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ANUNCIS I RECLAMS FECIONS TARIFES
Lea notas precintes han cressor unieses en catalti

BARCELONA

COM AL BON VELL
TEMPS0 )
r t

Quan el senyor Lerroux, avui dia un dels puntals de la dreta,
es deia D. "Lacandru" i eenyia la corona del Parallel, i En Cambó,
bartninegra, feia, dia per altre, afirmacions en to tallant i sec, i ja
no n'encertava mai ni una, l'existència era dolo, bond i afable;
eis catalana, gent de sa casa, podien delectar-se amb la prosa
nerviosa del polític regionalista, reconfortant com una copete de
vi bo, i de primera per a viure contents i enganyats, que és allò que
hom cerca tot sovint; quant als humils, s'embragaven d'un menjaeapellanisme amb més pa que formatge, que rajava de l'herpètic
Et Progreso o de les "paràboles" incendiàries i desponeelladores del
"caudillo".
Era el bon vell temps de no mirar prim i de passar l'estona ; la
política era l'art de no fer res, fent veure que es feia alguna cosa.
Per a alguno una manera de viure. Per a tothom, una gran comèdia.
Fa molts anys de tot això, i Barcelona ha creseut el doble; ja
no hi ha aquella monarquia que, com un "croupier", presidia la
tenla del joc polític. L'hem arreconada, i vivim en República. Som
a darreries de l'any 1933, el segon del nou regim.
Però si llegim la literatura que produeixen els dos partits que
avui ens representen al Parlament de la República, en bona fe
que arribem a dubtar de l'any que vivim. El senyor Camb6, amb
aquell aplom, encara seu al trespeus de la Pitonissa, donant oracles
Inés contundents, certament, que els de la dama deifica, peré igualment gratuits i poc probables. Aquests dies sla declarat —sempre
a cavall de la paradoxa— revisionista de l'Estatut, encara que poe
partidari, segurament, de proposar-ne la revisió a les Corts. Aixf
mateix ha divagat sobre la fórmula econòmica. L'economia sempre
ha estat l'obsessió dels dirigents i la fe dels xais de la Lliga. Quan
an capitost parla de la cosa económica totes les änimes del partit
unen en basca d'admiració i d'eufòria. Com al bon vell temps.
I La flumanitat no bateja— psi civil —el seu editorial d'ahir
amb ol títol, tan ple d'època. de Frares i Monees? ¿No insinua que
una cremadeta de eonvents ens posaria al cim de les nacions eivilitzades? Ja veiem com els seus leetors s'engresquen i s'adonen de
com és fàcil d'escampar la cultura i el progrés per tot Catalunya
i la República. Com hi ha món, no hi ha res tan senzill cera toser
bome d'esquerra... Al las!, com de j en al bon vell temps.
No pausa res, ni tan sois el temps. a la nostra terra. Sembla el
palau de la Princesa dorment. que al cap de cent anys encara
dormia. ts una sort no pensar; un hom no es fa vell. Fine pot
esdevenir-se que es faci més je'ee, tant i tant, que arribi a la
infänria una altra vegada.
Per?), que diem?... Quin error ens ofuscava? Per un moment
1 en) pogut driblar que el senyor Camb6 tingués la fórmula màgica
de !a fel'eitat. I. més error encara. ohlidar que els diputats del partit
d'F:. C. R. electes per Bereelona. senyors Sunyol j Garriga, Rubi6
i Tu/Inri. ledhue D. Francesc Meced tota la vida han estat antie' r e al. meniaeapellans i enemies aeirrims de tota religió positiva.
Ei.que no sabem és si he eón Inés o menys que D. Alexandre
Lerreux — ara puntal de la religió—quan a El Progreso 1 ala
rn'tings e-erina i deia les bajanades que ens engega avui La MutsuP
»itof. brean oficiós del partit que, no senee rae, col ésser conceptuat
un lerronxisme tradnít al eatalli.
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El -govern Sarraut irderrotat a la cambra DÉSPRES: 1 EN UN DIA
ASSOLELLAT
francesa en discutir-se la reducció dels sous
deis funcionaris
La veritat is que jo no fóra lliberal ni demócrata ni republica, trat
conceptes que tant s'adiuen, si no
cregués en la necessitat de la contra-

hui será conegut l'encarregat de formar pm
La crisi ministerial francesa, la tercera a breu inter-zral l'una de l'altea,
que ha tinque lloc — cosa estranya —
després d'una tercera votació de conflanco, int eressa Popinió pública internacional tant pel monte:« cm ese
•
esdeviugut, rom per les mutis que
l'han provocada. Per aixa tots eis diario europens hi dediquen ~pis roencnta ris. Y O val la pena de parlar
dels diaris dictatorias, que aprof iten
l'orasia per a dir mal del parlamentarisme, rom si les dictadures Coques•
aronseguit res quant a atenuar la
Crisi eronamtea.
La prepuso anglesa emet judicis no
gaire afalagadors sobre l'actitud deis
socialistes de la S. F. 1. 0., que imPedeix d'acarar-se i de resoldre
problema financer, per un esperit deMaga gir. Entre altres ,onsideracions,
apalee es l'elemeut prea,aninant de la
impressió produida per la aliando del
garcrn Sarraut.
L'artirle 6, que ha esta! causa del

set de desconfia re, feia relerincia a
la redacció del 3 per ce nt de la paga
dele funcionario, tret deis de grau inferior. I els socialistes de Léete Blusa
no han volgut rotar aquest &fide,
todo Bias vots ab de la dreta.
S'Iza observat • qwe els socialistes han
de se guir un ami eollaboracionista,
com han fet els belgues, els qua:
bo de recordar-ho — tenen per li-

der randervelde, cop de lo 11 !nto., o han de mantenir-se siseema t irament a l'oposició, per tal devitae que en la cestaosició de blocs
d'esque rra es tomPli arnb ells com tata
foro efectiva, per o vetare - la fallir
des rés al montee de la prole. No sabem rom sera resala la crisi. perd
de preveure que Co sera rdaidament,
peralte França ha Huera la sort de
poseor sen/'re ame de la situació.
Com es natural, la crisi ministcria/
Pol tcuir eventuala repercussionj cn
l'orientació de la Puntica exterior. Sobre aquest puni creso,* que no cal tenir

L y, vaga deis transperta

urbans

Pa que fa a la crisi, senado que
sera resala aviat. Resta la incògnita
del redreçament ¡Manee.. Es segur que
s'estudiaran tots els mitjans per tal de
superar la dificulta!. .4/tres crisis ha
resol! la reina Rcaliblica.
París, 24. — El president Albert
Sarrant deia l'altre dia davant el grup
radical de la Cambra: Na demano pas
qui votara el projecte. sind més aviat
•
qui no el votara.
Ninfea no aot dubtar de la . gravitad
de la sittraci6 financera ni reficecia
de les mesures proposrdes pel Govern.
Per?) els extrems rolen arribar al mateix resultat: abatre ei gabinet dess im ia radical, els uns per formar-ne
un d'unió nacional; ets altres per per-

Ara els autobusos Temer eis
haurà de concedir el

Pariament

Al Passeig de Gràcia han topat dos trarnvies. El conduïen aspirants
a policies de la Generalitat. (Foto Torrents.)
'

riven d'aquesta autorització, aixf com
el de les expropiacions

dels terrenyi

necessaris, tetan satisfets mitjançant
la transferencia de 400.000 pessetes
de la partida de 3o.400.000 consignada
en el Pla de Minores de les línies en
el present any, per les obres d'enllaç
ferroviari de Madrid.
ORDRE DEL DIA
Després d'altres nombroses coses ,. el
senyor LLOPARD demana que quedi
sobre la taula un dictamen d'Obres
Públiques de Foment pel qual es voten 491. 000 pessetes per a l'arranjament dels carrers, i diu que això no
es despendra en tot aquest any. El Sr.
VACHIER Ii crida que això no pot
ésser, perquè aleshores t5 dirä que és
rEsquerra la que té carrers sense adobar ¡ la gent sense feina, i s'ha d'adobar aquesta nit.
(Continua a la pagina to, co!. 1)

Maror en el partit
de lerroux

El senyor Martínez
Barrio s'adona de
l'error que han coMI 84S rawcals
Madrid, as. — Alguns periódica es
fan eco del suposat disgust del sensor
Martinez Barrio, al qual s'atribueix el
propósit de dimitir abano que os conatitueixi la noca Cambra.
"La Voz", a aquest respecte, din;
"Lo indudable es que don Diego
Martínez Barrio no está ya satisfecho en su puesto. Algo le ha enrare cido el ambiente. Seguramente la admösfera que le es más inmediata.
El jefe del Gobierno es hombre de
partido, y aunque en su cargo se haya
limitado a ser presidente de las elecciones generales, inhibiéndose sin duda
de toda intervención, en su fuero interno tiene que haber experimentado
alguna preocupación pur la actividad
electoral de su partido.
Seria curioso averiguar si ha visto
con buenos ojos la coalición con algunos elementos de derecha y lo misIDO Si se ha adherido a la expresión de
su disgusto el que no haya llegado a
realizarse la conjunción radical que le
esperaba para la «guilda suelta por
Madrid.
Para algunos que se han por enterados y que consideran el scaor Martínez Barrio como el ala izquierda
del partido radical, esto no ofrece duda, como tampoco dejan de creer que
la actual posición del Presidente del
Consejo en el seno de la organización
radical est' más cerca de los miembros que co estos días exteriorizan su
disgusto en el círculo del partido y en
otros lugares, por el acercamiento con
la derecha, que con los que simpaCran

L'atemptat a les caves Codorniu

,
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preorupaclons. Seguirà la mateixa finja que abans, com ho han fet tots els
governs que s'han turceit en aquella
darrers temps. Por/epa de solidaritat
amb la S. de les N. i de collaboració
internacional.
LS rlar, cona s'observa a Londres,
que l'actual moment is especialment
delira!. En efecte, a despit de les greus
revelacions del "Pctit Farisien" denotant la hiPorresia de la política del
Reich.
Sembla, (*anemia, que Alcmanya
vol iniciar negoriacions directes amb
Franca, a la qual cosa ha J'ah! John
Simon en el oca discurs a In Carreb,a
dels Comisas.
Franca, COM ja hem dit, itO oposa, pm) /Inglaterra va una m'ea odia
imaginant-se que .41emanya motiva a
la Conferen..ia del Desarmantent.
El moment delirar, i, a pare de
la rontinuitat de la politica exterior,
cal que els ¡tomes del Qua, d'Orsay
demostrin habilitt. Aquell a continuila! de la polit/ca internacional existirà
guau:1(11a que sigui la solució de la
crisi, que d'atea banda no pot isser
altra que un nou ministeri d'esquerra.
Sota aquest altear. dones, no cal
amoinarsse, i si .41C 010113 . 6 té ganes
efectives de reconciliar-se trabara ICIIIpre a Paris llames disPOSais a escoltar-la. Si aquests ProPósils són sineers,
segueix inexplicable la retirada de Ginebra. Franca, com ja esprou sabia,
tKI poi conCrdir mis (ir! que ha con-

cedit.

La sessió de l'Aiuntweent

A un quart de nou el doctor Aiguade- obre la sessica L'acta de l'anterior
dura nug instant, j passem al
DESPATX OFICIAL
en el qual trobem una Comunicació de
Lt Presidencia de la Comissió d'Enllasos Ferroviaris de Barcelona, traslladant un ofici del director general de
Ferrocarrils, Tramvies 1 Transports
per carretera, participant que el ministeri ha pres la resolució següent:
Autoritzar a la Companyia dels F. C.
de M. S. A. per anunciar el concurs
públic per contractar les obres de fabrica i explanacions del ramal d'enllaç entre l'estació de Montcada de la
Companyia del Nord i el punt quilometric 115.300 de la !hila de Barcelona a Granollers de la Companyia
M. S. A. pel seu pressupost de
pessetes 1.7mm. L'import de les obligadons que fins al corrent any es de-

la.
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con esta orientación."
I

"En vuit dies de vaga de
transports, els taxistes
porten recaptats mis d'un
milió i mig de pessetes."
Liegiu, a la päg. 2, l'inleressant reportatge de
Janmo Paesarell snbre
111 Moritnent laxlstie
d'aquests díes".

"A Xang -Ha i diuen que
•
Xina no existeix"arliele, cometo:aren) a publicar

AMI/ atlisest

deniä el gran reportatge
iisent sobre la Xina,
del nosti e eollaborador
Wamon Poi

llongar el malestar actual i tocar la
societat burgesa.
¡Can; votara a favor i qui votarà
en contra? Els neo-socialistes doblen,
perquè els hortodoxos els acusen d'ésser febles davant el Govern. _Al centre
esquerra no és gaire diferent. No cal
ohlidar que André Tardieu hi tingué
— en la pastada legislatura molta
influencia. Al mig de l'assemblea solament hi ha un important grup de repuhlicans resolts. partidaris sincers del
Govern i del redreçament financer, republicà i nacional. Són els radicals, els
republicans socialistes, els socialistes
independents i Ilurs amics diversos.
uns 220 diputats. Menys de dos-cents
li són hostils. Hi ha dos-cents cinquanta dubtosos. No sabent que passarà.
No és, però, el desti d'un Govern el
que es juga en aquest moment, sinó
l'esperit radical, la idea radical, sense
tenir en compte els treballa acomplerts
en bé del país,

propòsit de copear. Je va costee Diu
i ajuda de coniegir les candidatures
i d'ofegar les malediccions reciproques. Ara veuram desinflar-se, grotescament aquesta força enganyosa,
aquesta creuada dels instints inferiors, que no pot tenir la fixesa, la
perseverança i la fecunditat de les
idees.
Anth alguna entonació apocalipfiel del senyor Largs Caballero en
el; sena mitings no luí he simpatitzat
gaire, per bé que reconec que alguna
mística i alguna oracles ha d'oposar
a l'escomesa activa de comunistes i
sindicalistes. Pera em sembla just
el que ha dit tot recentrumt sobre
la conveniencia d'anar-amb. compte
a no perdre l'optirnisme..La• República — ho sap tothora d'Espan, a,
ho reconeix la premsa extrengera —
no esti en perill ni en remata probabilitat de cedir el Pal a un retorn
monàrquic; i la Repüblica-nci s es pot
nodrir de substancia .antireaublicana
o ambigua, ni plaure's ã deanaturalitzar-se, ni dentar de. crear i consolidar els setas propia conservadora,
en contrapartida; i despeas substi-

dicció. "Marcet sine adversario virtus", escrivia Seneca; i val a dir que
els partits esquerrans espanyols necessitaven un Ileure per a la reordenació, i un temps de prora per al
rejoveniment. Mil vegades, entre
uns i altres, n'hem considerat la urgencia.
Cree que les dretes han arribas
al límit extrem de les seres possibilitats electorals (em penco que és
poc probable que el "vivan las
caenas" afecta mai mis el populós
litoral d'Espanya); i que será difícil
que mai més ,es produeixi un conjunt de circumstancies cona el que
ara ha afarolas els partits reaccionaria. Contrarietat exasperada de lotes les tares i malversaments secas
lars del país; topament d'una economia mesopotamica amb les primeres
realitats crues de les reivindicacions
proletàries: abocament enorme d'un
vnt (el de la dona) en bella part
políticament analfabet: monopoli,
gairebé, de la premsa madrilenya per
tüchS dels seperrivents de l'antic
una plutocracia incomprensiva i enreina En una democracia, 'tate desverinada; joc de milions posats a
orientació acaba per guiar, per una
guany per tèrbols aventurera; i mantorta, cap al bon sentit; teta deprescança en el país, encara, d'una sò•"; per determinar un deixondiment:
lida estructura politica que, entre
aqueas és l'avantatge d'un 'regim
altres oficia, ajusti en gavelles els
plàstic i cibera A través de les ospersonalismes solitaria i contingui els
cil/acions, l'opinió es ~menta i
efectes de l'emocionalisme histèric.
s'enforteix. i sanciona millor' cada
Pena ara tindrem, cal esperar-ho,
regada. Estic segur que deStat:is del
aquesta satisfacció de veure les drenúmero de "music-hall" i de acmétes dissociant-se i posant-se en ri& d'intriga que venrem ert praldícul damunt la plataforma de la
vial Parlament. apretdran qui-sap-lo
responsabilitat, mentre les esquerres
fins les senyores espanyoles que,
podran organitzar-se en l'oposició,
ultra religioses, no siguin — les
treball forçosament assidu i que cal
pobrissones—, ximpletes.
no ajornar, perquè una "Chambre
Ara com ara, esperem el segon
introuvable" no sol pas ésser gaire
tomb del sufragi que, ben adminisduradora. Les dretes que ara velera
trat, pot en aquesta ocasió cona en
no s'han aplegat sind per a una obra
d'altera de s enidores, minvar les
negativa, perb els sena elements estan
batzegades massa brusques en qualmarcats la més inconciliable hetesevol sentit, i.corregir, tumbé, l'indirogeneitat. Hi trobem carlins desentavidualisme excessiu d'un país per tant
barata de recons estrafolaris, i gent
de temas ingovernat Car el primer
de la Unió Patriótica, i rimen de
tomb del sufragt és fet per a educar
la mis atrotinada política alfonsina, el peble; 1 el segon. gos:ria a dir,
i oradora cursis del neo-catolicierne per la 'auca?
.
aznb "gomina" feixista, i escèptica=
que estan a veure venir, i unte el, .•
JOSEP CARNIR

UN

ESCRUTINI t A BORIOSe

2-/

La Junta del Cens ha 'enliestit,
ara com ara, els cinc primers
districtes de Barcelona

L'aeabament de la sesald
d'abans-d'ahle
París, 24• — En reprendre's la seasib de la Cambra, i després de fer iss
de la paraula els senyors Bedouce, que
condernna una política que, segons ell.
va dirigida contra els itinCiOnaris
Marin, el qual recolza una esmena, i
Jaquier, el President del Consell, se-

nyor Sarraut, s'aixece, a parlar, i declare que el Govern plantejava la
I)
qüestió de confiança. (Seg. pag. 7,

L'HOME DEL DIA

1

aenyor Julie Beateiro amb abres &puesta que &taladren a It proclamació
de candidats &t'ovulaste, al primer tora a tot Espanya, celebrada

a l'Audiencia de Madrid
A dos quarts d'onze el senyor
Anguera de Sojo enträ al sal6
d'actes. Abans de començar l'escrutitti els representants dels partits
política celebraren una reunió per
veure d'acordar una fórmula que
pertnetés abreujar els treballa de
l'escrutini.
La fórmula, segons ens van dir,
consisteix en Regir els resultats total; de rada districte i únicatnent
examinar en detall amenes actea
que ofereixin alguna dificultat.
Als voltants de les onze els fuedonaría es traslladaren al saló de
la Biblioteca, on els representants
dels partas politice escrutaven lee
actcs arnh la 11111.IOT rapidesa possible.
La lectura de les actes seguí fin%

• tres <usarle d'ami. Puta Mediaras
harten quedat enllestides unes .30
secciona del districte segon. Paseata
uns vint minuts es Iliprengué la

tura.

-

Royo Villancva, genet de l'ApocaSpei

A tres qu'Os de .cipc fou repre
sia la sessIA a le s ale primera del
fatesidi el ple de la Junta
-.eran>
del l• 'esoei V ote
dis
te de vota de les seccinna
tricte IV.

La sala estiva completament ocupada pels secretaris dels partits,
candidats, funcionaria encarregats de
les actea oficials i un públic bas-

tant nombrós

De la secció quarta no hi ha cap
acta oficial, i el recompte s'ha de
fer amb els certificats dels partías,
de la qual cosa protesta l'Esquerra,
com de costum. Representa l'Esquerra, en aqueas escrutin ;, el senyor Velillo., i l, !diga el senyor
Roda i Ventura.
Mentrestant continua a la seccid
tercera la reunió privada dels representants dels partits, els qualt
estedien les actea dels altres dls.
trictes, per tal d'enllestir més aviat
l'escrutiiti oficial.
Com aeiem ahir, es prevea en aquest
escrutini una lenta disettssid, la que la
Lliga te el propòsit de denme gua
siguin anullats els veas del senyor VeElla en aquest districte, pergud fique«
rendidas Fs autoritat en ftmetans de
tinent d'atable 1Per una ultra Part
l'Esquerrs pema insougna r les artes de
les sereiens celebre. del rarrer rte
Cas p , on tou repetida d'una •elarlelll
a ecidentada la votadas
(Continua a la Pagino 3, col. I)
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Im Metate getatanes

"Tres conferencies sobre

teatre

retrospectiu", de Josep Artís
per DOMENEC GUANSE

Issep Arde is un gran 1 assenyat arbitrarla 1 barroera, fomentaclera
encartonad« del nostre teas-e. Eh de la incultura i de l'odi; pern Es
seus arxius, que molt pocs conei- tarribé i aa mestra Cels primers esxem, tenen alguna cosa de fabulós. forços de Catalunya per redreçar-se.
Hi ha així moltes notes llòbregues
La seva passió és el detall initclit.
en la conferencia— i anca que l'aula dada exacta. En els seus escrits,
tor defuig d'explicar coses coneguen les leves dissertacions, no fa mai
des— i alhora un vague t'espita/tliteratura. Són, com assenyala Fraucl-r d'aurora que s'estén i guanya
eme Curet, en unes paraules proeessencialment expositius. Alai) vers el final.
ela
La segona dissertació és sobre
els fa una mica eixuts, per()
presta també, essencialment, una "El misteri de la Passió als teatres
barcelonins" . Si la primera posa de
ralos documental.
Els treballs que ara ens ofereix sellen la Iluita del teatre amb l'Esaplegats en són la prova. El primer tat o, mis concretament, del Teatre
és sobre "Els teatres d'aficionats a català amb l'Estat espanyol, la seCatalunya", on ens mostra, ultra tes gona és un d'aquests episodis tan
vicissituds d'aquests teatres, la in- corrents en la histeria del teatre, de
la Huila del teatre amb l'Església.
fluencia que van tenir en la naiJosep Anis n'explica els antece)(enea i formació del teatre catalä.
dents ¡ historia les fulminacions que,
sortiEs d'aquests teatres que
ren els primers actors de les com- per part de l'Església, sebe la fapanyies regulars: regularitat molt mosa "Passió", atribuida al frare
trinitari Anton de Sant Jeroni, rerelativa, ja que sovint, com mostra
Artís, sobreeixint amb la seva eru- presentada per primer cop en 183o;
dici6 els limits de la conferencia, l'instint popular a defensar-la, com
un vestigi de les tradicions estalatopaven ar-b molts obstacles, ,,pecialment de caràcter estatal j poli- nes; la seva superen-ende, a desgrat de les persecucion,, en diverses
ivulsió política, tot `-t
tic: tota
pobla-ions de Catalunya, en algunes
de caräcter luctuós que afectes, no
de les quals no ha deixat mai de
ja el país, ans les persones o la
reial familia, es traduia en un o• 1- representar-se, i, finalment, la part
cament de teatres. El propi Artis que no deixà de prendre l'Estat,
convenientment atiat per l'Església,
retre» uns pintorescos versos de
en la persecució. Persecució que,
Robrem, on el popular actor-stitor
cal dir encara que mana de fet noes plus' cäusticament d'aquest estas
d'intermitència en que vivia el tea- mis que contra el teatre català, ja
tre, que dc'ea a temporades els pro- que el Llevant era rúnica zona hisfession- • .st la mes negra miseria. pánica on les representacions de la
"Passin" tenien lloe tradicionalEl propi teatre d'aficionats no
deixava de sofrir aquesta influencia ment.
1802
La tercera i última dissertacio
malastruga de l'Estat. Es ver;
que aplega el volum és tira nodrique contenea d'haver-n • lii, sota la
da aportació de dades, de detalla i
influencia francesa, una influència
que na arriba amb un segle de re- Josep Robreno, que engrandeixen i
tard. Aviar, pese, aq ests teatres re- de rectificacions a la biografia de
fan encara mes complexa aquesta
ben una ganivetada mortal. El ferotge comte d'Espanya, en prohibí figura vitalíssima.
Fineix el llibre amb unes notes
les representacions. Amb
'.re la vida 1 l'obra de Renard,
del conos d'Espanya, a poc a poc
es
retornen,
en
les quals l'autor vol desfer Fahrels teatres d'aficionats
marir, diversament repetida, que el
No és, peal, fins a 1831 amb el deiteatre de eenard és una superad()
xondiment general de la chitas, que
aquests teatres presten la máxima del teatre de Robreno. Iguala en
merits artístics potser cliu Josep
embr •- sida. Al mateix temps comeneen de formar-se associacions u Artís—Robreno fou molt superior
a Renard per la fecunditat i la vad crear-se citedres de declamació
i de música. Es que Catalunya co- rietat.
El llibre de Josep Artís té, dones,
mença a sortir del seu marasme
una cesta unitat, ja que ens ofereix,
provinciä.
Podriem dir, dones, que, sense en tres aspectes diferents, un nanoque rautor s'ho hagi proposat, rama del naixement del teatre caaquesta dissertació és una página tala. Bona aportació, dones, a la
de la histeria de l'Espanya del se- commemoració de la nostra
gle passat, assimnista, intran?"-_tnt, Xegi.

Els Ilibres nous
"La Alhambra"
per FIDEL FERNANDEZ

(Ed. "loventla")
Aquest ¡libre és una descripció detallada, minuciosa, de l'Alhambra sota
el domini dels ärabs; la descripció es
completa. L'autor cus fa recórrer, una
per una, les dependències de l'alcàsser
i dels seus edificis anexos o accessoris, els seis patis, les seres torres, els
sena jardins, donant finahnent la entra
al Pal igon defensiu que tancava l'estatg e reial amb els seas vint-i-cinc torreons i dos mil dos-cents meres de
mur amb adarve, des d'on contemplen
íntegrament el panorama granadi.
L'autor fa també algunes incursions
pels dominis de la Història per tal
d'esvair errors sobre fets i persones;
assenyala els principals desposseitnents,
profanacions i randalismes de que iota
víctima la jtia arquitectònica; traduele gran nombre de les inscripcions
poemätiques grandes amb profusió
entre els arabescos, i dedica un capitol
a la cultura mora, destruint la Ilegenda
que l'Espan ya ärabe fou ruda, inculta
ardiera, i demostrant documentalment que la cultura i la eivilitzaci6 dels
ärabs foren molt superiora a les altres
d'aquel l temes, i que l'arbre de les
tiendes arribe al més alt grau d'esplendor sota la protecció dels roldana. • Partint de l'entrada a Granada
de Yusef III (el fins aleshores "In(ant exiliat"), per a la seva elevad()
al tron i subsegüents cerimenies i festes, l'autor traça una serie d'estampes
alhambrines que evoquen gestes aribigo-granadines, o escenes de la vida
refinada I subtil que tenia per marc el
pilan. - Fidel Fernändez és un "fide!"
cronista de l'Alhambra. - El volum és
profusament i artísticament illustrat.
L'edició ha estat feta de manera espledida. per l'Editorial joventut, S. A.
GER

EL CORREU D'AVUI
* L 'Acadionia de S'ast loan
fa avinent que, consionoda per la
Generalitat de Cataluny a er. el "estuvo:e de l'Academia Catalana de
Belles Arts de Sant Jordi la quantitat
de mil pessetes per a una Borsa d'Estudi i de Viatge, es convoca a oposidel», per a la «va atorgació, per
Eranfrans. Els aspirants braman d'estar nratrienlats en el preseas cura a
1Tetela (Arta i Oficie artlatics i Belles Arte d'Asesta ciutat o mater-ne
estar guaina oficials, en els dos curra» 4104tiOre, tenint el certificat d'aptitud per la dita especialitat. Les ins-

rancies dirigides al senyor president de
l'Acadèmia Catalana de Selles Arts de
Sant Jordi hauran de lliurar-se des
del dia primer al ro de desembre a la
Secretaria de la Corporació. A 111S,
anuncia l'Academia la concessió d'una
medalla d'argent per a premiar la millo/. decoració esculterica de la façana d'un edifici terminas l'any 1932.
Els que aspirin a aquest premi hauran
de soliicitar-lo de la corporació des
del dia 6 al 25 de novembre, inclusivament, i l'Acadèmia ha de fer constar que en el dit concurs podran entrar també les obres els respectius autora de les quals no hagin sollicitat
prendre-hi part.

▪

derni on aquieta
stoel6 l'artlos
"NOTEI IBODRK
IILLIBOSTRETIEB1141"
de 'rodarlo Ores
Darles Soldevila. — A desgrat
*
de la passió política dels moments, es
veu molt ¿emanada a les llibreries la
seca nava producci6 "Valentina". Per

la qualitat de la prosa i per la Incides& psicològica, "Valentina" Es, setas
dubte, l'obra cabdal d'aquest mestre de
la novella catalana.
*
Josep Maria de Segarra és a
punt de publicar un nou recull de poemes "Rosa de Cristall". Tots aquells
que el coneixen per la lectura que n'ha
donat el poeta, n'elogien la modernitat, la ende verbal i la passió una
mica personal que batega en aquests
poema.
* Subhava. — Avui, a les ,is de
la tarda, ,e celebran una subhasta
erimportants dibuixos de signatures catalanes a can Pares, Petritsol, t. Els
autors principal, d'aquesta venda són
Nonti!, Pinós, Gargallo, Cardona. O.
Junyent. Urgen. Pahissa, Opisso, Llovera i Buil.
* Cactus. — Aquesta tarda, a les
sis, s'inaugura l'exposició dels exemplars presentats al Primer Concurs
Amateur de Cactus i Plantes errases,
que se celebra a les galeries d'Art Syra (Diputació, 262). Aquesta exposició
compta amb mes de 500 exemplars. tots
ells remarcables Per la 'ere or ig inalitat. Romandrä abete fins a darrers
de mes.

Avui: Gran %l'hasta
Obres de: Cardona,

Islosora,

Urgen, la ln6e, etc.

SALA PARES
Petritxol, 1 -- 6 tarda

L'OP115110 escriu un editorial de
feas petridtirs, on dita • que tempinta
fa4ccionürja 0ittC1100 el pgiriotisene de
l'helatut, perd que et Parlament de
Catithmya sobra defensar-M:'

"Els destins dci regim, amb el
seu sentit federalista sobretot, resta
confiar a Urania, capitost de la
unitat espanyola, i a Gil Robles, capitost de les dretes anticatalanes.
Aquests notas dirigents de la política, que ella titulen "nacional", no
sols no es negaran a donar un pas
endavant en el cenit de les reivindicacions autonomistes que voten seguir les forces liberals catalanes,
sine que esmolaran continuament
les tisores per tal d'escapçar-les.
Ens han agafat en el moment critic d'aplicació de I • Estatut. i (luan
encara manca el traspàs de serveis
importantissims i el suport de tots
ells: la valoració. Al costat de Lerroux i de Gil Robles lii ha els mateixos que guanyaren fama xuclant
les riqueses de Cuba i altres colóMes, els rnateixos que ho han fet
tot per convertir Catalunya en noca
colònia a falta de les que perderen.
Són gent que no saben concebre
l'altruisme ni tan sol; l'equitat de
donar a cada terra de l'Estat espanyol el que li pertany.
S'acosten hores d'angoixa, hores
que si no ens duen la derogació de
l'Estatut, perquit ii tindran por, almenys ens duran la gasiveria, el regateig pitjor que puguem esperar.
No hi batirá Govern català que
ho aguanti venci si no te al sen
costat, d'una manera berma i decidida, la máxima sobirania del nostre
Parlament. Dels diputats catalans
no n'hi ha ni un que no porti dintre
l'anima el mandat imperatiu dels
seu_s elector, en pro de Cataluitya.
Ni les lluites aferrissades de partit,
ni els odis personals, no tindran cap
fosca quan es traen i de raplicació de
la llei fonamental que ha constituit
el somni de totes les generacions
d'en ç a de Felip V.
Que s'obri el Parlament. i en
aquella sala de sessions els representants de la Pàtria. units estretament pel mateix sentiment, sabran
dir a rEstat espamol. Iliurat a les
dretes , el que Catalunya vol i el que
mai no toleran."

"Les dretes han guanyat
massa"...
o LA IIUMANIRotlea i
TAT comenta aquesta ofirtnació—"les
dretes han guanyat
seda, segons refeeeticies que judica
exacta, per un Probeta, de !a Migo:
"De no haver-hi per entremig
l'amor propi i la cobejança personal d'aque...s candidats, els capitostos d'Acció Popular i de l'agrarisme foren capaços, si la cosa pogués
restar am, ..,ada, d'orientar tupinades contra una bona part dels correligionaris victoriosos. Per a les conveniencies presents del dretisme a
Espanya, ei seu nombre de diputats
és massa alt.
I és massa alt pesque denla a les
extremes dretes un pes Parlamentari
majos del que permet l'equilibri de
les noves Corts. El pla de Gil Robles i Martínez de Velasco era, seno
dubte. de quedar tic moment al marge de la collaboració ministerial i
de tenir un papen que no els fes
posar molt a primer tenue ni els
carreguis una responsabilitat massa
feixuga. El papes principal —perb
una nuca desairat —era reservat al
senyor Lerroux, que haurä tingut,
politicament, vida alegre i mort
Insto Amb un centenar diputats
extremo-dretistes, u; a quarantena
de neomauristes i uns 160 o 170 lerrouxistes, s' pla s'hauria pogut realitzar amb perfecció relativa, i el
senyor Gil Robles, que acaba de dir
que ara no és la seca hora. l'hauria

esperada amb trenmailitat 1 amb"
•
mentre Lerrenut — salvador
de la República seise eh i entrara,
dar de la República segons Romanones hauria servir de pont a la

reacció.
El desencertat i dissortat sistema
electoral que entri en joc el dia ro,
ha inflas encara mis el triomf dretista, Es una d'aquelles inflors que
es veuen de lluny, criden l'atenció
i alano- o el públie. Els cops eraquesta mena- cape- aculara i sor.).
lloaos — aeostumen portar contracops. Els fanitics encegats no s'adonen d'arme ea consegiiincia gairehé
mecänica. Peto) aquells }tomes de
dreta que, per la fredor del Ilur temperament mis encara que per l'acuitat de llur judici, veuen les coses
clases. avui miren les perspectives
del pròxim esdevenidor amb una inquietud accentuada. Saben quina és
la Ilei del pendo!, i guaiten amb por
el carácter pendular que prenen els
moviments polithcs espanyols. Ells
són partidario deis moviments com
els de les agulles de rellotge: avene
cap a la finalitat perseguida ami,
lentitud i d'una manera quasi imperceptible...
Tot dretista o conservador que
tingui un dit de front, comprenda
que és, per a ells. un pessini negar:
el destinar tina revolueió politica
risc de provocar una revolució social.**

La llengua universal
Francesc Pujol, a LAS NOTICIAS, remarca que la !lengua sane.sal—el Hall, per exemple—no mimen'
(Sr el scunni deis robles rno&Tus, ans la realitat dels ;Nobles CIZ " •
litrals anules. La (lengua unive rsal so
sorament—diu—no ha d'aparei.rer, ano
va desapareixent:

"La tierra catalana, continuadora
entusiasta del estallido provenzal,
produce a Raimmtrio Lulies que es
el primer filósofo que arranca la
filosofia de laa garras del latin, para
hacerle hablar como nosotros. Para
hacerle hablar la lengua catalana y
hacer así que nuestra lengua, para
manifestar nuestra originalidad, fuese la primera que rompió contra las
trabas de la lengua unive.sal. El
ejemplo de Raimundo Lulio fué luego paulatinamente seguido por todos los pueblos.
Por cierto que el doctisimo doc-
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guido y magnifico estudio de la filoradia catalana, que es el mejor Sus
se ha publicado respecto del asunto,
hace constar, con mucha ocasión y
elegancia, la paradoja de que mientras nuestro Lulio rompia los moldes lingületkos de la epoca, para
sacar la almendra humana de la
cascare filológica, se declaraba per,
tidario decidido del idioma univer.
sal, como cualquiera de nuestros
sonadores modernos. A Rahmundo
Lulio el sentido de la universalidad
le invadia desde el Instinto a la reflexión.
El idioma univer s al, pues, oficial
para todos los uso. de la vida, menos pa-a el nacimiento y la formación de lo; pueblos y los hombres,
fui desapareciendo a proporción de
los progresos de la civilización,
basta llegar a desaparecer del todo,
dándose el caso original de que el
grado de evolución cultural llegó a
estar en relación con la mayor o
menor renuncia al latín, o sea, a la
lengua universal.
Las Universidades españolas. por
e'emplo. que fueron y son todavía
la, que san a la cola de la civilización, fuero, las que zonservaron por
más tiempo el latín como idioma
oficial de los centros docentes. Hoy,
triunfante la oficialidad, en estos
establecimientos, de las lenguas vivas. romo vemos en la Universidad
catalana, el latin .sa sólo es enseñado corno el sanserito, el hebreo,
el -lego y otras lenguas fósiles,
que han pa s arlo a formar asignaturas especiales.
La Iglesia católica, que seguramente los más ardientes P ropagan rh stas progresistas del idioma univer-al considerarán como la instituc,ún már atrasada que persiste en
la vida moderna, es, deben reconocerlo, la única institución que usa
la lengua universal. Si son verdaderos progre•icta, tienen que ver la
contradicción que existe en el hecho
de que lo que ellos consideran un
adelanto sólo sea usado por lo que
ellos mismos consideran un atraso.
La época de los ferrocarriles, de
lco aeroplanos voladores, de la telefonía con hilos y sin hilos, que
podrían dar a nuestra época el titulo merecido de la época de las
comunicaciones, tiene que ser forzosamente. dicen los progresistas, la
época de la lengua universal, y resulta, como vemos, que la época de
esta lengua tan deseada por todos
fué la lengua de la época de las
incomunicaciones, cuando los hombres y los pueblos vivían sin saber
nada los unos de los otros."

Les reformes
parlamentéries
LUZ diu que evident que el Parlament futura de reformar algunes
—l'electoral, per exemple—, perd que
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Artau, en su distin-

Isalmente aconsejamos a los elementos sensatos de las derechas
triunfantes. Si es que sinceramente
están emplazados, en un plano de
pacificación, de cordialidad y de acatamiento al régimen, su táctica principal ha de consistir en no remover
motivos de pugna o de discordia
enfrentándose abiertamente con todo
lo legislado. No quiere decir esto
que no st aborde la reforma de algunas leyes que, como las de Jurados mixtos. Términos municipales
y otras. no han respondido, en la
realidad, a la plausible finalidad perseguida. Pero ello ha de hacerse
evitando la más leve sombra de revanchismo sectario; esto ea, procurando la reforma o la sustitución
de las mismas mediante otros meceptos que no desvirtúen su propósito fundamental. Del tino mis o
frenos certero con que esta política
sea conducida. dependerá. primor.
dialmente, la ei'cieneia de la
parlamentaria a realizar."

Convocatòria
Es convoca tots els presidents i delegats
autoritzats de les entitats adherides a Acció
Catalana Republicana de Barcelona-Ciutat
a la reunió que tindrà lloc avui, a les vuit
del vespre, a l'estatge central del Partit.

El moviment taxístic d'aquests

dies de vaga dels transports
En aquest noln el que es dolent per
uns es bo per a altres. Heus-en an i
un exemple evident: la saga dels transporta. Als barcelonins. que tenim la
desgracia de no anar tnassa grassos de
numerari, ens ha obligat, o be a les
!largues caminades a pm!, o be a gratar-nos la butxaca a contracor per a
agafar taxis. En canvi, els xofers no
hi veuen de contente
Del dissabte ençà els taxis passen
rabents, podriem dir esperitats, pchs
carrers de Barcelona, atapeits de vialgens. A les parades, just si hi paren
un parell de segons. Encara no arriba
un taxi d'un viatge, que és material,
rnent assaltat per un o per die ersos
viatgers que l'esperaren ícia estona.
Els tramvies i els autobusos, pocs o
molts — no els hem comptat — que
circulen són el seu cornplement.
L'afany de veure dc prop i
de saber coses, si de cas aixe, era possible, ens ha portat a voltar per les
Parrales de taxis i a parlar amb algun
que altre xofer. Mentre voltarem ens
hem pogut adonar que durara els vuit
dies que fa que es declara la vaga,
aquells no han parat un sol moment
d'azur amunt i avall, conduint sialgers; que con, qui diu no han donat
l'abast. A les parades de la Pina
d'Urquinaona, del Passeig de Grácia, a
la del davant del Coliseum, a les estacions de França i del Nord, durant
la major part del dia, pela; especialment a l'hora d'entrada i de sortida
de les feines, matí i tarda, no lti havis un sol taxi per remei. A les barHades extremes ha succeit el mateix.
Que han desaparegut de les terrasses
dels bus aquelles parades de xofers
que prenien cate i leim temps alhora,
amb la resignació própia craquell que
té l'obligació d'esperar el client problemitie o tocatarda. Quan ells hi amen, els clients ja. hi eren. I tot ha estat agafar la maneta, posar en marxa
el motor i arrencar a córrer; i alzó
tant de dia com dc nit.
Entre el gremi de xofers ha passat
una onada Ah, si això
durata! L'alise dia, a la Pina d'lirquinaona, al bar que fa cantonada al
carrer de Jonqueres, allà oa havia estat installada l'antiga Casa dc Correus,
entra un xofer. Eren les dues de
la tarda. Duia un citar encès a la
boca; llançava bocades de fum, i es repicara la butxaca de l'armilla.
—Això s'assembla al temps de la
guerra! — va dir. 1 va asseure's disposas a prendre café i a fer-se enllustrar les sabates. Després afegi:
—Dóna gust de treballar absil
—Lis va be aquesta vaga?
—Vós direu. Es una pluja impensada i abundant de moneda. Que duri

als

—- Una cosa aixi anima, no trobeu?
El bon taxista es honre de carrer;
vol ésser de tarannä e_xpansiu,
agrada fer-la petar. Ara, penó, l'interromp una senyoreta que va carretada de paqucts, i fa sonar la botzina,
cridant-lo. n'alee de la cadira, rápid,
amb una sabata enllustrada i l'altra
no, i a mig prendre café. Corre vers
el cotxe, i el posa en muna. Al moment d'anar-se'n ens ha dit:
—Tornaré.
L'esperen. /, torna al cap de deu
minuts justos. Ha fet una cursa de
chtes pessetes, propina compresa.
Aquella senyoreta és una modista que
va a cosir a les cases particulars,
utilitza el cotxe gairebé cada dia.
—Avui l'he duta fins a dalt del Passeig de Gräcia — ens diu.
Li pregunten,:
— Teniu una idea aproximada del
moviment taxista d'aquests vuit dies?
—Oh, mireu — ens contesta, amb
aire admita —: a Barcelona hi ha
uns 2.6s taxis, i han circulat tots; si

mes nIti llagues hagut, mes Whaurien circulat.
—Mes o menys, quant us sembla
que heu vingut a recaptar?
—Compto que, fet i fet, unes setantacinc pessetes per cap, les quals, a raó
de vuit dies i de 2.651 taxis, unes
1.590.6o0 pessetes.

La xifra CUIS sorpren. No en teniem,
ni tan solament, una Ileugera idea. El
xofer riu, C O M dient, cutre dents:
—No us ho pensàveu, oi?
—1 quant t li pertoca de la recaptació?
—Airó depen de si son, dependents
o propietaris del cotxe. Els propietaris en surten mis beneficiats. Els altres
ja tenen el jornal. L'únic que augmenta són les propines.
—I n'In ha molts de propietaris?
—Bastants. Jo en sóc un. Aquests
dies ulule guanyat be la vida.
Se'ns acut tina altra pregunta:
—I abano de la vaga quan acostumäreu recaptar?
—Uns dies amb altrcs, unes trenta
pessetes. les quals, molts cops, les haríen/ hagudes d'afanyar suant-/es
mesh, ivnt curses de pesseta i de vuitanta centims, excepte en algun
no massa sovintejat, en qué d'un
viatge ens trèiem vint pessetes i una
propineta abundant.
—Quin cas era aquest?
—El que ens caiguis el Que nosaltres en diem una capa. Quan teniem
la sort de ter-tse una, ja ens rejera
salvats.

En diem una capa de la parella ene
puja a laut e per tan temps indefinit,
compreneu? Abans de la vaga era la
nostra salvació. Si no en queia cap,
ja se cap, era qüestió tragmantar el
tipus a la parada o al bar, esperara
les sortides del cinema o del teatre,
al vespre o a la nit; i a la matinada,
l'arribada de les vertedores que s'han
llevat una mica tard i volen anar a
la plaça de pressa. 1 aixà és una [tina
pesada. Et passen les hores, i Cavarreixes sobiranarnent.

L'home ens expll-a que els tax'stes
fan dos toros: un que cornenca a les
vuit del vespre i s'acaba a la matinada,
i l'altre que comença a la !ralada I
dura fins al vespre.
Aixi acabi la nostra conversa aun*,
el xoier. Tot d'una, ¡'honre va sentir
una nova botzinada, i va treure el nas
a la porta de restabliment. El cridavea
un altre cop. Cuità a pagar, i tot deixant anar un: No es pot estar tran.
quill, travessà el narren amb rapidesa
s'ajupí davant del cotne; feu rodar la
maneta per a posar en marxa el motor; munti; va ¡cc rondinar la botzina, per tal d'obrir-se pas, i arrencà
en direcció a les Rondes, dcixant darreta sea una estela de ium blanquinosa que tenia una forma semblant a la
cua d'una guineu. Es el que dejen
mes amunt: En aquest món el que
es dolent per als uns Es bo per als
altres.
Peró ara ve el bo. A l'hora que escrivim aquestes ratlles circula el rumer que es declararan cn
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El Congrés de Madrid haurà de resoldre la validesa
de l'acta del senyor Velillo
(Ve di. lo primera pàgina)
Iii ha bastantes seccions de les quals
l'Esenrerra no té certificat i la Junta
del Cens tampoc té l'acta oficial. No
obstant, l'Esquerra demana que es
esn5igni la seca protesta per aquest
ter
La representació de la Lliga protesta d'aquesta protesta, i amb gran
lentitud continua la lectura de les actes. Fa mitia hora que hem repres
la sessió, i tot just estem a l'acta de la
secció 12 d'aquest districte.
De la secció 53 no hi ha cap acta
ni cap certificat dels partits. Queda
retirada fine al final de l'escrutini del
dstricte.
Tot d'una en retrobar un certificas
d'aquesta seeció. el representant de
rEsquerra, Sr. 'S'etnia, la Lliga també
el troba, i a precs de l'Esquerra s'adjunten a l'expedient. Hem de remarcar l'anormalitat qu e els candidats de
l'Esquerra tenen en aquesta secció una
votació superior als de la Lliga, malgrat tractar-se d'una secció del districte IV, on tradicionalment i també
en aquesta elecció la Lliga te una
remarcable majoria.
Trartscorre amls lentitud la lectura
de les actes, i el Sr. Anguera de Sojo
r rega que es faci amb triés activitat.
El Sr. Velilla objecta que s'empalmaria aquest escrutini amb el de les
eleccions a regidors.
El Sr. Anguera Ii raspan que el no
ha d'intervenir per a res en aquestes
segones eleccions. (Rialles)
Soviet el Sr. Velilla fa repetir la
lectura de les ades. El Sr. Anguera
Ii manifesta que no ho tolerará mes,
perquè les xifres ja són expressades
amb tota claredat.
A les sis s'està Ilegint l'acta corresponent a la secció 25.
Llegida l'acta de la secció 52. el
president Sr. Anguera de Sojo suspen
la sessió per tres minuts.
Són les set i cinc minuts.
ES REPREN LA SESSIO
Al cap de tres minuts justos es repten l'escrutini de l'acta 5 3.
En éster a la secció 56, una de les
del carrer de Casp, el senyor Rahola,
candidat electe protesta de la manera
com s'efectuà la votació fjns al punt
d'obstaculitzar-la cornpletament. Ale.
gern que fa sera els arguments consignats en les dues actes notarials que
presenten, !es (mal; detnana que siguin
adjuntades a l'expedient.
El senyor Anguera de Soja admet
les protestes, i mana que les actes notarials siguin adjuntades a l'expedient,
que s'incoará per separat. La cosa no
passa d'aquí, afortunadament.
En la secció 61 el senyor Rahola
repeteix el que ha manifestat abans,
i prega a la Presidencia que uneixi
l'expedient les actes notarials que presenta.
E! senyor Anguera de Soja hi está
d'acord.
Queda, dones, salvas un deis esculls
mis seriosos que hom creia que promonden una seriosa discussió per part
dels secretaris dels partits majoritaris.
En l'acta de la secció 62 s'adjunten
a l'acta les actes notarials que presenta el candidat senyor Rahola, en les
quals es fan constar les coaccions qué.
juren objecte el president i adjunts de
l'expressada secció.
El senyor Riera i Punti presenta,
tambe, unes actes notarials en les quals
es protesta de l'expuisii dels apoderats
de l'Esquema en aquella seca.
El senyor Folch i Capdevila protesta de les immoralitats que en bloc
ha comes la Lliga.
Es cridat a l'ordre pel president,
que Ii din que se cenyeixi en la sena
protesta.
El semor Folch i Capdevila diu
que llegirà la seca protesta sumarla],
en la qual manifesta que en totes les
seccions on el candidat senyor Compam s tingtn mes vots que els seus
corilintlYs de candidatura li sigui descomprada a diferencia per creure que
aix5 obeeix a una maniobra de la Lliga que conceptua de coacció ea els
sens electors per tal craconseguir el
, So per loo, quorum que, al seu entendre, és immoral. Acaba dernanam
que sigui znullada l'elecció a la circu mscripció de Barcelona-outat.
Ei senyor Anguera de Sojo manitesta que totes !es actes i protestes
quedaran adjuntades a l'expedient pe,
tal 'le resoldre el cas per separat.
Seguro, sense cap mis incident. re,
trutin t de les actes segaients. Sin tre,
quarts de vuit. Un quart despida er
Ilegeix l'acta corresponent a la sec.
ció 82, fins a la secció ii5, darre r .
d'aquest districte; en manquen, dones.
trenta-cinc.
En llegir-se l'acta de la secció
el pres'dent manifesta que la xifra de
Yet ants queda illegible.
El candidat Hilari Salvador jater
que es llegeixin els-ideman
certificats dele partit,.
El senyor Anguera de Soja Ii diu
que no tep instrucción§ de ningit,''s zr94 tete uldint el atle diales& la
Ilei. A mes — afegeix
vds .90
I ikr
Perflib ösa

ses
Ottet l ieha

heu donat el vostre nom a la Secretaria. Asseieu-vos1
El senyor Salvador, tot desconcertat,
sassen sense dir ni una paraula.
A tres quarts de not. es Ilegida l'acta de la secad oa, despree de la qual
cosa el president suspen la sessió per
cinc minuts, per tal de descansar un
xic.
L'ACTA
DEL SR. ABEL VELILLA
Represa la sessiä, són llegides les
restants actes del districte 15e lectura, no tan lenta com anteriorment,
és acabada a dus quarts de deu.
El scnyor Roda i Ventura uemana
que constin en l'cata les paraules que
va a manifestar. Afegeix que, d'acord anib el que ,iispasa la Llei Electorals vigent, demana que siguin descomptats al candidat senyor Abel
Velilla els vots otbinguts en aquest
districte, on exerceix el arree de tinent d'alcalde en funcions. Nfanifesta
que hi ha el precedent del candidat
electe senyor Cal n et, al qual se li han
descomptat els vots obtinguts a Argentona, d'on iS alcalde.
Demana a la Junta del Cens que
constan aquestes paraules, i que es procura un certificat de l'Oficina de Cerimonial de l'Ajuntament perque manifesti si el senyor Velilla is o no tinent d'alcalde al districte IV.
El senyor Velilla manifesta que al
seu albir la llei ha estat interpretada
forcadament. Aquesta es refereix, en
aquest cas, a les persones que tinguin
autoritat per nomenament directe no
delegat, com és aquest cas, car ell frau
nomenat tinent d'alcalde pel Consistori Municipal, i, ohnes, ho ion per una
distribució automática de les tinències.
Assenyala els precedents que hi ha
al seu favor, com el del senyor Salazar Alonso i el de l'ex-comte de Güell.
(Protestes dels candidats de Lliga Catalana.)
Manifesta que, segons la vigent legislació electoral, és el Congres el que
ha de resoldre sobre el seu cas. Creu •
que la missió de la Junta és la de recomptar els vots, i no anular actes.
Per tant, no pot discutir la validesa de
la sena acta.
El senycr Roda i Ventura rectifica, i demana ells únicament fan
constar en l'expedient que el senyor
Velilla és tinent d'alcalde en funcions.
Afegeix que ells només demanaven que
Ii fossin descomptats els vots obtinguts al districte IV.
El senyor Velilla repeteix que és el
Congrés el que ha de dictaminar en
el cas present.
El Sr. Anguera suspèn la sessió per
cinc rninuts per tal de deliberar i
descansar.
EL FALL
DE LA JUNTA DEL CENS
A les deu menys cinc minuta se suspèn la sessió.
El Sr. Anguera de Soio diu que la

Jtmta ha deliberat sobre aquest cas i
ha acordat el seguent:
Primer.—Que is evident que el senyor Velilla és tinent d'alcalde al districte IV.
Segon.—Que la certificació presentada pel representant de la Lliga tent
constar la sera protesta, queda admesa; i
Trace—Que la Junta, d'acord amb
la legislació vigent, no té facultats per
a resoldre sobre el cas present, i, per
tant, is el Congrés el qui ha de fer-ho.
Afegeix que nomes el Congrés pot
declarar valida o nula l'acta, ja que
segons la Ilei no pot anular-se parcialment una elecció, ni tan sols fer
córrer l'escala dels candidats pe! nombre de vots.
Acaba dient que al senyor Velilla
Ii ha fallat la memória quan ha citat
el precedent del comte de Güell, rarix
qe aquest era únicament regidor en
aquelles eleccions mnicipals, i la llei
solament fa referencia als diputats. Repeteix finalment que la Junta sols pot
admetre per escrit les protestes i observacions dels senyors Roda i Velilla per tal d'adjuntar-les a l'expedient
que junt amb les actes passa a/ Congris de Madrid, que is, en definitiva,
el que ha de resoldre.
EL

DISTRICTE V

Clos l'incident, es llegeixen les actes corresponents al districte V, cosa
que es fa d'una manera formularia
per les representacions dels partits que
s'havien posat d'acord abans.
Seguidament. el Sr. Anguera de Solo erapen la sessió, per haver traescorregut les dotze hores reglamentariel. 56n les den en punt. La sessió
contnuara avui, a les deu del mati.

deis senyors Revira i Virgili, Bru i
Jardl, Trabal, 'Estarttis, Dencis i Sernades, va celebrar ama retmid amb diverses personalitats de l'Esquema, en:
?ye les quals hi havia el senyor Companys.
MANIFESTACIONS
SERRA-RUNTER

DEL D"-..

A la secretaria de la Presidencia,
ats periodistes saludaren el vice-president del Parlament Dr. Serra-Hunter,
el qual els va pregar que desmentissin ets rumors circulats respecte a fa
candidatura votada per ell en les eleccions de diumenge.
—Aforó — digui — esté contestat
amb dues paraules: diumenge jo no
vaig votar. Quan em disposava a ferha en im dels coNegis del carrer de
Casp, una persona de la mesa va advertir-me que. degut a la proximitat
en que es trobaven, m'havia equinocat de collegi; tambe em digné que ja
no podria votar, perquè a la acedó on
tenia el vos acabaren de trencar
l'urna.
Podeu, dones, consignar ben clar,
que diumenge el Dr. Serra-Hunter
no va votar i que, per tant, ningú no
pot demostrar que hagi votat una determinada candidatura que no era la
del seu partit.
Tambe s'ha dit — prossegui — que
el rneu fill havia estat l'autor del
trencament d'una de les tres urnes
trencades a l'antic edifici dels jesuites. Fals. El meu noi va limitar-se a
votar. Per cert, que un interventor
allá present. li va posar tota mena
de dificultats a l'ernissió del set sufragi, no donant-se per satisfet fins a
darrera hora. i aixb que el meu fill
va exhibir-li cinc documents acreditatius de la personalitat, entre ells la
redada, el carnet de Xo fer 1 un doeu
-rnetdlcogi'avs.
A tot això, he d'afegir encara que
l'esmentat interventor ha estas vel
nostre durant molt de temps. i ens
coneix a trts nosaltres a bastament.

L'ESCRUTINI
DELS ALTRES DISTRICTES

MANIFESTACIONS
DEL SENYOR COMPANYS

Mentre a la sala primera s'escrutaven, sota la presidencia del ple de la
Junta del Cens, les seccions del Districte IV, a les sales II i ¡II de criminal, els representants dels partits i
dos equips de funcionaris continuaren
fent el recompte de volt de les seccions
corresponents als districtes V. VI i
VII, per tal d'enllestir l'escrutini oficial, car seran Ileraides les actes
quests districtes d'una manera formularia i només s'estudiaran les que hagin estas protestades per alean releesentant politic D'aquesta manera hom
creu que asad. a la tarda, a més tardar. quedara enllestit aquest fatigós
escrutini i se sabrá ja el nombre de
vots exacte que té cada candidat, i el
que is mía important, si hi ha algun
candidat que aconsegueixi el quaranta
per cent exigit per la Ilei per tal de
donar validesa a l'elecc
ió. Horn donava ahir la nit per segur que el
Sr. Companys sera el candidat que
fan el miracle de donar amb els seus
vots validesa a l'elecció de Barcelonachrtat.

A la sortida de l'entrevista sostinguda amb el Sr. Maca, els periodistes van interrogar el senyor Cornpanys:
—2Q ue hi ha d'expulsions? — Ii va
demanar un repbrter.
—Res en absolut. Ara em tracto
amb més eftrsió que mai amb els meus
companys. Si algú ha volgut suposar
que je. en aquests moments delicat% ,
sóc capae de fer un acte que si gnifiqui disconformitat amb l'actuació seguida fin, ara per l'Esquerra, está
equivocat. Ara més que mai eta sento
fermament unit amb el, meus companys.
les visites de parlamentaris que
viren rebre a casa vostra?
—Foren poques i totes eren d'amies.
—1 nomenPtge que us preparen els
vostres amics?
—Ara m'ho han dit, i no sé per que...
—Ahir per totes les penyes sonava
el vostre nom...
—En Companys — acaba l'ex-ministre — no en té ele nom. Politira-

EL SENYOR COLL I TRIU8
NO VOL PARLAR

En haver-se acomiadat del senyor
Companys , uns repórters s'aproparen
al senyor Coll i miss, que es el candidat que sa finançar la candidatura
per Barcelona-Ciutat de l'Extrema Espuerta Federal.
—4 Voten fer manifestacions,
tambi? — Ii pregunta un periodista.
—No pas avui. Acabo de veure el
Sr. Companys sortir de la Presidencia molt empipat, i na estic per compromisos. No m'enredaren pas, avui I
— acaba l'ex-candidat, admirant-se de
la seva gran malicia.
MANIFESTACIONS
DEL PRESIDEFT
El Sr. Macia va rebre ahir al migdia a la Presidencia els periodistes, i
els digné el segiient:
—Tinc entes que heu parlat amb el
Dr. Serra-Hunter, i que ja ras ha donas la versta') exacta de l'afee. Jo he
d'afegir-hi únicatnent, que en les reunions que celebrärem al Centre de
la Rambla de Catalunya no es va parlar en absolut d'expulsions. El dador
Serra-Hunter...? En Dencäs? Ni ferne cas d'aquests ~ces absurds.
Tot aix6 ein demostra que qui porta
aquesta ofensiva ele rumora contra
l'Esquerra, si segueix per aquests
viaranys, no farà pas forat. No es va
parlar en absolut d'expulsions.
—Es que el Sr. Trabal va dir que
se n'havia parlat massa — objecti un
repórter.
—El Sr. Trabal no assisti a les reunions. i Com podia, per tant, haverho dit? ; Amb aquesta documentació
es fan les informacionsl
PERIODISTA LESIONAT
Ahir al nngdia, quan amb un Stamvia de la líala 59 es dirigia a la Generalitat el periodista redactor de "La
Noche". senyor Pomes. fou victima de
l'accident produit Per la l unada de
l'esmentat tramsia amb un altre de la
linia 27, que seguia una direcció transversal.
Pon conduit immediatament a la
casa de Socors de la plaça de Sepúlveda, i despees d'ésser convenientment
assistit, passà al seu domicili.
En visitar-lo els seas companys
fa Generalitat, te'ls va dir qe el s..a yer Pomés ha sofert diverses contnsions. perb que semblen no revestir
gaire gravetat.
HOMENATGE
A LLUIS COMPANYS
Organitzat pels senyors Tauler,
Irla, Sauret i Galés, un dia d'aquests
, rá ofert u zopar d'homenatge al
amb n
senyor Lluís Comisa
d'han estat el candidat a Corts per
Barcelona-Ciutat que fins a la d 'a
obtingut una votació mis lombrosa.
L'assistincia al sopar seri reservada als diputats a les Corts de la
República 1 al Parlament Catalä

Una nota del Frontil*

pleats Mercantil8 )

Devant les nombrases conenites de
Qué es objecte ti secreesiat del F.
U. M., abrí COM tatisbé els qui foren
membres del Comité de vaga, sobre
l'aplicació del laude de l'Engrós i deis
extrems del decret de la Generalitat
del /6 de novembre referent a Detall
i Alimentad(); ens plair de ter constar:
1.—Que les Bases de Treball en el
Comerç a l'Engrets començaren de regir l'enelemä de publicat el "laude", o
sigui el dia 15 del mes corrent.
manera que aquells qui cobren setrnanalment el dissabte dia i, havien de
fer-ho d'acord amb les noves bases, i
aixf mateix hauran de cobrar-hl el vinent dia an els qui percehin Unes salaris per mesas venguts.
z.—Que les millones per Detall. i
Alimentad& consignades en el decret
de la Generalitat del dia a6 i publicad
en el Butlleti Oficial del dia t7 del
correal, començaren a regir el mateix
dia t7, de manera que el passat dissabe pels setmanals havia de cobrarse d'acord amh les tarifes de l'esmentat decret, i a fi de mes hauran de cobrar-hi els qui ho facin per mesos
vengaits.
3.—Que aquestes millones comprenen els empleos mercantils d'Engrbs,
Detall i Alimentació de les poblacions
que depenguin del Juras Mixt de Barcelona, com són, per exemple: Badalona i Comellä. Tumbé han de regir, pel que fa referencia a sous, horaris i dies festius, sempre que no hi
hagi contracte de treball escrit i registrat en el Jurat Mixt.
4.—En el decret citat, que en certs
articles té un caracter general "per a
tots" els empleats mercantils, siguin
de l'Engrós, Detall o Alimentació, hi
Ira el cinque, que ditr textualment:
"No es podron adoptar represàlies
per cap dels eseinents a qui teferindo aquest deciet, i tots e:r depende% acomiadats rt t-ant Ir zapa o
conscaührcia (feliz, seria e:aria:esos
al

treall."

El "Front Uric Merantil" gcstionarä totes aquele, reclarnae s na; que
afeetin per oart dels patroni, l'incompliment del 'Tolde", de l'F.it-bs i
decret sobre Detedl
el ben entes que considerai 4i com a
Yepresália, encara que legalment no hi
hagi lloc a fer reclamad& el fe de les
cases que en pagar el sseus empleats
(especialment a les grans empiema
els restin l'import dels elles oye hagin fet vaga. Recomanern els cantarades que es trobin en aquest cas que
vinguin a deminciar-ho al F.U.M.. que
aefuest Posará a la vindicta pública,
per mitjà de la premsa i de mítings,
aquells patrons o cases comercials que
tal facin. al mateix ternos que estudiará la manera de fer-los entrar en
raó.
5.—Tant en el "laude" per a l'Engrds, com en el decret per Detall i
Alimentació, esta clarament consignas que patrons i cases comercials tenen l'obligaci6 de conservar els costums establerts en tot allò que millorin les noves bases i condicions de
treball. de manera que tots els qui
s'han adrecat al secretariat del F.U.M.
preguntant si tenen dret a cobrar l'acosturnada mensualitat per Nadal i les
pagues extraordinaries que 'imites cases acostumen a donar després del bulan g, han de continuar mantenint-se
els costuras establerts, no sols en els

9.113114444430444444,0444,44.44444.444,4444,44446.444,04,04441.

Patita de

l'esiónine i dels intestina?

SER VETINAL
La senyora ATANAS1A BAREA BORREGO, resident a Jerez de la Frontera (Citdiz), carrer de Zaragoza, núm. 12,
ha estat guarida d'una úlcera a l'estómac, amb cinc flascons de SERVETINAL.

A continuació serviu-vos llegir el contingut de la seva carta de gratitud, datada a Jerez, a 12 d'octubre de 1933,
l'original de la qual, repetim una vegada més, està a la disposició del palie als nostres Laboratoris.
"Jerez, 12 de octubre de 1933.
Señor don A. Gionmä. — BARCELONA.
Muy seiiur mlo: Sírvanle estas lineas para testimoniarle nii profundo agradecimiento por su maravilloso especifico, pues
padeciendo agudo& dolores producidos por una úlcera en el estóma go, me decid( en buena hora a tomar el IIERVEYINAL, sintiendo ya Ineifeia desde el primer frasco y quedando completamente restablecida al que hizo cinco, y en agradecimiento al
éxito iibtenido se lo recomiendo a cuantos conocidos se encuentran en e I mismo caso.
Con la mayor gratitud le envía las tnät; expresivas gracias, su humilde servidora, nutorizündole la publicación de esta
carta o hacer de ella lo que crea conveniente.
(Signat): ATANAIMA BARLA BORREUO.
$/c: Zaragoza, 12. - Jerez de la Frontera (Cádiz)."
a
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PORTUGAL, i al Carrer Ample 1. - Barcelona

«¡lateas actual', sisé tinté en els
Que puguin ingresar i sempre en la
proporció que tradicioualreene ht estat
costum a la casa.
Tunca cap patró o casa comercial
no podrá deixar de pagar l'impost etrtilitats, si ke que anteriorment a l'aprovació de les aoves bases la casa
fenia costum de pagar-to.
Els empleats han de denunciar-nos
:es cases que no compleixin aquests requisits, que el F.U.M. s'encarregarà
le cursar les reclamacions al Jurat
1fixt.
6.—El Front Unic d'Empleats Mercantils ha de fer públic el seu dismad
pel fet que asombrosos establiments,
Sant de Detall com d'Alimentació, no
compleixen el decret de la Generalitat
en &RO que fa referencia a l'hoyar', i
ha de manifestar la seva estranyme desate la passivitat de les autoritata
competente, per tal de fer corniplie les
disposicions dictades pel Govern de la
Generalitat. Davant d'aquests fets
l'incompliment dels patrona i la fa/ta
de sancions per part de l'autoritat — el
Front Cale d'Empleats Mercantil, está preparant-se per a obrar pd rert
compte contra aquella establimerne
no compleixen les discontinua lePh
dictades.
7.—Advertim als emplasta que &Ruin fills ~Off d'edat, que d
tindrä cura que els ;wats obrera del
Jurat Mixt facin estructurar, abona
de tres n'esos de la pubticad6 del
"laude", tal com presa-in Tarade XXIII del susdit "laude", el Pies
jede d'organisme de sttbildis tande.
liars per a la dependencia mercaetiL
8. —En l'Engrbs, des del pasad assabte, havia de començar de regfr fil
setmana anglesa. Advertim als enspleats de l'Engrbs que no la facin, qb.
trametin una nota al F.U.M., ene
aquest tindrä cura de l'exacta come.
pliment d'aquesta minora.
Molt aviat, el F.U.M. donad, per
mitji de la premia, altres aelarinallts
precisant com s'han d'interpretar i
aplicar les aoves bases de treball de
l'Engrbs i lea adaptacions que motu
el decret de la Generalitat iban d'aó.
plicar a Detall i Alimentaci

La situació del

senyor Selves
El Govern de Madrid li
prorrogat per un mes el
càrrec de Governador, però
la Generalitat no li ha pror-

rogat encara el de
Comissari
El governador, parlant ahir al asad
amb els periodistes, manifestä el desig
que s'acabes el mes, perquè el dia
cessarä en el seu cäzrec. Al vespre,
els diaris publicaren un acord del Con.
seil de ministres de Madrid, ratifica*.
li el cárrec per im mes mea Digné,
per& als periodistes que tenia encara
cinc dies per a pensar-s'hi, ja cine an
estava gens segur d'acceptar. Per al.
Ira banda, el senyor Selves és comissari general de Cataluma, el qua' sir.
rec banda de ratificar-li la Genes*
litat, cosa que no ha fet. No dubtem
que ho Jara un dia o altre, pezb Ma.
drid, fatalment, ja els ha penar
mà per la cara.
Els periodistes felicitaren anit el
governador per la seca prórroga en
el nomenament d'un mes més per el
càrrec que li /savia estat cordel«
pel Consell de Ministres celebras el
Madrid.
El senyor Selves contesta a atines n
ta felicitació que no nadie acto.
tan-la, sota vegada que encara nd
baria contestas si acceptava O Out
ja que el nomenament de governador general, que per a res no afecta
els altres governadors, havia estat
fet especialment, ajad cona el de comissari de Policia de Catalunya, fet
per la Generalitat, i estant ambdós
cärrecs estretament llipts, necessitava consultar i pensar si baria
o no de continuar.
Un periodista li pregunta si continuaria, mes havent-hi una vaga del
transport urbä plantejada.
—Aixb—contestä el governador—
no incumbeix en la me y a actitud a
adoptar, ja que jo, en encarregar-rne
del Govern, hi havia altres problemes de vaga, que jo no vaig tenir
mis remei que solucionar.
—Cas de ratificar-li la Generalitat
el nomenament de Comissari, ¡seguatea en el càrrec que ocupeu actualment?
—No sine res decidit. A mis, confio que abans que s'acabi el termini
per al qual vaig ésser nomenat primerament, la vaga de tramvies
shaura solucionar.
—¿Araren a Madrid per parlar
amb el Govern?
—No; des de Barcelona, i per tee
lefon, e ne solueioner aqueo.
tió.
En va s'esforparen als m'ejem..
per arrenear-li una deelarallid
siva, i senspre el goveriadsenlerd
ti en les contestacions.
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NA
FULL DE DIETARI
Papers canviais
OSOS un kam s'altea una estona a
~Usar els resultas del sufragi
universal en les darreres eleccio ns legislotives, NO Pf estar-se dc fer algunes ganyotes de sorpresa. La image
de les citaras i dels pobles que ras ofereiten, concorda tan poc amb les que
havia dibuja-a i pinta el prefudici!

Contemplru si no oquest e.retnPle.
TradicionaIntent tac hm aves« a considerar Barcelona com un centre fabril, un nucli industrial, u n a ineträpoii
mercantil, en la massa obrera té una
importancia preponderant. D'una manera semblan tment tradicional cm hem
avesot a conside rar lladrid cont una
capital sense industrio, amb un preciotnini de funcionaria, rendistes, °el/16'01:1es, o sigui persones que »O tenen
me maree interès a caPgirar la socie-

tat prtsent.

no obstant, en els resultats

que etu van oferir diumenga
Pauat, trobarem n'atina Per a suposar
Ole Iti /savia kagut un co mo; de paters. A Madrid triornfcrven — per ti
que innslicientment — socialistes,
un >pie Art., un partit que ¡‚retén
fromformar ame, cesta pressa la sobiefol actual, i mentrestant, a Barcelona treien les ~feries duna manera
Orino, Pera indisentibk, els candidats
do fa Diga tris rePresenten el n'uy
la por al marxisme en qualsepa de les seves formes. Madrid feia
'anubla& de capital del trcboll i &rVomals

adas, podio Pastar per capital del
. flutt.

its el que el fenomen té explicació
fino esplitacions nombrases. Pcr3,
dif $11013011, només m'Iza infertssal dr
Em fa l'efecto que un
9 »brutal, cada lector el contentad mentalmen1 i no scnse prof it.
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Dinut a guatea vientres 'legresMenester 'Mata reepeetirament al
sud d'Italia, • Portugal, a la mar
efilUoa I a romt WIrlanda, vil
Campe fis molt variable a galrebä
la totalltat de l'occident d'Europa. I es registren plumee • la Canfabrica, • halla, • Miman,. I a
l'Europa central. A Suecia la preelpitacle te lloo en forma de nevada.
Solament s'observa col ‚IM a
lee costee de 3reitanya 1 al veasant medlterraill d'Espanya.
A

L.1 C1NQUENA DIADA MU TU .1 LI ST A. — Demà, diumenge, se
celebrara la V Diada Mutualista, amb
una fundó teatral que tindrà lloc al
teatre de Novetats, a les deu del matí,
i en la qual prendran part els mes
destacats artistes de la companyia que
actua en aquest teatre. A dos quarts de
dues de la tarda. ne celebrara també un
àpat de germano/ . al Restaurant Pàtria, al qual assistiran, ultra les personalitats mes rellevants del mutualisme, els velles pensionats. Les autoritats locals Iii han estat invitades.

H AT
SEU NI

'

Jurat Mixt de

La sardana
En l'extraordinària audició
'de cardanes que en commemoració del seu primer aniversari ha organitzat per a aviti,
dissabte, a les deu de la vetlla,
el Foment Sardantstic Mart nene, a l'estatge de l'Ateneu
Obrer Martinene, carrer de Besale, 14 al 20 (Clot), s'ha tingut cura de seleccionar un
extens repertori, entre el qual
figura l'estrena de la sardana
"Flor de tarongina", del compositor J. Font Palmerola.
interpretad() de l'e.;inentat repertori anirà a cärree de les
gobles La Principal Barcelonina
1 La Principal del Llobregat.
— L'Agrupació Sardanista de
Barcelona celebrarà aquesta nit
1 demà, tarda i nit, grane festival amb motiu de l'onze aniversari de la seva fundarle,.
Aquests festivalä tindran Hoc
al seu estatge social, Francesc
Layret, 101, i hi prendran part
les cobles Girona i Barcelona
Albert Martí.
— Demà, diumenge, a la Plaea del Pedró, se celebrarà una
audició de sardanes, a les onze
del mati, a earree de la robil
Ernnärium. i organilzada pel
Centre de Ntra. Sra. del Carme.
— L'Agrupació Sardanista de
Sant Gervasi ha organitzat per
a demà, diarnenge, al metí, una
extraordinària audició de eardanee que. ron, de cnstum, tindrä lloc a la Plaça de la BonaAova, a carree de la prestiginea
' dobla Girona.
En cas de mal lemps, a les- talge: ~nimia, 2.
L.leglu el número de

d'ave

IIIITAT OIL TINPI
CATALUNYA, A LEA VUIT

A la corma de Tremp, • Llelda,
al cura Inferid, del Pelee l al pla
de Vagas, es registren abundoses
bolsas matinal*. Ala Melinita I
al vesaant ~tener el cal este se1 re o Ileugerament nuvolós.
Ele «ten •ncalmate, amb
llamear predomlnl dele del beato,
nord. Les temperatures han superImentat un notable desama, I la
mlnlma d'avul, • Miela, ha d'Uf
de 5 grave sota yero.
(Les observaeloni del lempo a
Barcelona, a tes set, van a la capcalera de la primera pasma.>

VIDA SOCIAL
Treball de
las Indústrles de l'Alimentacló
posa a coneixement de tüts els
patrons flequers de la provincia
de Barcelona que ha entrat en
vigor l'acord pres riel ole de la
dita Secció en data 9 d'octubre
passat, publicat al Butlletí Oficial de la Generalitat de Calalu_
nya el 28 del mateix mes, i el
text del qual és el següent:
Que mentre no funcioni amb
regularitat la Múlua Der als casos de malaltia a que es refereix l'article 17 de les Bases de
treball aprovades pel Jurat en
data 27 de juny de 1932, els
patrons es fan responsables
subsidiäriament dels casos que
puguin ocórrer als obrera per
ntalaltia o cas semblant.
Centre Cultural de Xofers.—
Per causes imprevistes resta
'ajornada l'assemblea general de
socis que havia de celebrar
aquesta entitat el din 27 del
corrent al eell estatge social,
carrer del Consell de Cent, 263,
fina a nova ordre.
Oportunament s'avisara la
data a tizar per a la seva cetebració.

(.!atalunya

BLANCHE

Les cures jutgadcs miraculoses,
obling1..: en nombrosos casos infecciosos de major gravetat, Ii asseguren una eterna reputació. Seria
suficient posar a coneixement del
palie totes les manifestacions de
reconeixement que diäriamcnt se li
han dirigit perquè tothom comprengui que es pot i s'ha de curar,
que la malaltia no es res si es topa
amb un poder a la vegada modificador i desinfectant com és la Boisson Blandir de l'Abat Magnat. Febre Tiinide, Verola, Escarlatina,
Nerampió. Erisipela, Febre Puerperal, Tos Ferina, Paludisme, Febres
intermitents, malaities cutänies, totes les de carácter infecciós, són
inn:. li.dament tallades i l'existència

salva,D. El ¡lascó per a fer un litre
de Boiss. Manche de l'Abat Magnat es ven a 320 pessetes a totes
les ii.immäcies.

El RESTAURANT AERI 6s el
mós selecte. Panorames esplén-

dida.
PREC. — Ele socis de l'Associació
dc Periodistes que no posseeixin encara el carnet d'identitat i la insignia
de l'Associació, sera pregats de passar
per la Secretaria de l'Associació, qualsevol dia feiner, de guatee a cinc de
la tarda, per tal de recollir resalenlada insignia i el corresponent carnet. Cal dur dues fotografíes de tamani- reduit.
LA FEDERACIO DE SOCIETATS DE ..1-000RSOS MUTUS
DE CATALUNYA prega a totes les

seres federacions que hagin contribuit
a l'exit que tindrà la V Diada Mutualista i IV Tribut a la Vellesa que
se serveixin passar per les oficines per
tal de recollir les invitacions que els
hagin correspost per assistir a l'atte .
'inc tindrà lloc a Novetats al 'naif.
A Pacte de lliurament de les Ilibretes
de pensió vitalicia als vellets mutualistes bi assistiran totes les autoritats
de Catalunya, ¡ en farà Iliurainen,
presiden, de la Generalitat.

IA RI

Carlo i patalee duquesa; divendres,
entreteniments variats; dissabte, canalons de pasta de full. Classes de les
tardes; dimecres, ous a la Dubarry i
tartaletes Franquipani; divendres, pollastre en cototte i pastissets aurorina. Menjador econòmic temed; funciona cada dia, d'una a tres; per un
dinar solt, 3 pessetes; per abonament (un mes de durada), set dinars,
250 pessetes; per abonarnent setmana
anglesa i mensual, 2 pessetes. El saló
de perruqueria funciona cada dia; els
serveis es presten a preus summament
reduits; per a les associades de l'Institut de Cultura hi ha establerta una
quota especial més económica; es reserven hores avisant a l'avançada.
Serió Permanent d'Organització i
Propaganda: Diumenge, dia 26, a les
sis de la tarda, l'Associació de Cinema Amateur projectarä a la sala d'actes d'aquest Institut l es peHicules següents: "Navarra pintoresca" i "Fusta de Pi", de Ramon Viadiu; "La
dansa a l'ermita de Falgäs", de Rama Puiggräs, i "Vara de freixe",
d'Eusebi Ferrer. Podran assistir-hi
totes les associades acompanyades de
Ilurs families. El vinent dijous, dia 30,
acabará el termini d'admissió d'originals del cartell anunciador de les coces d'argent de l'Institut de Cultura.
PER A LA FORMACIO D'UN
COS DE JUTGES DE SALTS
D'ESQUI. — La Junta dc la Federació Catalana d'Esquí, en la seca
darrera reunió atonta convocar a ur+
exämens per a la formad:, d'un cos
dc jutges de salts d'esquí. Per tant,
prega a tots aquells que hi vulguin
prendre part que se serveixin pastar al m/s aviat po ss ible pel local
de la Federació (Santa Anna ro, pri-

mer, per donar-los compte tots els
detals afins a aquests exämens.

La campanya nacional
del Segell pro infància
A la vigilia de posar-se a la
etnia el "Segell Pro Infäncia",
el Omite Direclitt Cenlr-al esta
intensiticant la serie de conferencies que tenia projeelades,
algunes de les quals han stat
ja donades en diversos indrets
de Catalunya. Tot el que resta
d'agites( mes l'esmerile!, Comite
rus comunica que es donaran
les segrients:
Dia 25. ;1 les sis de la tarda,
a Badalona, al saló de sessions
de l'Alcaldia, a cärree del doctor
Soler i Pla.
Din 26, a dos: guilles d'onze
del metí, a l'Orícú Martinene.
carrer de Meridiana, a cärrec
del doctor Soler i Pla.
Dia 26, a dos quarts d'onze
del matl, a Granollers. a eärrec
dels senyers Burri i Intoni Alier.
Dia 29, a les non del vespre.
a Pineda, a Arree del doctor
Mari i Guinart.
El Comité Directin Central
del "Segell Pro Infància" prega
als Comitès locals de les poblacions seines que vulguin assistir a les esmentades conferencies en el Culis de les quals es
donaran ämplies explicacions
de la tasca a esmerçar durant
la eampanya de venda del "Segell".
Per altra banda, el dit Comile
Directiu ens comunica que estan ja funcionant 700 Comiles
locals arreu de Catalunya, preparats per posar a la venda, a
partir del dia 1 de desembre, el
"Segell Pro Infància", i prega
als alcaldes dels pobles que Mirara no hagin constiluit el Comité que vulguin fer-ho tot
seguit a fi que ni una sola poblad() a Catalunya resti al maree d'aquesta obra generosa, social, humana i patriótica. Iramelent la filxa de constitució
miau mes aviat millnr.

"LINEAS AIREAS POSTALES
ESPAÑOLAS"

L• A• P• E•
Obre un rr,nr,,rs entre rla artls•

tes espenwois per elegir nn carien

snunelartnr (10 g rarle aerl que er.I.
lila la dita .".nmpanyta.
Els dibnIxos. en un formal de
GO x II ein. i a (malee tibie, ,sin
a maxlmurn, poden presenlsr-se a
les °Mines de la company a (Monteen), 2130), fino al dio 15 do
cle«.`11)bre.

Els d'Intima ban d'esser prisemeits irme firmar I amb 1/11 te-

ma. i

1 .

,3 d1 2 tal sobre

tanra/ que poni al Munan/ el
dll lenes 1 a dlus el nom or vantor. 12lielb . 1,
IbbPrIml del 411.
baixant CiC dibl.Xne I retOIS, pern
nrrd obllgatorl que portin les parauten segnents: . 1.(ness AérPas
Po •Lales ispenolas" L. A. P. E.
la companyln nonr.ffirS, per lo
propietat deis tres enriells que
Kopri. 9.OSO 1.000 iZso peperrs,
I rorit•uns espo.lebS ara) el, dibolsos preorntait.

INS T I 7U T DE CULTURA. -

Secció Permartent d'Educació i Instrucció: Diumenge, dia z6, a les cinc:
Ilicó de orina casolana. Secció Permanent d'Economia i Proveinurats:
Llista de la semana: dilluns, sopa a
la parmer2 i eu, a la M aYerlieex I
dimarts. limalla a la moderna; dimeere+, fricandó amb macarrons (atina
catalana); dijes,

edifica a la Monte

Els que aneu a Paris
NO 0•LIDIEU
que trobareu

LA PUBLIC1TAT
a tota els quiosco* dele
Grane Boulevards, de la
Place de le %publique
/a Il act ela l ne
A la Place de la Bastilla
A la Piso* de SaInt-Michel

(ooatat fAetropolltät
Al Boulevard
Al Boulevard Sobastopol

I a tole ele grana quioscos
de Perla

;

I

CURSOS
CONFERENCIES

ANDREAS LIESS. — El doctor

Andreas Liess, natural de la regió de
Silisia (Alemanya), és un dels joyel

crítico musicals mes notables dels
centrals d'Europa que, ben documental', sisan especialitzat en l'estudi de les obres i tendències diverses de
la música moderna. Andreas Liess,
després de cursar els seus estudis universitaris i artistics a Breslau, Danzic,
Viena i París, va doctorar-se a la
Universitat de Viena. Dotat de vastíssims coneixements, no trigi gaire a
posar a contribucid el seu talent, el
qual li ha permis d'exposar noves
orientacions de crítica musical que 1+5gicament ha pogut deduir segons unatisis severs. Amb força exit ha donat
conferencies; darrerament una serie
d'elles a la Sorbonne, de París, i porta publicats diferents treballs sobre els
müsics contemporanis, especialment
sobre Claude Debussy, Arnold Sehnenberg, Strawinsky i Paul Hindemith.
Sovint coHabora en les millors revistes musicals alemanyes, franceses i
angleses, entre elles "Die Musik", "La
Revue Musicale", etc. En la conferencia que donara el vinent dilluns el
doctor Andreas Liess per als socis de
Conferentia Club cooperará la eminent
cantatriu Sofie Redlin, artista de fama mundial. Sofie Recibir, despees de
cursar els seus estudis a l'Acadèmia
de Música de Berlín, ha triomlat en
els concerts que ha donat a les prmeipals ciutats d'Alemanya i de l'estranger. En els dos darrers concursos
internacionals de cant celebrats
Viena ha obtingut, en tots dos, el Diploma d'Honor. El doctor Andreas
Liess parlará sobre el tema 'la varietat del contente de belat musical
a través del "Lied" del segle XX".
e DUES CONFERENCIES DEL
PROFESSOR DE FISIOLOGÍA DE
LA FACULTAT DE TOLOSA
DOCTOR SOULA. — Versaran sobre "La regulació de la Glucemia". La
primera tindrà lloc el vinent dimarts,
día 28, a les deu del mati, a rAuditórium" de la Ciática de Malalties dr
l'Aparell Digestiu de l'Hospital de la
Santa Creo i Sant Pau. La segona(
cl vinent dimecres, dia 29, a les set

de la tarda, a l'Academia i Laboratori
de Ciencies Mediques de Catalunya
(Casal del Metge). Aquestes conferencies formen part del enes de Patologia Digestiva de I'llospital de la Santa Crcu i Sant Pau, dirige pel doctor
Gallard. Donada la personalitat científica del conferenciant i l'estima que
sent per totes les coses de Catalunya,
moltes vegades manifestade,, fan que
les dites conferencies siguin esperades
ami) el mes gran interés per tota
classe médica catalana.
e LONDON CLUB. — Durant
els dies r, 5, 7, 11 i 13 del proper
mes de desembre, a tres quarts de v..it
de la vetlla, tindrä lloc al "London
Club" el cursct sobre "English journalism", que donará el proíessor
G. Kingdon, de l'Escota Masse, i que
baria estat 5l1S/)5 darrerament a causa de la vaga mercantil. Queda oberta

la inscripció a la secretaria del "LondOn Club -, Ronda de Sant 44.
principal, de set a nou de la vetlla,
Aquest vespre, a tres quarts de vuit,
al local social del "London Club". la
professora de l'Escota Masse Mrs. Ashdow donará una conferencia en angles
sobre el tema "The English \Vornan".

Moviment maritim
VAIXELLS ENTRATS
Vapor espanyol "Ciudad de
Palma", amb cärrega general i
68 passatgers, de Palma.
Vapor espanyol "Rey Jaime II", amb càrrega general i
25 passatgers. de Maó.
Vapor espanyol "C. Segarra",
amb cärrega general i 31 passatgers, d'Alacant.
Vapor espanyol "Roberto R.",
amb cärrega general i 11 pas-

satgers', d'Algeciras.
Vapor espanyol "Virgen de
.frica", amb cärrega general,
de A maräs.
Vapor amerieä " Carlton
arnb càrrega general, de Pensacola.
Vapor italiä "Franca leassio",
amb earrega general i paesalgers.
Genova.
VAIXELLS DESPATXATS
Vapor espanyol "Ciudad de
Palma", amb càrrega general.
can a Palma.
Vapor espanyol "Ciudad de
Mallen". amh Arreen general.
cap a Maó.
Vapor noruec "Nnrgo".
Hast, cap a Burriana.
Vapor espanyol "Villa de Madrid", amb cärrega general. cap
a Palma.
Vapor nnriter "Yngria". amb
eärrega general, cap a Nova
York.

PeIsce,n.., tres ,o icials
En els rebuts porresponents
Canses vistes ahir
a Industrial, Urbana i Rústica
Impost de cédula* persones. l va incläs el redtrrec del 2 O.
SECCIO PRIMERA
A punt d'acabar el periude vo- 2'5 0 i 10 per 160. respectivaVistes suenes**. — Se sus,
luntari per a l'adquisició de la mili, de conformitat amb el pengurren les vistes anunciades
cauta personal, la Generalltal qtie ordena el dec-ret d'U de
8E0010 StOONA
adverteix als colar i bueu f s P91' mar(' de 1932.
Incidente. — Es meieren
l'esinentat impost que encara
El> senyors contribuents sOn
apeIlaci6; entre
hastin adquirit Hurs cedules preaste de no esperar a $al isfer cidenls
personals la conveniencia de Hurs rebuts de la contribuciú una eeldencia contra un vaes.
bued.
no esperar els darrers dies, no dtirant ele darrers dies del pesede per evitar-los lee moleslies docle voluntad, si voten estal8E0010 TERCERA
eonsegüenis de les aglomeraviar-se les moliN slies i dilacions
Incidente I divorcie. ._
cions de la (tartera hora, bine.) OCäSIOIMelf,8 'oer les a glomera- llague dieorcis i incidents 55
per a salvar la possible con- cions de taIblie a lee finestretes apenad&
tingeneia que, una va .• - , '^ rica- de recapineiA.
SECCIO QUARTA
bat el pertode volunt al i, per ne
Acusació retirada.—E, ene.
posseir Fesetental dóruilient
Incorrin en els rerärrees regla- GOVERN GENERAL !Hui el jurat per veure la can.
sa contra Julià Merino, eetn,
mentarles.
d'un adiete publicat a “Soli,
A
lela.
—
El
governador
va
Servid do rocaptac16 da sonclaridad Obrera”, que es en.
(ribuoions.—Rebuls de les;con- donar romple als periodistes sidera injuries.
tributions que halaran de satis- que a Seria s'Inevien reintegrat
El fiscal, després de les pro.
fer els contribuents de la pro- al froball tele ets obrers de les ves, retira l'acusació, i fou so.
fähriques que 001aven en vaga
vincia de Barcelona, durunt el
breseguda la causa.
it eberal per solidaritat amb els
quart trimestre de 1933 (de Fl
de nevernbre al 10 de desembre minaires.
Assenyalaments per a aval
Aquests repremiran el treball
de l'any actual).
—
Tots els rebuts de les contri- el dilluns vinent, segur/e el pacAUDIENCIA Tannrroluai.
bueions normals correuts d'Ur- te . de treball signat dijous, i ja
Sala Primera. — No té ase.
han entrat 175 minaires per tal nyalaments.
bana Fiscal, Urbana Eixampla,
Industrial i Rústica. altes addi- de preparar les feines prelimiSala Segona. — Divorcie
domas d'Urbana l Industrial, i nars.
Gregbria Muñoz contra Amade
allres pelo vonceples•següents:
Gayo.
CAPITAL, GRACIA,
AJUNTAMENT
Maria Carbonell contra AN
SANT MARTE I SARRIA
dreu Verdaguer.
Industrial. — Altos i volnin
Rosa Fontfreda contra Jaefrl
de vendes.
Moca de proposicla. — Fins
Carders,
Urbana. — .alles comprovació
sl dio -I del mes de desembre
Joana Perez contra 'Ante
Eixampla. Case, Resultes. de
rinenl. a IPS3 dotze, s'admetran Segura.
1932 i corrents.
al Negorial d'Obres Públiques
Joan Joanot contra Serafita
Utilitals.--Tarifa primera.
de la Secció de Fotnent, da- Pollera.
Transporta.
q ui-la Secretaria Municipal,
Antoni Duro contra Joaques
Arbitri de la Generalitat eq01plers de proposició op r a eptar Coll i el fiscal.
valen( a un 100 per 100 sobre al coneurs de les obres de paAUDIENCIA PROVINCIAL
l'arbitra r»tiniripal dc solars
vimentad() Still) macadam asSeoció Primera. — Un oral
sense edificar.
fältir per penetra,' ió i eotlocaRecàrrec municipal d'un 10
„ y) de voravies al carrer de per estafa contra Josep Bate;
prr 100 sobre la tarifa primera
Ganduxer. entre l'Avinguda de Un oral per furt i un altre pet
resistencia contra Francesa
So liii i hl rarrer de Freixe, sota
S'adverteix als senyors con- el preu de 15.1160 , 1 pessetes, i Sänchez i Francesc Bollado.
Divorci: A. Castelló contra
tribuents de l'antir tenue de plers de proposiciú per a optar
Sans que es robren les elles al concurs de les obres de pa- A. Cierma.
Secció Segon.. — Un oral
(le comprovació de finques cor- viinenfaci6 amb macadam asresponents a l'any 1932 i 1411,1(.(Mire per penetrad() i col-loca- per desobediencia contra Lun.
bert Dominico.
7.1.ms.
rió de voravies al carrer de
POBLES DE LA PROVINCIA
Ganduxer. entre els de Mariana
Secció Tercera. — Un oral
Tots Pis e011erples rib les al- Pineda i Raset, sota el preu de per desobediencia contra Jau.
tres rones. Ilevnt Varbitri sobre
15.1 . 1601 pessetes. Les bases i me Graell.
solars i receirrer del 10 per 100
ccmdirions econemiques són exSecció Quarta. — Un oral
sobre Utilitats primera'.
pnsades al susdit Negociat.
per lesions per imprudencia
•
contra Antoni Pujal.
Divorcis: Manuel Gómez tonOS Ira Maria Nebot.
Josep Ginesta contra Dominica Font.
Els IndesitJables. ---- La ee. ntentre eslava a la Plata
bula praetiea allir la detencio quinaona se li aeostaren dos
Väria
del stíbdit suis Karl Ilevrich individus. els guate enfardaren
Stehli. de 27 anys, que vivia al conversa amb ell, i pel procediLa "Soli" denunciada. —
cauce de Muntaner, 188, segon,
inent de les misses Ii estafareis eslat denunciada "Solidaridad
primera, per dedicar-se al (vi,1.600 pessetes ¡ 600 fraurs.
Obrera" per la publicació d'un
fic de dones.
'Fambe a Joan ()mueres, de article injuriós per a l'auto.
Sera proposat per a l'expulanys, Que hacia arribat
ritat.
eiú.
Frenen, dos subjeetes li estafaLa pollita recolli
ren
pel
procediment
de
les
misDesarbola. — Ahir a la tarda
D'una estafada de 14.000 par
SPS.
al
Passeig
del
Triemf,
101)
va tenir la deegracia de cauce
setas. — Davant el Jutjat nú(railes
i
50
pesseles
i
un
resdes del sete pis de la casa nemero 15 deolarä Josefa Arde.
mero 277 del cartel de Lepantu guard de la maleta que hada rius. que es la denunciant d'una
al carrer el tic II de guatee anys deleat a l'estació de Franen.
estafada que li feren un advd
Diez, el (val en
Josep Diez
Per les senyes que han dona' cal i una altra persona mee
greu estat fou traslladat a
coneguda, per valor de catont
l'Hospital de Sant Pau. on mori els dos estafats, sembla que els
mil pessetes, per tal de resol.
al cap de poques hoces d'loaver- estafadors d'ambdes eón els dre un afer judicial, dient que
mateixos subierles.
lii
estaven destinades a un Pile,
i un oficial.
Una banana per qüestlons de
La denunciant es va ratificar
politice. — Als passadissos
en la denúncia i aportà novel
l'Audiencia discutiren ahir a la
SENYA MENT dades que serviran per a la
L
nit dos apoderats de diferents
trucei6 del surnari que tan cai.
tendències pólítiouns. anomentosament ve instruint el Jut24
nats Ramon Carretero j Ranion
Unió de Professors Particunrimero 15.
Cort, prolnovent un foil rasanlar* de Barcelona. — Degut a
do!, la qual cosa motiva que
tots dos passessin a PreSelleia un malenles no es pogue donar
judicial.
la conferencia de clausura del
El jutge ordena que s'Ins- ClIrsel de catalä organitzat per
POLITIQUEI
truissin diligencies, que passala
Unió.
ran al Jutjat munici pal c(lnt a
Definitivarnent es donarä
judiei de faltes, ja que a pesar
LA DELEGACIO FEMENINA
de sofrir lesió Rarnon
a dos quilos de vuit de la tarda, de la Comissió Permanent
ro , aquesta es de nronbstie lleu. a l'Ateneu Barrelones, i a cärLa hale convoca a una reunió
general de totes les adherido
L'estafada de les mieses. — A
el del censor P. l'a lat- a.
per a denla, diurnenge, dia ro.
a les mine del metí, per tal
d'elegir nova Junta de la Dele-
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Festivals bascos
OBRA

NOVA

Refraccions d'una vida
Novella
per

J. Planes Mundet

Preu: 5 ptes.

L'Agrupació Barcelonina de
la Federachi Basca d'Estudiante
ens trantel una nota en la qua(
posa a coneixement deis peinotes bascos i sim patitzants, clut
demä, diumenge. die 26, en me.
merla de l'illustre fundador del
parta nacionalista Sabi d'Arana
Goiri s'efectuaran els alees se'
güents:
A les deu del mil se celebrarä una missu solemne, C antada, a la Residencia dels rerei :ea l idlomprairals Carmelitee (Dier

A dos quarts de set de la
larda, ale leeale de Balote

16.811mlwasmelmains.

LAXEN BUSTO

-reme•

wzrzr,

(Rambla de Santa Mònica, 10 )
tindrä lloc una sei lada riente'
lógica, en la qual p rendran Paf,t
destacadas nersonalitats ata:•
gues catalanes d'Euzkadin.

Bullen les ne
lees en «dalia

D

d

rd$sabte, 25 novembre de 1933

PIIILMITAT

INF ORMAC/0

Ab,'9 eir

A

ttd

Oiu el senyor Casanuevam Els radicals retiren
4s l'hora de les dretes. - El senyor terma pedra
geverfiar amb els agraria a baso as donar satisfssein
ats •ohels del: cattnics. - Els tgraris sol ;Nditorents
a la forma de govern
eladnd,
- El perrosinc Lee
asui una conversació enih el
eipttl.it agran senyor candi 1....isa•
FlUeV4.
rIcRUUT&T ates 1 snhre quina es al
jeu jUdiei la causa determinant del

tronad de les dretes, diu:
.-Precisament cree que es degut a
arto reaccie vielenta de la gnu
ea ha impedir Iluitat i antrir a ce u dicie de treute's del (Janeiro el pesemere socialista del gorreen Ataña.
El So Per roo del nestre triend
es degut a la nostra Propaganda.
malg rat ésser Irme activa. sine a la te-rhtica del seityra AllI-1,1 i deis sosee
estes, que sen . Ubre cregueren que
operasen sobre un cos mon el teetle
espanyol. pese aquest s'ha encarrega'
de demostrar-los que era viu, molt
riu, i que una cosa és la paciencia
sea altea la covardia. D'aquella els
ala sobrada vieira als espanyols. prrä
d'equesta en eu tenen res.
-Creieu possible la formase; e un
gaseen donada la contextura de ira
roperas Corta?
-No d'un goteen, lene de diverses
Al meu pot governar el semen. Lerroux arel, la benvolença de
les dretes, i nc cal dir use poden RO
varnar les dretes.
El que hi ha és que ¡o clec Que
so és l'hora de les dieres.
Si aquestes haguessin de LZovenlar
ter necessitat o per imper; ee les cia
cuenstencies, seria imposant-se un saerifice mes que cerdee sbenasees al
sen haver.

El governalor de Còrdova
es querella contra

l'Ajuntament
Cärdove, 24. -E: gevernador s'he
querellar contra l'Ajuntament per
telegrames cursats al president del
Consell i a! ministre n I la Governació, en els quals es demanava la
destituci6 fulminara del govereador,
per emparar atropellaments electorals i haver agreujat el Pre(.ident
de la República.
rel fiscal d. Còrdova ha traind la
querella al fiscal de la Terriieri,'
evilla, al qual co nreteix artuar per
tr7ttar-se d'utra enrenraein pehliea

Les inundac.ons
a BiLuala
Algorca, 2i. _ flan r.uneneal a reintegrar-se a llurs do
micilis els da tnnif tenis per les
inundacions, encara que la rna.
¡erra d'ells roinanen als er:.t.ii ges que els foren facilitats.
S'ha aconseguit entrar a les
escales del barri de Halan, on
les aigües assoleixen tres metres d'aleäria.
Tot el material docent ha sofert grane danys i la biblioteca,
amb mes de mil volums, ha sofert aiXf miele grans destroces.
Tambe han experimental
grane pèrdues nonibrosoS nitre
gatzems A tallers en Ilurs rnercaderies j maquinäria.
El barrí de Santa Affila ha
sofert els rigors de la inundan
per haver-se desviat el jita del
riu, en la rectificarle) dPI qual
es treballa arlivainent.
La factoria d'Euscalduna ha
.facilitat bombos de gran putrnda que trebalien inceasant motu
enxiquint de 300 a 40 O melles
cables per hora.
' S'ha constiluit una Jinda per
a reraptar soe e rsos, nlegrada
per representants de l'Antillament i Filtres entitals.
Sant Sebastià, 24. - L'm periedic
e sal publica una informará sobre
:k di-solucie del Cerrle ;reman::
• en amiesta capiral. Diu (me "ha
fe t amb l'objeere d'organitzar el
Partit naei a Guipearea. seguint les
in s truceions que reben els organiteaeers de l'Oficina Central de !a
prapaganda per d la Península, estabirria a Portugal.
La propaeanda ei fa mitjançant
cine a , es i trille editara en espanyol.
R ilban er - evei ha tnrnat a
t ,...re. Empro a la situacie a teta
-la zena inundada pel desberdament
del riu Gobelee.
Les bombe; rentinuen treballant
in ceasantment traient l'aigna.
- Les families que hagueren de del-son- Iln ee a lIntiaments rontinuen 1Te.

- -Cree u rete els Waris e" ah' Ia"
ren en un govern Lerroux?
- No he se No* e. jo qUi porte
. .
que alguns e'eutenr1
auto, pera!
agraris tur vollubrogrien.
tenrelenea de les dretes pet
a un govern Lerroux Por ra r ia enelt:esta algtee seedicie?
- . mute de la Censtaució, ¡a que
aque,ta es intangible Per a ra , eanetar
el rumb de la política en el sentit de
donar sarisfacci6 a les aspiracions
la dreta als católica, principalment.
-Vosaltres explicitament en mostrar-vos disposats a gov c rnar acateu
ieecineieet, el regio'?
- Neeahres, «un a catòlics - ha resPo s t el senyor Casanuera-acatem
submisus el poder legitimament constituir qua i sse y ulla que siguin les nostres coneiccions en materia de forma
de Govern', la qual cosa no està ara
ei tan sois subjecta a discussie.
-Creieu que 5Cri fácil que s'arribi
a un acord entre el senyor Lerroux
les dretes?
- No cree dificil que s'arribi a
aquest acord.
-Ja hi ha hagut conversacions
preliminars o ja s'han iniciat negociacinns?
- Si n'hi ha hagut no ho sé; les
nueves ennversacione amb el senyor
Lerroux han estat en nom P r opi i no
Per delegació,
- Dones Ia gent-ha dit el periodista-hi diera un mejor abast.
- Poden dar-les l'abast que valguiri, t'ere la realitat és aquesta-ha
▪
dient el senyor Casanueva

la candidatura
pet Madrid

Matt.- : d, a. - A les cines de la

la Presideneis
tarda ti
el senyet etarliner Barrios
dels peritelistes sobre
, A pregentep
.
• . • electoral dels radicals a
.a
Madrid i provineies, ha contestat
que aquesta tarda es reunirä el Comité' Nacional del partit i que el Ilmit
d'aquestes coelieions era el ja corlegut, per havee-ho dit el senyor Lerroas: els monàrquics i els socialistes.
A última hora de la tarda el senyor Torres Campanyä, sots-secretan de la presidencia del Consell
de ministres i secretar; general del
partit radical, ha coniirmat que el
Partit del senyor Alexandre Lerroux
no anirà a la Huila en el segon torn
electoral a Madrid.
Ha afegit el senyor Torres Campanyä que l'enunciat dels motius
dequesta retirada seria molt extens
i sols publicable arnb autorització
del cap radical.
Conträriament a com s'esperava,
a pesar d'haver-ho anunciat el dimecres passat el senyor Lerroux i
d'haver-ho confirmat aquest mati
el ministre d'Hisenda i el president
del Consell de ministres, aquesta
tarda no s'Ira reunir el Comité Executiu del Partit radical.
Segurament ho ha fet innecessari
Ventar ja acordada la retirada de
la candidatura per al segon torn a
Madrid.

Escrutinis votacions
complementäries
Granada, 24.-A dos quarts de i titular l'escrutini de la provincia.
Els candidats s .ci listes han forviril del metí ha acabat Fescrutini.
mular en l'acte de l'escrutini algunes
Han estar proclamare cinc candiprotestes.
dats radicals, dos agraris, tres d'UHa estat arrullar el resultar de Ver
nie de Dretes i tres socialistes, entre
lecció en un CoHegi de Ca-rnotia, on
elle el senyor Ferran de los Rios.
apareixia mejor nombre de vots que
Ceerdoea, 24.- La _Junta del Cens
prossegueix l'escrutini de les clec- de votants.
cimas amb gran lentitud.
Probablement de marinada s'acaEs aren que les operacions d'esbarä l'escrutini 'de la capital.
crutini no acabaran fins dilluns.
Segurement hi turne segona volta.
UNA URNA PROTEGIDA
Albacete. 24.- S'ha celebrat lesPER UNA XARY MEcrutinl per la Junta Provincial del
TAL.LICA
Cene Her estat prnclamats dipuSevilla, 24.- Al collegi electoral
lats tres radicals. un conservador,
del carrer d'Arreboleda, s'ha consun agrari i dos socialistes.
ti t uir aquest matí :a mesa per a conVa lencia, 24.- Aquest mati ha
eameneat al Palau de Justicia les- tinuar l'elecció suspesa dies passats,
dues vegades, per haver trencat la
crutini de les eleccions.
urna.
A pericie del president iban adopAvui ha aparegut la urna per a Cetat mesures per a garantir Fordre.
lebrar l'elecció protegida per una
Es creo que I'derutini no quedaxarxa metällica.
ra araba! avui
L'elecció sha celebrar normalment.
Aque s t mati ha conSevilla, 71

í)utí

dr 'es

de

BOICOT A LA PREMSA DE
MADRID.- València, 14.- Per deter/ni:urdes imposic i ons dels venedors perieelics, continua cense
vendre's la preor-x de Madrel

ELS DESORDRES DE CARAVACA. - Caravaca, 74. - Ha arribat el jutge especial encarregat dmstruir sumari pels desordres Ocorreguts en aquesta localitat
a conseqüencia dels quals es van
causar destroces als eircols Radical
i

ATRACAMENT EN UNA CAE.
RETERt :tga, 24.- A ', surtida del pobre d'Alegria, quan encara no erraría fet de dia, tau atracar el vei Salvador Martínez, que
.a en un corre!

fou descorren bastan! tempe
El
desame- d'hatee ocorregut i a una
e seze quilermetres
Viteria.
En passat un amic intim le Salllor de l'atracaredel- elertínez.
ment, el va eorprenii que Salvarentestés el salut i alesdor no
hieres es va apropar al carro i va
veure que Salvad o r eslava dimite

drid i

Un diäleg amb él I DEMINEMU Humo O U
Sr. Rico
Rico Abello 11113311iII

Els principis s'han deiza
sense »eta u l'actuació
les dretes pot produir un
desbordament esquerriste
Madrid, 24. - Un periòdic publica
el seglient diäleg amb el ministre de
la Governació Sr. Rico Avelto:
re.stra derrota
- 1A que és deemt
en les eleocions?
- Molt senzill: perque vaig anar - hi
sol. No em vaig agrupar amb ninga,
car creia que era en aquests moments
mes decores Iluitar aïllat que no pas
incite per caritat en una candidatura
corn era la de coalició republicana.
M'han arribat emissaris de la coallció asad triomfant (Melquiadista i
dretes) i requeriments amb insistencia
perque el meu nom figures en llur
candidatura, a la qual cosa ern valle
negar rodonarnent i 2;3(0 per la raó que
jo sempre he estat fidel a uns principis i en virtut d'ella creia que havia
de córner la mateixa sort dels meus
companys republicans de tota la vida.
- 1E1 Govern que succeeixi l'actual,
miel' que governarä en republicà?
- Ho crec fermament. ER clar que
en un sentit dretista, car la composiete segurament será de centre dreta,
per la massa enorme que amb aquesta
orienticiéi figurará al Parlament.
Cal no oblidar que els hornea de la
dreta desitjarien mantenir-se tancats
hermèticament en aquests dos punta:
religi6 i clericalisme, i propietati és
a dir: el mateix "just abutendi" a
que s'estera ahans acostumat.
Seria lamentable, ja que amb això
s'intentaria prosseguir una actuació
que és impròpia en el dia d'avui, i si
alai stoceis cal no oblidar l'ocorregut en les passades eleccions del TZ
d'abril de l'any mee que les masses
reaccionarien en un regim pendular
cap a l'esquerra, de manera tan Imponent que el ser, desbordament no endegaria res ni ring&
S'han de seguir les coneepcions soeials modernes, evitant aireó que es
l'anomenada Iluita de times de fruits
cirrumetancials i minorarle i perfeccionant en el possible la societat universal, tenme per a mi per damunt
de les clases está sempre
-.tEeten satisfet de la tasca fealitrada al efinisteri de la Governació?
- Ferie convenced, no se si estaré
equivocat. d'haver complert el deure
que m'imposa aquest arree i airee (lene sernpre una gran satisfacció de
conseiincia.
A aixe contribueixen les nombroses
felicitacintss que rehe de tots el*
campa política per la mesa actuacie
franca i Ileial emecialment en les peasedes eleccions, que cree que en
parcialitat ninge no les podria
rar.
Estic molt satisfet, perque aleh re3.meghtleiiz
venlaganq tu er emn ,aecrmu pe srte aalctt
pe
tícia, amb tolerància i amh la me'tima humanitat, la erial tasa en sml
dir que si la neceesitat de les cirrematäncies m'hi obligues. anl ir a rie vid)
rigor la llei per al manteniment
l'ordre i del principi reauterltat.

01111CieS El :sayal. Martiner Berrio
no se'n va

tudiauts Catelics, a l'interior del
local, situat al carrer de Fernando
Caballeros, un pot ple de gasolina
i embolicat en papers als quals hasien calas free.
Alguna seins se n'han adonat i
hau avisat el sereno, i aquest el
jutjat, que s'ha presentat al !loe
per tal d'instruir diligencd ieelsuccés
s.
leincendi només ha destruit part
d'una finestra i alguns !libres, ¡ ha
estar fàcilment sufocat.
Els autors no han estat detinguts.

INCENDI A SALAMANCA. Salamanca, 24. - Al harr de San
Clemente s'Ira declarat un gran incendi en un comen; d'ultramarina,
propietat de Manuel ...amos.
Han quedas descuides totes les
existencies i les perduts seto de
consideració.
INAUGURACIÓ. - Morderte te
Lemus. 24. - Sha celebrar la inauguració del neu !matinal de Segona
ensenyanea. lli han assistit les autoritats i nombres públic. Dilluns
començaran les classes.

Madrid, 24. - A les 930 del
vespre ha tornat a la Presidencia el senyor Martínez Barrio,
que venia de postre n la firma
del Presiden, de la República
els decrete nenrcInts en el Consell d'aquest. mil, que eón els
coneguts i relacionots en la
nota oficiosa facilitarla pel ministre de Marina, els quals ba
dit que havia ilegit j que reflectien exactament lot el que
tractat en la reunió.
-I res mes - ha afegit-. Ja
no hi haurä mes Canselis fine
al dimarts de la setmana entrant i alguns ministres han
marxat per tal d'ocupar-se de
lee eleccions de la segona volta,
1 jo no mareo, senyors; jo no
mareo, contra el que diuen per
aquí - ha acabat. recalcant
aquestes darreres paraules.
•••n••••dgmd•

rtalment ferft.

El va tresllad a r a l'Hre pital on
tt! merges no es van atrevir a operar Martínez, a causa de la seva

'n!ert tradicionalistes
Vitòria, 24.-El diputar. (+tecle
tradicionalista, senyor (barda,
amh una Comissiö d'alcaldes
dels Ajuntaments alavesos, ha
visitat ei governador, al (mal ha
lliurat un escrit dirigit al cap
dël Govern, demanant la destitució fulminan( de la Comisen)
gestora de la Diputació, i
convocatòria dele Ajuntaments
per a designar la Junta que ha
de regir ele destine de la provincia, fins que aquesta gendeixi del regim a qué té drei.
El governador ha promes
transmetre la petició a Madrid.

La fiscalía general de la
República h a recorregut
contra la Ilibertat provisional de l'oficial Herräiz
Alcalà de Henares, 24.-Avui
ha estat en aquest Jutjat d'instruceió el Fiscal general de la
República, el qual, segon sembla, no estit conforme amb la
Ilibertat provisional concedida
al senyor Hornaiz.
Horn té la impressió que
haurä ordenat la detenció de
resmentat senyor ràpidament
El senyor Remare és objecte
d'estreta vigilancia per part de
diversos pulirles que han arribat de Madrid atril) aquest elelusiu tejerle.
En relnei6 nrub agries, afer
din un periedie:
" Lo siluaeidn jurídica del
mencionado oficial es asi:
El jnez que instruye el sumario ha procesado al señor
ilernaiz por el delito de infidelidad en la custudia de prisioneros.
A este delito, con arreglo al
Código penal elaborarlo por Ins
Cortes Crinstituyettles, corresponde sólo la pena de prishin
correccional y. por laido. como
este castigo (10 representa pena
aflictiva el juez tia ordenado la
ltherlad procisiunal del señor
Al Fisiial general de la República no le ha parecido proeedenle el ¡muerdo, va que el ceflor liernniz puede estar incurso en ntrns delires: ademes del
de Infidelidad en In custodie de
presos. de manera que quedan
contrapneetas la opinión enstentada por el Fisreal con la
mantenida por el juez.
Por ese un abogado de la Fisral fa, en representarión del
Fiscal genannt ele la República,
se percal en el Juzgado de
Alcalá de llenares para recurrir en la decisión tontada por
el Juzgado de Instrucción.
Este ea opuso a la reforma
del procedimiento que olicita
el repreaentarde alInisterin
público.
La Fisealfa de la República,
en viste de ello, ha recurrido
contra la liberrnd provisional
del señor Remate ante el Tribunal superior.
En este tramite se encuentra
la situación jurídica del seflor
Refunda."

Es prorroga per un
mes el càrrec de Governador General
de Catalunya
Madrid, - En la nota oficiosa del Consell de rninistres
d'avui, hi ha el següent apartat:
Governació.-El ministre ha
donat compte de restat de l'ordre públic, que es aatisfactori
a tnt Espanya.
Die eonfortnit al emir la Junta
Superior de Seguretat de Catalunya, el Consell ha aprovat un

decret confirmant j prorrogant
El senyor Maure está

refredat

PROVES D'ARTILLERIA. Madrid, 24. - El senyor
El l'erro!, 2 1.-Per tal d'assistir Maula es traba lleugerament
a les provee de ranons de refredat i fa Hit, 1 per aquest
at3 rentimetres, dernis mitra
motín no han pogut veure'l eta
al Monte de San Pedro, oil està periodistas.
extremer gravetat.
A Salvador li hateen robat una
metal-lada la bateria, la cornisEle repórters han preguntat
cartera en la qual portava be pesaló militar d'arniaments.
a persones de la seva intimitat
Setes.
Tamb6 efectuará demà el 8i el partit ocnservador entra
lliurament de lee esplanadee de a les aleccione de segona volta
VEREDICTE D'INCULPABIla mar, a Madrid, anib noms propia dele
LITAT. - Sevilla, 24.- A la sec- la zona de tir envererecorrerà
i el creuer "Libertad"
:Te,. 7,1 ,., n ••,t
que han obtingut Inés del 8
cii, , euena l'Ami eme, s - ver
el
litoral
nfeetal
per
resistenper 100.
aqueo metí dartant el Jurat la carlea
d'evitar
lir
per
tal
zona
de
tal
instru i da contra Antoni Guillén CuLa persona preguntada na
les
realitzar-se
no, per coHncar un , tard a la porta accidente en
contealat que el senyor Maure,
E segon torn e ectorel
provee.
del Collegi de Maritim de ‘Illannedesprés de contüzer el resultat
a live va
va del Rio que no va arribar a es• MATA LA SIVA MARI: D'U- de les eleccions a Madrid, haNA OARROTADA . - Ferrol, 24. - via dipositat del tot la seva
• •Huelva, 24.- Per a la segona vol- clatar.
La preve fou favorable per al
Per qüestlons d'her ència, ha confiança en el senyor Lerroul
ee de le elections es gestiona rabeaproeea s at i el jurar va dictar vere•
ngrodit la tu y a nutre dontint-li i eslava disposal a eeguir en
'ea entre el partit radical i lea tireere . - t e,- leahilitat
tes. m ' e , . • -•. e iltaran
una garrulada (Tu Ii ha pro- lee ittrIlelar q4 e011dlen
Per
1-`
In. ()In' 110 5 . 11,1 11 n 111:11 res -roere
iluit la wat tlit
INTENT DINCEND/ D'UN
lares.
1
:111,1111f.11:0
aqueeta
segarla
e
AmTs
,IlraAns
T 11
leec
eb
cFNTRT.r.
Ei anr . .date . .dirar
ir
de imputan* que el partit condeseoneguts han ti- dativa.
dir, 24. laa majories, ajudatß pele parties
El
criminal
ha
estat
detingut.
del
Centre
d'Esper
una
finestra
servador
s'abatindrä.
rat
Cesquerra.
del vehiele

U

per un niel; en el CAP m de governador general de littaltinya
el eenynr Joan Selves i Carnee,
amb les farnitals reconegudes
en el decret de 29 d'agost darren.

A parici6 misteriosa d'uns
p asq u ins de propaganda
dretista
Madrid, 24.- Sense que se ibis
E; el seu origen des de la rnatinada
d'ahir han aparegut a les iaeanes de
molts edilicia, preterentment els religiosos, uns pantera blanca amh
l'erres vermelles de gran tamany en
els quals es convida l'elector, i encara mes concretament l'elector fequ'id, a volar pcls republicano de la
eonjuncie i pele repu'llicans &distes.
El parque( • han causar gran estranyesa, ja que tant eh radicals
eme les ‚lt s rieguen qu'e els pus-

siguin seas.

Tres

opinions polítiques

Macià- La nostra actitud estarä en relació amb la conduc
te que el Govern observi respecte de l'Estatut
Romanones: L'ocorregut diumenge no representa AVUI
una amenace serios p per a la República

Ossorio i Gallardo es considera mor} polfficameni
Madrid, 24. - "Hstaldo de Maha interroga( maersed personalitats poetimiee subte le sttuacie
actual.
El President de e. Generalitat.
senyor Francesc Macle, h 1,8
testat el següent per telttor.
Pel que a Catalunya e. refereix,
el majar increment dretista es leu
vot del renunient
al sumand
ligiós, el qual jo cree qoc, equivemacregut ulahractat.
dament
Penso que la %muele canalice a
Catalunya que no es Iraceioni amb
suport a la Lliga tedia una grao
drid "

imporläneia, i si orle »oil en les
präximes eleccions espero que &culiran triomfauts el» »cut canclidato
tercer lloc,
Respecte a l'actitud que sls d(putata de l'Eßquerra adeptaran davant

un possible govern ser-airea. el senyor Matiä ha dit:
Naturalment, eosalt ,es torn aguerriste.: pera, II he afirmar algunes vegades públicament lä motea
opinió que la intervenein dele nadamentaris eatalans en (a política ge-

neral espanyola ha d'Enser limitada.
Concretament: la nostre actitud i els
nostres vota a la Canana esteran en
relució amb la conducta que el Govern observi respecte a l'Estatut i a
les llibertats catalanes lee per a
nosaltres sän primordial'.
L'ex-conde de Rornanuues ha dit:
L'ocorregut el diumenge passat
no representa, avui, enteegiti's be.
que intereses mole une emenaea
seriosa per a la Repriblica, perra
enclou una rectificació de la política seguida des de l'adveniment de
la Repalica. S'ha votat contra d'aquesta política. S'ha vist clarament
que, recepta els perrita radical i so-

ciabsta. les altres modalitats republicanes :ren una ficció.
L'any /pm no Si bagué. en T'ea'
eleccions per a Corta Conetituents, sine una distribució
tes. i aquestes d'avui, en canve han
estar unes eleccions sinceres. per la
qual cosa el govern mereja l'aplaudiment de tots els ciutadans.
Avui l'únic que pot governar ea
el senyor ',errante a pesar de com
ha quedas disminuit en les eleccions En tindri prou amb goverbar trnb dignitat.
Creu que es gairehé segur Vajut
en al Parlament, no en el govern,
al gahinet Lerroux dels diputats
les dretes.
Crec que contra el que pensa d
cap del Govern secan molt poca
els agraris que es deeLtrin republicana perque no rwt e n p u oblidar
ala seis, electore
Com a amant del regim parlamentari dejillo un govern Lerronx
que aquestea Corte duran molt de
temes. De no éster aixi, a %t'ami
el parlamentarisme desapareixeri.
Si ens posen/ tots d'acord per salvar la vida d'aquestes Coets fareni
impossible una Dictadura.
Tots hem de lee un ¡apresa ea-

ici r c pee evitar-ho.
'
Ge
El senyor Angel Oteado
'lerdo s'lia limita; a contestar:
Jo vaig morir politicament el iba
que es tancaren lea Corta Colude
Menta No puc, per tant, parlar de
política. Amh una ferma resoluciti
m'he apartat d'ella per viure coa
sagrat per enter a la mesa prolesala.
L'única cosa que puc enviar-vol
és la meva esquela de defunció;
Polideament, he mort

El senyor Pi i unyer parla del compliment de les Ileis socials, del Patronat
de Ilialitació de Barcelona i del traspäs
de serveis d'Ordre Públic
Madrid, 24. Parlant amh els

Mesures que, al sen jttdici, hagrn

periodistes ha manifestat aquesta

d'ésser adoptades.
No és, dones, el decret d'ara exemitin, sine d'estudi.
Es ciar que es donan ä una personalitat als obligacionistes agrupats
en una mena de Sindical.
A preguntes dels periodistes
senyor Pi i Sunyer ha dit, respecte
al decret que prorroga el mandat
del governador general dz Catalunya, senyor Seises, el següent:

tarda el senyor Pi i Sunyer que la
circular del seu Ministeri a que es
refereix la nota oficiosa del Consell
de Ministres celebrat avui. té per
objecte que es compleixin ics lleis
locials e›trictament.
-Sense cap marge d'interpretaci6?-ha preguntar un periodista.
-No, no; la Llei cal complir-la
tal com es. Aixä Es el que sen ä dit
als delegats provincials de Treball.
La circular encara no és acabada.
La que ha estar aprovada en el
Consell d'avui es l'orientació,
Quant al decret respecte al Pa.
tronat de l'Habitació de Barcelona, el ministre ha dit:
-Con: vosaltres saben, aquest Patronat no funciona degudament. Es
tracta de donar-li una personalitat
que ara no té i una organització
cecee.
El decret aprovat avui crea una
comissió que estudiará la part financera del Patronat, i en el tenue
ni de tres mesos enviarä un intorme a l'Ajuntament de Barcelona i
al graven, en el qual proposarä les

Un altre èxit dels radicals

Emu en el Sr. Gambó i ele

compuse ele surten
malament
Madrid, - Es 'cutaienla\'is
al Congres per un grup d'exdiputalm j periodistes l'ocorregut als radicals en lea oteeeions per la provincia d'Alacant.
Segons sernbln, els radicals
M'iteren coaligats ami) el senyor Botella Asensi i amb el
radical-socialista senyor Gontariz, i acordaren, a proposta
dels radicals, volar el selle'«
Chapapriela perque aquest pegues obtenir el 40 per 100 a la
primera vOlurier.
El resultat d'aixh Pm que el

senyor Chapaprieta ahtinguda
no sois el tri o rnf de la sosa
candidatura, sinó que aconseguís lainhO el 40 per 100, però
a continuada d'ell resultaren
elegits p ls candidats agrarls i
desprOs els socialistas, quedant
en darrer terme Fine) gran dtferimeia de vota els radícala en
coalicid amb el ministre de Justicia i amb el senyor (lombriz.
El senyor Cámara, e
n -dlputat
candidat en les actuals dcc'. it l is CII ronäixer aqueal resull al vingue a Madrid per vollre si per mitjà del senyor Alba
podla aquest convbncer el senyor Chapaprieta de le Oonva-

-Es que per diverses CirCUMetäncies la Junta de Seguretat

podria acabar el tre guas de tata els
serveis d'ordre públic per al 30 de
novembre.
Per tant, convé que continui el
eovernador general, l'actuaciO del
qual havia de cesta? automáticament en aquesta data, i per aquest
motiu ha estat aprovat el decret
d'avui.
-No serä pas que ocorri alguna
cosa important quant a l'ordre
blic a Catalunya?
-No. Es, simplement, el que
he dit: la impossibilitat que pugui
quedar acabat el traspàs d'aquesta
serveis en la data assenyalada_
nieneirt que no aparegues a la
votad() amb el 40 per 100, a fi
de tornar a l'eleceid el die 3 de
desembre i subsanar ate( l'error
que havien sofert en Hura
Les gestiona es realitzaren
amb tot interès, perú de nou
sorgi una dificultat, no precisament per la ruistanoia que
el senyor Chapaprieta oferia a
complaure els ratheals i el seu
ardí ° c ap , sinó perquè els candidat rigraris proclainats oíaricen la natural difioullat a què
releed() es repetís a benefici
dels sis candidats derrotats.
L'assumpte haurit de resoldre's cont millar es pugui ditimenge viaent a la Junta d'es-

crutinis.

Manifestacions del

senyor Lerroux
Madrid, „r4. - Encara que slar:a
anunciat pel senyor Lerreux j pe.1 sensor Martillee Barrio que es reunirla
aquesta tarda el Comité executiu nacional del partit radical, la reunió no
ha arribat a celebrar-se.
Al vespre hem visitat el senyor
Lerroux, el qual em ha confirmar que
no havia estat Precisa la reunió de
referencla.
El que poden afirmar--ha
eN que el partit radical retira la seva
candidatura, i per tant no unirá a
les noves eleccions del dia
Si algd individualment va a la 5tie.

-

▪

g rave

/Ziteldrä figurar eesa a

ti
ma
n
parid, i quid da electora
!linón ea Ihhertat dudó per votar
d enedidat que millar da eembli.
—En la candidatura fi u
n efewats del partit conservador? Saben
ai adoptan aquesta mateixa resolució el senyor Miura?
--El temor Matra esti d'acord amb
—I respecte a la provincia de Madrid?
—Allí anirem aliats amb les dretes.
—Ja estä determinada la composició que hagi de tenir la candidatura
de coalició?
—Aquest es un asstsmpte de la
competencia del Comitè provincial que
m'ha visitat aquest mati.
Quant als candidats del partit radical el coronel Morales s'ha retirat
i sembla que hi ha un altre que esta
disposat a fer el mateix. Queden per
tant la Srta. Campoamor i el Sr. Torres Campanyä i la resta de la candidatura la podran formar dos agraris
i dos conservadors.
—jLa conferencia que heu sostingut aquests dies amb el Sr. Casanueva.
guarden alguna relació amb els preparatius per a la formad() del nou
Govern?
—No, han tingut per objecte tractar
de les noves posicions que s'han d'ad P ar en vista de la segona volta, pe.
rh no beta parlat per a res del nou
Govern.
nexacte tot el que s'hagi pogut
dir que estic fent oferiments i distribuint carteres.
Jo crec que el Govern actual bauti de continuar al sen lioc fins que
époedin constituidas les Corts actnals,
ja que fins llavors no se sabra exactament la composició de la Cambra
ni lea forces que puguin entrar en
Sena combinació ministerial.
A mis is lògic que el Govern
astigui al banc blau responent de la
lleva actitud durant la Hada electoral.
--¡Quina composició crelett que
tindni el nou Govern?
—Segurament sera cridat preddir-lo el grao republicä mis nornbrtis que vingui a les Corte, i aquest
buscan la collaboracid dele altres
graos amb els quals pugui comptar.
Cree que El indubtable que aquest
encinte hauri de correspondre al
Partit radical.

ot

El feixisme d'extrema dreta és un mite
Ho din el director general
de seguretat
Madrid, as. — El director general de Seguretat Sr. Valdivia, despres de negar fonament als rumors
circulats, ha dit a un periodista:
—El feixisme aquí no existeix i si
algú ha invocat aquest nom no fine
cap dubte que no passa d'ésser una
fantasia de pur romanticisme.
Per altra banda, tota aquesta agitad() que s'observa obeeix a un muto
temor d'extrema dreta o d'extrema (*guerra produit per la desor4entaci6 del
resultat de la primera volta electoral;
per& com acabo de dir, el feixisrne
de l'extrema dreta is sm mita 1 l'excitació dels altres obeeix principalment a iluites de caràcter económic,
idhuc quan en ocasions com la present hom els vulgui atribuir aspecte

Biscaia hi ha molta gent
armada
Bilbao, 24 — El governador ha manifestat que ha observat que després
de la Hada electoral hi ha molta gent
a Biscaia que té arma.
Com a mesura de policia ha onaenat que s'efectuin escorcolls despréa de
la una de la matinada.
Les precaucions continuen i els Subdies de seguretat acracia= prestad
servei armats de tercerola.

Escrutinis i votacl on complementäries
ACTES AL CONGRÉS
Madrid, 24.—Fins a les cinc de la
tarda s'han rebut al Congrés dels
Diputats 33 actes dz diputats proclamats , entre elles les de Palencia,
Cuenca, Toledo, Guadalajara, Segdvia, Zamora i Santander, una de Saragossa i una altra de Logrodo.
NO HI HA NOTICIES
ELECTORALS
A dos quarts de deu de la nit va
acudir a la Presidencia del Consell
per conferenciar amb el senyor Martinte Barrio, el ministre de la Governació.
A preguntes dels periodistes va
manifestar que no tenia cap nova Lotícia electoral a comunicar-los,
puja que continuaven efectuant-se eis
escrutinis, i quant a l'ordre públic,
els informes que tenia de tot Espanya eren satisfactoris.
L'ESCRUTINI A LA CORUNYA RESULTA ACCIDENTAT
En vista de
La C
Y
l'avalot que durant rescrutini general es ve produint, promogut pelo
candidata amb la intervenció del públic, que omplia el local, el pre•ident ha fet desallotjar-lo.
El públic, precedit dels candidata
senyors Snärez Picayo i Rodriguez
Guerra, i'ha"dirig4 en manifestaci6
~ha el Gavera civil per protesli •de•factitod del preeident.

orn a.

p
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decret aprovat al Consell
dictant regles per a l'abolició
de les prestacions procedents
dels drets senyorials
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Madrid, 24. — A dos quarts de sis
de la tarda el ministre d'Agricultura
ha rebut els periodistes al seu despatx i els ha lliurat còpia del decret
aprovat aquest mati en el Consell.
en el qual es dicten regles per a
l'abolició de les prestacions provinents deis drets senyorials.
—Aquest decret— ha afegit—és
una ampliació de la base 22 de la
Llei de Reforma Agrària, la qual,
sense aquest decret, toparia amb
moltes dificultats per al sea desenrotllament i aplicaci
ó.
Al vinent Consell penso dur-hi
un altre decret pel qual redimeixin
els propietaris les finques en que
voluntäriament assenten pagesos i
d'aquelles altres que es dediquin a
regadius per a obtenir mis producció.
El que em proposo amb aquesta
sèrie de decrets és que la gent s'afecti amb la Llei de Reforma Agrària i pugui tocar aviat de prop els
seus beneficis.
També penso sotmetre a l'aprovació del Consell de ministres un
decret que sea una mena de poda
de l'Institut de Reforma Agrària, car
aquest organisme, més que un element executiu, és una assemblea
consultiva, i crec que amb això es
desvirtua la seva veritable missió.
Tot seguit el senyor del Rio ha
lliurat als periodistas el següent decret, la part dispositiva del qual diu:
"Article primer. — L'Institut de
Reforma Agräria es l'organisme
competent per a determinar específicament les prestacions d'origen senyorial abolides en la base XXII
de la llei de 15 de setembre de 1932.
Contra els seus acords no es donarà cap recurs.
Art. segon. — Per a determinar el
caràcter senyorial d'una prestació
s'atendrà exclusivament al seu origen, sense que pugui considerar-se
en cap cas convalidada la prestad?)
per transformació del seu caracter
jurídic dimanant de concärdia, laude o sentencia ni pel títol onerós que
allegui qui l'hagués adquirida per
a no procedir d'acord amb el que
es disposa en aquest decret.
Art tercer. — Es presumirä sernpre que la prestació provi de dret
senyorial.
Primer. — Quan alai resulti del titol de senyoria o quan hagi estat originàriament instituit a favor de les
persones que en la data de la Constitució el tinguessin jurfdicament sobre els territoris o pobles en que radiqui, encara que hagi estat transformat després i declarat de carácter civil per concòrdia, laude o sentència
anterior o posterior a 6 d'agost de
181z.
Segon. — Quan tinguin el seu origen en contractes celebrats amb posterioritat al 6 d'agost de /81/ entre
els posseidors i els que per ells o pels
seas descendente hagin exercit jurisdicció sobre els territoris i pobles, sempre que aquests contractes hagin estat objecte de plet pendent o fallat
contra aquell i aqueto.
Tercer. — Quan els pagadors sán
pobles o el repartiment de la prestació es faci entre els seas veins.
Quart. — Quan no radiquin sobre
finques especialment determinades.
Article quart. — Podran proposar
per ells, o per mitjà de representant,

l'anuRació de les prestacions senyorials les persones, tant naturals aun
politiquee, a les quals afecti el pagament de la pensió.
Article cinqui. — L'expedient s'incoarà per mitjà d'escrit del qual es
presentaran Untes capita com persones o entitats hi hagi contra les guata
es dedueixi la reclamació, exposant els
fets i allegacions que es considerin
pertinents a la millor defensa dels
seta drets.
A aquest escrit s'acompanyaran els
documents que jutgi necessaris, i indicara l'arxiu o oficina en què es
trobin els que no tingui a la seva disposició, i assenyalará un domicili a
Madrid per a la pràctica de les notificacions.
Quan la prova de qué intenti valer-se sigui la testifical acompanyarà
acta notarial de les manifestacions
d'aquests testimonis.
Sense perjudici de les noves aportades l'Institut podrá acordar la
practica d'ofici, dirigint-se a l'efecte
directament a tota classe de funcionaris, les que consideri oportunes.
Article sise. —De l'escrit de la
part o parts reclamante en el termini de 30 dies perquè contestin i
formulin amb els mateixos requisits
de l'escrit de l'anterior article les allegadmis qu, creguin convenients a
la defensa dels seus drets i proposin
la pràctica, en l'esmentat termini de
les proves pertinents.
Si els reclamats no compareguessin dintre de l'esmentat termini seguía l'expedient la seva tramitació,
donant-li audiencia en qualsevol moment que es personi, però sense reactcacions.
de
trotraure
El termini de 30 dies podrà ésser
ampliat per altres 20 dies Inés en
el cas que abrí ho acordi l'Institut
de Reforma Agraria, ateses les excepcionals dificultats que per u proveir-se de les proves proposades
tingui la part reclamada.
L'expedient, amb les proves aportades en el seu cas, estará de manifest en la secció corresponent de
l'Institut de Reforma Agrària per a
la instrucció de les parts els dies
i hores assenyalats des de la seva
iniciació fins que es declari estar
l'expedicnt conclús per a resolució.
Article seté.— Transcorreguts els
terminis citats en l'article anterior
la sots-direcció redactará l'oportuna
ponértela passant l'expedient al Consell Executiu per a la seva definitiva resolució.
Article vuité. — La resolució de
l'Institut declarant no estar provat
amb carácter senyorial de la prestació no alterará la seva situació jurídica anterior, i pot el pagador iniciar un nou expedient; però en aquest
cas acompanyarä a l'escrit proves
distintes de les que tingué en compte l'Institut per a la seva anterior
resolució i justificarä que abans no
en tenia noticia.
Arlicle nove. — Traslladat oficialment l'acord pres per linstitut de
Reforma Agräria quan declari senyorial l'origen de la prestació será
tito' suficient per a la cancellació
de les inscripcions i mencions al Registre de la Propietat.
Article ro. — L'Institut de Reforma Agriria dictará totes les regles que calguin per a l'execució
d'aquest Decret.

Els conflictes
socials

LANA GEMIR DE
!INDEMNIZA

Sevilla, 24. — L'alcalde de Casariche ha comunicat al governador
civil que iba resolt la vaga general
que hi havia al dit noble, i seguidament els obrers s'han reintegrat
al treball.
Sevilla, 24. — L'alcalde de Pehafort ha comunicat al governador
que ha estat retirat l'ofici de vaga
dels obrers d'aquella localitat
11.1.4•1.4.

El senyor Royo vol salvar
la Repdblicii
Madrid, 24 — A darrera hora
d'aquesta tarda ha estat al Congrés
el senyor Royo Villanova, que ha
conversat amb alguna periodistes,
els ha manifestat que se tent optimista respecte a la tasca del futur
Parlament, i que els agraria realitzaran en ell una labor útil i salvaran la República.
La seva acció s'estesdra a totes
les manifestacions de la vida parlamentäria.
Finalment ha fet constar que el
senyor Martinez de Velasco es troba identificat amb ell.

"El Socialista" denunciat

Palma de Mallorca, 24. — Continua la vaga general, i han iracassat les gestions de les autoritats per
a resoldre el conflicte del ram del
calçat.
Des de dimarts no es publiquen
els diaris.
Els tramvies circulen conduits per
soldats.
El governador ha publicat un ban
prohibint manifestacions de grups
nombrosos.
De Valencia ha arribat una secció de guärdies d'assalt.
S'adverteix gran desanimació entre els obren que han secundat
l'atur, i es crea que dilluns es reintegraran al treball els que declararen la vaga per solidaritat.
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¿Eta ministres que han 11 DI E I I
quedat sense acta es111 111
retiraran del Govern?

nii

de Correas de l'administració prinEL CONSELL DE MINISTRES
cipal de Bilbao i de les estafetes de
D'AHIR.— Madrid, 24 —.A les once
del mati s'han reunir el& ministres
Las Arenas i Deusto.
Madrid, 24. — En el Consto le
SEGUEIX LA RATXA
a Ya Presidencia per celebrar ConAgricultura. — Decret regulant
Ministres s'ha parlat d'una si.,-sell.
l'abolició de les prestacions proviAvui, a primera hora h.
mació publicada per alguns
A tres quarts duna ha abandonat
riente de drets senyoriais.
questa matinada, una borsh
clics en la qual es recullen alguns
la reunió el ministre de ComunicaObres Públiques. — Subhasta de
de regular potencia ha fet ex.
rumors sobre la propera sortida del
cions, senyor Palomo.
les obres del moll de l'escullera del
plosió en un ti ansformade
Govern.
A preguntes d'un periodista, ha
port de Barcelona, amb un uinstalla t. al carrer de mér„
dit que havia de resoldre determinapost de 12.61.506 pessetes, a abonar
Els ministres han conVitigit que
causant desperfectes de con,..
des qüestions i que per això sortia
en sis anualitats.
en aquestes circumstancies seria
deració en l'aparell de rete.
abans de l'acabament del Consell.
Subl,asta de les obres de defensa
improcedent el plantejament de la
refleja.
Se li ha preguntat que hi havia
del port de Pefriscola (Castelló),
crisi, i que aquesta no podria essec
tes".
de la conjunció republicano-sociaamb un pressupost de contracte de
plantejada fins després de constilista, i ha respost que s'havia inhibit
652.599 pessetes, a abonar en quatre
tuides les Corts, puix que, especiald'aquesta qüestió, puix que creia
anualitats.
ment el ministre de la Governació.
EI campinat de le
que aquesta havia pres un.s altres
Aprovació de l'expedient d'execuque no tindria seient a la Cambra,
camins.
ció directa de les obres del cami de
puix que no ha estat elegit diputat,
d'esGrutinis
A tres quarts de diles ha acabat
servei del pantà de Blasco Ibihez
no tindria altre mitjà per defensar
el Consell.
(Valincia), per la quantitat de pesla seva gestió electoral si no ho fa
En sortir, ha dit el ministre d'Asetes 43.080.
des del banc blau.
a
gricultura que s'havia aprovat un
Resultara violenta la situació dels
ALS
PROPIETARIS
I
PER
decret relatiu a prestacions senyoministres que no han obtingut acMaINDUSTRIALS
SURERS.
—
rials, que equival al compliment de
m
ta, però alguns d'ells no será nela base 22 de la Ilei de Reforma drid, 24. — Al ministeri d'InclUstria
cessari que assisteixin a les sessions.
Comerç han facilitat la seguent nota:
Agaría.
Lleida, 24 (per telèfon). — A
"La Comissió Mixta del Suro, creNo obstant hi ha ministres que
Ha afegit que a la tarda, a la seva
un quart d'una d'avui a la tardi
ja han manifestat el seu desig d'asecretaria particular, es facilitarien ient que alguns senyors propietaris i
ha terminat l'escrutini deis vots eh
industrials surers han deixat de departar-se de les seves missions de
a la premsa cäpies de la dita disles eleccions celebrades el diumenge
clarar Ilurs compres i vendes per
govern, pecó els seus companys
posició.
passat. Han sortit triomfants
raons
que
no
els
són
imputables,
ha
confien
poder-los
convèncer.
Els periodistes han pregumat al
majoria els senyors Florenca,
acordat
considerar
ampliat
el
termini
ministre d'Hisenda si per fi es reSi no s'aconsegueix reduir-los, no
sot i Pinyol, de Lliga Catalana
reglamentad per a declarar fins al
es produira per això la crisi, puix
tirava a Madrid la candidatura raBello, d'Acció Republicana. Pe:
dia
30
de
novembre,
públic
fa
que,
i
dical en la segona volta.
que els substituirien en Ilurs carminories, el senyor Bellí, de l'Es.
passada la dita data, seran aplicades
teres altres dels ministres.
—Si; jo crec que sí —ha contesmierra, i el tradicionalista seny
rigorosament les sancions reglamentaQuant a la composició del futur
tat el senyor Lara—; però de totes
Santgenís.
ries
en
què
incorrin
els
infractors."
govern,
sembla
que
en
el
cas
que
maneres el comité del partit haura
El resultar per vots és el segilett
DISPOSICIONS
DE
LA
GAs'encarregui
de
formar-lo
al
senyor
de reunir-se novament per resoldre
Dretes: Florenca, 53.464; PinysI,
SETA.—
Madrid,
24.—
La
Gaseta
la
collaja
amb
Lerroux,
compta
en definitiva.
53.079; Massot, 52.921, i Sane.
d'avui
insereix,
entre
altres,
les
dispoboració
del
partit
conservador
i
del
A províncies —ha seguit dient el
nís, 51.369.
sicions que segueixen:
grup agrari.
senyor Lara— no hi ha, naturalEsquerra: Bello, 52.579; Be,
Hisenda. — Nomenant conseller del
Respecte a Acció Popular no enment, normes generals, puix que,
51.875; Sastre, 5:.771, i Zulueta
Banc
Hipotecari
el
senyor
Félix
Bevoltrada
al
Ministeri,
perä
donada
el
com que només hi haurà segona
51.713 vots.
nitez de Lugo.
seu vot recolzant la seva gestiä.
ta a catorze o quinze circumscripId. representant de l'Estat en el moSeguidament es procedí a la pm.
També disposaria del concurs de
cions i no a trenta, com s'havia crenopoli de Petrolis el senyor Cesar
damació dels diputats electes i
Lliga Catalana i d'algunes altres
gut en un principi, la cosa ha pres
Puig.
xeci la sessió, si bé mentre dura
forres de significació dretista.
un altre aspecte.
Instrucció Pública. — Declarant anl'acte es presentaren protesies pe
ha
de
reunir-se
avui
el
coAmb
tots
aquests
vots
i
amb
els
—¡No
ambdues parts, junt amb actes nota.
tes en la segona part dels cursets de
del partit radical, que tren tenir
mité nacional del vostre partit?— selecció del Magisteri Nacional que se
rials que efectuaren elements drodipu12
0
nombre
de
ha preguntat un periodista.
el
assegurat
celebren els dos tercos dels selecciotistes.
—No ho sé; és possible que sí nats en la primera, i els fills de mesel
govern
tindria
majoria
partats,
— El descontentament que ha
que s'efectui i tingui a casa la citalamentària.
tres i professors de normais i insproduit entre els republicans aquest
d&
pectors de servei.
resultat és molt gran, i es recontiz
El ministre de la Guerra ha estat
Treball. — Introduint les modifiunänimement que el fracas és degut
preguntat pels periodistes sobre si cacions que s'indiquen en el reglaNo podem publicar les a la poca visió política dels dirigents
hi havia noves noticies referent als ment interior del Consell de Treball.
notes pregades que no de Joventut Republicana. els quals
fets ocorreguts a la caserna de MePresidéncia. — Acceptant la dimiscreien que la República era
nacho, Badajoz, i s'ha limitat a dir sió al senyor Marcelli de la Pascua
vinguin escrites en català encara
per a ells solament. Veurem si la
que l'ocorregut allí era senzillament
Martínez del arree de vocal suplent
i amb un timbre o signalliçó rebuda serveix perquè s'esque uns caps havien cregut sospi- del govern de la República en la Comenin. —
tura enneruda
toses unes reunions celebrades per missió Mixta encarregada de la fralgunes classes, i havien lliurat l'as- ¡nació de l'inventari dels béns i drets
sumpte al jutge, que es trobava ac- que l'Estat cedeix a la regid autòtuant.
noma de Catalunya.
El ministre de la Guerra —ha afeNomenant per a substituir-lo en el
git— no té més que aquestes nodit arree el senyor Demetri Delgado
ticies.
Torres.
Hisenda. — Confirrnant la suspenLa referencia oficiosa facilitada
sió en les seves funcions oficials del
pel ministre de Marina diu així:
17.000 pams, prop Plaga Espanya
Presidencia. — Decret acceptant cap de negociat de primera classe el
la dimissió del Conseller d'Estat. senyor David Hormaechea, i dispobones condicions
sant que cessi com a caixer de la Calsenyor Valerià Casanueva.
=
General
de
Dipòsits.
Decret nomenant el senyor RoGovernació. — Disposant que la
drigo Fernández i García de la Villa
conseller permanent d'Estat, amb Junta Central Antiveneria es denodestinació a la secció d'Obres Pú- minara en el successiu Junta Central
bliques, i Comunicacions del dit de la Llnita Social contra les Malaltic ,i de la Pell.
consell.
Subvencionant amb 3.8 00 pessetes
les despeses que ocasioni l'assistència d'un professor i z13 alumnes del
darrer curs de l'Escola d'Enginyers
Agrònoms al VIII Congrés Internacional .d'Oleicultura, que se celebrará a Lisboa el proper dia 26.
Estat. — El ministre ha donat
compte d'haver rebut un xec de pessetes 57.8 00 , dels espanyols de Cuba, destinat a les families dels aviadors Barbern i Collar.
S'ha acordat que Espanya estigui representada en l'exposició d'art
al-ab que se celebrará a Näpols la
tardor de t934.
Justicia. — Proposta de llibertat
condicional a favor d'onze reclusos
de diferents establiments penitenciaris.
Guerra. — Projecte per tal de
reintegrar el cobrament dels seas
havers als que en foren desposseits
per d cret de 16 d'agost de 1932,
d'acord amb l'article segon de la
Ilei de 9 de març del mateix any, i
es disposa la concessió del benefici que se soHicita, per haver estat derogada aquesta última Ilei.
513
42C acUi
Hisenda. — Han estat designats
els ministres d'Hisenda i d'Agricultura per tal que formulin un decret que reguli la situació de les
fiqu s rústiques expropiades als
ex-grans d'Espanya en ordre al pagament de la contribució territorial.
Treball. — El ministre ha informat sobre la situació social d'Espanya, i en particular en els media
rurals, i els seas propòsits, aprovats
pel Consell, de dirigir una circular
EI 1PO5.a n.a it
als delegats provincials per tal que
barateas i perfumaba,
en les provincies en les quals hagi
s6nuna precaució exacabat el periode electoral apliquin
ceklent contra les irriles sancions que corresponguin en
els casos d'incompliment de les
tacions i es cremados
Ileis socials i disposicions vigente.
.del sol, espedalment
pur
Decr t modificant la constitució
quan
'tracto
es
del
del Patronat de l'Habitació, de
cutis delicat de la malBarcelona, i constituint una junta
nada. Useu aquets
d'ordenació financera i un sindicat
d'obligacionistes del dit Patronat.
Polvos de tale Gel
Comunicacions. — Decret conceabano de les exposi.
dint honore de cap superior d'addono, com a protecció
ministració als funcionaris del cos
tècnic de Correas jubilats per dedesprés com o cal.
cret de 15 d el corrent, acollits al
mant. Són espedals,
decret de novembre de 1931.
finissims. Refresquen
Un altre decret concedint idèni suavitzen. Pot de
tic s honore al senyor Carles Pernitidez Charrier. jubilar per decret
metan, Ptes. 1,25.
de 9 del corrent.
Concedint el 20 per cent, per asPERFUMFOA GAL-MADRID,BUENOS MES
signació de residencia, al personal
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exposicions amb seny
mittode. Quan tingueu la;
poli pigmentada i hagi,
passat l'irritació del cutis,
refresqueu-lo i suavitzeulo cada dematí i cada ves-,
pre rentant-vos a fons amb
Pastilla, Sobó Heno de Prilvia. Es
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Avenol es mostra

Comentaris franceses a les
declaracions de Hitler

molt reservat
La reserve d'Atenei, fa. a Rema
A. «dolo ter desistir IlMa de la :evo
retirada de la S. de N. da ealikable
per lamer de donar tontee del Ja n
manda* al Colaren de la Upa; pera
al owateix te pes ¿o un indici qwe
tolini no ii ha donas cap arsemoranco
en en seatit o edita. De les relacions
de Roma eme Celebra, se vibra siso
definitiva decisid asnb la reunid del
gran Consell Feirista del s de de.
sembre.

la premsa alemanya replica a "Le Petit Parle ea"
E/ Problema de la pau preocupa
tots els jrancesos, i iota els periáncs
comenten amb gravetat la doble serie
de documents SCH.SaCiOnaii completa.
ment contradictoris que "Le Petit Par¡sien" ¡ "Le Matin" han rere/at al
public francs.
Hi ha qui afirma que *tuestes declaracions de Hitler no s,in ultra coso
que una maniobra Per aturar els contentarla vitissicts que Aun jet entorn
de la publtracia dels documents diplomitics Per "Le Fehl Pan:sien -. .11011
periòdics sön partidaria de no desaprojitar les bones disposicions del -Fuh.
rer" i d'altres remarquen que el canceller rol isolar Fram, demanact-li,
de mis a nii‘s, nous sacrificis ame
eomPenJaei ó i reciprocitat.

Paris, 24. - Heus ad els romeraris de la Premsa irancesa sobre les
declaracions de Hitler:
L'Oruvre: Es tracta de lugar-nos
abandons tense contrapartida. No
sens dubte. Perd Hitler proclama que
vol la pau. Que nosaltres tumbe la
volem, qui en dubta: I si de Pa rt i
d'altra es vol la pau, per que no
dir-se francament com sen concep
la realització i e. manteniment?
La Republique: Volts] pan: Les
declaracions pacmstes de Hitler i Goebbels, expressen el forts mateix del
pensament alemany? Liaron, aseenteu aquest control que no dcixem de
proposar, aquest control que no tindria res de vexant persuè seria per al
Reich igual que per França ; aquest
control que donaria a ambdues pan,
la certitud de no ésser enganyats.
Naire Temps: Si les relacions tranco-alemanyes poden millorar, parlem.
Perb Per la na diplomätica habitual.
Perä a fi de millor arribar a ula
solució, amb un interlocutor sempre
preocupat de les realitats i resolt
augmentar el seu potencial militar,
no disminuim ni d'un cèntim el M es
-supotde•lanricol.
Le Papa/aire: El partit socialista
no modificara la sera actitud. Fort
de l'ajut de :a Internacional, continua
oposant-se a tota conversa directa.
Figaro : La tàctica de Hitler és la
del soldas alemany fent camaraderia
i descobrint l'ametralladcra francesa_
Després de quinze anys d'experiència,
no podem oblidar els beneficis cedits i
les reparacions abandonades.
Una proposta d'un diari
alemany
Berlin, 24. - El "Berliner Lokal
Anzeiger" rebutja categòricament les
falsificacions del "Petit Parisien" i
ofereix una prima de cinquanta mil
marcs a qui doni Ilum sobre les dites
falsificacions o demostri que els dotaments són autentica.
El citat periòdic diu que aquesta
suma esta destinada a qui faci:iti prores qu e les instruccions publicades han
estat donades en aquesta forma per
una autoritat del Reich.
Aquestes proves hauran de donarse facilitant els documents originals.
Els documents presentats i les indicadons de Ilur procedencia seran examinats per una Comissió neutral, les
decisions de la qual tindran forra de
llei.
La dita Comissió estarà integrada
per tres historiadors politics. nome-

John Simon justifica
l'ajornament de la
Conferencia del
Desarmament
Londres. 24. - En unes declaracions conciliadores per a
tots els partas. sir John Simon
ha justificat aquest metí, a la
Cambia dels Comuns, l'ajornament de la Conferencia del Desarmament i l'obertura de pròximes negociacions entre els
Governs interessats,
Ra acabat declarant que el
Reich, en abandonar la Societat
de Nacions no ha fet res mes
que augmentar les dificultats
mundials i ha afegit que el Govern del Reich actualment ha
d'aportar la seva contribució a
l'edifici de la pau, fent tot alió
que pugui per al desarmament
general.
Després de parlar el ministre
d'Afers Estrangers, el laborista
senyor tantee ha pronunciat un
discurs contra "els fracassos
crònics soferts pel Govern en
el cure d'una serie de Conferencies avortades".
El dehnt continuarà el dilluns
illr

Contra la política

de Xdng Fíat Xec
Xang-Hai, 24. - El senyor
Eugeni Chen, president de la
Comissió d'Afers Estrangers
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nats, un pel Sindicat Nacional de Periodistes Francesos, un altre per la
Rekhsveraband de la premsa alemanya, i el tercer, que tindria la presidencia pel director del "Berliner Lokal

Les deliberacions d'aquesta Comissid

Roma, 24. - En un comunicat oficial s'anuncia que el secretari general
de la Societat de Nacions Sr. Avenol
ha estat rebut aquesta tarda pel senynr Mussolini, amb el qual ha celebrat una Ilarga i amistosa confe-

se celebrarien a una ciutat estrange-

ra, designada pels membres de la Comissió i la persona que reclami la
prima.
L'editor del "Berliner Lokal Anzeiger " fa aquesta proposicid a tot el
món perquè les publicacions del "Petit
Parisien" constitueixen un perill contra les aspiracions d'Adolf Hitler a
favor d'una pau duradora i d'un acord
satisfactori.
Berlin, za. - Tota la premsa alemanya comenta, qualificant-les duramena :es falsiiicacions del "Pea Paris,en", que continua publicant els seus
pretesos documents secrets, procedems
del ministeri de Propaganda de, Reten.
La "Deutche Allgemeine zeitung
diu que es tracta d'una campanya vii
i abjecta per ernmetzinar l'opima pu-

rinci
Interrogat a la sortija pelo periodistes, el Sr. Avenól s'ha mristrat molt
reservat, i s'ha limitas a dir que es
trobara molt satisfet de la sera estada
a Italia i de les entrevistes que ha
celebrat.
El Sr. Avenol snrtirä de Roma el
vinent diumenge.

Per una immigració jueva
a Palestina

Cal anomenar les coses per llar
norn en vista que els fabricants de
mentirles no comprenen el llenguatge
usat entre les persones decents.
En un article titulat "Le Petit Parisien amotina els nobles", "La Caseta de Woss" diu:
El canceller alemany ha invitas
França a procedir lleialment en far•
ranjament general de totes les dificultats existents entre ambdos pasaos.
En aquests instaras critics pero que
permenen alimentar esperances, Le
Petit Parisien" publica aquests documems.
El periòdic francés esta segurament
persuadit que es tracta de falsificacions. Pertany al noble francés mateix
protegir-se contra aquest emmetzinament de les consciències i correspon
a tots aquells de :a credulitat dels quals
s'ha abusat protestar contra tals procediments.
El "Berliner Tageblatt" declara:
"Continuant la seva acció el "Petit
Parisien" persegneix l'únic fi de pertorbar les bones disposicions d'acord
que es manifesten entre A'emanya i
França i impedir un acord Pacífic en
-trelsdugan ,ies.
El Govern alemany informä fa dies
el francés del caracter de les publicacions en qüestió, i seria de desitjar,
a favor de l'evolució envers la Pan,
que la declararle, oficial alemanya no
deixi de tenir efectes a França"
La "Gaseta de la Borsa", en un
article que titula "Le Petit Parisien
a la picota", diu que ¡'afilar vol conservar el seu secret.
Afegeix que la repetida crida de
Hitler per a un acord honorable Se
relacions amb el Govern trances lluita contra l'esperit dirigit per Schneider i Creusot.
Afegeix que l'editor del periòdic
francés empra mitades bruts en el
tombat, i que el que així es comporta no obra Per idealisme.
La gran premsa de provincies s'expressa en idèntics termes que la berlinesa. i posa en dubte l'autenticitat
dels documents publicats pel "Petit
Parisien".

Londres, 24. - L'Associació
en tractes amb el Govern turc
per tal de portar allí uns 300
mil israelites. Si aquest nombre fos considerat excessiu es
limitada a reist ntil. Entre els
immigrants hi hauria un gran
nombre de savis i capitalistes,
que aportarien Ilur esforç cientific i econömie a Turquia. Es
creu que el Govern d'aquest pals
contestara a finals del mes corrent.

S'examina la situa ció balcanica
Atenes, 24. - Ha arribat el
senyor Tewfik Bey i ha conferenciat ami) el Govern grec sobre la politice general dels Balcans.
El representant del Govern
d'Ankara sortirä denla cap a
Belgrad, on signara el Pacte
d'amistat turco-iugoslau.
El ministre de Negocis Estrangers turc ha Celebrat una
nora i Ilarga entrevista amb el
president del Consell el ministre de Negocis Estrangers de
Grécia, durant la qual ha estat
examinada la situació bateanica.
Els reunits no s'han ocupat
per res de l'eventualitat d'activar la conclusid d'un Pacte balcànic multipartito.

En honor d'Aveno'
Roma, 24. - El senyor Suvich, sots-secretari del ministeri d'Afers Estrangers, ha ofert
avui un àpat a honor del senyor
Aveno', secretar general de la
Societat de Nacions.

Condecorad()
pòstuma

Cuba
Washington, 24. - En una
declarad() dirigida a Cuba, el
president Roseevelt excita Is
cubans a establir un Govern
estable rom inOs aviat /M'Ion
Expresse la terma esperança
que Vds els partits cubana, en
un esforç, arribaran a un acord
general per noinenar el Govern
que necessita Cuba 1 evitar disturbis tragirs•
El president Roosevelt, en
lr art ar de la situad() de Cuba,
ha confirmat que el senyor Velles tornara ara de nou a L'Havana, passala uns quants dies
tornara a reintegrar - se al seu
cärrer de secretari adjunt d'Estat a Washington. El substituir?), a L'Havana, el senyor Ilefferson Ca ffery.
L'Havana, 24. - Segons noticies de bon origen, el president, senyor Grau Sanmartin,
ha trames al senyor Marques
Sterling, ambaixador de Cuba a
Washington, un missatge destina, a la premsa mard-arnericana.
El president desaprove
erftifillPS formula rlen a Cuba
contra Fardó de l'ambaixednr
nord-americà, i garanteix la
seguretat del dit ambanader,
aquest torna a L'Havana.

-

Als Estats Units creix el mo-

viment d'hostilitat
Nova York, 24.- La dimissió
professor Oliver Sprague

del

obre en la politice monetaria

deis Estats Units una nova crisi
que pot produir noves complicacions. El moment es oportú
per a cristallitzar un sentiment
anti-inflacionista als Estala
Visita, i el moviment es dibuixa
i s'organitza per ell mateix.
El "Saturday Evening Post",
els dos milions i mig del qual
aún repartits per tots ele Estala
Units, publica un article del financer Bernard Baruch contra
la inflació. Les Banqueta romeneen a ter aparèixer en els
periódica, per mitja d'anuncis,
relata de les malifetes de la in(lad() monetaria en els diferents panios.
La resolució hostil a la depreciad() sistematice del dólar
que acaba d'adoptar la Cambra
de Comerç dels Estats Units, no
fa sind traduir un sentiment
dels progressos en els rnedis
d'afers. Adtmc els grangers, en
profit dels quals, sobretot, la
politice actual sembla feta, no
són pes especialment favorables a tina desvalorad() del
tibiar.
La dimissió del professor

a la

inflació

8prague-el * oop mde dur rebut
per la politice monetaria del
president Roosevelt- es produelo en el moment en que l'Opintó pública comenea a vacillar.
Horn te dret creure que lee
compres d'or en el mercal europeu eón vIrtualment acabarles.
Ara es tem, però, que es deprecii
el rldler per mesures interiors,
i per 'alzó els partidaris d'una
moneda sana deploren aquestes
mesures inflaeinnistes.
Un d is curs ds Wallaoe
Washington, 24. - El senyor
Wallace, en un discurs pronunciat a favor de la cooperad()
econärnica internacional, ha adverla que els Estats Units, o
han de canvier la politice comercial actual i importar molt
mis del que exporten o renunciar a cobrar els denles estrangens.
Tainbó ha prenoniliat la limitació de la superfidie de lee
iones de conreu per als articles
agrícoles que abunden en (orces
per la manca de mercats.
Washington, 24. - El preu
de l'or ha estat fixat avui
a 3376.

de colonització pro-jueva esta

Declaracions de
Roosevelt sobre

riel .Govern de Eu-Kiu, declara
en un telegrama adreçat a
govern ove*
11111316
Xang-Hai. que el non Govern no 0 .
petisa seguir essent Mol( de
Lima. 24. El tninistert
temps un Govern local, sind
que vol governar tot Xina, amb Prado lut dimitit. Hom creu que
l'objecte de salvar el pan anul- 1 el eubetiltilra un Govern formal
1 pe! eenvor ‚froten Riva .A,guero.
lant Xang-Kai-Seck

Els noms dels pobles

-ete.itek

Toquio, 24. - L'Emperador
ha condecorat, a títol pòstum,
amb la creu de primera classe
de l'Orde Imperial del Tresor
Regrat, el senyor Ryubei Murayama, director general deis
grane periòdics de Toquio i
Osaka, propietat de la prernsa
Asalii, que ha mort aquest metí,
a l'edat de 83 anys, en una propietat particular prop de habe.
L'encertada administrad() del
difunt havia contribuit molt a
l'actual importància i prosperitat de Pesmentat grup de
premsa.

La caiguda del govern Sarraut
(Ve de la primera pagina)

El senyor Sarraut afegi que el Govern no podia acceptar l'acusarte que
se li }savia fet de manca de dignitat
per haver consenut que la Comissió
introduis variacions en el projecte,
i alegi que esperava acnnseguir una
u-tajona, però que, per tal d'aconseguir-la, no recorreria a cap regateig
ni transaccions.
El Govern, per la me ya boca - digue
fa una crida als republicans,
i considera impossible que no hi hagi
aquí tres-cents demócrates decidits a
assegurar la recunstitució financera.
A continuaciä parla el senyor Hernot, el qual digné: Vinc a parlar en
radical, en jacobbi; cal pensar en la
República i en Franca. El projecte es
imposat per les circumstancies.
Declara, no obstant, que no pot associar-se a certes campanyes contra els
funcionaris, les bones rondicions dels
quals lloa.
Avui- diu- es tracta de demanar un sacriiici a aquests funcionaris, i aqueet sacrifici és en benefici
i salvaguarda de la República. Quan
a les protunditats dels cercles financera es preparen maniobres amb la
complicitat internacional, han de
capitular les conviccions mis ardents.
El senyor Flandin assegura al
president del Consell que els seus
amics votaran a favor del Govern.
Finalment la Cambra procedeix
a la votad& i concedeix la seva
coniianca al Govern per 326 vots
contra 237.
El president del Consell havia
plantejat també la qüestió de confiança sobre una petició feta per un
diputat de l'oposició de dretes en
el sentit que fos rebutjat l'article
sisé bis, relatiu a la reforma administratwa.
Derrota del Govern
En discutir-se l'article sind bis,
relatiu als sous dels funcionaria,
sous superiora a vint mil franca,
M. Walter presenta una esmena,
que tendeix a modificar aquesta proporciú.
El cap del Govern, 1f. Sarraut,
declara que la Cambra no pot tornar
sobre el seu vot, i presenta amb
aquest motiu la qüestió de confiança per segona vegada. La morid de
M. Walter és rebutiada per 337 vota
contra 150
Llavors s'aixeca M. Gounin, i diu
que ~té la seva esmena, aniloga
en realitat a la de M. Walter. En
aquest moment M. Sarraut presenta
per tercera vegada la qüestió de
cnnfianea. L'esmena Gounin Es arremeda per 321 vots contra 247,
i el Govern Es derrotat.
La sessió termina a les 2 . 40 de
la matinada.
L'impune potala I el

tkonlo

Condemna d'uns
gangsters
Filadelfia, 24. - El senyor
Mc Cruber 1 70 ctimplices reronegute culpables pel Tribunnl
Federal d'haver participa l en
una organitzarid que dirigia
una gran cerveseria clandestina
i que es dedicava a obtenir su-

i

mes de diversa importancia dele
propietaria de bars eandeztins.
especialment per a posar-los a
cobert de lee investigacions de
la la policla, han eetJt condemnats: el senyor McCruber a 18
mesan de presó i pagament
d'una mulla de 10.000 dtdars;
el seu secretad particular. a
15 mesos de presó i una mulla
de 5.000 Mara, i ele altres
a diversee penes de presó.

Havent estat la reconstitucid pressupostaria l'origen de la nova crisi
ministerial, el president de la República ha rebut aquest mati diverses
personalitats qualificadea per a eoneixer la seva opini6 sobre la situació
de la Tresoreria i lea mesures que es
pndrien adoptar.
Aemesta tarda. al centran ha estat l'aspecte ronde el que ha prediDO al Sr. Lebt-an. que ha estat confereneiant avb els rapa de diferent,
grupa.

Als tercies politice es manifestaven
aquest me( dea t'a frent a diferents.
Certs diputata exp aaaaa ven l'opinió
que' la cairota del Rabie« Sarraut ha
estar decae% a un inrident fortuit i
que al ~Mema ise,Il$ir nn reclama un
ros," A'arisnteria
nrrompat!
A'.**.
1,,ef ro
••osh,am- rMsnrer. e s d e." I vf. r ., é n m'anee fn-retat
"er (Aettle• Kehleete del goal murta
Ilmitat' a for rotar les ~urea de re-

aonstitució pressupostäria i el pressupost per a 1934.
S'assegura que el president cridari
la personalitat que s'hagi d'encarregar
de formar el nou ministeri, en acabar les consultes que, probablement,
no es prolongarais mis trilla del dia
de demä.
Comencen les consultes
Aquest :naif el president de la República ha començat les consultes i
ha rebut els presidents del Senat i de
la Cambra i es presidests de les Comissions parlamentàries d'Hisenda
Continuaran les consultes.
Paris, 24. - LI senyor Bebrws,
prosseguint les seves consultes, ha
estat conierenciant durant mitja hora
amb el senyor Bienvenu Martin, president del Grup d'Esquerra t./morratira i Radical i Radical-socialista del
Senat.
A la sortida el senyor Martin ha
manife stat als periodistes que denlonava el plantejament de la nava crisi
i que ell Es més que mai enemic de
la inflada.
El president Isa rebut tumbé el senyor Chapedelaine, president de l'Esguerra Radical de la Carnbra, el qual
ha declarat que es partidari d'un Govern constituit sobre implies bases
republicanes.
El president del Grup d'Unió
Republicana del Senat s'ha manifestat partidari d'una revisió de la
Constitució a li de reforcar l'autoritat dels governs.
El senyor Barety, president del
Grup Republici d'Esquerra de la
Cambra, ha preconitzat la constitució d'un govern durable que es recolzi en una majoria republicana
tan important com sigui possible.
En alguns circols política es creu
molt probable que el President, senyor Lebrun, crida demä al =ti
la personalitat a la qual desitgi encarregar de la constitució del nou

gabinet.

Imprimió a Paria
La noticia de la crisi ha causat
gran impressió perque revela una
situació que tad adia es més delicada.
La majoria que ha derribat cl Govern comprenia els tonsunistes, socialistes unificats, socialistes i :siembres del centre i de la dreta.
El pitjor del cae Es que l'escrutini
no prc, arriana cap indicacid politica
que pugui donar una orientació i suggerir una solució a la crisi ministerial, la tercera crisi me e.. l'actual
legislatura ha estat motivada pel problema financer.
Preocupas:Ab a Londres
Als cerdea competents anglesos
hi ha molta preocupació en veure
que a Franca no s'ha resolt el problema financer.
En allò ave es refereirt :al pla internacional, es deplora igualment la
carencia d'un Govern estable en el
moment que les converses suggerides entre França I Alemanya podrien tenir potser cont a conaeqüencia la tornada del Govern del Reich
a la Conferencia del Desarmament.
Rls socialistas demanen
el Poder
24. - El diari "Le Naolaire" publicara demi una crida als
treballadors de Franca, signat per Paul
Futre, en nein del Consell Nacional
del Paren, en la quat tlespres de fer
el proces del capitalisme el Partit
Socialista presenta la seva candidatura
al Poder.

Vuillemin• Arriba a

Saigon
Segou, 24. -

Ha aribet l'esquadra aisria del general Vtlillemin que doma a( metí efectuara l'etapa Illegadugu.

Tal com dèiem, incidentalnient
en el nostre article passat, iba publicas el Butlleti Oficial de la Generalttat de Catalunya un decret pel
qual s'obre informació pública sobre
la Mata dels noms deis municipis
adoptats pel Govern de la Generalitat per tal de posar-los a la consideració dels Ajuntaments n'iterescate. La iniciativa d'aquesta reforma toponomästica municipal fon
una de les primeres que realitzi el
nou Govern de Catalunya ala poca
dies d'ésser proclamada la República. L'encert de la decisió ha anat
acompanyat, sortosament, del propäsit ferm de dur-la a la practica,
com Ito prova el decret abans citat,
últim pas en el cami de donar ohcialitat a la nomenclatura corregida.
Per tal d'orientar el palie respecte
a l'abast d'aquest treball, l'actualitat ens mou a donar lea directrius
informatives de la correcció realitzada.
Fou encarregada la missie, a la
Sentid Filològica de la Secció deis
Estudis Catalana, l'entitat mis capacitada per a semblant comesa.
Per tal de portar a cap la revisió
dels noma, quant a l'ortografia i al
restabliment de la forma catalana
d'aquests, que l'ús oficial madrileny
!savia castellanitzat, es nomeni una
Ponencia formada pels senyors
Pompeu Fabra, Josep als. de Casacoberta i Joan Coromines. Els
dos filòlegs darrerament esmentats,
persones especialitzades en estudis
toponímics, sota el mestratge del
recreador de la nostra llengua, es
Iliuraren, i especialment el senyor
Coromines, a estudis aprofundits sobre cada nom de noble. Feren recerques etimològiques, rellegiren
textos antics, per tal de recollir les
grafies del passat, perd tumbé determinaren la pronúncia corrent
d'ara. Amb aquesta base s'establi :a
Hiato de noms rectificats posant - los
en forma catalana i en ortografia
correcta. Adoptaren també aquelles
formes d'fis g ene r al que , P er levolu c i ó natural del llenguatge popu-

La sessió del preces
per l'incendi
del Reichstag
Berlin, 24. - Sessió del procés per l'incendi del Reichstag.
Continua la destilada de tes-

timonis.
Dues dones confirmen que no
ha existit la conversa que preten Grother, suposant-la celebrada a Bar.
L'antic comunista Toyer rebutja lambe diverses de les informacions de Gorther, però
confirma que coneixia la consigna de: "Atacar els feixistes
onsevulla que es trobin".
Declaren despees diversos
cambrers del Restaurant on
Popoffy Taneff pretenen haver
passat el temps entre les nou
les deu de la nit de l'incendi.
Ton ells diuen que no recorden
haver-los vist per allf.
Compareix després un individu anomenat Weinberger, condemnat a dos anys de pres0, el
qual diu que conegué a la presó
a Popoff, el qual ti digué que
no tenia res a retire amb l'incendi del Reichstag, pero) que
féu algunes manifestacions
comprometedores.
Popoff nega veracitat a les
dites manifestacions.
La vista se suspen fins a

demä.

Suspensee de la
Cambra siriana
Damasc, 24. - L'Alt Comissart
de França a Siria ha dictat un decret suspenent les delleracions de
la Cambra deis Diputats durant
periode parlamentari.
En els Considerants de la decia j ó s'invoca una violació constitucional comesa per la Cambra, en
celebrar debata sobre assumptes distinta del projecte de pressupostos,
que era sobre el que s'havia de discutir.

le) ranova accepta les proposicions anglos es
San Juan de Terranova. 21.Ei Primer Ministre de Terra-

nova ha anunciat que el partit
que dirigeix accepta per unanimitat les proposicions eontingudes en el Ubre Blanc, que
fou ¡el poiblic a Londres el 21
de l'actual.

lindbergh cap a Madera
Punta Delgada (Aperes), 24.
L'aviador Lindbergh i la seva
esposa han sortit en direccid

Madeira.
Funchal, 21. - L'aparen del
passal
sobre aquesta població a les
12'15, continuant el seu vol cap

coronel Lindbergh ha

el Sud.

lar, ,'havien divorciat del nom
sial fina a fer-ne un nom diferent

cu

o molt diferenciat. Abrí, per
mple, tenim el nom Isil d'un poble del
Pallan, que a la centrada Ea c onegut per Gil, i Santa Maria del Cor-

eó, coneguda a la Plana de Vic
per L'Esquirol, formes adoptada'
per la Ponencia. Amb aqueas antela
respecte a la dicció popular, seinpro que respongui a Beis Idgiquet
de l'evolució lingúlatica, i no a defectes de pronunciaci
ó, s'ha juntat
l'article a cada nom que en el parlar de la gent comarcana se ii aplica. D'aquí que en la Mata propasada
figurin moltes denominacions arnS
aquell antecedent: el Vendrell,
Alarnits i tants d'altrea. L'acobtament ha permès d'aclarir grafies
confoses ton/ l'oficial castellana
d'Asaentiu, substituida per La Sentiu.
Els nostres especialistes en llar
treball de revisió ea donaren comp.
te, davant dels noms de municipi
repetits, de la conveniencia d'aplicar a tots ells un determinatiu diferenciador, ja que sola el portaven
una part. Un sentit pràctic d'evitar
confusions i dubtes els emmenà a
aquesta resolució, que ha estat la
seguida per tots els Estats que s'han
preocupat de l'aclariment de la nomenclatura Ilur. Naturalment que
l'aplicadó d'aquesta regla a tots els
noms pot semblar per a certes Poblacions d'importancia histórica que
l'additament d'un determinatin Sigui
innecessari. Però aquest punt de
vista sempre sera local, és a dir,
sera sostingut pela habitants de la
població afectada, i cal tenir en
compte que les confusions que puguin produir-se, en la correspondencia, per exemple, no vindra d'ells,
sind dels que signin fora, dels situats en alises llora de Catalunya
que tenen noms identics a la vora.
El determinatiu s'imposa en tots eta
casos quan un nom de població tingui un homònim dintre Catalunya.
Quan els additaments han estat
noms de rius, els nostres
seguint l'esperit de la ¡lengua catalana, que estalviava l'article tant cons
podia, acostant-se aixi al !latí, l'han
suprimit i han relacionat Eadditament fluvial al nom del noble per
mitja de la preposició; alai proposen que es digui Cabrera d'Anoia,
Servil de Ter, Rialb de Noguera,
etcétera. Han hagut de fer, per&
dues excepcions, mis aparents que
reata, amb els noms de Terri i
Muga, que per haver estat antigament Esterri i Samuga, noms que
comporten els articles arcaica 'es"'
f "sa", aquests es mantenen en el
catala actual en les seves formes
modernes "el" i "la".
Aquestes han estat les directius
del treball aciençat i constant de
la Ponencia nomenada per l'Institut
d'Estudis Catalana. Els senyors
Pompeu Fabra, J.
Casacoberta
i Joan Coromines volgueren, per&
que els ponents de la Divisió Territorial de Catalunya coHaboressin en
l'obra realitzada en aquells aspectes, com l'additament de determinatius, que podien tenir un caire
geogrific. Abel, dones, l'adopció
dels noms posposats, per tal de diferenciar els municipis homónima,
ha estat el resultat d'una coHaboracid de les dues ponènciea.
La Ponencia de Divisió Territorial proposa, i fou acceptat per la
Comissió mixta, el canvi total d'alguns noma de municipis, els quals
no corresponien a cap entitat de
població pròpiament dita, pel nom
de la localitat més importaat entre
els grapa habitats que el formen.
Per aixä apareix canviat el nom de
Santa Cecilia de Montserrat, propi
d'una esglesiola, pel de Marganell,
que constitueix un nucli de poblad& De totes mancera aquests casos són poca. Ultra l'esmentat, hi
ha la substitucid de Sant Joan de
Fähregues per Rupit, de Sant Marti
de Riudeperes per Calldetenes i de
Sant Marti de Torroella per Sant
Joan de Vilatorrada.
Un esperit cientific i catalanissim
Isa informat l'obra de tots els que
han treballat en la rectificacid de
la nomenclatura municipal. Un cop
closa la informació, esperen% que,
sense pèrdua de temps, e/ Govern
de la Generalitat de Catalunya declari l'oticialitat de la llista dels
noms dels municipis i la trameti a
l'Institut Geografie i Estadistic de
Madrid, per tal que s igui reconeguda i aplicada. Ara que els assimilistes de la "Meseta", enlairats al
Parlament d'Espanya per una bataneada dretista parlen de regatejar
resquifidesa de l'Estatut, hem d'afirmar en tots els terrenys la nostra
voluntat d'anar endavant en ras goliment de les nostres llibertats, sense fer un pas entera.
PAU VILA

ADVERTIMENT
Adveran] a les persone, a
ponla Interne la utbricaei0
mediata da tos nota. mi s le
Mi qua els origiash has lb u.
arree tete a ts Re4ica6. Cem
Coldlools, 5111 orlociPal. *bes
de lea neo dti unen u lb so,
ene arribe mas tara d'eintunsle.
boro o vagin venal a
mprtmta cha lun. dalbarl
1 ts, ao unto publuats Osa u
g
sirc- publico* Res al
togi a quarantsfflit mea
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Kursaal

A rOlympia
Un bon programa de circ •a
El programa de l'Olympla ha estat renovat gairebé completament Si
sempre és variat ara. podem dir que
els plats forts hi abunden. Tot és
bo o si mis no divertit, excepció
feta d'uns experimente eléctrica que
no tenen res de nou i que són, sobretot, ensopits. El pitjor is que
duren maese i que no s'adiuen gens
amb la vivesa i el ritme que reclama el circ.
Entre les principals atraccions destaquen uns formidables acròbates —
l'adjectiu és del programa, però
just— que es presenten de primer
,en parella, amb el nom dels "Turanol", i després en trio, amb la denominad() de "The 3 Ajax". Sobretot l'escena de paròdia i l'exercici
ginmästic fets en "ralenti" són una
troballa. Tots tres treballen amb una
gran netedat i formen grups d'una
bella i elegant plasticitat.
També eón dues bones atraccions
la deis sis leona de "Violeta dargene", a un dele quals el ti convertit en un veritable goset d'aigua;
i els vuit tigres—tigres admirables—
del domador Trukba, realinent valent
• i dominador.
Altrament no hem d'oblidar el ximpanzé "Bu-Bu", que és un dels
simia mis ben ensinistrats que hem
vist; ni la contorsionista Lington, o
els 5 saltadors "Mary Wars", que,
sense facin res de nou, treuen
amb netedat Hure respectius treballa.
Hi ha encara ¿'res números intercssants, entre elle Antonet i Bepy,
ja ben coneguts del públic barceloní,
que ele ven amb una admiració sempre, renovada. En l'escena de l'automóbil, potser novetat en el eire,
mostra ben especialment els dots
d'observació de Beby, i la seva traça
ingènua —la ingenuitat al circ és
sempre una qualitat— a estrafer la
realitat.
D. G.

•
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"El infierno en vida"
Slaney és un deis protagonistes
del film, i treballa en una mina en
començar aquest. Fa poc que se II
ha mort la seva mare, i es pensa
que ele germine Ed i Grover Perkins han estat cómplices, motiu p4
qual no els té gaire simpatia. El sen
pare ii dita que es recordi de les dar.
cercaparaules de la seva mare en
morir i que estudii per enginyer, tal
com ella desitjava.
Pasaste uns guante anys, Slaney
arriba a bomber abans d'ésser enginyer, quan n'és, s'enamora de
Bell Evans, que casualment és filla
de l'administrador de les mines on
treballava; es casen, pecó Bell, amb
tot i haver-se casar, conserva encara
les relacione que tenia d'abans—
una altra casualitat—amb Grover
Perkins, que el seta marit de setter
ja odian, encara que per altres motius que ja hem explicar.
Una tan Slaney torna a casa seva
i ele troba inopinadament tots dos;
mata primer l'amant després a
ella; es presenta al jutge, i aquest
ii diu que halará de f er treballa forcate durant tota la vida.
El porten a la presa, i la casa>
litat per tercera vegada fa que el
director sigui Ed, germä de Grover
Perkins, que ell ha mort, qual el
condemna ala treballs mis forçats
de la casa.
Casualment, també, a la ciutat hl
ha una epidemia, i el penal s'ha de
traslladar, i is llavors quan Slaney
pensa fugir. L'ocasió es presenta
deeprés que Slaney ha rebut, per
ordre d'Ed Perkins, una pallissa;
aquest rep en canvi un cop de mal
al cap, prou fort per a deixar-lo
cense coneixement, menee l'agre.ssor i une quanta amics del penal
aprofiten el tumult per anar-se'n.
Hi ha persecució parqué el film sigui mas interessant, i per fi aconsegueix amagar-se en una casa on
hí ha una dona que, a causa de
l'epidemia, ha perdut el marit i el
seu pare. Guareix les ferides de
Slaney, i di:arnés de calar (cc a la
cua infectada, fugen amb un carro
d'ella, en direcció a la frontera.
arriben a Mèxic, i Stanley, que ja
s'ha tornat a enamorar, es casa i
viu definitivament feliç.
Tal com hem clit, recordem que
aquest film es titula "El infierno en
vida".
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LES ESTRENES
"King-Kong"
Tívoli

Radio

El colossalisme, ei sensacionalisme, generes que per ara, i afortunadament, no sha ocorregut de
cultivar als nostres productors, aún
dels que Inti. s han impulsat els progressos de la técnica. Fritz Lang,
amb "Els Nibelungs" "Metrópolis"; De Mille en "Els deu manaments", i els altres, han hagut de
resoldre problemes d'òptica dificil'ssims la solució dels guate ha estar
després aplicada correntment a les
necessitats habituals dels estudis.
Els films als quals ens hem referit, però, donaven la impressió que
l'avanc tedia; el truc, havia estat
inventat i perfeccionat exclusivament
per a aquells filma, SCII3C alza transcendencia. En canvi en "King
Kong" es té la sensació de trobar-se
a l'entrada d'un nou món einematografic, dens de possibilitats, Perú ,
com en la infancia de tot món nou,
imperiecte i, en certa manera, rudimentari. Això ens ajuda potser a
afigurar-nos-ho l'aparició de bisties
prehistòriques; per?) prescindint-ne,
veiem que els realitzadors s'han trobat aznb dificultats que cinc minuta
abatas de portar-les a la practica podien considerar insuperables. AMI
la solució no es ven fiel i cense
esforç com cal, sinó com a resultat
d'una Iluita aferrissada.
No totes aquestes solucione, no
obstant, són cosa aova- Hi ha el
cas dele animals prehistórica, ja resolt en "El món perdut", que encara
es ressent d'una manca de suavitat
en els moviments, que així en els
sauris com en el monstruós gorila
apareixen sobtats i mecànica, amb
algunes exceprions, com per exemple la d'aquella cua monstruosa.
Pera ultra aquest problema hi havia
el de les sobreimpressions en gran
escala i el mis nou de la fotografia
conjunta de personatges, escenes i
decorats reals i projectats. Alai, per
exemple, moltes escenes del gorila
són obtingudes fotografiant primer
aquest a una escala monstruosa i
després fent servir el film de forza
d'una escena en la qual hi ha les
seves víctimes. La dificultat, ad, era
que els personatges reate havien
d'ésser illuminats, i el llenç a les
fosques. Una d'aquestes escenes és
aquella en la qual King Kong, al
cim de l'Empire Building, de Nova
York, engrapa un avió.
Totes aquestes dificultats es enepren que havien de temptar, més
quena pes refredar, bornes com Meriä C. Cooper i Ernest B. Shoedrack. els grans fotògrafs que tants
documentals ens han donat. i si en
aquest primer assaig del meravellós
no han reeixit fins a donar-nos una
obra perfecta, encara que hagin
aconseguit interessar-nos enormement, és d'esperar que no deixaran
de mà les solucions trobades fins a
aconseguir cítales d'una normalitat
aparent absoluta.
Fay Wray i Robert Amstrong
són els herois del film. Els protagonistes, penó, hi són els monstres
prehistòrics (me hi reviven.

"z Es esto amor?"
Fiemlna

Untemos'
La revista teatral, la seca gènesi
i la vida deis que hi intervenen
continua interessant els productora.
Com que en ella mateixa la revista,
d'un espectacularisme conspletament
superficial, no pot interessar Madi,
▪ mirat darrera la cortina a vente
què hi passava, i ajad Es el que ene
mostren la multitud de filme del

kl• genere.
"Es esto amor?". pecó, no és de
la multitud. Creada sota la primera
impressió de l'abolida de la prohibid() als Estats Units—l'espectacle
teatral, .'entén, no receló del film —
ataba amb un apoteost de rabeement de Roosevelt al poder — saoteosi que es pot dir que és el mis
fluix del film, amb aquelles ~enes
en monocolor. A part erais& tot
film es una cosa lleugera i agradable, amb una aventura sentimental, amb uns tipus ben trobats—

Salo kataiunya

•

.

film en el qual el que halada d'ésser el traidor és un con generéis—
i sobretot al/lb uns números musicals agradabilissims.
Lilian Miles, en ei paper d'Eddie, es el millar del film. Mary Brian,
la inerme, potser excessivament
aturada i bella. Roger Pryor, Leo
Carrillo (aqueas en un deliciós paper
cómic) i Herbert Rawlinson hi
tenen els principals caràcters marcadissims.
Karl Freund és el director, peral
no cal ohlidar la música d'E. G. Harburg, Jan Come, Herman Haprebe, Al Siege! i Sammy Fain ,
A. FERRAN

Llegiu
tots els dijous
«Ml R A DOR»
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"Lobos pastores"

UNA PREGUNTA DIFICIL.—
tPot una dona conaixer el neta del
sea mach si el rep amase conèixer la
identitat del que l'hi ha donat en la
foscor d'una cabina de luxe d'un
transatläntic?
Mena acf una pregunta que resulta
bastant difícil de respondre.
Rosita Moreno es troba en una
situada semblant en la película
Fox "No dejes la puerta abierta".
Raoul Roulien, l'inoblidable "El último varón sobre la tierra", interpreta el paper de marit en aquesta
divertida película.
Elle dos sém els protagonistes de
l'escena de cabina que hem indicat,
i tots des obtenen així mateix
més gran de llur carrera artística.
"No dejes la puerta abierta", després d'ésser una comidia divertidíssima, compta amb algunes cançons
que aviat es popularitzaran.
UNA CAIGUDA REAL. — Moltes vegades les pellicules exigeixen
coses a les quals els directors no
voten supeditar-se, pel risc que representa per als artistcs, i Ilavors es
cenen obligats a prescindir de certs
detalls i a canviar el rumb d'algunes
escenes.
Alzó hacia decidit Roy Del Ruth,
director de "El pequeña gigante",
que la Warner Bros First National
hacia encomanat a la seca direcció
i de la qual s6n protagonistes Edward G. Robinson, Mary Astor
Helen Vinson.
Aquesta última hacia de sofrir una
caiguda de cavall a la qual el director no colgué emmotilar-se. tement
que l'actriu sofrís algun gre y accident, i ja hacia determinat prendre
la fotografía de Helen a terra, prescindint del moment d'ésser Ilaneada
del cavall. quan una casualitat, no
sabem si desgraciada o afortunada,
vingué a treure'l d'aquesta dificultat.
S'estaca prenent una altra escena
en la qua! Edward G. Robinson i
Vicien Vincon corren al galop dele
sens cavalls a través d'una pradera,
quan de sobre el cavall que muntava
miss Viesen, espantat per alguna
cosa que veié a la vera, s'encabrita.,
donà algunes voltes i acaba Ilançant
a nos quants metres le distància la
leve actriu. L'accident quedà filmat,
i pagué ésser trasladat facilment
pels tecnics del retall de la cinta
al flor adequat on havia d'apa4ixer
reçrr la qual el director s'havia
res i stit iant.
Reten Vinson sofri masegament
general en la raigiola, perú valenta
i tense contemolacions, no colgué
retirar-ce del treball, i després dun e
q uants moments de descans, d'algaera friccions i sie ranciar els
cestits, que havien quedat estripats

(Universal)
Ed Martin s'acomiada de la seva
esposa per aliar a l'Hotel on treballa de "groom"; Strausky el crida
al seu despatx, on, cn el moment
d'arribar-hi, Zelt,, cap d'una banda
de "gangsters", acaba d'assassinar
Strausky. Ed surt per miracle
d'aquell tiroteig. Arriba la noticia,
!'agafa i vol que digui que és l'assassi; a ell, peró, li fan mes pur
els "gansters", I per no esser ob- illplaatrea tt . ..
jecte de represälies, calla i Ii costa
en canvi anar a la presó.
Mentrestant la seca dona rep un
avis dels "gangsters" en el qual
diuen que si el seu marit diu res el
mataran. Corre cap a la presó a comunicar-li l'amenaça i fa tard, perqua Ed ja lio ha contat tot al comissari, que Ii promet que la noticia el protegirá de Zelli. L'agent
Anderson ho diu immediatament al
cabdill del seu partir polític, a fi
de guanyar les eleccions a favor del
comandant Manning, que no sembla tenir la confiança del "poblet
Avui i demà
Ed identifica leiht, que és emDARRERS
DIES DE
presonat, mentre labre queda lliure;
Zelli acusa d'haver trobat a les testxaques de Strausky papera compro- EL SIGNO DE LA CRUZ
metedors per a Anderson i MataDemà: Sessió matinal
nings, els quals es decidei g en a tapar
la boca a Zelli, i recomanen a Ed
a les onze
que sen vagi de la ciutat, perquè la
seca vida está en perill, mentre
prometen una collocació.
Zelli s'apodera de la premsa i organitza, corn en temps del rei Herodes, que la seca banda ametralli
unes criatures que estaven jugant al
curen L'escanda' és fenomenal i ea
torna a parlar del cas Strausky i
es demana mes rnoralitat a la justicia, u aconsegueixen el nomenament d'un nos comissari, que el primer que fa és tornar a empresonar
Ed, que és agafat en el precie
moment que amb la seva dona t3
disposava a Mamar. El torturen i
l'apallissen perquè declari en fals,
però el castig és tan fort que el
metge de la presó es veu obligat a
denunciar-ho als agents, salvant-10
d'una mort segura. Wadie i el seu
cap palde plantegen l'assumpte al
Tribunal Suprem; a la Enes() es
busca qui vulgui penjar Ed, perqué en suicidar-se (?) se'l consideri
com a culpable. La cosa esta planejada 1 a punt d'executar-se, però
es descobreix a tenme. Manning que
ja tiembla el guanyador de les elecclon, paria per Radio defensant
Ed i la moral pública. Zelli ho sent
des de casa seva, on la policia el
COM wynne oisson
torna a agafar com a veritable escasa de Srausky, i queden' en que
L'obra cim de dos artisha dinar, després d'acabada l a Pel•
licula, a la cadira eléctrica. Ed Martes insuperables
tin torna a ése« lliure, i el film
s'acaba, segons sabein, acuse el petéi Es un film Paramount
de reglament. La política hi queda
tan malament que no estranyarlem
que aquesta pellicula es projectes en,
"Sessió F. A. L".
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L'Aesociaci6 d'Estudiants de l'U
cola Municipal de Música. — Orga.
nitzat per l'esmeniada A5sociac,ó,
el diumenge dia 26, a les onze del
matí , se celebrará yn recital de ',leal
a la Sala Mozart (Carmela, 31), el
programa del qual anira a cärrec del
destacat violinista Domènec Pones,
Executara obres de J. Brahms, de
Joan Bernd, Tartini, Salvat, Bee.
ttioven, Kreisle:, Morera, Wieni.
aniski j Pugnani-Kreisler. Acompa.
nyat per la virtuosa pianista senyo
reta liaría Campmany.
Han' acf Gregorio Martínez Sierra i Dora.. Wiech, intirpret principal
de la seva obra "Canción de cuna", que actualment filma la Paramount
Gregorio Martínez Sierra és prou
conegut perque calgui dir-ne res.
Referent a Dorotea Wiech, el seu
triomf en "Muchachas de uniforme"
la convertí en una de les figures mes
destacades del llene. Degut a aques-

caiguda, continua el seu treball amb la mateixa serenitat de
sempre.

en la

ta circumstància, la Paramount la
contracta perque es traslades a
Hollywood. "Canción de cuna" és
la primera película que la insigne
actriu filma als Estats Units.

amb que la Fox acostuma a presentar les seves produccions en espanyol, i que veurem mol aviat.

"LES ESTO AMOR?", LA PROPERA ESTRENA UNIVERSAL.
La Universal a Espanya, les pellicules de la qual distribueix la Hispano
American Films, S. A., ens comunica que té el propósit de llançar
abans de fi del mes actual la superproducció "¿Es esto amor?", que
estrenará un dels millors locals de
Barcelona.
La dita producció, a la qual a
América i Anglaterra especialment,
abans que a França en les Passades
setmanes, Ola dedicat especial atenció per part de la crítica cinematográfica, pretén ésser el film musical
de més atractiu realitzat fins ara.
Les seces rancheo predilectes gaudeixen de summa popularitat, i són
les seves melodies tan agradases a
l'oída de qualsevol que en pocs minuts hom sent el plaer de repetir-les.
Així es tarallegen i violen les vuit
meravelloses melodies de "Es esto
amor?" per milers de persones als
paises acabats de citar.

UN DRAMA COMIC AL PUBLI-CINEMA. — La sede de pellicules que s'agrupen sota la denominació de "Celuloide Rancio" ha
obtingut un èxit sincer a cada projecció de les que fins ara s'han presentat.
Publi-Cinema inicià la projecció
d'aquests filme amb l'èxit que era
d'esperar. El programa actual ens
presenta una altra de les pellicules
d'aquesta serie. Es tracta d'un veritable drama d'"avant-guerre", un
drama de passions humanes, amo
dos bessons de protagonistes: un de
boig i ralee que per poc acaba
d'ésser-ho també, i tot això comentat per la gräcia peculiar dEnric
Jardiel Poncela.
De la resta del programa cal destacar: La magna jornada electoral
a Espanya; rautomobilitza(*;" del
toreig: la cursa predilect de l'alta
societat nord-americana; una dona
que guany una cursa de canoes
autombbils; accident maritim a la
badia de San Francisco, etc., etc.

UN ASSISTENT DE CHARLOT, DIRECTOR. — Edward Sutherland, que realitzà Per la Paramount el film "Too Much Hamony",
del qual Bine Crosby és l'estel, fou
l'assistent de Chante Chaplin en "La
quimera del oro".

...primers plans

LANGHTON. SUBSTITUIT. —
El paper de Ilumpty-Dumpty en el
film "Alicia en el pais de les meraveles" estaca deservat per Charles
Langhton, perca impossibilitat de prendre-hi part, se n'ha encarregat \V.
Fields. Corn es recordará, la película
en qüestió será dirigida per Norman
Mac Leod.
UNS EXTERIORS LLUNYANS.
—Jackie Cooper, Lila Lee, Addison
Richards i Gamin Gordon, intèrprets
del fiim Paramount "Pardners", juntament amb el director Paul Sloene
i tot seis elements técnics, s'han trashaust a Sonara (Califiernia), que es
troba a uns 7oo km. de Hollywood.
EL PRESTIGI DE RAOUL
ROULIEN. — Un nona desconegnt
per al nostre públic fins fa poc i ara
un deis actora predilectes • 'a
nostrcs Ilenços. Fins a la seca actuació al llenç, la personalitat de
Raoul Roulien sois era coneguda i
admirarla a l'Amèrica del Sud, on
la seva actuació teatral li havia valgut una reputad() sincera.
Quan Raoul es dirigí als Estatt
Units es traba en una situació descoratjadora, ja que la majoria de
les cases productores havien deixat
la producció espanyola i Roulien no
aabia una sola paraula d'angles.
Solament els dirigents de la Fox
s'interessaren per Roulien, i al cap
de poc tcmps interpretava un important paper . en "Deliciosa", amb
j anet Gaynor. En aquella película,
com ell nitres successives, Raoul
parlava i cantava coses que no entenia.
Triomfava, en canvi, per la força
del seu temperament artistic, i guau
la Fox comença la filmació de "El
último varón sobre la tierra"‘ no
dubtà ni un sol moment a confiar-li
el paper principal. I l'encert no va
poder ésser millar. La penicula va
obtenir un èxit tan extraordinari,
que la Fox decidí filmar una venid
inglesa de la pellicula, lambe amb
Roulien de protagonista. Comen que
quin Will Rogers, l'humorista del
cinema, velé aquesta película espanyola, pregunta ala directors de l'estudi si no seria una idea filmar totes les produccions en el mitre
idioma.
Amb Roulien s'ha filmat una producha amb el titol de "No dejes la
puerta abierta". En acarea film ap areix novament "el último varón",
amb la seva honica "partenaire"
Rosita Moreno, ¡ el trionif que aseolela ha d'igualar. si no superar, al
que assoliren en la seva Primera
producció.
Una película divertidissima, presentada amb el luxe i la perfecció

EL TREBALL A HOLLYWOOD. — Actualment es realitzen quarant-vuit films, xifra
que alegrara els financers i els
antics del cinema com a capeelacte almenys.

Joan Crawford, per la seva
batida, amenaça la Metro-Goldwyn ami) anar-se'n de la casa
si no li augmenten el sou, puix
que ara guanya solarnent 60 mit
pessetes setmanals. Els patrons,
fent-se carree de l'assumpte,

Audicions Intimea. — En els recitals de presentació de la eminent
cantatriu polonesa Maria Modrakowska hi prendrà part un pianista
que ve precedit de malta fama,
Georges Sulinowski, també polonés,
la jovenesa del qual no és obstacle
per a portar ja feta una carrera de
concertista, amb actuacions a les
principals ciutats d'Europa. El sea
concert a la Cartoixa de Validemesa, a Palma pel maig darrer,
vant crun nombréis públic interna.
dona!, Ii valgué un gran aten,- es.
pecialment en interpretar diveneä
obres de Chopin.
El segon caneen Modrakowska•
Sulinowski tindrà efecte el Mune
vinent, al Casal del Metge, única.
ment per als components de rete
mentada entitat.
Concert homenatge al mesas Nicolau. — Ha cridat vivament ratenció de veure figurar en el programa
del concert que la tarda del vinent
diumenge, dia 26, donarà l'Orfeó
Catala, l'estrena d'una obra del mes.
tre Nicolau. L'explicació . més sin/.
ple d'aquest fet seria la de tractar-sa
d'una obra escrita pel mestre pee
temps abans de morir, pera ben al
contrari, robra en qüestió data d'una
vint-i-cinquena d'anys enrera, d'aquell periode d'extraordinaria fecunditat que veié néixer seguidament
les més importants produccions del
mestre, com són "Dieendres Sane',
"Captant", "El Noi de la Mare",
"Teresa" i d'altres.
Entre totes aquestes obres ocupa
un lloc ben significatiu la que diumenge estrenará l'Orfeó Catala,
puix que es tracta de la musicalització per a cor d'homes de la poesia de Francesc Matheu "Brindis a
Felip V", imprecació a la memòria
Odiosa d'aquel rei que impressioti
fortament el mestre Nicolau i Ii inspira una obra vigorosa i punyent,
plena dz rabrandament patriótic que
inflamava la seca ánima • que li
dictá tantes pagines de glaria immortal per a Catalunya.
Cal només fer inemória de la situació de Catalunya durant els vinti-cinc anys que aquesta obra del
mestre Nicolau ha dormit a l'ar3;iii
de l'Orfeó Català per fer-se cärrec
que el moncent oportú de la seca
estrena no ha arribat fins al canvi
de régim.

per tractar-se d'una demanda
justa, semblen disposals a augmentar-di el sou.

Dilluns, darrer corleen 'Madrekowska Sulikowski. — Dilluns vinent, l'admirable cantatriu polonesa
Maria Modrakowska i l'excellent

EMIL JANNINGS, MALALT.
El célebre actor alemany, destacat de "L'àngel blau", de

pianista Georges Sulikowski donaran el seu darrer concert a Barcelona. Al Casal del Metge, i retir'st als componente d'Audicions Intimes, secció de l'Associació de Música "da Camera".
Després de résit obtingut per
aquests artistes en el primer concert,
la seca darrera aparició a la nostra
ciutat s'assenyala amb un punt de mlxim interés, sobretot davant de Vinteressanüssim programa, de qualitat
excepcional, anunciat per Audicions Intimes.

Stenberg, sofreix actualment
una torta crisi de neurastènia
que li fa retardar una "tournée" teatral que eslava anunciada a iena.
"EL JUEU ERRANT" EN SES110 PRIVADA A PARIS.—Aviat
s'estrenar à a París el film de
Conrad Weidt, intèrpret que recordem de "La última compañía" i que 69 és lamba d'aqaast
film. Assisti a la prova privada
el realitzador francas Abel
Ganes, André Maurois. l'aviador
Dieudonné Costes, la comtessa
de Briére, l'ambaixador del Brasil, la princesa Raticbkine, entre altres personalitats destacades en el m62 del cinema.

Tauler "amateur"

del cinema
El famós tenor austriac Richard
Tauber is un entusiasta "amateur" del
cinema; posseeix diverses cambres de
setze mm., i una de pas universal.
A la seva casa de ariena ti un petit sala equipat amb tot ei material
necemari per pasear les sean producdone de "amateur", sessions — diu
un cronista — que resulten interessantissimes pele bona film "amateurs"
que s'hi passen i per la gent que
s'hi reuneix.
Per al film sobre la vida de Schubert, (Me aviat realitzarà la B. I. P.,
Tauber ha dit que, amb consentiment
dels productors, e3 proposa rodar personalment alguno exterior.. Si *Mí ho
fa, ser primer cas d'un actor que,
sanultäniament, seré "cameraman" d'una pellicula en la qual interpreta.

Llegiu LA PUBLICITAT
Propaguen -la!

ADVERTIMENT
Advertim 5 lee Person as a In
quals interesal la publicació Immediata de lea notes que ens envíen que ele originals han de dl.
telr-se tate a la Redacció, Corre
Cataianea. goa, principal, abans
de tea note del vespre. Eta que
eme arrean Inés tard d'aquesta
hora o neo adreçats a la
tmpremta del diari Barbará, si

URQUINAONA
Un èxit esclatant
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MIngtella contra E. Ferrer.
A dos quarts de 4eu1 Porta conA dos quarts d'onze: E. Fibratra Palau.
FRONTIS, NOVETATS
gots contra A. Marti.
FUTBOL
A tres quarts de deu: Vidal contra
A dos enana de dota.: J. Rode AVE!, DISSABTE
Alcinttra.
llee contra J. Calv6.
Campionat de Lliga
4.
A un quarts d'onze: Gornals i
Tarda. a les 4:
Fibregues
A dos quarts d'una:
Guivernau contra Mazó i Blasen.
algunas baixes; té cinc jugadors lede designar un challenger a Marcel
26 de novembre, a les 250
contra F. Pisas.
A tres quarts d'onze: \legal i CaGallarta II - Lejona
sionats:
Macip,
Bótella,
Morral,
Thil.
A les tres: J. Matheu contra SI
sases contra Martínez i .Arzuaga.
Organitzat per Aire Lliure • se ceSangüesa b Barceló. Per tant, son- Goicoechea.
- Diuen de París que és procontra
A un quart de dotze: Abuela con- lebran demi al =ti la VI Volta
bla que l'equip que es desplazará
bable que Carpentier reprengui les
tra Hernandez.
Poble Sec. Lloc de sortida: darant
Lledó, Giner, On- VARIA
sera:
Fournier,
activitats
pugilfstiques.
Descampa,
BARCELONA
Azurmendi - Campos
A dos quarts de dotze: Drapee el Café Comtal.
da, Duran, Mota, Oliver, Cairel,
el ami manager, interrogas sobre el
Han començat els assaigs del
contra Cros.
- En la seca darrera reunió, la
LES CORTS
Gual, Rubias i Esteva. ; • .
particular, ha manifestat que ignont les 1955:
.
"Dou Juan Tenorio" que el dia 16
A tres quart< de doten: Lamarca
F deració Catalana d'Atletisme va
- El jugador cantad * J orge no
rara els propòsits de l'ex-campió del
de desembre representan ä al Casal
prendre, entre altres, els seginents
i Garcia contra Cros i Rosich.
Entrada. 3 pis.. mes el I 0
titán deis inigforts; per-6 que no
ha convençut el Barcelona; avui
Zarraga
- Abasolo
de Cultura i Esport (abans Casal
A un quart d'una: Grau i Anglada
acords: coneedir la data del lo de
s'embarcara cap a Caniries, on es
considerable un impossible que poCal la presentació del Segon
interpretat pels
Barcelonista),
i
sera
contra Drapee i Fernändez.
desembre a l'Iris Atlètic Club, de
reintegran al seu
contra
gues tornar actuar al ring amb
abonament parcial
A tres quarts d'una: Almela contra
nedadors del C. E. Mediterrani; enMataró, per a organitzar e1 ,1 Camexit. Carpentier té ara 40 anys.
- El dia 3 de desembre no es
tre els quals figuren campions, sotoLamarca.
pionat Comarcal del Mareante de
Campionat
de
jugaran
partits
del
ha
estat
batut
a
Lió
per
Solozibal
Perea
- fluat
campion, de Catalunya de natació i
La Comissió de frontó d'aquest
Cross, i la data del 14 de gener de
segona categoria preferent: se'n juDecico, un desconegut que sembla
Club
fa
present
als
concursants
que
periodistes.
Horn
espera
que
será
1934, al mateix Club, per a fer una
Detallo per enrtells
FUTBOL
gara només un. Mantesa-Duro. susque te punch.
de no presentar-se a defensat els
cursa de neófita i debutants.
sens dubte el millor "Tenorio" esEn el segon combas que ha
ph en ei seu dia per pluja.
partits assenyalsts els scri apleat el
any.
d'aquest
pórtiu
- En donar-se de baixa l'A. E. disputat als Estats Units el pes pe- El Centre d'Esports de Graequips del Madrid i del que en aquest sentit dispon el Re- Vist nexit dels darrers anys,
Tagamanent de la Federació. el
ATLETISME
cia demä, a tres quanta de tres de
sas alemany 'Walter Neurat, aconglament de Pilota.
Barcelona que jugaran
el C. E. Sí editerrani ha organitzat
Consell Federal fa públic el seu senla tarda, al canta de joc del carsegui vencer Stanley Poveda per
PRONTO NOVETATS
per
a
aquest
hivern
el
Campionat
timent per aquesta baixa, car el Tarer de la Providencia i Sardenya,
punto en ducs represes.
Demà, a Montjuic
demà a Les Corts
social de "palabol", en la seva terVa reapareixer , Araquistain, i un gamanent era un dels clubs que mis
celebran un partit de futbol de
- Dimarts vinent el sabadellenc
-ini5Ser
Sha confirmat la noticia que vam
cera
edició,
que
promet
palie nombrós va acudir al Nove- havien fet per enlairar el noble esCampionat
de
Catalunya,
segona
ca1-1Mnändez boxan a París contra
triangular d'Acció
matx
El
teressant,
donat
el
nombre
d'insanear ahir de la reaparició del daport atletic, havent assolit una glòtato a presenciar el joc del millor
tegoria,
entre
els
primers
equips
del
Beauvais.
vanter centre del Madrid. Olivares.
crits. E0 rei.orda a tots els que indavanter que ha donas la pala. En
ria ben merescuda.
Atlètica i el 'traen Dana
Gracia i Martorell.
- Arles (França), 24. - Aun, en
completament guarit de la lesió soteressi participar en aquesta comaquesta la sera tercera actuació, ens
Han estat imposades pel Coun combas de boxa, el pugilista es- Continuen relient-se cada dia
Denla, a les deu del mati, se celepetició que el dia 30 restara tanferta, en el partit que demà a la
a mostrar Araquistain el seu gran
mité de Competició algunes sana la Federació gran nombre de de- panyol Pcdrito Ruiz feu abandonar
brara a l'Estadi de Montjuic el fel•
tarda disputara aquel] Club contra joc en els primers quadres, que l'ha
cada la inscripció.
ciona: multats amb 15o pessetes els
mandes de persones que desitgen inal nove round el parisenc Filhol.
comrnemoració del
el Barcelona a Les Cents. També
portas a ostentar el centre dels daclubs Santboiä i Ripollet, i suspentegrar el Collegi; de' Jutges i Cro- La Secció Excursionista de tival atletic que en
seu primer aniversari organitza Agn
postrera admirar, vestint la samarrevanters en la dificil especialitat de
l'Orfeó "El Roser" celebran el prosió per sis meso! del jugador Conometradors de la Federació Cata- CICLIUE
ta blanca del Club madrileny, jugant
pala.
per diumende, dia 26, a dos quarts ció Atlética i en el qual prendran part
mes, del Ripollet.
talana d'Atletisme, recordant-se que
L'Esport Ciclista Català, dema,
de mig. Atocha II, germà de l'exAraquistain es un deis jugadora
de deu de la vetlla, un gran festi- els mes destacats atletes de Cataluel termini d'inscripció fineix el (lardiurnenge, celebrara la prova de rebarcelonista i actualrtnnt de l'Athlique unes seguretat tensen amb la pala,
val humoristic, que tindrä cheche a nya,
IROTONISME
re n dia del mes corrent.
gularitat
"Copa
Socia",
que
hagué
L'ordre pel qual se celebraran les
tic de la capital de la Repidslica.
ço que Ii permet realitzar jugades
l'Agrupació Esportiva dels TramA. Vida, organitzadora de suspendre dies enrera a conseLA.
pista
de
Montley,
el
correte
En
I.,
En definitiva, l'equip del Madrid sequasi inversemblants. En aqueas envies de Barcelona, carrer de Vila- provea i els atieses que actuaran
de la VII Volta a Sant Andreu, ha
dor
anglès
Denny,
ha
batut
diversos
qüencia
de
la
pluja.
el
matx triangular entre les selecciona
ra' aquest: Zamora, Quesada, Quinconste va poder el públic percatar-se
doman
8.
obert . la inscripció de la dita cursa,
récords internacionals al volant d'un
de Barcelona-Ciutat, Tarragona
coces. rere Regueiro. Villanueva,
Els equips inscrita llaman de prendel que ha d'ésser aquest gran juEn aquesta vetllada sera repreó, al seu local
de lliure participaci
Barcelona-Circumscripció sera el ser
SI. Q. de 754 C.C. Els 110113 récords
Atocina II, Eugeni, Lluís Regueiri,
dre la sortida a les set del matí, de
gador quan es trobi definitivament
Llampd'En
la
Federació
Casentada
la
popular
obra
social, Otto, 67, i
minut en minut, d'acord amb el sor- establerts són els següents:
güent: Ilargament del disc, salt de
Oivares, Hilari i Emilin.
encanxat, ja que sense estar-ho del talana d'Atletisme, entre els valuoBroche
"Don
Cuan
Tanorio",
i
fiIlargäria, zoo metres, dones (Toten
5o quilennetres en 16 minuto 11 s.
tot va tenir una actuació excelent. sos donatius que ja compta per teig que se celebrara momento abans
Quant el del Barcelona. poden
nalitzar?' la festa amb cr5 Iluit ball
Dana), llançament del Pes, Ion mede la sortida. Per aquesta raen }mi62/mo, a 185.067 per hora; 50 miVa portar de parella Unamuno, i
donar-se com a definitives les linies
de
societat,
a
canee
de
la
renomeaquesta cursa, es distingeixen una
tres llisos salt amb persa, 4 00 meres
ran d'estar tots ells presents a l'esIles en 26 m. 12 s. 53 / loo, a la mitencara que ambdós van portar les magnífica; mientina fotogräfica i una
formades per Nogués. Zabalo, Rufa,
nada
orquestrina
-Raymond's
Jazz",
!lisos, I;ançament del pes, dones (Trotatge de l'E. C. C. abano de l'esjana de t84'213 per hora; too quide perdr, durant quasi tot l'enconEssiuny, Salas i Santos. 1.a linfa dacopa dels Magatzems Jorba, i una
Per a invitacions, dirigiu-vos a
feo Daca), rellevaments 4 x 150, salt
lòmetres amb 32 na. 50 s. 87/roo, a
mentada hora.
vantera sofrin una Ileugera modifitre al final, una espléndida reacció
de l'industrial senyor Peris.
l'estatge social, Cabanyes, 6o (P. S.),
d'aleäria, 1.500 fuetees, salt de llar182'66o quilmnetres; 100 milles amb
- La cursa dels sis dies de Berde Juanito Araqulstain, va permetre
cació imposada per les circumstàni el dia de la (unció al mateix traten
garla, temen (Troica Duna) i relleEl circuit d'aquesta prova send el
lín ha estat guanyada per l'equip
53 nt. 58 5. 15/100 a 179'918 per
cies (suspensió del jugador Arnau,
al seu bändol apuntar-se la victòria
mateix que el de la darrera Volta.
vaments olímpics.
belga Buysse-Deneef. La classifica- hora. Una hora 178386 quilòmetres.
per dos punts d'avantatge.
ja coneguda). i es pos donar naireLa probable participació dels atieREM
ció ha estat aixi:
- Dimarts, el recordman angles
/ni com a segura la formada per
Els seus contraris eren Pachico o sigui: sortida Coroleu, Concepció
ses en les diverses proves sera la seArenal ; Passatge Fabra i Puig, SucEnter va intentar batre el récord
Quintana i Abasolo. Ambdós van
Ventolrä. Ramon. Morera, Goiburu i
Buysse-Deneef, per 280 punta.
El Club de Mar ha format els
güent:
nana, Santa Coloma, Virgili, Riera Tietz-Charlier. 441, a una volta; en
del món de l'hora sobre cotxe, La
Pedrol. Encara que també podria jugar excellentment, especialment
seus equipo per a participar als Camde Sant Andreu, Solidaritat, CastellBarcelona-Ciutat: roo m.: Arévalo,
sortida va ésser donada a Montlery.
ésser que fos Padr-n qui untes d'inAbasolo, que va fer meravelles amb
tercer non els alemanys Schoenpionats d'Espanya:
vell, Coroleu, Concepció Arenal,
Bravo. 400 m. Mirabon, Armando.
La primera volta fou coberta a
terior esquerra.
l'esquema. Al final Quintana va reGoegel, amb 377, a dues voltes. A
a
quatre
remera
en
punta
i
Iols
Bartrina, Sarria', Santa Colonia,
1.500 m.: Piferrer, Angel. Llannamenl
baixar quelcom el fort tren que ba153.920 quilòmetres, i continuaren
continuació es classificaren: Ehmertimoner (catngoria Dime). A. Puig, del pes i del disc: Ricard, Cugueró.
Torres i Bages, Plaea Orfila, Males voltes amb temps que prometen
ria imprimit al partit, de la qual cosa
Funda, Siegel-Thierbach, MoutonPuig.
Tort
i
Ribes;
timoner.
Corrons,
arribada
al
carlats, Sant Andreu i
Salt d'alçària: Consegal, Heras. Salt
es van aprofitar els vermells per
la caiguda del record, pe:al) a la
Roucheron, germana Nikel. RiegelBOXA
Iols a dos remen i timonee: Reter de Çoroleu. Un total de 5 quide Hallada: Serra, Marimon. Salt
dissetena volta la ruptura de Vacoapuntar-se la victória.
Preuss.
dondo i Del Toro; timoner, Picher. amb perxa: Colmena', Culi. Relleva•
Veneres.
blament de la magneto interrompi
Outriggers a dos remen en punta ments 4 x roo: Montos°, Serra, Bravo,
Xavier Torres substituirà
- Un 'diari- del mati diu que
la prora. Epton continuará dintre
E S PO RTS DE NEU
Arévalo. Relevaments ° limpies: Monti timonee: Martí i Maspons; tima
l'American Olympic Association, a
pocs dies la seca temptativa, i pot
Lleglu el número de
Vitrià
Seguint la tanda de converses orfort, Miramon, Bravo Arévalo.
ner, Saquen
base de la disposición que Alemanya
confiar-se amb èxit.
ganitzades per la S. E. M. del C.
Tarragona.-too m.: Arriols, BenIra demostrat. de readmetre els
En la vetllada que se celebran
Outriggers a quatre remen en
E. C., dedicades d'una manera estoll. 400 m.: Montaner, Stas. 1.500
el dimesrcs vinent a la Sala de la
jueus en l'atletisme alemany, ha
punta i timonee (campionats d'EsTENIS
socio
juniors
de
l'enals
pecial per
aprovat una moció conciliadora soMutualitat de Paris, Xavier Torres
panya i Trofeu "Joan Camps"): metrcs: Mas, Besen Llançament del
Ha sortit cap a Anglaterra amb
titat i també per a tots els excursubstituirà Vicia davant Eid Frand'avul bre la representació abs Jocs OlimMuñoz, Broten, Foz i Cornellä: ti- pes: Radia, Llorenç. Llançament del
objecte de prosseguir viatge cap a
sionistes i muntanyencs en general,
disc Llorenç, Salvat. Salt d'alçària:
cis. Resta al programa d'aquesta
pies. Després de tot un dia de dismonee, Prat.
l'Arrea del Sud, el primer jugador
el proper dimecres, dia 29 del corHuguet, Fajol. Salt amb nerna : Bareussions, l'Associació ha aprovat
reunió l'encontre que enfrontara
a
vuit
remers
en
punta
Outrigger<
nacinnal Enríe G. Maier, del Barcerent, a dos quarts de vuit de la
celó, Pujol. Relleraments 4 x100::
Chavee a Nick Bensa.
una moció revisada, expressant la
TENIS
i
timonc::
Riera,
Lozano,
Coromilona Lar -Tennis Club, el qual forArriols, ¡fuguen Muntaner. Bertolf,
tarda, el senyor Hans Teichner, proLÉON SEE A LA RECERCA
confiança: que abano de 1936 "tots
nes, Total, Bota, Navarro, Casamafessor d'esqui a La Molina i entrema part de l'equip internacional que
Arriols. Relleraments °limpies: Mas,
obstacles que afectin els drets
D'UN GEGANT
jor
i
Aragonés;
timoner,
Escanilla.
Avui comencen els Cam- els
sota la direcció del crític Mr. Wallis
nador ¡ fueparado r deis corredora
Muntaner Bertoli, Arriols.
i privilegis d'entrenarnent i compeEl manager francés Leon See,
Myers,
actuará
en
els
importants
d'esqui del Centre, parlan sobre
tencia dels jueus dels teams aleBarcelona-CircumscriPció.--zon mepionats de Catalunya
que ion qui educa pugilisticament
centres
tenistics
sud-africans,
i
per
"Técnica
moderna
d'esqui".
manys seram . salvats. d'una manera
tres: Colomer, Tatger. 400 10.: Arias,
Primo Carnera, cerca un nou geAmb els partits esmentats a conel
nostre
priqual
d..nplaeament,
Aquesta
dissertació
tindrä
lloc
que els atletes puguin obtenir cerCruclls. 1.500 m.: Boada, Carrasco.
Carnet
gant per tal d'introduir-lo a la bona,
tinuació començaran as-ui, a les pislocal de l'entitat, carnee del Para- mer defender ha obtingut previatificat de competencia". Es de creuLlançament del pes: Cruells, Tugues,
i pensant que el Iluitador polonés
tes del Tenis Club del Turó, els
ment
la
degmla
antreitració
oficial.
principal,
i
sera
linee
la
seva
dis,
lo,
Llançament del disc: Cruells, Vives.
re que; la COrfli5546 alemanya del
de l'excursionista
Grabowski. que té vint-i-quatre anys,
XXX Campionats sic Catalunya, en
- Avui a la tarda, i demi, matí
entrada.
Comité; °limpie Internacional conSalt d'alearia: Cardas. Tatger. Salt
pesa 1255 quiins i mesura dos metres
l'organització dels guata ha posat el
i tarda, continuaran disputant-se a
de !largada: Altafuln. Fraga. Salt
tinuara
irisistint
que
finalment
as1
deu centimetre s . podria fer un len
Turn el seu major entusiasme perles pistes F. C. Barcelona els
Sortides per a demä
FUTBOL
amb persa: Cardnis, Gonzalez. Rellesolirä el restabliment dels jueus en
hnxador, marsia fa pocs dies a Vanque no desdiguin de la importancia
varnents 4 x noo: Cruells, Tatger, Collurs plens dret.S.
L'equip que l'Espanyol desplaza partits corrnsponents al concurs de
Gracia
efectuara
una
simia, per tal de fer-li proposicions.
C.
E.
de
El
que mereixen.
classincació, organitzat per la secció
lomo-, Anatolia. Rellevanents °lima Bilbao per jugar contra l'Athleexcursió
a
la
font
d'En
Gurri.
ItineDissortadament per a Leon Sec,
.A la tarda_ es jugaran tres partits
de tenis d'aquell club, amb el se'•
pies: Buda Cruells, Tatger, Colomer
BOBA
tic sera integrat per E:orenga, HereGurri, .Alella
rari:
Monet,
font
d'En
Grabowski té un manager. com a
de primera categoria. en er quals
güent ordre de joc:
Com es pot hacer comprovat, totes
ter, Pérez, Soler, Laiola, Cristia,
Eid Nitram, que feu rnatx nul
i El Masnou. Sortida per l'estació del
irritador, que no s'avé a redir-lo
prendran part Sindreu, Garriga
Marti
contra
les
proves senil de pm si finals, no
J.
a
les
tres:
Avui,
Prat,
Edelmiro,
Iriondo,
Marques
de
Cataluitya),
a
les
amb Ara, ha demanat participar a
Nord (plaea
si no (. 5 mitjançant una indernnitzaSuquer contra Sola. Huerta i Blanc,
per tant, la natural pesantor
existint,
A.
Rogers.
Va
de
suplent
Estola.
Bosch.
i
6 ' 20 del mati,
la serie de combats q ue semb la que
:in de deu mil dnlars, quantitat rete
respectivament, partits prou interesde les series eliminatnries, que tant
Dem?', a dos quarts de deu: J.
El
Sabadell
va
a
Madrid
amb
Dickson
pensa
fer
disputar
per
tal
exagerada.
Per
Léon See ha trobat
sants per a atraure l'atenció dels
- DINAMIC CLUB efectuara una desgasten els atletes impedint-los d'ea:tra handa les gestiona d'aquest
a fin io rat5.
excursió familiar a !darlo:elles, sota
fectuar minora marques.
sembla que han obert el< ulls al
L'ordre Se inc per a avui es el
l'itinerari Martorelles, font Sunyera,
Per al públic estará habilitada la
manager del gegant. que Ira anunscgüent:
Manantial Betten, Sant Fost i Mollet. tribuna principal. Els oreanitzaders
cias ja e: debut d'aquest com a
A tres quarts de deu:
- La Secció d'Excursions de I'A- prezuen tant al palie corn als atletes
bo:cador.
Damians contra Parellada, tercera
participants que s'abstinguin en tot
tensen Polytechnicum efectuará una
categoria (pista /).
excursió a La Roca, Argentona. can moment de creuar les pistes i d'envairles fins i tant no legin estas cridats
A. Borras contra F. Fehren terBogues i Castell de Burriach. Sortida
Per i'"sneaker", re3pectivament..
cera categoria (pista 2).
PILOTA BASCA
en el tren de les 6'2o estació Nord
Domingo contra Puiggròs, tercera
(p'aça de Catalunya).
<atenoria (pista 3).
Partits per a demii
- El C. E. La Morella durä
Blume contra Maten. tercera cateLa exactitud es en la composició dala productos
terme una excursió al Figaró, TagaCLUB BASCONIA
noria (pista 4).
i Aiguafreda. Sortida: estació
manent
(Frontó Novetats)
farmaciuties uno condició essenciolissima. Uno
Marfä contra Guat. tercera catedel Nord, a les sis del luan.
Primer, a les deu: Sunyer-Camg oría (pista 5).
patito diferencia o equivocació, tant sols de
- LA. E. Sempre Acant efectuará
BITLLETS
pos. contra Escudero Il -Isard.
A tres <marta d'onze:
uns miligrams, pot no solament anuldor l'acció
una excuräió a Sant Llorenç del Munt
Segon: Rndellas-Serraclara. contra
Senyoreta P. Almirall-senyoreta
4810 per tos.
sos:
France
sota el segiient itinerari: Terrassa,
VicqUeZ II-Tintorer
Sarna, tercera categoria (pista 3).
del medicament, sind tenir adhuc fatals cense.Anglesos: 40. 20 pessetes.
Cavan Bernat, La Mola, Els Obits
Tercer: Riera-Matasans, contra
Senyoreta 1.1ane- senyoreta LosItalians: 6400 per roo
qüencies. - En la casa Schering de Berlín, la
i Co ya Simanya.
Oner-Gua seis
se. tercera categoria (pista 4).
Relgues: 34'25 per too.
Quart: Gutiérrez-Torrens I, conprecisió, la escrupulositat en lo fabricació deis
P. Casanoves contra Segimon. se- El C. E. Natura efectuarà una
Suissos: 23850 per too.
Stecgrnann.
tra Väzquee
excursió al Montseny sota el seginent
gola categoria (pista 5).
Estats Units: 761 pessetes.
medicaments es portada al grau máxim, pula
CLUB MANISTA
itinerari: Breda, Castell de Montsoriu,
2'93 id.
SI. Lerín s nntra J. Rusquets. seAlemanya (Reichsmarl
loció
perfectissima,
compro
omb
una
instal
.
reona categoría (pista 11.
Con de Te, Santa Fe, Campins i Sant
(Frontó Amalia)
Austria (Xiling): 1'30 ídem.
Celoni. Lloc de reunió: al local soTxecoslovàquia: 34 per too.
A tres guarra de dotze
model en el seu gime, i personal competent
Primer. a dos quarts dc 110t1, a
cial, Aragó, 566, a les cinc del tnatf.
Senyoreta Chailly-senyoreta WitHolandesos: 4'90 pessetes.
pala: Lafuente i Mata, vermells, conexperimentat.
Grecia: 6'3o per zoo.
tn. Primera categoria (pista 5 1.
tra Sane i Tormo, blaus.
- El C. E. Rodamón efectuará una
Suecia: 3 pessetes.
Senyoreta Rife-I. Maier, primera
Segar,. a mi: Remacha i Gascón,
excursió fotogrifica a Santa Maria
Resultat d'edad, es el V•ramon, el calmant de
Noruega: 195 pessetes.
vermells, contra Andreu i Pérez.
categoría (pista 1).
de l'Estany, per Moiä.
Fa
dolors
afta;
i
Iliure
d'afectes
secundaris.
Dinann
era: 1 ' 72 pessetes.
blans.
Slirapeix contra Montes& segona
La
secció excursioniäta del Grup
einlandia: 16 per toco.
Tercer: Zúñiga i Blanes, rermells,
categoría (pista 4).
de s apariixer amb Oeste«, el mal de cap, de
realitzara una
Eäportiu
Aramprunya
Romania: 6'5o per too.
contra Castillo i Gasque, blaus.
Aixeli contra Ariza, tercera catesortida al Montseny amb el següent
queixal i les molestias propias de la dono,
Entibia: 7 . 30 per too.
Quart: Merino ; '1 ;amansen ver.
goria (pista
itinerari: Balanyá, Viladrau, Sant
Bernateu,
Turquia: 5 pessetes.
rnells. contra Argilers
A dos quanta d'una
sonsa atacar mai el cor ni causar sensocions
Marca], Santa Fe, Gualba i La BatPortuguesos: 036 pessetes.
blaus.
J 1f. Borras contra Sorjus, terdesagradables de son o color. Recordi ajad
Canadá: 7 pessetes.
CLUB ATANO
cer* categoria (pista 3).
de reunió; estació del Nord
LInc
Argentins: 2 . 30 pessetes.
A la 'una
i si no ha preval encaro el Veromon, prengui'l
(Froutó Sol i Sombra)
lp;aga de Cata'unyal, a les sis del
Uruguais: 325 pessetes.
J. Soler-Cabot contra X. Bolee,
Primer, a les vuit: Orduño i Esuna vagado contra qualsevol dolor. Sobria
fruti.
Brasilers: o'50 pessetes.
segona categoria (pista 11
cid, y ermen!, contra Sandoval i
Colornbians: 450 pessetes.
- L'A. E. Tagamanent efectuari
de
seguida
perquit
entre
els
calmants
de
Rasqueta.
terceE.
Ferrer
contra
Ricard, blaus.
les segiients excursions
OR
ra categoria (pista a).
Seton, a dos citarte de nou: Lainz
dolor, es considerat mundlohnent el
Montmeló, Montornés, font ile la
nisbert contra Plass, tercera caSolano, vermells, contra Pérez i
Alions: 233 per loc.
(-multa, VallrOmam, Iont d'En Gurtegoría (pista 5 ).
Garcia Guillén, blaus.
Unces: 235 per 100.
gid, Sant Mateu 1 Montgat. Reunió: a
SÖhregran contra Tuneo. tercera
Tercer, a les san: Taihò i An.
4 i 2 duros: 235 per loo.
del
mati,
M.
S.
A.
les set
categoria (pista 41.
alada. cermells, contra Torren; i
duro: 1t'75 pessetes.
A des guares de reo
Gana, Aramprunya, Begues, TorreRamos. bus.
Isabel: 236 per ioo.
contra
Soli,
primera
rateReg indreu
lies i Sant Vicenç delä Horts.
Quart, a dos quarts de deu: BolaFranca: 233 per loo.
verme- 1, co-tra Hergoria (Pista 5/•
unid: a les sis del matl, al parador
Lliures: 5925 pessetes.
contra
Huerta,
primera
Sunuf
passeig
de
Gacha
del
rinda i Gatcon, Mane.
Dólar!: 12'15 pessetes.
categoria (pista 4 )
Cuba : 11'85 pessetes.
CAMPIONAT SOCIAL DEL
- L'Agrupació liscultiäta efettuari
contra
I
'NI.
Blanc,
Garriga
Mexici nos: 235 per loa
C. N. BARCELONA Di PISuna CNC1If%iin a la font d'En üüell i
mera categoria (pida 3).
Venezuela: 234 per loo.
TOLA MA
Flor de Maig. Surtida a les set, de
2
TAULETES
SOBRE
DE
contra
Mart',
tercera
cate.11,ETES
/
Tries
10
I
20
TÄ1
DE
Marca:
:89 per Ion
TUBS
A un quart de deu: Duran contra
l'estatua.
noria
(
p4t4
3).
Bermejo.

de tot' arréu
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CLARISME

abalança del farmacòleg,
mes important
que la de la justicia
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Al unta nide ra

senyor Vächier nega tota autoritat consultiva al Secretari. - El senyor
Puig Muntie-declara que hi litigue almenys, intent de subern, que a ell
Ii oferiren 50.000 pessetes, que rebutjà, i que ja ho sap el jutge. * La
concessió s'anava a fer per sorpresa
EI

i-,7e de la M'urea pdvina)

Insisteix el senyor LLOPARD, Ye r
-guestramdiu—etransfrindes, i, a mes, no se sap quins carrers sen i l 'import de l'arranjament.
El senyor VACHIER Ilegeix el
dictamen, i diu que l'acord fou Oree
per unanimitat a la Conussi6, i diu
que la Lliga ho tare servir per a la
ampanya electoral.
Li contesta el senyor LLOPARD
fent-li tres preguntes per saber la Insta dels carrers, com s'han d'arranjar
els diners que costaran, i per aisoli demana que quedi damunt la taula.
El senyor VACHIER es lamenta
que els discursos no es facin a la Coperque no hi ha radio.
Ei senyor SEGARRA: Ja olí 1.>,
&aren

El senyor VACHIER: I sentirem el
mayor Segarra mastegant quan sopa.
El aenyor LEOPARD: N'hi ha
molts que masteguenl
El mayor VACHIER: Però noma
un que sopa. (Continua el seu discurs.)
Es vota la urgencia, i s'aprova per
ay vots contra deu, i pels mateixoe
yots queda aprovat el dictamen.
S'acorda permetre els vehicles de
norxa lenta anar a carregar i desarrear al carrer de Balines, però
no circular-hi, és a dir, que han d'altar i sortir per la milla mis oró-

és de l'Esquerra, Ii hagi posar el
vet? I, a mes, aquest afer no a
d'aquest Ajuntament, que no ho por
aprovar. I entera, ultra la Ilei, és
evident que hi ha un sumari obert
ten b processaments. Explica una
anécdota d'un sastre i un client, i
el senyor GIRALD l'interromp
dient que és 4" El Patufet". El
cante és que el rlient volia que
d'una levita li fes un smoking, i
desaires de discutir watt el client
li pregunte si el podria dur. El sastre Ii conteste que no era qüestió
del sastre, sinó de barra. Caldre ara
veure, després del que ha dit el Parlament, el que es fa.
E1 senyor SANTAMARIA: La
barra no és de rAjuntament, s'ad
del Parlament.
El senyor VILALTA: Si nosaltres haguéssim votat la cosa hau riem demanat explicacions de carecter personal al Parlament, i. si
no s'ha fet res ells no hi tenen res
a Vele!.

El senyor RUIZ demana que es
voti.
El c anyor VACHIER diu que,
com que a les eleccions el Partit
Nacionalista d'Esquerra ha perdut,
no té cap importancia. L'aspecte
moral és un criteri particular del
senyor Vilalta. Dernana votació.
El senyor VILALTA diu que
quan al Palau de Justicia hagi acaAna.
bat rescrutini podrä dir la xifra
(A dos quarts de deu menys cinc
exacta dels que el varen votar. El
mintrts el senyor Duran i Guardia
que no podrà dir el senyor Vachier
ocupa la Presidencia.)
él els vots que ell té i com han
EI, DEBAT SOBRE ELS AUTOreaccionas els ciutadans al seu resÓMNIBUS TORNEE
pecte.
En llegir-se un dictamen de Foment
Per() al senyor VACHIER no
proposant:
se ii acut de preguntar als seas
aliats
de la U. S. C. i als radicals
"Que es desestimes les enrancies
presentada per "Companyia General
que votaren amb ella smb quants
d'Autobusos de Barcelona S. A.", sevots cometen (rumore). Es rota la
ayer Xavier Roca i Uta i "Carnbra
urgencia i s'aprova per 23 vots
da Constructora d'Autombhils" contra
contra 54.
l'acord del 22 de setembre darree,
Es llegeix una esmena firmada
virtut del qual fou adjudicat al sepels senyors Duran i Guardia. Ruiz
mor Amadeu Torner i Arquer, de
i Vächier, que es el "clou" de la
conformase al prescrit en l'article vejrosa. Diu:
a del pite de condicions, el !Menea
"i que com a conseqüència de la
convocas en compliment dels acords
desestimad& s'acordi fer la costeesd'aquest Ajuntament dels dies 7 i 28
i6 definitiva • favor del meya
fabril i tp dq maig d'enguany, per a
Amadeu Torner i Arquea, en coml'adjudicació i explotació durant un
plirnent de l'article nove de les contermini de viril anys, de les !Mies d'audiciona del contera"
toóninibus de servei públic, dintre del
(Presideix el doctor Aiguader.)
terme municipal de Barcelona."
El senyor VILALTA diu que
El Sr. LEOPARD donana que
l'esmena modifica totalment el dicquedi sobre la taula, i el Sr. VAtamen i l'acord que prengui contraCHIER la paraula, i parla i die que
diu una hei del Parlament, i demas'ha discutit ja durant mes de cent
na al secretad, sota la seva respontierra, i en fa la història i demana
sabilitat, si aquest acord es pos
que s'aprovi.
prendre.
El Sr. LLOPARD torna a demaEl senyor CONDE, que actua de
nar que quedi sabre la taula i que es
secretan din que no es pot fer
reparteixin els recursos i instancies
aquesta concessió.
dele altres concursants oerOn4 ele r eEl senyor SANTAMARIA decla
gidora se n'assabentin.
Contesta el Sr. VACHIER que en
ra que cl Parlament és el que ha
l'informe tècnic repartit j ahi anaven
de recaí ar.
les instancies. En els recursos presenEl sensor PELLICENA diu que
tar, no es pot dir res mis que el que
/a presidencia no pot portar a dedeien a les instaneia i. per tant, s'ha
bat raer.
(arroyar.
El sensor VACHIER diu que el
El Sr. LLOPARD ;mistela; no se
secretad no té cap autoritat, que no
up el que diuen els recursos. A mis,
pot coartar la llibertat dels reprecaldria que acuesta recursos, com les
sentante del noble. Ell té una apl..
instàncies, anessin acompanyats del
nió contraria a la del secretad i no
torresponent informe tecnic.
hi ha cap cas perquè la Ilei del
El Sr. VACHIER diu que !InParlament recaigué després de la forme tècnic havia d'ésser de les proy e c t ó del dictamen.
Instancies. sitió del tons moral del dicEl senyor PELLICENA: Peda
tamen, i eue els tienicc van anar maetou feta pet dictamen.
se Ilany, ja que emeteren un dictamen
El senyor VACHIER seguerx
fine bOrri ni, !la havia dernanat. I mil
prescindint de la hiel, que, diu, sorque ja s'ha diremir prou, demana la
ti vuit dies després de l'acord.
urgencia.
E/ senyor BAUSILI: Provisional.
El -Sr. L'APARO diu e lle si es
El senyor VILALTA demana la
repartí el dictimen del, serveis tkparaula i el sensor Vachier Ii crida
nics fou rer manament de l'Alcaldia,
que calli aquesta famosa minore
1 ellu que ellr no rolen retardar la co(escandol), i diu que es igual que
sa sin? crie tothom s'assabenti de les
instàncies 1 els recurear, i l'informe fos provisional o definitiva. El criten del secretad Ea seu, pere, ell
tecnic i juddic. Si no ea pot saber
entera el contrari, i, per tant, no hi
tot aixh. demana votarla nominal.
ha qüestió previa.
El Sr. VACHIER no ha criticat—
El senyor SEGARRA diu que si
diu — els servei' rediles. Als tècnics
no fes dos anys que is en aquest
no els demanaven un dictamen ticnic,
Constatad
i ii diguessin el que passitió del fans de la qüestió (desoris
s* avui, dida que no ho creu.
ve el discurs).
El senyor VACHIER: jo
El Sr. VILALTA, en nom de la mipocl
narla nacionalista d'esquerra diu que
El enyor SAMBLANCAT: Jo sil
ell creia que el dictamen era un afer
El senyor SEGARRA parla de
de trämit. Perb en veure que com en
la manera com ha deixat el senyor
aquella nit que acabi la sessia a les
Vachier el secretari. Es refereix a
vuit del mati, e! Sr. Caranoves, que
la manera tèrbola com s'ha portas
eata he de salut. no está present.
aquest dictamen i la seva sensacioEl Sr. MIRAN Ii crida l'atenció;
nal esmena. La concessió eis donai el Sr. VACHIER celda: Aquest mayor ce te dret de posar-se en aquest
re aquesta nit, amb vots o cense,
campaneta.
(Tors
de
to "robe"!
però será concedida iHegatment.
Segueix el senyor VILALTA i .Aquesta nit no será emir el 22 de
diu que el senyor Casanoves aquesetembre amb fieceps, sin? amb
lla nit va dir que no tornaría a ocuhabilitats.
la
minora
II«
de
cap
de
¡Con, es pot admetre que el Constapar el
tad doni la concessió a un individu
d'Esquerra.
Es refereix a les desatencions
que ele Tribunal, de Justicia tenen proque s'han tingut sempre amb les cessat? (rumore). Pregunta si aquesaltra minories per fer passar per ta nit esen reunits en remeted o en
Convenció per donar la conce,s16 e un
urgente les coses, fe por que
aguar trännit sigui cosa molt imProeessat F.t siga ací un eQUÍVOC enPOrtant. Ella eón tan entalles de tre la concessi6 1 el pla de coniunt,
companyies i moneen, com ei que que qui l'ha fet fraeassar ha estas el
més, i no és !kit dir que l'Esquerra
efteerr Vichier. perque quan hl vist
ea preocupa en perinii• electoral de tet mellé de gran companyia
!Iterar en COI, i anima 1 e senyo. V it.
l'aprovació d'aquest eeje. t e , i que
tlum nc Podre negar que asar enrasi
per aquest fet el Ultime n. hale,
la Cansesie Ar romeni ni per» eme,
posas l'Ajentareent uta tutela. Preconcursante ¡ es fei
Criteri Vnt•
gunta a que ve aguase comedia 1
te..a.r•.›. 411
simas xim-xim. Com es pot adme- Calo r es pesseth ii
treeleshores que el Parlament, que no anaven n fons de la qüestie, Plef

afavorir el: pla Tornen, i això no ho
podre negar el senyor Duran, i deseas vingue la rebenii5 del senyor Vechite devent del su cap (el senyor
Váchier fa: Ahl).
En respecte legal ja ha parlat el
secretad. La toncessió era provisional,
com deia la base novena, i la hei del
Parlament anava per la concessi6 definitiva.
(En comenear la discussió Cl senyor
' Escotes surt; esta més de deu minuts
fora: torna; parla amb el senyor Penieta; aquest ii diu que no, i va a
parlar una estora amb el doctor Aiguader.)
Es refereix al processament per
temptativa de subornament (el sensor
Sainblancat protesta irat, i el doctor
Aiguader diu a l'orador que es moderi). Llegeix diverses actes de la Comissió de Foment (de la tribuna de la
Premsa ha calgut treure algun individu
intrús que lela comentada favorables
al senyor Tornen).
(El senyor Vichier entra i surt, i
demana la paraula.)
El senyor ESCOFET interromp
l'orador; diu que es retira l'amena, i
es llegeix la segtient en substitució,
firmada pels senyors Vachier, Ermengol 1 Escofet:
"i que, en conseqüència, eacordi
l'adjudicació definitiva del conmina
al senyor Amadeu Tornee i que l'Ajuntament es dirigeixi al govern de
la Generan' . dernanant-li l'autoritenci6 necesitares per a l'esmenta da rtorgació, cas que lee Orderonces de regim restringit en que
viu actualmen s l'A j untament Pn
-guetainmpdrl ogció
poguessin interpretar-se, al nostre
entendre arbiteeriament, r.n sentit
que l'Ajuntament no pugui resoldre
les qtlestions simplement de trine, com l'adjudicació definitiva
d'un calma, el que a mes, amb
ferça retroactiva contra un acord
municipal anterior a la promulgació
de les diere Ordenaneea.
El senyor SEGARRA diu que la
podrien achnetre si es proposés fer
una consulta al Parlament, per? adjudicar:id sense consulta, no (sembla
que no hi ha prou acord).
El senyor PELLICENA pregunta
si l'Esquerra, que te majada al Parlament de Catalunya, no hl vol dur
l'assumpte, per que no pot esperar
vuit dies? Això es indigne! (el senyor
Vächier: Aquest honre no está bé del
cap!) (grans halles).
El senyor VACHIER: Autonomia
municipal, i res mis que aix6!
El senyor ESCOFET diu que es
per resoldre-ho d'una regada, i que el
Parlament digui si o no.
El senyor PELLICENA: Perra si
ja ho ha dit
El senyor SEGARRA pregunta si
catan conformes amb el que quedi o
no per vuit dies sobre la tatúa, i qui
parla en itom de l'Esquerra.
El senyor VACHIER diu que abre/
no és un conegi per parlar i respondre, i que ell és el representant de
l'Esquerra.
El senyor LLOPARD aclareix que
ata es discuteix l'esmena Escofet, i el
senyor SEGARRA que el l s l'accele
ten si queda el dictamen vuit dies sobre la taula, i es consulta el Parlament a veure si es poi tractar rassumiste.

El senyor ESCOFET diu que ell es
¡'esmena, i que mil
parlan sen el senyor Vachier.
El senyor VACHIER parla del poble, i diu que ese segur que en lea
praximes eleccions tornará a tenir la
seso confiança. Diu que processar no
és res, porqué ell dema pot processar
a tots.
El senyor SOLA: Amb indicis racionals de criminalitat,
El senyor VACHIER: Ala?) ho fa
el jutge.
El senyor SOLA: La Bei.
El senyor VACHIER insístele en
que ell pot procesor tothom, i que
el processament del aenyor Temer es
feu de cara a les eleccions. Els argumenta del senyor Segarra no disten
res
El senyor PUIG MONNER diu
que quan s'ha parlat de suborn han
protestas molts i ell no, i en canvi
s'intentä subornar-lo. Quan va veure que hi havia altres concessions
se sabe i el visitaren diverseo vegades, i a l'últim se li oferiren
30.0 00 pessetes i pregunta si es pot
fer la concessi6.
El senyor VACHIER diu que el
senyor Puig Monner, expulsat de
l'Esquerra, no porta la cosa al jutjat fino que bou esbornbat per la
Lliga I pregunta si aixte té cap valor.
El senyor PUIG MONNER diu
que ell no fa de delator del senyor
Vichier, per? li preguntara que féu
d'anuente zorra pessetes que es gas'
tå tan alegrement. (Campanetel.)
El senyer PUIG MO' NEllt diu
que ell sIso hainia callat (el senyor
Vächic. Ii crida: La conatitIncial)
dpèreqluge;bpso ar .n 4ne'hirhEaté i que
ec rnrotenti
limita a presentar

aquest dictamen tan senzill, tan
eimpliasim. qce no te res de
particular. Es un dictamen que ja
se n'hi ha fet prou de politica (ara
s'hi ha de len administrad()) i es
vingui a parlar de Tribunals de Justicia i d'honorabilitat i d'una pila
de coses que estan molt per damunt
d'aquest Consitton
Es refereix a l'informe del Secretari i diu que ha de declarar que no
comparteix la sera opinió perque el
troba arbitran. Si l'addició del senyor Vechier podia ésser aprovada,
venia ennuvolada per l'informe del
secretari. Pet6 això no Es una estola
de pärvuls i poden opinar cera els
sernhli i per anal) traben, millar la
proposició Escotes, perquè aquesta
proposició situa la sobirania del
Consistori en el terreny just. 1 després d'un altre Ilarg tros de discurs,

demana votació.
El scnyor PELI.ICENA presenta
una pi oposició incidental demana
votan? nominal.
Diu la preosiçi:i:
"Que previa tota discussió sobre aquest afee, es formuli al Parlament de Catalunya la consulta
quant al dret de l'Ajuntament per a
fer la concessi6 de referencia, en
mérito de la llei votada pel Parlament en relació a la limitació de facultats posada a l'actual Consistori."
El senyor VACHIER diu que
l'Esquerra no la pot al-reptar perquè
ella tenen la sena.
El senyor SANTAMARIA diu
que indubtablement el secretan planteja una qtiestió legal: l'Ajuntament
es MOU en un cercle vicias fet per
les limitacions posades per la Generalitat i el Parlament i ha de fer
constar que els vota de l ninoria
radical els ajudarart a fer la c o n c essió i que les dificultats han sortit
del regim de tutela imposat per la
majoria de l'Esquerra del Parlament.
Perä si tener/ la seguretat que la
majoria del Parlament ja que els
parlamentaria de l'Esquerra s'han
servit dels auto-ómnibus Torner per
fer propaganda, aquest ha de retirar
la tutela, poden invertir els termes
dernanant primer rautorització i després fer la concessió i aleshores no
hi haurä responsabilitat pel Consistori i aleshores els que votin en
contra te sabrá que van contra el

poble.

Despees dels informes de Secretaria, necessita, per pròpia tranquillitat, que s'inverteixin els termes, es
a dir, que es demani l'autorització, i
quan es tingui que es doni la concessió. Ell no sap quin Ajuntament
pot venir demä, i si el que vingui pot
declarar lesiu l'acord.
El senyor VACHIER: Són iguals
les dues proposicions.
El Sr. SANTAMARIA: Dones
feu el canvi.
El senyor ESCOFET: Es perque
no se'n parli mis, que es fa com
es fa.
El senyor VILALTA: Votarem
en contra de la propcasició de l'Esg uerra i de la de la Lliga perque
l'Ajuntament no te facultas& per a
aprovar-ho, ja que la 116 és ben
clara. i el secretad és qui Iba d'interpretar, segons diu la Ref. Perque

els mateixos nembres de l'Esquerra
demanaren que se sotmetes l'Ajuntament a tutela i es declara el Seis
utornatisrne. Els regidora, votant
contra la indecisió del secretad, contrauen una responsabilitat que ella
no valen.
El sensor ULLED se suma al

criteri del senyor Santamaria.
El senyor PELLICENA diu al
sensor Vilalta que elle tampoc no
tenen cap dubte perqué deponen
consulta al Parlament.
Es vota la proposicid Pellicena,
I és rebutjada per 27 contra lo.
El senyor GIRALD diu que la
proposició Santantaria, que s'est à
redactant, sigui considerada com a
incidental (mentrestant se tupen la
sessió, firmada nel.s senyors Santa-

masia, Ulled, Escofet i Ermengol:
"Que l'Ajuntament es dirigeixi al
Govern de la Generalitat demanant11 rautorització necessària per a poder atorgar la concomió del contera

de linies d'auto6mnibug, i si aquesta

autoriteacid Es favorable, s'entengui
definitivament atergada al senyor
Amadeu Tornen, per part de l'Ajuntament."
El senyer BAUSILI diu que no
Es la competencia, sind la concurrió
el que d6na els avantatges al públie, perqui els serveis pública reverteixen als peder§ pública, i ei es
fomenta la competencia s'aconsegueixen les tarifes 'minases i la neversió seré ruinosa, i el senyor Vächier ja en digne alguna cosa. La
competencia no portara la rebaixa
de tarifes Sine, el desordre i la ruina,
per atoes votaran centra aquesta
concessió. Totes les barriades han
d'estar servides: perd aquest Ajuntament esta acabant i hi ha una hei
que ho prohibeix. El que es podria
fer seria atablir serveis a precari
(veus de ara 1 i comprometi's). Altrament, es perjudica la ciutat i les

barriades.

El sensor VILALTA diu que
aqussta tercera proposició (la radical) no la podem votar ni en pro
ni en contra. No som partidaria de
la teoria del senyor Bausili els
monopolis. La concessió no pot ¿ases: votada per tot el que la volta,
pel procediment i per la forma.
El Sr. VACHIER accepta la pro,

posició Santamaria.
Es discuteix que s'ha de votar primer: si el dictamen i l'addició Santamaria. o be separadament.
El Sr. VILALTA, que havia sor-

tit, torna i diu que en la votació de
la refosa hi ha responsabilitat , i
ella han de votar en contra.
El Sr. SEGARRA diu aleshores que
si es vota el dictamen ell no s'hi podrá oposar, i per ahtia ha de continuar
el seu discurs, i el continua (tothom
parla, i el President protesta enérgicament). El dictamen portava l'addició
d'adjudicació que, amb la substitució
Santamaria es fa una adjudicació amb
una conducid que en dret se'n diu suspensiva, i ells s'hi han d'oposar perqué un dictamen no pot venir sense
que vingui de la Comissió corresponent. Es consultan o no, per?, de fet,
s'aprovarà un dictamen no passat per
Foment, es a dir: antirreglamentä-

riament.

El Sr. JOVER : N'ha aprovat cinqtranta aquest Consistori t.
El Sr. SEGARRA es refereix a l'informe demanat als técnica i al Parlament sobre la concessió de les 'Mies
telefóniques series. El Sr. Vachier
porta la barca a port contra el dictamen del secretad i contra el dels
tècnics, que diuen que el concurs ?ha
de declarar desert. Cadascú sap la seva responzabilitat, però ells no solament votaran en contra, sinó que protestaran del que s'està fent, i que caesti en acta.
El Sr. SANTAaf ARIA li contesta.
Qui ha minvat la sobirania de l'Ajuntament es el Parlament, i per alee,
es demana autorització i ell sen el responsable, no els regidors.
El Sr. VILALTA diu que no poden
votar la cosa, perque tal axil ha quedat els dóna la ra6 en la seca actitud a demanar l'informe del secretari i que ja protestaren quan es fin
la concessió 1 s'inhibeixen i per aixi5
sortiran del saló quan es votara,
El Sr. SEGARRA contesta al senyor Santamaria que la Ilei prahibitiva del Parlament fou a conseqüencia
de la suspensi6 de record per l'Alcaldia. El que ha fet el Sr. Santamaria
is una habitan
Es passa a votaci6 i. celen que són
dos ensarte i cinc d ' una, e5 prorroga !a
seid?.

s la proposici6, i s'aprova per
E 6.rata
23 vota contra so.
El dictamen s'aprova pels m: teixos
veta.
La tribuna pública i la de la premsa, que eren plenes de torneristes, es
bielden, i segueix l'ordre del dia.
PROPOSICIONS
Entre altres que passen a Hienda

o a Cultura, o s'apremien, perque són
pals i flors, se n'aprova una concedint
notan pessetes al Laboratori Municipal per a la preparació de la vacuna
B. C. G.
I a tres quarts d'una, el Sr. DURAN I GUARDIA obten la mi&

ftmeimmenummemmaismummuleme
;

De conformitat amb ço que ha dis▪ osat
p l'Excm. Sr. Csovemador General, ri•
•

▪ queden obertes Instes en cada una de les
Empreses sotasignades per a l'admissió in•
condicional de personal per a cobrir, en .•
▪
seu cas, les vaciar& que es produeixin. •
Tramvies de Barcelona, B. A. -- Companyia General d'Autobusos de Barces
lona, S. A. — Gran Metropolità de Raecelo», S. A. — F. C. Metropolità de •
"areelosa, S. A. (Transversal) Apto- •
11
bufos Roca -- S. A. "El Tibidabo".
Autobusos Transversal de Sant Martí.

te' d. senyor V idriar
E' data AIGUADER pape rae
el- regidor( tinguin pretere el Iloe
os es traben.
El eqn>'°? GIRA"
troba twinnummaaisisommuunummezzuniummund

o
ga

Ditiabfo. 25 govrmbre de 122$

tlig2

a la va- Noma
nsporis del 6ravat
a Cala i uny •
urbans

• Ea vaga de tramita, segueix el
seu cura sense que hagi ocorregut
cap novetat digna damenter.
Segons una nota que facilite el
governador, ahir circularen 94 tramvies, diatribuits de la següent forma:
Deu de la Une 29, deu de la 3 0 ,
vuit de la 31, dos de la 49, deu de
la 24, deu de la 37, catorze de la as,
sis de la 59, set de la 27, cinc de
la 54, sis de la 6.2 i sis de la 57. Van
els mateixos autobusos de la Companyia General, que en total són
divuit, i dos de la Companyia Roca,
ja que un ha estat destinas al servei de la barriada del Coll. A mis
circula un autobús de la linia del
Carmel, i sis cotxes de cada un dels
metros.
El governador ha promes facilitar
una nota amb les disipas:6°ns relatives a aquesta vaga, la qual está
estretament relacionada amb la nota
que publiquen les Companyies sobre
l'acomiadament del personal.
A la plaça de la Universitat hi
legué una topada entre dos tramvies, de la qual resultaren sis ferits,
entre ells una dona. Entre els lenta
hi ha el nostre company a la premsa
el redactor de "La Noche" ,senyor

Li desitgem un rapid guariment.
UNA NOTA
DEL GOVERNADOR
Ahir, el governador general Iliun
ale informadora la següent nota:
"Havent fet palie aqueas Govern
general que per les causes i fonaments legals esmentats no reconeix
la legalitat de la vaga declarada pel
personal de les empreses de transports urbana, és indiscutible el dret
d'aquestes empreses de procedir a
la substitució de qui no es presenti
al treball, segons nota que publica
la premsa d'aquesta ciutat.
Aquesta actitud de les Companyies, ajustada a la legislació vigens sobre treball, ha d'ésser resoltament recolzada i mantinguda per

l'autoritat governativa; atesos Gis
precedents abans exposats, però per
tal d'aclarir la situació d'una manera
definitiva sense donar lloc a cap
suena de dubte, espera d'aquertes
Companyies que llur implantació no
s'efectui Un: el dilluns vinent. termini prudencial minim perqué el
personal que ho desitgi pugui reprendre el treball."

Els fabricants. magatze mistes manufacturers
han de redactar en català
llurs factures. albarans,
dirieides als clients de Ca-

talunys

Actes de sabotatge
a Badalona
Fxplosi6 de tres bombes
Badalona. 24. — Sobre la
una d'aquesta matinada passada ha esclatat una bomba en
un transformador d'energia
electrice installat, a l'edifici
que ocupa la fábrica "Unió
Vidriera Barcelonesa" al carrer
d'Eduard Maniatare>', núm. 253.
L'explosi6, que ha estat formidable i ha repercutit per iota
la ciutat, ha causal importanUssimes evades al transformador i desperfectes de consideració a ¡'edifici.
A conseqüència de l'explosid
ha quedat a les rosques gran
par!. de Badalona i en atur forçós uns 425 obren ocupats
l'esmentada fábrica i algunes
menys importants dels voltents.
— Un quart d'hora mes tard
ha esclatat una altra bomba.
lambe de gran potencia, en un
transformador de corrent d'alta
tensió instalIat a la part exterior de la fabrica de "G. d'An-

dreis, Metalgraf Espanyola"
establerta al carrer de la Indústria, número 89.
Els efectes d'aquesta explosió han estal iguala que els
l'anterior, havent destrocat tusu aijtsetu 1 una Orla metáNica que
dóna accés al transformadon.
els trossos de la qual, en ésser
Ilaneals, han tullid les acácies
del clavan!.
Les cases dels voltants tutti
sofort tumbé alguns desperfectes i han resultat trencats molts
vidreS.
A eonseqüencia d'aquesls artes de sabor atge, portats a a p
per eiPIIIPIlls terroristes, andi
propeeits evidentment d'agitar i
produir un fort malestar, q ued e n en atur fore6s els obrers
d'aquesta iniportant manuraetultira en nombre de 1.0 1 3.
Seguidament, c o menearan ele
treballs d'inslaniició d'un nou
transformador, a l'ohjecte que
el trehall es pugui reprendre
ràpidament. u bits té la c.onfia ni:a que e si illusuu 5 vinent jiu
es padrä trehillar de nou.
—
dunat cumple
al Jutjat sie gulirdia de Bada
Inne de Vexplusi,1 d'una barnii
a la fährira [le viIi P "Mpree
des". atinada al earrer de I:
Indtist Ha. •
La dila fabrica estä parada 1
per un conflicto obrer. — C.

Primer ~Mi oravat
Mitin

las(

L'Associació d'Amice
Gravat Arlistic a Calalunya,
complint amb la sena primen
i fonamental finalitat, que es
la d'estimular la producci6
gravats artístics a la riostra
terra i tembe la de desvetllar
l'amor i ¡'interés dels no pro.
fessionals per aquest art. fa
pública la present convocatb.
nix, corresponent a l'any aetuai,
tt
n ecrodneculras seenv tareacetitsmacirótispet
apruim
gravadors per tal de premiar
l'autor de l'obra que, a judiri
de Venlital. en sigui rnereixedon. Amb tal objecte estableix
les bases següents:
Primer: Podr a n cr i ncórrer - bi
tots els artistes gravadors, calalans o no catalans, que figurin al cens de Catalunya.
Segona: Els treballs presentals
hauran d'ésser rigorosarnent
inedits i gravats datnunt acer,
bronze. eoure o fusta, quedanttse exceptuat el zenc. Tercera:
Les obres hauran de Murarse degudarnent ernmarcades
amb cristal! al local de l'Associació, carrer de Torres Amat,
núm. 6, Barcelona (Institut
Català de les Arts del Llibre),
del 15 de maig al primer de
juny, inclusivamenl, de Vany
1934. D'acord atrib l'article 17
del Reglament de l'Associació,
no seran admeses aquelles
obres que no vagin acompanyades de la pluma corresponent,
que haurà d'ésser signada i trobar-se en bon estat, la qual
quedarà en dipòsit fins que el
concurs estigui resolt i acabat.
L'entitat Iliurarli rebut de cada
obra presentada. Quarta: Seran
admeses totes les obres. qualseco( que sigui la seva técnica
i tender-mies artístiques; també
les que siguin reproducció calcogräfica d'una obra pictórica,
escultörica o arquitectónica, degluta a un altre autor; per() la
Junta Directiva es reserva el
dret de rebutjar aquelles que
puguin ésser considerades. pel
caràcter del seu assumpte. com
amb finalitats fora de les purament artistiques. Cinquena
Tots els treballs seran exhibils
pel mes de juny en una sala
pública. Sisena: Es concedirà
un prerni de 1.000 pessetes a
l ' autor de robra que resulti escollida segons s'indica en tes
bases següents. Setena: La selecció d'aquesta obra la taran,
per votació, els sons de l'enWat per mitjà de paperela !aneada dintre un sobre 1 dul'ald
els dies que estigui oberta
hibiciú. Finit aquest periode.
será fet l'escrutini al local de
l'Associació, obrint-se els plecs
i fent-se el recornpte de vots
en presencia dels concursants
i dels socis que vulguin assistir-hi. La concessió es farä pública en finir el dia de la clausura de Vexhibició. Vuitena:
Si es produís empat, la volacici
senil decidida per sorteig entre
els empatats. Novena: La planxa de l'obra premiada passarà
a essen propielat de VAssoeiacid. Aquesta en fat-à, llevat d'accident, les proves reglamentarles, que :eran únicament les
següents: Una per a cada soci
de l'entitat. Una allra destinada
al Museu de Barcelona. Deu
per a l'Associrteit1. Cinc per a
l'autor. Desena: Una segada
complerts aquests requisits, la
[danza será donada al Museu de
Barcelona amb la condició que
no podrá siseen novament estampada fins després de quaranta anys, d:acord arnh les
lleis vigents de la propietat
intellectual. Onzena: El sol fet
sie prendre part al coneurs suposa l ' acceplacii5 d'aquestea bases. La Junta Direetiva resoldrä
de manera inapellable qualsevol dificultat no prevista que
pogués presentar-se. — Barcelona, primer de novembre 1 933.
La Junta Direetiva.

LA
Programes europeos

selectes
19'45.—Roma, II t as. Sossi,5
Crin p er:I.

20'00.—Brusseeles, franca',
509 111. Fesit n al Hens-(
20'00. — Nacional anglesa,
1.554 ni. Sl i z s i, • - hall.
20'80.— Poste Partalon, 328
metres. Journal chanté, de PhiJipo.
21'00—Ponnos, 272 so. "Lea
falses confidenc i es", de V. . itivaux.

Ole Moreno.
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El comissaii de policia, en
rebre aval els periodistes, els ha
manifestat que hacia de desmentir

L L E 11-11 A
dativa pe a una entesa d'esquerres :-: Oposicions a una beca
Ikbanització :-: Novel diverses
L:daa, 24 (per te/eion - El
atre reocral Sociaasta ha ares
iniciativa de convecar tus els
res palana netament republaana
:eunió, que se celebrara cl si dilluns, dia 27, per tal de veure
catre tota es pot barrar el pas a
nacela, en properes flanes d e c-

d'una manera rotunda la informas:ha
publicada co) un diari de Barcelona
respecte que hagués visitat el governaaor militar de la plaça el dio/mellar passat per a donar-li contase
que el governador de la "Provincia"
hacia facilitat a -,ioe a deterrninats
elemento civils, i que hagués recaptat amb el dit mono l'auxili
forces militara per al cas que calgues plantar cara als dita elements

armats.
- Denla se celebraran a l'Escolla
Ha afegit el comissari de policia
emal els exercicis per a la conque. conscient dels setos deures i de
su de la beca atorgada per la
l'esfera rEaccia eri que ha dc mouonassaria de la Generalitat.
re's, en cap forma no podia hacer
han estat presentats al Goira tal peticia al governador militar.
en civil, per a la seva aprovació,
la qual aualifica d'absurda.
s csatuts del Sindicat Agricola de
- A Pinell de Brai ha estat deQ nreadors de Tabac de la Comarca
nunciat »sea Papasseit Borren, de
Laeida, de noca creació.
vint-i-tm anys, per : caçar sense la
- Aviat aemprendran les obres
corresponent Bici-ocia. Per aquest
urbanització dels careces de la Palmona la guardia civil s'ha imautat
Tallada i el Mob Vell, en el,
de l'arma.
aa.s s'hi acaben les obres de ala- I.a cal/mama de comedia caegueram.
talana vple amna. al Teatre Principal
- Per la policia han estar rece.
assaaa una o li ra dramática del lene
:as els exemplars de "Solidaridad
periodista reusene senyor Reverter
Obrera" que han arriaat avui a
laagostera.
çue)ta durar.
-afoviment del port. Vaisells enRamona Aviles ha agredit
tras: a Verili a i "Chitas de Cerveb un ganivet una altea dona
ra - . de Barcelona. Sortits:
nomenada Francesca Pena, i Ii ha
cap a Valencia: "Ciutät de Cerrera
ausat lesions de pronòstic reservat.
cap a Sant Carle s . - C.
- Aquesta nit, a les rica, al lo1 del Comité Provincial del TreConstituci6 de la Federada. Regioa'l tindrà lloc una asaemla'a i dels
nal Catalana d'Aeron autica :: Clauerganismes que l'integren. per a
Teatre a la
sura d'una exposició
, elecció de aecretari i tresorer, i amb
Café
Cooperativa
aribjecte. a mes, de remedie a
canstitució de la Federació LOC2:
Sabadell, 24, - Coas a delegas de
Sindicats afectes a la C. N. T.
Catalunya. assisti a l'assernblea de
C.
8.4s
la Federada Aeronàutica Esparn.o.
8.61
la , celebrada a Madrid. el presideat
TARRAGONA
de l'Acro Club de Sabadell u del
Valles, senyor Canipmajor, de la
d'orientar
els
turistes
Per tal
qual retorna gratainent impressioDestitució de l'alcalde de Valls
nat pelo interessants acrinfa que es
Desmentiments del governador
prengueren, tots favorables al des.
i del comissari de pollera
envolupament de l'aviacid civil a la
Airees n Oticies
nostra terma.
Durant el sea transcurs queda ami
a :738 011a, 41 (per teleion). Aquesta setmana quedará definitivaresolta la constitu c ió de la Federament collocat, tocant al ;..as a nivell
da. Catalana. integrada pela Aero
ae la plaça d'Olazaga, el cartell
Clubs Catalunaa, Sabadell i
anunciador de l'Oficina Municipal
i ha estat designat per al carrec
per
tal
d'orientar
els
ae Turisme,
Secretari el nostre delegat.
taristes que arriba' a la nostra ala- El proper diumea g e será clau:at per via mar:tinta.
surada l'exposició de bromara a bro- El governador civil comunica
molis que te el senyor 3 0an Baue ha estat destituit de
lenes i '31 anyosa al sala del C. E.
Sabadell. Podrá visitar-se encara
Vallo, a causa d'haver abandonat el
càrrec acuse autoritzaciú del condissabte i diumen g e, de Si; a vuit
de la tarda.
sistori i la previa anuencia del go- Durant els dies de la Fira
vernador.
quedará mamullada en una de les
- El governador ha manii estat
&serme; dcl Bar Canaletes una vitatrilie que no masa contestar l'abtrina 210111C1 pel sistema de dibuix.
surda nasa que ha estat publicada
Les illustracions deis anuncia aniper un diari de Barcelona, i que
ran a càrrec d'un artista salarleanicament pot dir que ha rebut del
llena.
ministre de la Governació i del go- Pea conscll provincial de Privernador general de Catalunya una
mera ensenyanca de Barcelona ha
raena ratificació de confianca.
e s tat nomenat mcstre interi
- Acompanyat del cap &Olizes
questa ciutat el senyor Magí Mira Pabligues, senyor Menéndez. , aval
heut i Romeo/.
anat a Sant Carleo dc la Ràpita,
- El proper diumenge a la mt,
e:1 visita d'inapecció. el govcrnador
al teatre de :a Cooperativa Sabadecivil, senyer Arnat.
l'enea. la companyia Renaixement
- Demi, en una de les sales de

G 1.R.0 N A

l'Ateneu de Tarraaona, s'inaugurara
l'exposicie de caricatures de perserieS conegudes de la localitat. degudes a l'artista tarragoni Manuel

Orozco.

t de les tro-

Iota

la CV& CORIII
le* •.1 La vaga
Cros :: 'ària

SABAnE1.1,

posará en escena la comedia en tres
Retes de l'escriptor
"La sorpresa d'Eva". i la companyia infantil representara "El carro
del vi".

Croara 2 4 5 Per telefoto t. - l'el
proper desa mine, es prepara una reoaja de boxa • base d'amateurs gironins i forans - la qual servirá
de base per orgatatzara ti peri ò dicament.
Aquest mata els regidors senyors Rahola. Busquets i Remata
junt amb l'aquiteete municipal senyor Girald, han viaaat les castrnes
de Sant Domènec i Sant Martí, on
s'allotja el Batalló de Muntanya
núm. 2, per tal d'estad; r les millores que podrien fer-ull per assegurar provisionalment, una continuaciú fina que fos construida la caserna ja projectada a la carretera da.
Barcelona.
El general senyor Eluis d'Eugenio, el tinent coronel senyor Camarasa. el comandant senyor Montero
i altres oiicials. han donas teta mena de facilitats als esmentats regíomplir el seu
dors per
harem pogut fer nos estudi lernte
acurat per a realitzar el projecte de
reformes, el qual sera sotmes a la
camisaiä rpihioar nomenada per a
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VALORE
0.1. ä 8.1

Timo Pene ••
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360110 152'90 Ilmes %
1600.416..
309'10/ 317'00

presentat l'ex-recaptador d'arbitris;
exiateix una diferencia de 8.000 pessetes, que !aura d'aclara: el recaptador interi. Es dóna cumple d'ascendir a 1.381 pessetes la pavimentada -del carrer de :Montea& Sacurda acceptar el pressupost preseatat per Joan 1.1ätzer, corresponent
rotaria.
a 1.5o0 metres lineal s
Seguidament s'aixeca la sessió.
- La prentsa local rectifica, per
indicació del Centre Catalanista Republica. la nOvt donada ahir de la
dimissia dels arrees que Ocupaven
a l'Ajuntament de Tarragona els
rompanys d'Acei6 Catalana Repu-

blicana.
- Per la policia ha estat recoBirla redicha de a Fl Socialista".
- labrgan del. c arlins. adversali s de la llihertat de pensament.
"FI Correo de Tartasa a , publica
avai una nota rnolt correcta lamentant- s e de les informacions que tra•
meten alguna correspon sals de diaq u e comddera tenris harcelonin s
dencioses. Per la nostra part podem
assegurar que tetes les aoves que
publiquem sa n rigoro s ament certes. - C.

aquest afer.
- Continua la vaga de la casa
Coma i Cros, del reí poble de Salt.
El motivo de la vaga no e, altre
que el fet que seas reparteixin cinc
telers i trobar-se que hi han ajudantes que porten quina r anys al
A A f. N A
Inateix
lloc cobrant igual que les
Non
all.
i
lee
que porten dos meses de
esllavis-

f)

R

pessetes setnianals. '• trehallen setocera, pera ara es dóna el cas que de
cada tre etmanes en tan una de
d domina i. per tant, cobren solament l'import de guatee jornals per

resulta que vallen a cobrar

22

sermana.

Aquesta güesti6 es aartada pel Sin.
dicat arde i creicon que en l'entreisla que se celebrará aquesta tarda
anal, el director de la iäl•rica Canta
Cros. quedará arranjada.
- Ida mort solnadament a edat
avançada, l'acredita t agent de transparts d'aro:testa ciutat, senyor Josep
Corcoy Guinart. volgut anule austre.
Per s ona molt coneguda 1 est:
el sea traspàs ha produit fort seatitilear a la ciutat.
Centerrarnent ha taigut Use aquesta tarda i hi ha asaistit tina gran
concurrencia.
- El flutlleti Oficial publica un
anttnri dorant canta te que ha quedat
exposat al públic a les Oficines de
la Comis s aria de la Generalitat, per
un termal' de deu dies, el padra de
l'impo s t de cedules per-anals d'aquesta ciutat, • corresponents a l'any
que sant.- C.

TORTOSA

0

Dos obren colgats per una
seda de terres Treta

MOVIMENT BORSARI

Tortosa, 24 (per telefon). - Sota
la presidencia de l'alcalde, senyor
Sortet, ha celebrat 'cosió l'Ajotarament a les set de la tarda. ES dama
compte d'haver quedat reduida a an
llar la representada, de l'Ajunta-

1
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4010 48'10 ti11114
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171'23 17140
01911144747
4029 40,35
732 ••n••n
7'41
6490 64.90
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2 • 24 5'9•
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•

0).
11 0 n0 (+5.0

Ulla ezalavissada de terres que ha
enterrat dos dcla obrero que bi treballaven. els quals loan pogut doser extrets despees d'un quart d'hora d'esicireos. Sertosament no hat
sofert altres lesiono d'import à ncia
que lasfixia i l'espant consegiient.

ahir el que havia guanyat en la jornada precedent. La dimissió del Ro yera Sarraut no hi ha dubte que ha
estat !a causa principal porqué aquest
mercal no mantingui, la represa que

Tunea .1Ica o
bai.ra
anterior

LGOM(S
BORS.a AL COMPTAT

l'a sector de comprar continua 100
pote actiu en ope rar i sostingut
canvis, amb Ileugera tendencia de millora.
El rotlle d'efectes pablics, no gaire
efectiu, queda a posicions ten sostinpodes. Es destaca de l'ambient genes
ral els Amortitzahle 5 per tors daissia 1927. brut, en que la majar Part
de series mil oren entono d'un quart
d'enter, i Exterior que els avanços
arriben als tres quarts d'enter. Les
series G i H deis Interior remunten
a 66.ou 1-1-1.50); Bona or serie A
cotitzen a 209.00 ( + 1. 00 ), i sirle El,

Juli Ferrer Giménez, de 36 ama. casat. i Francesa Nieto Canales, le
37 anys.
Cono deieno. la iortuna que el- seas
companys de treball no estiguessin
leed apartats de on sala produit l'esllavi s sada ha permes que els obrero
accidentat s ha g a, ésser extrets
amb vida.
- Aquesta tarda, cap al tard s'han
sentit diversos trcts a la nart on
está installada la fabrica de l'Energia Electrica de Catalunya. No ens
ha estat possible esbrinar .a quin
motiu °helero els esmentats trets, per
be que se supo-a que es devia tractar
dama topada entre la vigilancia C213.
tent a la fábrica, amb 130110 ele l'a-

negoci, tampoc es veto ben sostinguda:
Rio Tinto, 1567 (-8); Royal Duth,
(-1-50); Canal Suez, 20350
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preus mes aviai febles.
F.ti garrotes nolem una mica
de
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de lea Cadulte.
El. GOVERN ARGENTI ha decretat el canvi amb caponee*.
Argentinas 6 % r-- alees del 5 % lliure d'importas,
9 del Mea
mestrals; i liza el termini per a la converd6 del 13 al 3 per a aip.
o bé,
que 8001, per obtenir una prima de l'e e: en efectiu,
Parase
capital
que
sed.
condicionar.
manar el reembossament del
de Y1 56.
el termini indicat, el canvi seri forçós serme la prima
ARGENTIN» 13111
denn a disposició dels tenidon de CEDULES
la dita dispo alejó, aixi corn per a efectuar leg

4

MOYA l'ORO
7414s asustes ..

lig

•

5.85
1,7$5.55
31. ...

•

1 112

D'interis per als tenedora de Cèdules Hipe
teciries Argentines 6 per 100

141•11.11.

[berree tomar

4.4 5/8 1/4
4.7 11/4 1/4
4.9 1/4 0/4

Rambla deis Estudia, 11 i 13, 1 Bonsueces, 1 i 3

MERCAT DE COTONS
ruso 1100•0 Mire

1.12
1.17
1 r4

TORRA Gemas
SOLER LBANQUERS

clents, arab Ileugera tendencia de minora. Es de notar la balsa dels Aha
cants 2. ` hipoteca, a 73.00 (-9.75) i la

Llúria, 62

reareiö en l'oferta directa

de procedència, degut a la negativa dels colillero a voler
vendre.
Els preus eren entre 8 i 8'50

(+2.501.
El grup de cèdu l es molt desanimat,
gairebé no rcalitza operacions; els
canvis, cense variaci6.
El rotlle d'obligacions carrileres.
Par e ricen& mame posiciorn prece-

Alimenta especial, de règim

negoci.

El MOITSC 111014 encalmal,

•

Sucre Nova Yeti
1.10
1.15
1.22
4.1 3/8
4.7 1/2
4.9

ofertes conlinuaren amb bona
activilat i antb preus força soslinguts.
Amb ordi i eivada, tal corto
ferem avinent. l'oferta persistrix sostinguda. però la manca
de comprad o r; fa impossible

6

4.01
4.09
4.25

(-200); Kuhlinans. 623 (-3).

cap

111 90 Odias

Cacao Coya York
3.93
4.05
4.26

setnblava iniciar-se. El sector de rendes, sense presentar depressió general,
es veu quelcom irregu'ar; les lazo
per roo davallen a 1 06.05 (-0.65 ) .
Baile de França. 113.80 (-1.20).
L'especulació, molt indecisiva en fer

208.85 (±o.8),
Els Ajuntaments per ara no defalleixen i mantenen amb fermesa gura
posicions; sola es de remarcar els
avanços constatats en les emissions
q ue no s'havien operat d'uns quants
dies enea: els 1013 serie B remunten
a 59.5is (+4.00): ampliada 7 a26,
50
74.00 (+2 .2 5); Exposició 1925, 82.
74.50
(+1.25), i 1925 (Baltuesl,

gitació social d'aquests dies, i un

IleiL011.1

PA0,10A

TAMOURO
«en eso«. roe vi

aquesla fabricaciú OS mmitesta, per ara, pon
decidida i espera el darrer momenl, per a fer compres. Les

Cciet
ja -Evida.
"

Els obrero accidentats s'anomenen

[115..... Parir

DAD» FACILITAD» PIIR
LA CACA JOINXIIIII amara

BORSES ESTRANGERES

El mercas a París torna a perdre

VALOR/

8IA 24 CE KOVEMIRE 1811

4 • tu:

De les accions, 110Miä cal notar la
minora d'Indústries Agrlcoles,

males, perquè

l.. 0...

,0630

gato.

majors.
Gels altres generes, res a dir.
Han arribat, per 31. S. A. 3
vagons de Wat i 1 8 de ferina;
pel Nord, 22 de blat. 4 d'ordi i
2 de ferina, i pels F. C., I de
•
ferina.
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(+1 . 00). Tramvies Barcelona, entissi8
193u, es fixen a 75.50 (+Lee).
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Carrils de Catalutlya 5 Per 1(110, 3900

pessetes el, 60 quiloi, denta t
vagó estaciona del Cima de
Tarragona , í &atoas clame; paró com que la demanda és paa
per manca de consulto, cal crinre que no seran possiblea preña

-0.25
40.20
Nords
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41.90 -025
40•05
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5301)
53.25 -0.25
34, Rif
00.25 -0.75
Explosius
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Tot i que els divendres han
101.013
16030
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36;50 -1.25 estat els dies de més concurTramvies o. 35.25
-0.05
rMcia, la reunir.) d'ahir es velé
5.55
Petrolis
5.50
poc animada, colas pot veure's
187.00
187.50
+0.5°
Ford
-0.30 pel que expressem a continua3.6.25
Tramvies p.
55.75
+0.50 cid.
209.00 208.50
Bona or
York
En blats, les vendes foren

Badalona, - En unes obres del

60'00

80'00 hemem

Dia 24

Valors

gana de desconegut s .- C.

Acords presos
Dimissions desmentides
Els carlins es tornen liberals
Altres noves

minora dels 1864, a 60.00 (+ 1.00. 1

MERCAT intuid

Les darreres sessions d'aquesta set.
mana no presenten cap modifica ció, en
la tanica que es ve registrant de pocs
sector
dies enea Lstis vist que aquest
no vol marcar cap trajectOria, i espera acure ami es desenvolupa la situada politica, avui dia un xic desorientada, per emprendre una tendincia definida,
En les reunamos d'alar hom aprecià
ata 11 .
q uelcom de feixugor en canvia
trennt-st el volara de jornades aretedents. Aquesta apreciació, pera, no
registra cap partieularitat remarcable,
i ti ens fixem en la marca que ha
seguit aquest sector des de darrers
de la setmana passada, les oscialacions
Es la nota dominadora, i el que iavança avui es perd el dia segiient.
Veurem les properes sessiona quin caire presenten, i scntirem que continua
dominant la passivitat, tan poc roncenietos al nostre mercal.
Tanca (Osada pel Mercas Lliure de
Valoro en la reunió de Borsa:

Sessió del Municipi

BORSA DE BARCELONA AL COMPTAT I A TERME
VALOR"

ment al Patronat de l'Escota del
Treball, emana ordena el deeret
wss de desembre dad*. Per-1
5911185 carie 116 estat notnenat
etayer Tudd. Es lletida una provoaleló de diversos propietario densa.
nant le conservació de la carretera
Sella de ifigeami; s'acorda proporcionar per part de l'Ajuntament uses
bornes a canvi de carregar els pros
pietaris amb les alees despeses. Es
recodeisten diverso , crèdits, que no
poden fer-se efectius en el present
any. Es Regida la liquidació presentada per l'interventor municipal
amb referència als comptes que ha
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Dtesebte, 25 novembre ad 1

LA PUBUCITAT

imstetP Ut e le s t'Aida FAMA
Taritir

DEL LICEU
caAM TEATREin»
Telibten
*MIL a lea 9, segara de propletat I
almnaMenl: LA CIBTAT INVISIBLE DE
MIME, per la celebre Companyla rusas. Muere director, Stelman. Done, tarda, • lea 5: LA VIDA BREVE I II, AMOR
111191D. Dla 30: presentatló de l'emlnent tenor Auren PertIle I de la celebre soprano Clara Jacobo. Despatx a
Cornpiadorla

PUBLI - CINEMA
miumm. *mes
SINANMetal
Sta, - %amad!. continua
EUtaea UNA MESETA

Vi bit 1 v OM

MAIMP

SEMI

Us haareu donat rompí* que un lame ben
vestit a tot arreu causa bona impressió.
„8ASTRERIA ARBIOL us ajudari a aconseguir aquest triomf personal exclusivament
a favor vostre

Miki barato serà dolent

Más barato será dolent

Aval, tarda, de 4 • 8, Illt, a les 10:
Gustav Froelich en la superproduceld

LUCES DEL BOSFORO
Es desparla per a la 5e5516 numerada
demä, 6 tarda. Demä, sessIO matinal

de

TEATRE NOVETATS
•

emismayts ~ea N LLANO trät.v•

Tarda, 4'30. Buteques des NI 2
peeeetas: eto yessuos, per la Suban, Rlba I Paladea. El gran exit

ende

INI9UI111101111

AZABACHE

Esdevenlment ame parló

AMI

rassies 256:74e5to

Interpretat per primera venas
per la genial Cora Raga, Av/sin,
%my, Llano., Menandoz, Baraja,
Paladea, Ruiz Parla, Rublo, etcétera. Toll, a tes 10: CL ato PADRE. Exilas formidable del drama
lirio en tres actes, de Predario
Oliver I mestre Ponina,

JOAN CRAWFORD
GARY COOPER, en

Kliket1111101

VIVAMOS HOY
Film Metro Goldwyn Mayar
Es j • spatxen localltats per a aval,
demà, I demä passal

EL HERMANO LOBO
FrIncipals interpretadora tirita:
P M» Merare, Gente Gubert, Pau
Metete I Emill Timaron
lltnent
estupend. Decorat
a
Salvador Alarma, Valer. 1
E alinee. Vestuarl Paria Oarmum. Fastuosa presentaeld. Dirtviril l'orquestra el mestre Penen'.
Dama, tarda,: esplendid programa.
LOS BE ~SON, BOHEMIOS,
1.0111 CLAVEL« 1 LA DOLOROSA,
ab esplandids repartIments
MI I Cada nit: el colossal emitas
, ii. tessmeto Lomo
Despalb a Compladoria

telMelmmli

ARRICS per a

SALÓ VICTORIA
M'anida. 21111-/M. - Tetaren 72231
Ami, dIssable. tarda, a les 445, I nit,
a dos Quarls de (lea:
INFANTILES, cómica
PI
TRES CREDITOS, dibuixos en cobra

DE TACHUELA

per Stan Laurel I Oliver Ilardy, 1

comedia musical, interpretada per la
gentil estrella Marta Eggerth

TEATRE BARCELONA
compenyla de emadle
Rime —De Neme

GTOL alsuble- Tarda, a un
pa. Hit, a 'un quart

GOYA 1 BARCELONA

Quart

Avul, formidable programa:

lb hombre peligroso
(para las sonoras)

Pies,

40410-60

i Els trajos per a SENYOR i NEN fabricats
per nosaltres mateixos i per nosaltes ma-

DIMELO CON MUSICA
amb JacO Payne I la seva orquestra.
ILUSION, sonora, per Kay Francia
NOTICIARI 1 DISUIXOS SONORS

CINEMA IRIS-PARK
Avul, escollit programa:

;mima« 'POLIORAMA UNA CANC1ON, UN BESO,
JI,, Outganyle falta etlInNIN
414 Nula Tema Rama
lut, tarda. 1 1 4 de 6, matinée espante. 1 nit, 1/4 d'II: colmo« De
IRWIR. Denla. tarda, 2/4 de 4 . LA
EIMER DESNUDA. A les 6 (especial)
Ort,. 1/4 d'II: CORREOS DE MINER.

teixos venuts

aMMIM

CHAMP, EL CAMPEON

eleentooN d. 410•IiP
Primen actora 1 directoral
." A. MOLLA I A. ARTEANA
Attul. carda, a dos citarla de cinc:
UM CRIADA PER TOT I
EL XAMP DEL DR. 1111ANXIULA
Nit, a les den:

CINEMA
ESPLAI
CORrela raa. ••••••••
A•onve
Montaner o

REVISTA AAAAA OUNT. ROMEO I
JULIETA, d 'bu Une. ISLAS DEL
LEJANO ORIENTE, documental.
LA FERIA o« LA VIDA, per Janet
Gaynor 1 tVilI [losen

URINARIES 1

per Daniela Parola, Jean Mural I
Charles Boyar

INMIN

CINEMA

PARIS

Tarda, 1'30: nII, 945: Redel'
Exil de la Jogorna ennsica EL TERROR DEL REGIMIENTO BuSter
brabbe i Entices Dee en

Es desnatas' a /a LiquIlla per a la
sessló numerada de denla, dlurnenge, larda, a les 6. Muna vinent: el fanuis tenor de l'Opera tle
Viena dan n'apura en TODO POR
EL AMOR. Diumenge, matinal 10.30

ilownenmiimanadimminglim.
or. Mera

Neo urInirlee *fine - Udo. eecr.t, pea crone$ aBle
Salga 1 - Cura ratit ral tle ro U • 15 Pitee Unlemaltat. 1
d'Hin 10 all11413 Eran teca • !Medianera • Mateaste

IMPERMEABLES

eATRE VICTORIA
- - Mea Cempanyla de Revistes
Mita, 4'45. Butaques 1 pta.: LA $01121111111014.111 I El. PAM DE LOS TONTOS,
Me a lea 105 LA SOMMISULA 1 l'exilas
LAS

COMIC

rama, a les 5. ~eses 1 pta. Gene, >ah reo ptas.: PULAIONIA Doma 1
A. C. y T. Nit, a tm quart d ünne: LAS
TENTACIONEIL per la genial vedette
ZAMARRA CARVAJAL

A

Ale. tarda, a lea 4'30. DIU, a les 10:

iuCOIPIN111

5 Silvers Shaben
01115111E415
1 118 DIE PLATA

'ANTONET • BEBY
ARD /MITRE*
MIMABA I CHARLOT

-,3TIOLETA D'ARGENS

iunb els seus 6 Ileons, 6
$
'

la Primera done
a de (eres

ir it IJ I( 13 )1
lenb els seis 8 tigres, 8
I altres Importants atracclons
maquee, $ otea Entrada general, 1 pta.

felleer

TEATRE STUDIUM

TIVOLI
4 larda I 10 nit: "King Kong", Fay
Wray. Dibuixos 1 Cómica
FERINA
4 tarda I 10 nit: "¿Es esto amor?",
Mary Brios 1 Leo Carrillo Còmiques
CAPIT01.
tarda I 10 nit: "El neófito", "LOS
• gangsters del aire", DOuglas
Falrbanka, Jr.
CATALUNYA

tarda 1 to nit: "Odio", en espany01,
Marta Ladrón de Guevara. DIbutzoS
1 Atraerle
EURSAAL
4 tarda I 930 DIU "Horror al matrimonio" Olnicament sessló tarda), « Chico o chica", Carmen Boot ."El relicario", en espanyol
PALACE
Continua, 4 tarda: "Amargo Idll10",
Charles Farrell. "Galanteos peligrosos",
Ginger Rogers. "Una vfuda romäntica",
en espanyol, Catalina Barcena
EXCELSIOR
4 larda 1 030 nIt: "Decepción" (únlcament sessiel tarda), "La vida es un
asar", Warner Basten "Una viuda romantIca", en espanyol, Catallnd Barcena
NINIA
4 tarda 1 930 nit: "Entrada de empleados", Loretta Young. "Torero a la
fuerza", Erldle Cantor
IRAN TEATRE COMTAL
Continua, 345 tarda: "Entrada de empleados", Loretta Young. "Torero a la
Tuerza", Eddie Cantor, 1 altres
MONUMENTAL
Continua, 343 tarda: "Petler Voss",
"Las dos Imerfanitas", en espanyol.
Cómica I CurlosItals
4

ROYAL

COntlnua, 343 tarda: "l'anee Voss".
"Las dos nuerfanitas", en espanyoL
Noticlarl I Cómica
11014EMIA I •ltOR•
Continua. 343 tarda: "Tres amigó!"
"Su primer amor", S'Un Stunmerville.
"El gran domador", Clyde Beaty

IBAN" Ta, MAUI . 12341

Ave, dissabte, a lea dan de la nit
Demi, &amenas, a les cine
da la tarda

''Darrerea representacions de

EL SI DE110RAT1N
LAS RIMAS
DE

Éxit de la Companyla GallIg6

CINE
RAMBLAS
Pepe, SU lis ' TI 11•711
Ilemble

MINGSTERS EN EL OMITE
per Rex Bell
HIPIKITIZA114011, per Marta Alba

EL HOMBRE LEON
per
superproductló,
Orandlosa
Blister Grabe I France& Den,
en espanyol
(Bessit) continua)

Concerts
Demä, diumenge, 26, a les 5 de la tarda:
Homenatge al mestre

ANTONI NICOLAU
Audició extraordinaria dels sens grans
poemas "El not de la maro", "La Maro
de DM", "Captant", "Oleandros S.M.,
"La mera de Pincele". Estrena, pel cor
d'homes, « Brindis e Fellp V", per

FORFE0 CATALA
sota la direcció del mestre Llum 11111let.
Programes t localltata: Untó Musical Casa Werner, Paeselg de Gracia. 54.
COndlclons especlals per als senyors
soris de l'Orle, Catala

Esa

CINEMA

Semen do SeeS, 111 ) • Telares Mala
Avui. granalda 1 «miel:. ,lar programa
momo« 1 GATITA IMANA
Infermaelona mundial'
DISSIII011 1110110M
POR UNA 1111ME11, t'Ondea
pelo *Pavee andad", de la hl G. M.
1,
neo
Paramount
LA NOVIA tan AZUL
per R. Arley I F. Dalle
La superprodurcld

fin I Surid

I, _S.

Mobles

Liquidarle ruinosa
per trinen Ganada. 95. Cm gel
.11111.
rae() Na
monen.
•
ola

Pronta Principal Pillan
Irlgeyen III - Cenara I
1111t. • un quart d'onze:
Duarte - &Nanacho'
centra
Arruti - Oullbsemo

MADRID. Pamela de m Caritellana 4 — BARCELONA: Via Latetana
LINIA RAPIDA DE GRAN LUYE SARrELONA-CADIZ-CANARIAS
IlagableS a les Ir Eh tu/aran el saraos les mato=
SOrtidea sermanal s
"CIUDAD DE SEVILLA» a "VILLA DE MADRID"
LINIA IMPIDA DE GRAN LUX. SARCELONA-PAL.sl ä u5 MALLORCA
ostr,inna t Palma. II lea
.0 L.•
trxr
Sortides rada clin
llores. per les molo nao!
"CIUDAD .4 PALMA"
"CIUDAD oe MACUCO/1"
CUL ALACANT 1 PALMA
SS REGULARS ENTRE TARRAGONA
MALLORCA. BARC AAAAA -NAO 1 'BARCELONA-MINIO'
LUDA COMERCIAL A» EI• CALLS A TOT> ELS PORTS DE LA SIEDIrkitItA34
NORD D'AFRICA I CAN %MES — Sortlrles quInzenals de Barcelona eli clIKI
LINIA COIERCIAI
011060 CADIZ CANA1111. , , AMB ESCALA A TOTS
DEL NoRD D'EEPANYA — Sortilett rnsinxenals de BIlban els duele
izita RAPIDA liEnCLAII ENTRE EOl'kNsa 1 FERRIToll/ . IrE la
ESPANYOLA (FERNANtilr Pon:. Sorodes el ala 55 de cada mes. amb ••sealra
Cadlz, Las Po»,
Cariazera
Valencia, Aleint (tara:rall y:o
Santa Cruz Ir renerift Rin de Oro (facultativa). Monrhy la o Freetown (randa
uso, Sanz. ..bei de Fernando Poo Rata tra e rtitativ), Enea i gua Zenoloo
lfacultn itv a o pela vapors
"PLUS ULTRA" a «LE134121t"
LUDA ARDIDA RECULAR ENTRE BARCELONA 5 VALENCIA
!acumules de Barcelona eis diUuns 1 dimus. a les 20 &oree
dI s sabtek a lea 19 bote!
5Arfldetn de Valencta els atmecrey
Servel p restat per la moto-Dan
•
"CIUDAD De VALENCIA"
Preu a 0013•Itao PRO atta falt1101.11 d'amada 1 teer.ade a peses ...lurte
IA CANTMIRICA
SIENTE' QU1NZZNAL MEDI
amb escala a 101, eco porta ir la ecnInaUla ,olticies de Barcelona el. alrnetrn
LINIA REGULAR ENTRE BARCELONA • ALACANT • ORAN - MELILLA • V1111
CEUTA 1 VICE VERSA
ALHUCEMAS
SOrtIdes tle Barcelona cada (Humanan a res e notes; d'Alar/MI ele dtmUla
d'Oran sil d l in ccrr e. d' Oran can a Macant els dImarte u d'Araran% cap
Barcelona els dtmecres
le Aleeeleal-Ceuta. Unes SOrtRef
entre Mana 1 Melilla.
Serrara eta.
t Illberseleas•Tlonar. illarl — Israel ~manar
mas ¿la des de cada port. — A
ideVel anular Cidiz-Larre i x Serrar calmarla' Bareelona-CarileP.
",. r, ronnoarno la • Iota •itt Poro.
-

ANUNCIS

CLASSIFICATS

DIVERSO'
Llevadora - Cirurgiana
Espeelalltal
- !Matataes
ernbarassades.
en desarranJaments menstruals
Salmeron, 109, entl.

Teléf. 77195

VIES URIN ARIES
POUCLIMCA PARRE PIJCIAII
Defeetea motas
maltones mermes
Rambla de Canaletes, 11, Lar
¿'II • 5 5 Ae 4 a b
gM1341..«.4.1.....1.1M.11.11.••••••••1.11»

en C. —

Aval, dlesabte, tarda, a un quart de 15
Dee grane 'tortita 1 duee quinielas:
Connote. - Teodoro

forman un ejemplar complete

Llegiu

MIRADOR
Setmanari de Literatura, Art i Política

ANUARIO
GENERAL
XANCLES DE ESPAÑA

,I

'er a defensar-se de la
pluja i de la humitat usen
les senyoretes els

de osittsullna patentada

valen 6 e l es. el P a •
rell•i caben dins el moneder

Només

.6

(G‘

(111111) •SallUare

—mera)

•
MAIE DE 9.700 PAGINAS
MAS OIL 3.500.000 DATOS
MAPAS - INDICES

SECCIÓN EXTRANJERA
e ~el« SIIINilerle Gliverlial
idail hl Cumula lobea. 'Adate eta

de fea y PINNIMI
; —
Precio de ten eparepler complete,

Surt cada dijous

CIEN PESETAS

IDNeee N partes ea lela Essialla)

Cautxú tatall
Cort« Catalanes, Gie

aran

1. F. 1 NO CONTESTA
perseesse Pero" Ja11VO00 1 Cla,- INgNa.

Fàbrica: SALMES, 18
(xamfrà Corta)

orts

.2) (5)

SPLENDID

Gran assortiment
per a collegials

Palau Música Catalana

PETITS

solament

IMPERMEABLES
SALONS CINA.ES

COMPAÑA TRASMEDITERRAM6

PORTO

Fu desvaina a Iota els Centres
MI Loan:ata

-54

A.,
sa:Dei 2FICRAG
co

Plii.ECR:NO
SESI
NVICAT
(MIMOS 11EXES;
Sango lavalgeli, 'Mermo- nt almea molestias, i acose que
unten no te n'assabentl guarireu rapidament de la blenorragia
gonorrea (gota mCitan, cistitis, prostatlila Mucorrea M'usos
Clanes en lea lienyOrea) I &free malailles de les elan UrInarlef
en ambules sesea, per antiguas I rebels que si g u'n. prenent
rani anea guantes setmanes m'arre o clac Casca Collazo per
dia Calmen ala 001Ors al Moneen' t eviten complleacions I re.
catglid•-n Demanen opusclea gratis • A. %role Ami& N.
Mad-id Prout 17 ~eta&

I. E. 1. no u ontesta

El hombre león

Els flors de pésol

Les

61

•444444444444444444444+011.44.4efflieffl444441144444444«....•

sonora, per Marta Eggerth 1 Gustav
Froellch, EL TRONO DE LOS DIOSES
(una ascens16 a Villmalaya), explicada
en castellä

Gran Teatre Espanyol

nmmnîr N u

I El temps que dediquen a examinar els
nostres aparadors us quedarà àmpliament
recompensat
,

Sastreria ARBIOL-91, Hospital, 91 ti

ei

UNA MUJER

per Jackle Cooper 1 Wailace Beery
NOTICIAR. 1 MISMO. SONORS

'012YMPI

escauf•

ABRICS per a jovenets, com
el model, Pto. 25-40-50
PANTALON8 GOLF, cheviot
molt fort. Pto. 15-18-.22

AL DESPERTAR
sonora, per Ramon Novarro

diumenge, tarda 1 nite UN
•
101111111111 PELIGROSO (PARA LAS
111111ORM)„

TEATRE

40-60-85
1 O O —110

TRAJO8 GOLF com el model,

La novia de Escocia
•

Ptes,

senyor, les
millors classes

HEROES

l

etrutortil 414 1 5

oe

¡ANUNCIE EN ESTE ANUARIO!
COSTARA ITAT POCO T LE
•EPICIARA

miau»

Ronda do sant Poro, lt

Panela de Orhola, 127

'atarlos Itielaillits y RimIlliidts,S.1

'mg.. Grau** 1111 y gl

• ONNELIIIIII

o

-

aco

Preu: 30

cèntims

