la
perseguia la seva mare, i
qual
fou trobada en un escordisparant-li
aquesta es defensa
coll efecluat per la policia en
(pudre trets.
aquella capital. Es per aquest
AMI* al inall In pihlia .a
presenta a la cesa m l V)aja el nimio que hm donada l'ordre
de detenció contra ell.
mort ter tal d'idenlificar la
Ei ielingot esta reclamat
seva personalital.
lambe pel Jutjat de Girona per
Les seves indagacions donaque
fels derivats del passat moviren per resullat descobrir
ment, a conseqüencia dels
el mort no s'anomenava Joan
qttals
foren detinguts Manuel
RoPalau, sitió Francesc Llop ¡
Gano Ruiz i Joan Ruiz Caryo, de 55 anys, inolt conegut
per "Xiquet de Reus", i mes mona.
encara com un perdulari acreVARIA

de
fer un reconelxement de les fees
trobä
Rosa,
i
rides de La
amb qué, a conseqüencia del
sen procedir, Invita estat tancat
en una celta de cästig. El sumart consta ja de 170 folie escros a mäquIna.
DEL CRIM DEL BARRI DE
LA PROSPERITAT
Ahn • acudiren a declarar al
Juljal de guardia els dos billa
si mal,' a la Preso:: per lal

alür

•A la Secció primera va cort
etier Salvador Hita, acusal
haver arnenacat Ii se‘a dona.
El fiscal sullicila que se'l
°edecanes a la pena de
esos i UH dia (farrest, per tal
e cata-lar-1u.

A la S2:3eiú ,egl...11/1 va cutogtelIer JObet, .-1;b2i, el qual.
ssent rellogai en una Casa, t

Prelitant-Se que el llogater
/. 3 lora, s'apodera de t50 pes-

o,. El fet fou descobert. Jo,,k, Alba bu agalal, i el lieeal
denlalla que be It apliques la
ena de dos anys, ilaiture mei un dia de preso.
*
A la Secció tercera acaba la
causa
contra Jimn
isla de la
bes, Per hoinicidi del ineige
enyor Banyeres.
El bel, con, se sap, va oetire a la terrassa de l'Hotel Com.
Després dels informes dels
spectius advocats, el Jurat
t es retira a deliberar ¡ citen veredicte d'inculpabilitat,
¡ Pera, per tant, absolt el processat.
La vista fou, com els dies anlanera, a porta 'aneada.
A la

Secció quarta comparesue Miguel Alomar i Palmer,
¡Igual, a Mataró, va insultar i
aredir un vigilant.
' El fiscal sollicitä que li fus
aplicada la pena d'un any. vuit
meses i un dia de presö.

TRIBUNAL D'URGENCIA
Ahir al ¡liad' es va veure la
causa contra els 17 detinguts
al Sindical del Ram de la Fusta,
tnel moment que ~ven a celebrar una reunió clandestina.

Els processats manifestaren
que el que tractaven en aquel% reunió era de trobar la macera de tenir traban. ja que
!taren sense feina.
Després de les provea el Tri-

:::al va dictar senténcia absoI-j ria per a fofa 17 detin-

p;s.
L'ATRACAMENT
A LA CASA PAMIES
Pel Jutjat número 11 foren
cridats a declarar ahir els
:qents de Vigilancia que van
intervenir en la detenció dels
atracadors Molina i Antich, que
DE

estar; proeessats per l'atraca'real comès en aquella fabrica.

l'atabe bou cridat a declarar
e:pare de Pere de la Rosa, per
tal d'aclarir uns extrema conf , ses sobre el seu nom i la da2 del seu naixement.
melge forense estigué ahir

d'una batata
1114E homicidi canta Josate
Marttnez, 'acusat d'haver
Mört a punyalades Antoni Casado a la porta d'un bar del
carrer.de Santa Madrona el die
iS de desembre de 1931.
L'agressor va fugir, però tou
detingut ¡ reconegut per alguna
dele que presenciaren la baralla.
El fiscal considera el processat
com a autor d'un delicte d'homicidi i sollicita la pena de catoree anys de presó i 20.000 pessetes d'indemnització a la famtlia de la victima.

ettiera la

ditat.
Vivia en aquella barriada

amb dos perdularia mes, els
quals, en assabentar-se que ;•I
seo company havia estat mort,
agafaren por d'eser amoinals
per la policia, i boguen. La seva
especialitat CULO a perdulari era

l'Hospital Clinic va morir
ithir Maria Sans i Vives, a C011s p qiiéncia de les ferides rebudes a Castelldefels en disparar-se-4 una escopeta a casa
seva.

seia un estoc abundant d'eines
adequades per a la practica (lel
seu "ofici", les quals utilitzava,
s b r elot , per a introduir-se
les joieries i rellotgeries. Serabla que havia intervingut en el
robatori comes en una joieria
en la
del carrer de
quia es practica una i una partIlcI de la claveguera fins al dit

En junta general ordinaria
celebrada pel Collegi de Subhastadors Públics iTaxadors
Oficials, han estat elegits els
següents senyors:
President, Josep Hoguet, 1
Martínez; vice-president, Pere
Claveres ¡ Gutiérrez; secretani
Joan Font ¡ Tort; tresorer, Ernest Pasqual i Castan; vocal,
Evarist Segura i Bigues.

A

l'escalament, i, en efecle, pos-

establiment.

També se sospita que Llop
intervingue en el rubaturi d'una

Assenyalaments
per a dilluns

Ahir fou delingut Alexandre
Casanoves, evadit del vaixell
"Uruguai", el qual ha sofert ja
diversos arristaments governatius.
*
El Tribunal Suprem
per telègraf de l'Audihicia
Barcelona la causa fallada con-

ria, en la qual els lladres se

n'emportaren joies per valor de
50.000 pessetes, i que al cap

d'algun letups després foren
recuperades per la policia. Llop
en l'actualitat eslava reclamat
per diversos Jutjats.
Es té la impressiú que els
requerirnents que el dit iudividu
havia fet, repetidas vegades a
Ruperia no aren molivats per
Un desig amorós, ja que l'esmentada dona no está físicament dotada de bellesa per a
poder despertar passions a un
home, ¡ es creo que els plans
de Llop eren d'associar-la a
uns negocis per a la millor
realització d'aquests.
A la casa ou vivia el mort.
veina de la que va esser lesce-

tra els dos autors de l'atraca-

ment„ al litògraf Francesa Milani, ocorreguda el dia 15 del
mes passat, al carrer del Rosselló, cantonada al d'Aribau.
Com es recordarà. aquests dos
atrararlors. anomenats Bernat
Perla i Domènec Vargas, foren
condemnats pel Tribunal d'Urgéncia a 20 i 8 anys de presó,
respectivament.
Per al proper dia 12 de febrer
ha estat assenyalada a la 9.ecrió

s

GRAN TEATRE DEL LICEO
Avul, a dos (liarle de des: eeeslrenaSA'
repara en tres actea I els (madres
mides Vice. RUDA D'URIAC, pel celebre tenor IllpOilt Lazare, Gornbau, Callao, Corlims. AlrInn. Meare 1,nmote de
Granos. Denla, larda: RUDA D'UNIAC,
pel celebre tenor Li gare. DIJous,
TRISTANY I IIIOLDA

TEATRE

Annn••n1

19091
Soll, dissabte, I doma, dinmenge, a les
330, a les 6 I a les 1015: EL DIVINO
IMPACIENTE, de Pam(, l'esdevenlineni
de l'any teatral.

•n•n•nn••n

TEATRE NOVETATS

;eme,earte eme. 4. LLvse ION. Ve

per la genial Coca Rada I el divo
Emill Vandrell, amb Trinl Avelll,
Llanos. T'alados, Baraja, Ruiz Pnrls, Rublo, Garcla, ele. El gran
(dona' del muestre Panolis

EL HERMANO LOBO

pels mineras &elides Pau Hartado, Falla., N
, Ricard M'yral, Avelll I els Filtres artistas. Ceban de Danulrea, Cobla, etc. Fa s tuosa presentad°. Nit, a les 10:
LOS CLAVELES, pchs gros cantante. Coca Raga I Riegue Mayra!,
amb AveIII, Llanos, Ruiz Paris.
Rublo, etc. L'obra del dha. la de
mes exii conegut
EL HERMANO LOBO

pels grans artisies Falle& Herrero,
Emni Vendrell, Llula Fabregat 1 els
artlstes de la tarda. Demä,
comiat de la Conmanyla. tarda I
ni!: LA DOLOROSA,I EL HERMANO
LOBO. La s c iroona dlirsio. el gran.
lino especias',

Li rilük DEL CAN 1 HUIDO
No oblideu aquc,... 11101

TEATRE BARCELONA
Aval,

easada

COIL-1111.Wiä
Avul, tarda. a Ic s a • ro 1 a les e•nr.
1 especial. Nit, a les 1005: REVISTA PARAMOUNT. PARAR1OUNT
GRAMO, BETTY TAQUILLERA,
diOulxos. I UN LAZARON EN LA
ALCOBA, per lierbert Slarshall, Kap
Francis I 21Iriarn /lopkins. DIrecc16
de Lubitsch

11133

n•••••••n••nnn•••••n•nn••n•n•nn
.1n11.N.

PUBL1 CINEMA
Matinal, a le , 11. 1 pta. Tarda, 330 I 6
numerada, 230 pIes, amh Impar. CURIOSITATS MUNDIALS, PEIXOS DE COLORS, (nac. NOTICIARI FOX SONOR,
noticies d'F.spanyt I i n i ernaelonals.
leMMERINO, documental deis Alps 'in s tilan, 1 HUDRFANOS EN BUDAPEST.
cvii scssId continua
nnn11

•

Aval, matinal, a les II: larda, de 330 a
545; a les 6, numerada; /lit , a les 10:
Catalina Barcena en

YO, TU 1 ELLA
amb Luis Alonso
despalla per a la sessis numerada
de dama, larda. Deniä, seSsid matinal

TEATRE NOU

Aquest loctl e..(a tul de °elefancia
control
Avui, festivitat dais Raid Radico,
penúltimos funciona d'aquesta Cornpanyla
Tarda a les 330. 4 forno,os artes. 4;
Irr., LOS CLAVELES: 20.u., BOHEMIOS;
3er.. al monumental Sin Rae

LA CRUZ DE HIERRO

FEMINA

PaRalg d • G-aila, 23. l'el,. 1S32

LI E.BELEI
AVUI, Moda de Rels. I doma, dium enee, a les 1. sessió "familiar"
a preus populars. A lea 6, aess16
"Temina". Nota: LIEBELEI es p rojactara a los 4'30, a les 6,30 i a
les 1058

.11/•••••nn••n

pel gran lino cantant

11111111111111111.111111111111111111111!1111111111111111111111111111111111

MARCOS REDONDO
Nlt, a les den: JUEGOS MALABARES I

LA CRUZ DE HIERRO
pel gran barlton MARCOS REDONDO.
Dama, dlumenge: d uuuuu funciono
d'aquesta companyia

TEATRE COMIC
Avnl, tarda, a les a: DON CIPRI I /a
meravellosa revista
/CON EL PELO SUELTO i
ffit, a un qusrt 011. t rada nit: Petites
Triomt de Margarita Carbijal I Iota la
Companyia. Gran preienlac10

uitsuannona
MIMOS 25627-24.513
.11111, sessI6 matinal, a les 11. al
preu ante de 2 ptes., amb regale
als nene Tarda primera sessid a
s pecial numerada
Ich 330: a les 6:e

FRA DIAVOIA
per Stan Laurel I Oliver Hardy
015515 Ring i Thelma Tood
Film Metro Deldwyn Mayar
Bu despagen localitsts amb tres
dies d'antIcIparld
n••••••n•••n•n•••.............0.•••• n•n

CL1FF - AEROS
INEHT

SON LES MILLORS
Casa fundada rally 1800
XOCOLATES DE TIPUS FAMILIAR,

AMB LLET, AMB AMETLLA, GUST FRANCES
PURS. FUNDENTS, EN POLS, ETC.
DES DE

1'50 a 5 PTES. ELS 400 GRAMS
91111111111n

OFICINES I DIPOSIT CENTRAL

Carrer de Manresa, 4 i 6 ->" Barcelona - •
....
4 siiiik -18....se•Beenum

CLIFF • AEROS
5.l'atraceld de Clec mes sensacional de
totes les que s'han presennt a Barcelona.

Cliff Aeros
un espaciarle pie hart 1 d'enmeló.
CLIFF -AER(111
presenta diversos exemplars de tlgree,
panteras I Ileon., ami/ els quals esecilla
treballs tan diversos 1 orI gInals corn
Inversemblants.
CLIP? - AEROS
electritza el pdblie amb la seva motoci•
clero Infernal en e) "Tel gdrOM de II
tot
Mort", CLIPP-AER09
Alercsiona.
De mitren Roberto de Vasconcellot
ens basta assegurar que Os el
da

millor cavallista del mea
Pav de la doma. VIIconoello., amb la sena baca "1 orara"
menta filigranas Inversetnblants.
~menean» Se

TEATRE POLIORAMA
Ce/apearle Cubmire Ortae
/MI, larda, 2/4 de 6, especial, 1 nit,
1/4 d'II: LA OCA. Denla, tarda, 5/4 do
qUalre: LA TELA. A les 6, especisl: QUE
HOMBRE TAN IIMPATICO. Bit, VA
'II: LA OCA.

Gran Teatre Espanyol
Empana& d• JOSEP 'AMPARE
Primero 'riere i directora
A. ROLLA e A. »TEMA
Avul, tarda, a leb 4. Cartal de gran bu3ila: UNA CRIADA PER TOT I LA RUSIA,
EL NUVI, CL LLIT O EL TINENT
CARDA». 1^41t, a lea deu LA RUVIA,
EL NUVI, El. LUT O EL TINENT CANDACO. No gordau una tituló per retire
Muro teta la hit. Aviad . PAPA VIRO,
una obra
rnundlkl

TIVOLI
1 mal, Mies sessions 330 1 6 tarda, 1
10 nit: "La vida privada de Enrique
riu", Charles Laughton. Cómica.
NOtielarl 1 Revista
CAPIT01.
1045 mili, dues sessioni 330 I 6 larda, 1roi5 nli: "Simba". "Greyttecalo
rolo" (Producid Ufa), Radolf Foster
CATALUNYA
1045 mati, dues sesslons 3'30 1 6 larda, I te nit: "Boliche" Hasta, Miel
Demare. Actualitits 1 Atracc16
URSAAL
tarda 1 9'30 rilt: "Carrera enlutar
(dnicament tarda). "Viaje de Ida" el
espanyol, Kap Francis. "Teodoro 1 Ch.",
Ralind
PATEE PALACE
11 mati I continua 330 larda: "Chico
o calca", Carmen Boni. "El relicario",
en espanyol. Nit: Dibuixos. NOtIciarl 1
COrates
EXCELSIOR
11' mall i continua 330 tarda: "Nadando en seco", Joe E. Bromo. "20.000
ellos en Sine Sing.", en espanyol. Nil:
-Horror al matrlmonlo"
MIRIA
Continua 330 tarda: "Nadando en seco",
loe E. Bronn. "50.000 atio. en Sine
Sing . *, en esnanyol. NI:: “Ilorror al matrimonio"
ERAN TEATRE COMTAL
10'45 mal' 1 conlinua 330 larda: "Nadando en seco". loe E. Brown. -20.000
anos en Sing Sing", en espanyol. N11:
"Hollywood al desnudo"
MONUMINTAL
ti 01511 1 continua 230 larda: "Los
gangsters del alee", Douglas Fairbanks,
Junior. -Ellos Emir, T'ay Wray. CoMICa
ROYAL
11 mall 1 continua 3'30 tarda: "Los
gangsters del alee", Douglas Fairbanks,
junior. "King Konlc", Fay Wray. COMIca
BOHEMIA
11 mati I continua 330 tarda: "El sedfilo", Joe E. BrOwn. "Odio", en ny'.
nyol, Marla LadrOn de Guevara. Mutan
I Cómica
PEDRO

Continua 3'30 tarda: "El riedflt0", 204
E. "¡roan. •• Octio", va espanyol, Rana
Ladran de Gueura. D1Dulaos I Cegata.
DIANA
Corufnua 330 tarda: "La sortija Imperial". "La conquista de POS". 21114

Lozas. -Alió vale el dlnero?"

CINE RAMBLAS
I 88- Tf. 18571
Avul: Cómica 1 Revista
EL corota DE LACA, en espanyol

TEATRE BARCELONA:

El crimen del siglo

Antonia Merce

Rambla Centre, SS

per Jean Hersholt 1 Wynne Gibson
(Sessid continua/

DE COHEN

La DIrecc16 de l'OLYMPIA, aprofltant el
son pas per aguaste capital, on s'embarcaran cap a Sud-Amarle,, e/ ala 8 de
gener, ha aconsegult contractar per als
Mes 4, 5, 8 I 7 III1P3 tan notables
artistes

SALONS CINAES

Concerts

OLYMPIA
Aval, tarde, 430; nit, a lea 10:
2 GRANE FUNCIONS DE CIRC, 2
Penúitim die
dele indiscutibles aloe dal Clac

por azar

en esninpol, per dobles, per Carole
Lornbard I Clark Gable

Es

Mareos Redondo

ESPLAI

11

Cinemas

de Os:

Sein Companyla Lirlca de LUIS CALVO
en la quäl figura Perninent cantant

SUSAN LENOX

Muntaner 1 Acebos
PARAMOURIT GRAPICO
PERRERIAS ((nalga)
ESTRELLA DE VA LENC IA , Per in sine Ilelm I lean GarJoIrt

Nit, a un quart

les persones a les

..•.............
XOCOLATES

CINEMA

per Greta Garbo I Clark Gable
Nit. 5 Mes: LA SAILARINA DE SANSSOUCI, per LII Dagover I Olio Cebuhr

CINEMA

Bendita seas
Y EL ROSTRO

111

SPLENDID

CORSVIA, entre

dissabte Tarda, a un quart

Pemä. diumenge, Mrrh . LA MALA
REPUTACION. Nil: LA IIIASCAPIA

hora o vagin adreçats a la
impremta del diari: Barbard, ir,
no seran publican fins quaranta-vuit hores després.

ELS PASTORETS
De Josep Maria Folch i Torres
Diada de Reis i diumenge, tarda,
a dos quarts de cinc, començaran a
representar-se. Cuiteu a ter-vos reservar les localitats. Si trobeu tancada la taquilla, dirigiu-vos a la
porteria del mateix edifici.

Cempanyle de comedia
Rivera —De Rosas

LA MALA REPUTACION

de les nou del vespre. Eis que
ens arribin mis tard d'aquesta

"MIIMn111IIMID

per Norma Shearer I R. Montgomery
0111111X08 8010118

AZABACHE

ADVERTIMENT

Catalanes, 589, ter pis, abans

arpone& i Carlee Gardel. EL RETADOR, eonere (api'al Barcelona), per (lantaca Biscrott. EL DEMOLEDOR (zalamera e
rizol park), per lace Holt. NOTICIAR!
I DIBUIXOS IONORS
en miela, per Imperio

ment

VIDAS INTIMAS

Companyia Gallige

Dlacla Se Reta, larda, 330. Programa monslre. La preciosa obra

1111411111111111001"1111/iiiiiiiMMIMPO

Advertim a

prorrarna:'

Cant, 217 - Ttlifen arma
Avul larda, aessi g continua, de 3'38 a 8:

BAILAN, 72 , TZLEP. 522411

TEATRE ROMEA

•

quals interesal la publicació immediata de les notes que ens envien que els original. han de dirigir-se tots a la Redacció, Corte

Avul, aran

Melodia de arrabal

Cunean do

Tolden

AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primara.— Divorci: Vicanta Ordaz Juan contra Eduard
Antonio Juan,
Incident: Joaquim Gener contra Joaquim Ganen.
Pobresa: Tomäs Dones contra Jillia Verdes i l'advocat
l'Estat.
Sala segona.—Divorci: Falles Alcaide Dera contra Joan
Fargues i March i Ministeri
Fiscal.
Incident: Juliä Gonzälez contra "Turro Valls".
Menor quantia: Joan Bermejo contra Enric Quintana 1
Company.
AUDIENCIA PROVINCIAL
Secta° prImera.—Tres orals
per furt, lemptativa de robatori i lesions contra Joaquim
Dfaz, llené Félix, Andreu Jover.
Recaló segona. — Qoatre orals
per danys, escändol i dos per
furt contra Francesa Navarro,
Ricard Torraclelles, Pilar Santos ¡ Rafel Angel López, respectivament.
Recaló tercera. — Un oral per
expendicin de hilllets contra
Joan Hernändez.
Divorci: Rabel Jiménez contra Concepció Farräs.
Uncid quarta.—Un oral per
denegació d'auxili contra Josep

APOLO L' BARCELONA -IRIS PANUL

TAIMA MIN. COMPayea IML‘ORVI
Dances Mea d'aetuaele de la Cornganyla
A les guaira, grendlós programa doble; atabló lla g a; Misa obres; sis actea:
EL MISTERI 08 LA QUARTA AVINGUDA I LILA DONES DAR GUANYAT. A un
quart dame; Le8 DOMES HAN OVAMY. Dama, a dos quarts de quatre:
ZL8 PASTORETS; ela Hala personalmenl, obsequiaran els villa trei
cplar11 de sis 1 Me: LES DONES HAN
OUANYAT.

TEATRE STUDIUM

Domingo.

joieria del carrer de l'Argente-

111111111111111111111111111111111111111181113

lastr es

Dimarts NInent, a la tarda:
»pon

I d'era ooneert de datad

AROENTINA
ando el concurs del planten'

LLUIS GALVE
I del guitarrista

SALÓ VICTORIA
Valincia, 255 1 291. • Maten 72935
clissable, festIvItat dels Rele
alce. Taran, a le» 1'15, aisló daca nudeu.
merada, 1 nit, a dos quarts
IUY QUE MIEDO, dibulxos sonoro

Salvador Ballesteros
Localliats de 3 a 15 pessetes al Teatro
Barcelona

Ami,

AVENTURAS CE ROBERTO REY

per >olney Ilossard, I

CINEMANIA
/a tnes gran crear16 d'Harold Lloyd
Demd, Murnenge, cana complot de programe: HAZTE RICO PRONTO, per Wiiliam !Mines, 1 DIPLOMATICO DE MUJERES, per Merla Eggerth i Mas. ilai,en

Palau Música Catalana
Avui, dissabte, diaria dels Beis, a lea cine
de la tarda: el tradicional coticen de
Cap it'Any per l'ORFE0 CATALA, amo
la cooperaci0 de la Cobla Barcelona,
prImeres audición',
Preus poulars,
Denla, dlumeuge, a dos quarls da a da
la tarda. Scal0 de CANÇONS I dOCE
D'INFANT S , per l'insIllut Cauta de Ritmira 1 }Mastica, q ue dtrigeli el 155,5,76
liongueres. Localltals 1 entrarles a la
taquilla

nn•nn•••n•••n•nn••nnn••n•41F«•••••11111../IIIMMII/

CINEMA

PARI

Matinal, 1030; tarda. I.•
315 a 515; Iltnilerada, a le, e
nit, e . t 5: Rala.. laportatga.

Diversos

anan

TRES CERDITOS. PRIMER
GALA MICKEY. EL, SIGNO DE LA
CRUZ. I lionn IrederIc Maroh,
Chtudette Colbert, Elles Lana I
Charles Laughten. DIsI ggsda co es-

panyol. Es despatsa a la taquilla
per a les Sessions numcrades
1 nema. larda, 4 lee ele

......meemamme..ammy

Maison Dorée
IIMNBINIXMn

DILLUNS, DIA 8, A LEA 5 TARDA

DEBUT
DE VORQUISTRA EXCENTRICA

TEATNE IOTA
AM,

The Happy Jazz
RITME I ALEGRIA

colineal programa:

COMO TU ME DESEAS
en cadena, per Greta Garbo. POR
UN 11180, sonora, per Georges
hallan, REVISTA 1 Delinee&

»ROM

z1111•111111.

Venas Esport Palace Ball
R44 Eint Antoni, 82 I Cl. &tul, dissabte, lila 5, bel% da 44414K•A,
Herd. 1 nit

▪

SALO DE FESTES
L'HOTEL ORIENT

DIN

tarda, 48 a a.

,;GRAX TE DE REIS
1:105
111118111111111A OINCIIRSTRA I IlL111

1 IN

8111.11 I TORA Ve

BOHEMIA

Espländld 5 2 16 de ball. Avul deseable,
MAUI !MAUI, TARDA 1 NIT, ele quals

se= menten«, alternan% la repulida
Banda Illartfrenea I l'aplaudida °Nucatrina Cocktail embastes, arob escollIts
programes. Demä, dirimente, ORAN'
BALL S. Ere preparael6: els Ralle de
Carnaval

RESTAURANT DEL PARC
Fcstivital de Rels I diumenge. Al., 7
Ti t'ELECTA, de 5 a 8, amb COCEAR:
ORCRESTRA. Dlumente, nova arruen/
de R084 MARI«, formidable con

EXPOSICIO DEL NU
Organotecla per Circo' Arilsnr. El matan)
esdeveniment d'art. Quatre adqufolefoni
per ala museus de CatahuMa
24 premio
Milla d'U a dos guste de 0 1 de 5 • 8
Soterrarais dele F . TocerrIls de Barril

Esports
L114104I

SLAVIA -BARCELONA
Z150 mis al 10 par casi.

Diunwomeo, die 7, • hm temo:
Camplonat deepanya da Lllga

OVIEDO-BARCELONA
Aneada, tris ptas. más el 10 OJO
Cal la prosontachl MI tercer andenumen parcial 1 al robot de 1934

GUÍA
GENERAL
CATALUÑA
• gailllärs - Riera)

ViS DE 2,000 PÁGINAS
ViS DE 400,000 DATOS Y SENAS
del Comercio, Industria, Agriculttra,

Mineria, Ganadería, Profesiones, etc.,
existentes en la extensa y rica .4
región catalana
, atRo PRECIOSOS MAPAS EN
DE LAS PROVINCIAS DE

-

GEHORA, LÉRIDA 1 TARRA80111
Precio de un ejemplar,
fuertemente encuadernado e
VEINTICINCO PESETAS
Mana Ce portas op toda Emana)

iffillIi99W011e004/ARWAIda
Ames Manados, U y 83 • ainc:Lonx

BORSA

Dia 5 Tanca Alca o
anterior Niza

Valor'

FUTBOL A LES CORTS
inosooto, dl. 8, • I« 845:
semana actuacitS dala cambien.

(

MERCAT LL1URE
Les darreres 14331001 d'aquesta setmana no s'han diferencial ¡pire de la
tònica observada en jornadea aretedents, particularment en la reunió del
Borsf, on la depressió s'ha fet sentir
intensament A la tarda hom ha notat mis sosteniment i fins i tot una
bona part de les posicions han fet
pressió alcista que ha millorat viseblement a l'hora de tanca els nivells
que es cotitzaven al començamers de
la sessió.
La inseguretat que férem notar en
anteriors comentaris s'observava darrerament en aquest cercle borsari permistela, encara que is de creure que,
si no sorgeixen complicacions remarcables, és possible que mes aviat dominarà la tendencia palesada en els
darrers moments de la jornada d'ahir.
Tanca fixada pel Mercat Lliure de
Valora en la reunió de Borsa:

51.60 se6o - Nords
-el()
Atacante
4560
4550
+100
Transversal 2330
2450
leen rot.'oo
+100
Gas E
M. Rif
+0'50
5750
5700
-oso
Explosius
1413 0
441 00
Colonial
49.00
49'00
-150
Felgueres
44'75
43'25
-175
Aigües
165'00 16675
Asland
-575
7475
6900
20700 207'00 - Ford
Petrolis
-010
5.55
5.45
- 100
31000
320.00
(ludes
Bulleres
5475
5050
-4'35
Docks

1865

19'50

-0'85

BORSARI
de remarcar la meció constatada en
les Andalusot que es cotitzaren el
dijous pastee i en aquesta jornada,
com eón: primera serie 3 per mo,
17'00 (+1 'oo) ; Bobadillez, I 8'5 o
(+2'50).
El grup d'electrics, alguna i industrials, amb regular activitat, queda
en general ben sostingut, i Ilevat d'algunes irregularitats constatades en valoro que la dies s'havien mantingut
inactius, en la resta mis aviat s'aprecia tónica favorable,
De les acciono són de remarcar les

minores de: Tramvies preferents 7 per
roo, 62'00 (+2'00); Catalana de Gas
serie E, /o7'oo (+2' 0), i F, 95'50

(+roo).

BORSA DE PARIS
El mercat parisenc, en la darrera
jornada, es Iimitä a mantenir nivells
precedents, amb Ileugers avanços en
els grupa de rendez; l'especulació, mes
irregular, queden els següents valora,
com segueix: Rio Tinto, 1614 (+4);
Royal Dutch, 18390 (-1-40); Suez,
30150 ( -OSO); Kuhlmans, 624 (-2):
Wagons Litt, 95 (-1); Baile de França millora a 11275 (+0'75).

V

ALOR/

Costera - Vende

I

El sector de rendes de l'Estat, quelcom mis actiu que en jornades anteriors, queda en general a nivells poc
modificats.
Obligacions Tresoreria Generalitat,
després de cotitzar el mateix canvi
anterior, davallen a 10025 (-0'35).
Els Ajuntaments, sense minvar en
el volum d'operacions, queda en g eneral lleugerament fluix, i es noten algunes pèrdues de mis d'un enter.
Les Diputacions sostener posicions
les poques operades en aquesta jornada.
Del grup de cèdules les Hipotecari
gairebé no fan negoci; les Crèdit Local, mis operades, no registren modificacions d'importància.
El sector carriler prossegueix força
actiu, i en aquesta jornada no presenta la marxa desfavorable que registrärem en les sessions precedente.
Les Nords potser són les que es
mostren menys sostingudes, però les
Alacants la major part d'emissions
avancen d'un quart a mig enter. Es

• rrelly01.114

os

TOS
1424QUI C011115ATEN 1.15 8E4
GAUSE92
Catarros. remamos, 4rIgInt4,
ringitli, bronquitis, tuboreut
p ulmonar, asma 1 teta Me a
skeas en general da la
Dronqunts 1 miman.
Lea PASTILLA « ASP61818 dupren Solee les eOnerllnee per, la seva combos
e10, que no pot Coser mes rarionat 4 elentifIca cual agradable 1 desee les do
1
ques en les duela 1 en reman el transcendente/ vrOblem,. dels MedIcemen
balsernler I volad'. que es conserven indennidament I mantenen Integren
seves meravelloses propietat, medicineis per a embalse sons manera constan
reptas 1 «M'e les ~antes de les 'riel reonra D'irles. me adn causa de 7'
de aufeeaelli
Les PASTILLAS 45PAIRE son les receptaCles pelo menres.
Le» PASTILLAS ASPAUM sem les preterldes pelo 'meterte.
Sibrin aempre len logIttmcs PASTILLEs ASPAIIM 1 no admetett eunotini.
clon" Interessades. d'em aseos o nula resultat.,
Les PASTILLAS ASPAIRA es venen a UNA ..... TA CAPSA en les P ri telpale rentarle' t droguerles, Illuriant•se al matelz tenaps. gratunament.
eaPti de monina, mol( «moda per portar a la l'uniera
Asmolainat formacautioa dli Laboratorl 800ATARet nflernee Carros da
Ter, número II. - Taledon 50791 - 'BARCELONA.
Noto Importanteulma.
Fer a demostrar 1 conoeitcri els remos 1 51113.
Dicten iN re • ulla1.5 per 5 guarlr la TOS, rnit.lanoni tes PASTILLAS 91141111111,
nOn poasibies ando leo g enes Mmilore 1 qu• no hl ha actualment alise' Postila'
que Pultuln auPe ra r l es, el Leboratorl Sokaters /reme! rat12 Una er3p3e/a.I0g
Ira de Pastilla. Amelo» als que II Invlin el retan .l'aquest anunct. neomparty•
d'Un •eoreli
etne Céntimo, tot dista d'un sobra franquelat emb dos cent1mt

84 3/1

84

83

02 3/8
83 5/8

84

3/4

5/8
3/8

51 3/8
52 7/8
33 7/8

Calgat - !sport
Higiene - Garages

5/8
7/8

Cate Nova York
8.46
6.58
6.73
8.71
6.88
9.10
9.27
9.39

6.86
9.10
9.57
9.40

18 CORTE ASALTO 18

2
2

35. Cua do,
rer0 00 05 01111

nuaß.

05171100.

CERQUEU PIS?

2

Per tra s liadar-vos recordell CASA CARRERA, tundida in 1897. Auteconducteron a 25 ptas. diem da la &out, I per
carretera a 0'80 ptas. km.
'raleen 31614
'CAREL, 192

2

4.10

ChnOWCWigadO

2 1/2

1 1/2
5.2 1/4 1/4
5.4 1/2 1/4
5.1

5.2
5.4 1/4

1.16u01.trio /0014,41,
oer !ras p as. Ca.

Mobles

Sucre Londres
4.7 1/2
4.11 I/O

-

Director Dr. J. Riu - Consulta de ro a x i de 4 a g. Diumenges, de ro a t

Indústria -

Moroso Musgo

33 3/4
34 7/8

urinäries - Matriu - S
Impo„ncia - Diatirmia Raigs
Clínica giallegro Vies

PANAL& Centuilie,89
LA RCELONA
APIRN Vd «Pa direccide p0Ie
•aterlopo cuando ~no...

FABRICANTS
1 COMERCIANTS

maesnatod•40541,sereonsa94.e.

COMPREM
tota mena de generes
d'ocasI6 I mildo

PET1TS ANUNCI
CLASSIFICATS

11010i80111 COMERCIII,

D IVERSO

Villarroel, 41, principal 1

CORVO CATALANES, 615 I
Barcelona

apartat 342

NEGOCIEM ELS CUPONS I LES OBLIGACIONS, BONS I CEDULES AMORTITZADES,
el reembossament dels quals s'efectua en primer
de gener de 1934

61'00

8100 8100
1'59 1'59

Per deu cupons com
aquest, regalem cinc pesg eles en Ilibres
Apartado 228 - Tenerife

•

191110

11A1-021

Peneeleat

60'25 lemancem. goa %. 8700
50'00 • egmble • • 87'75
6116. 8505
49'50
• 96'00
5255 5- Neme

87'111
8750
85'25
96'00
7700

79'50
16'001
8'501

S. 5 Albmo

•

7700

1,051111M11108,
Itseltd salegase
Ceimmlers
Mg« Miagetaa
Tamo

46'44
Orbe 5a 94 65•11. 9500
95'30
Gime.
.
44.4. emes
694. 50'00 50'00
• • Ilem. 6 '9. 4940 1501
tetto,Nseuitota.4%. 77 . 09 7700
6414. 102'00 10200
tme
i. hl. &re
• 75.011 76'50
60'110 Colem MIL
96'00 96'00
•
6700
d.. Å,511•• ash. 89'00 89'00
114'110 P..., Sa. en 9. 1449 v4 to
01411
7600
ren,
13441
"
8400 8555
•
•
8125 11•I••• ••••
7900 7500
•
79'40 1441.454 f. • a • 90'00 90'00
•
00'50 10100
81'55 heme Ud.
amare liba
54'75 58'75
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Di BARCELONA AL COMPTAT 1 A TERME
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DADE3 PACILITADE3 PER
LA CASA ~QUID SITGES
PADROA

I

t'a•os ama:
lana* Isvaigu. 114nCelUiso al atice" 050141111M I 80180
une no so, u •assaieneU. /Carleen M150418M6111 44 la elenorrael,
sOnorres (go(a turnar). citrino. prostoullos anteerree
blanca mi leo &M'yerme) 4 altre6 Malalties de los ves lamine
pe amado seseo, par antiguas e rebele que 5 e 51 e95, meneen 0 5 .
mi anea cuantas «Mane , guaira o Cine Calera C011410 pM
clea Calmen el' dolar' al momeni I solee complicamos t rsn 'Andes [mimes °pender g riete a A. %rala. Incoe. 88.
115•1-14. Pm», 13 pougeme,

Francesos: 4760 per ion.
eng/elos: 39'53 puntea
Italiens: 64 0 3 per Mo.
Belenes: 33'73 per loe.
Santos: 23 340 per leo.
Esteta Units: 772 puedes.
Alemanya (Reichsmark): 219 pts.
Austria (sailling), 130 pessetes.
Txecceslovnquia, 34 per roo.
Ho:andisos: 4 83 pessetes.
Grecia, 6'50 per roo.
Suecia: i'98 pessetes.
Noruega: 1'93 pessetes.
Dinamarca: 170 pessetes.
Finlandia, 16 per ro0.
Romania, 6'3o per zoo.
Bulgäria. 730 P er 100.
Turquia, 5 oessetes.
Portuguesos: o'35 pessetes.
Canadà, 7 pessetes.
Argentins, l'90 pessetes.
Uruguais, 3'25 pessetes.
Brasilers, o'50 pessetes.
Colombians. 4 pessetes.
Peruans, 1 4 50 pessetes.
Venezuela. 125 pessetes.
Japonesos, 2 pessetes.
Argelins: 47'35 per roo.
Egipte: 39'75 pessetes.
Filipines, 3 prosetes.
OR
Alfons: 835 per roo.
Unces: 235 per roo.
4 i 2 duros: 235 per 100.
r duro: 147 $ pessetes.
Isabel: 236 per 100.
Franca: 235 per roo.
Lliures: 5925 pessetes.
Dòlars: 12'15 pessetes.
Cupä: /1'85 pessetes.
Mexicä nou: 235 per roo.
Venezuela: 234 per roo.
Marcs: 289 per roo.

classe, I posat tztt, damunt 'mg°
•
est iva.' ,
Ordl t ' olviden No varten per
ara queats ~bree del que hem
expreasat anteriorment, 1 el poc
que es concertk ho fou amb ordi
d'Urgell, 33'50 pesantes, i
d'Extremadura, ido, posat estació sortida.
La civada continua amb bona
decisió venedora, perd la manca de compradora fa dificil cap
bona entesa.
Ergs: Les poques ofertes que
s'hun rebut de la Mansa han
tingut bon acollirnent al preu
de 38 pessetes, ortgen.
Carretee: Notem que les
ofertes directes de procedencia
van afermant-se una mica mes;
als preus que s'ofereixen del
Camp de Tarragona es entre
850 i 875, procedencies de
Reus i Valls, i per les de La
Riera, que com dèiem eón les
que mes atendí) hom hi preste,
ho san de 875 a 9 pessetes
els 40 quilos, estada sorfida.
Els altres generes segueixen
Iguals.

sessió d'ahir acabä
la setmana aquest mercal, i
diem això, perquè degut a la
festivitat del dia, avui restarà
tancat aquest centre de contractaciú i fins el dilluns vinent
no es reprendran les lasques

La tanca anterior dels Docks Es
del dia 28 del desembre passat, i del
29 la corresponent als Asland i Bulleres. La de Felgueres és del dia 3 del
mes que som.
BORSA AL COMPTAT
La tónica que dominà ahir en el sector de comptat presenta millor aspecte que la constatada anteriorment
Aixi, no vol dir, però, que es domini
una reacció general, però la depressió
d'aquells dies ha desaparegut, i en alguna sectors fino s'aprecia quelcom de
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