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D'ESOUERRES,

L'IMPERATIU
CATALANISTA
Ara i sempre hem estat defensors convençuts de la necessitat
d'adoptar el sistema prciporcional
per a la designació de la representad?) popular. El proporcionalisme
és rúnic sistema que permet d'incorporar a les responsabilitats de
govern i a les iniciatives dels cos-

sos legislatius capacitats i energies

que el sistema majoritari condemna a una inhibició tan injusta com
perjudicial per als interessos del
país. Per això durant el periode que
precedí les eleccions legislatives no
ens cansIvem de recomanar que
tothozn votés segons la sera consciencia, sense escoltar els sofismes
del Tot peolut i del mal menor, jugata obstinadament per a portar el
dubte i la confusió als esperits.
L'anica manera de perdre el roa

deiem aleshores i repetir: avui, és
votar contra les pròpies conricdona; i si en termes generals això
és un axioma d'ética politica. en
aquel] cas particular l'estrategia
imposada per la Hei hi obligara
molt mes encara, pesque, ddem, el
primer torn d'aquelles elections,
per designi de la llei que les regia,
havia d'ésser un recompte de les
iones de cada grup polític que
intervenia en la Iluita. Aquells primera resultats havien de servir per
a dosificar les coalicions que necessàriament es formarien al segon
torn; el nombre de vots obtinguts
per cada candidatura serriria de
pauta per a determinar el nombre
de llocs que hauria de tenir en la
candidatura de coalició definitiva;
és lògic, dones, que els que haguessin tingut mis vots al primer torn
tindrien mis llocs en la candidatura
finalista.
Cal només meditar-hi un moment
per veure que l'esperit de la llei era
aquest i no altre, i convencer-se
que si l'elecció s'hagués deseabdeHas en aquesta forma els resultats

haerien estat molt distints, parque
el nombre de votants de tots els
partits esquerristes, a Cata/non,
segons dades oficials, representan
una majoria de cent mil votants
sobre les dretes. Quasi nosaltres
explicàvem el caràcter previ del
primer torn i dèiem que no tenia
altra finalitat que dosificar les candidatures finalistes, els homes de
la Lliga s'alçaven irats contra nosaltres, i esqueixant-se les vestidures
amb fingida indignació, ens acusaven d'immorals, i per evitar els
perills que endevinaven per a ells
en allò que essent just, lògic i perfectament licit i previst per la !leí

ello qualificaren d'immoralitat esgarrifosa caigueren en una de molt
pitjor, sense precedents ni imitada per ningú: caigueren en la

Immoralitat, politicament inqualificable, d'incloure a la seca candidatura el nom d'un dels seus enemies i obligar-lo a votar a una part
considerable del seu tests. Tot per
evitar que l'esperit de la Hei es realitzes; i amb aquest ardit. que serà
una taca inesborrable en la sera
història, feia acortar la coalicid que
els hauria vençut totalment, frustrant sense escnipol la voluntat del
noble de Catalunya.
Aquests immoralistes són els que
as-ui ens tornen a titilar d'immoral s , d'inconseqiients, perquè ens
harem avingut a una oalicid que
ja s'hauria realitzat al segon torn
de les eleccions passades si amb la
seca maniobra reprovable no l'haguessin frustrada. Per a un catalanista republicà que no es deixi ofuscar per prejudicis ni per casuismes
esgarriadors, la reacció violenta,
trémula, dels homes de la Lliga
c-ntra els que ens havem avingut
a coaligar-nos tot conservant intacta la nostra independencia i la
rastra significació de partit, Es la
rdllor prova que hem encertat la
defensa dels ideals que repre s entem. Aquesta prora també era prevista; si alga dubtava de la legitimitat del nostre determini, la réplica
s,.e les dretes que la Lliga cohesiona
has ia d'aclarir la qüestió. La seva
indiferencia batirla fet racillar algú: la seca indignarle., els seus
vacs incontrolats als nostres bornes, han tranquillitzat tothom.
Hem fet el que hadern de fer com
a catalanistes i republicans esquerr: s tes: el poble i el temps ens jutja an a tos, plegats.
El que sorpren mes, pera de la

ta, avui que crèiem haver aatiafet
els desigs de la Lliga, el' nostres
honren atrauen els pitjors dicteria,
les grolleries mis baixes dele que
davant del poble de Catalunya pretenido passar per models de tosrecrió i d'equanimitat.
1 is que l'ideal de la Lliga ha
estat sempre dividir la politica catalana en dos camps: un de persones honestes, preparades i ben
vistes per determinats estaments,
i un altre on shi acollessin els in-

CATALANES»
Parament pronunciat ahir por rädio Pel
senyor L. Nicolau d'ayer

El senyor L. Nicolau d'Obra devane el miedica de Ritio Barcelona

Ciutadans de Barcelona: Vine a
parlar-vos ara en nom de la Coalició
d'Esquerres Catalanes que van a la
Huila diumenge vinent, i encara d'una manera mes particular en nota
d'Acció Catalana Republicana.
Acció Catalana Republicana ha
estat sempre un partit proporcionalista, sempre en les seves campanyes
ha mantingut com un dels seus principio básico, el propugnar per la representació proporcional. No existint, pece), encara en la nostra legislució ni en la legislació de la República, ni en la legislad?) de Cataknya, una Ilei electoral, segons el
sistema proporcionalista. els catalana
hern propugnant les aliances dele

partits afins. Aquesta posició nostra,
adoptada des deis principis de la República, hem ;ist amb goig que
aquesta regada ha estat acceptada
per tots els altres partits catalans
d'esquerra.
Aquestes eleccions, encara que siguin unes eleccions municipals, san
en el fons unes eleccions de carácter eminentment politic. Les dretes
van a la lluita formant un bloc compacte, des de la Lliga Regionalista
fins als tradicionalistes. El republicanisme de circurnstáncies de la
Lliga, no ha trobat cap inconvenient
a aliar-se per a aquesta Huila amb e/3
nionirquics tradicionalistes; és que
volen fer un front tancat de dretes
i en fer això pretenen, amb un maquiavelisme de rebotiga, que les es
querres vagin a la Iluita disperses.
Són politiques aquestes eleccions,
principalment, per causa de la Lliga
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Regionalista. Ella amb una maniobra hábil, pera de baix astil, va escanyar les eleccions eminentment
Pcilfficlues, les eleecions legislatives
del x9 de novembre. Va impedir que
aquestes eleccions tinguessin un segon torn, en el qual el bloc d'es-

A la una de la matinada d'ahir
va cridar poderosament l'atendí) dels
transeúnte tocatardans, un cartellavis de la Lliga en el qual es recomanava al poble de Barcelona que
Ilegis "els diaris" de divendres per
tal d'informar-se dels "procediments
que pensen utilitzar l'Esquerra i els
seus aliats per guanyar les eleccions
"sigui com sigui".
Prop de les dues de la matinada,
quan els fets dels quals a continuada donarem compte als nostres lectors, encara havien de produir-se, un
"impacient" va etzivar la noticia
sensacional.
Segons afirmara l'"impacient alee.
tor", en tres escorcolls rerificats per
la policia en altres tants Centres
d'Esquerra, hom havia descobert
gran nombre de cèdules falses, destinades a procurar la documentad ó
a innombrahle3 elector: també tal-

Interrogàrem el conscrge de lentitat, senyor Ramon Blanc, el qual va
donar-nos dels fets la segnent vertió:
Pels volts de les dues de la matinada d'ahir, quan totes les Persones
que habiten la casa ja es trobaven
descansant va personar-se el jutge de
guardia arnb el corresponent aute d'entrada i escorcoll, i al qual acompanyaven, ultra un agent de seguretat d'uniforme, una vintena d'individus elegantment abillats.
El jutge requerí el conserge per tal
que U llaves les claus de les diverses
dependències de la casa, i seguidament
comença l'escorcoll. Aquest va durar
una bona estona. Com que molts deis
calaixos de les Sanies de l'entitat eren
tancats i el conserge no tenia les clans
en el seu poder, un individu proveit
de rossinyols i claus falses els aná
obrint d'un a un.
Escorcollaren tots els llocs imagina

querres hi hauria triomfat, perquè
miman els vots de totes les candidatures d'esquina que Iluitaren a
Barcelona, obtenien una gran majoria de vota

La Lliga també denla carácter politic a aquestes eleccions, perquè els
sena prohoms no a'han estat de dir
que si aquestes eleccions properes
eren guanyades ese ella. plantele•zion el problema al Parlament de
Catalunya. En les eleccions de diumenge vinent, doncs, el nostre noble
ha de dir una paraula, paraula definitiva. Els fets contra els quals es
inútil de rebeHar-se, els fets que ens
imposen, adhuc contra la nostia voluntat, donen una transcendencia insospitada a les eleccions de diumenge. El triomf que obtiogueren les
¿retes en les eleccions legislatives,
triomf obtingut per la desunió de les
esquerres, no és un moviment pendular, és un moviment natura:Mita
i potser necessari de desviar el règim
dintre del règim, ara més cap a la
dreta, ara mis cap a l'esquerra, sind
que va ésser clarament una reacció
contra el regim.
(Continua a la Pagina 3, col. 5)
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cartel/ que la Lea ha plante per Barcelona

sos, i un veritable arsenal d'armes 1
municions.
Amb el "mordent" del cartea cridaner, la noticia va córrer per la
ciutat amb inusitada rapidesa. Tothom en parlava, i arias la veu popular va determinar clarament el
Casal del carrer Viladomat, com un
dels Hoce escenari dels fets.
UNA INFORMACIÓ SENSACIONAL FRUSTRADA
Per tal de comprovar el que podia
haver-hi de cert en els esmentats
rumors, ens trasIladärem al Casal

que l'Esquerra té instaHat en un
immoble del carrer Viladornat, n. 83.

bles; pels armaris, sota l'escenari que
hi ha a la sala d'actes, etc. El senyor
d'edat madura que acompanyava el
/ Inge no es donan mai per satisfet.
Mentrestant, un d'aquells

vint indi-

cidus dels quals hem parlat abasta baria tallat els fils del telèfon, privant
aixi tota comunicarle) amb l'exterior.
Per fi, hom va arribar a la conclusió que a l'esmentat local no hi
baria res del que s'hi havia anat a
cercar. Va aixecar-se una acta expresiva d'haver-se efectuat l'escorcoll
atnb resultas negatiu, i després d'invitar el conserge i la seva mare a que
la signessin, van retirar-se ei jutge i
els setts acompanyants, ocupa-nt quatre
cotzes.

ESCAMOTS DE LES DRETES
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La Lliga, a la recerca de
sensacionalisme, s'a p u lila
una "planxa" que passarà
a la història

Una agressió a la Redacció
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¿Acompanyaven el Jutjat uns falsos policies?
El Conseller de Justicia i Dret obrirà una enquesta per aclarir-ho
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AMB MOTIU D'UNA DENUNCIA PRESENTADA PEL SENYOR MAINES, EL JUTJAT
FA UN APARATÓS ESCORCOLL EN UN
CENTRE D'ESQUERRA, SENSE RESULTAT

eptes, els estrafolaris, els indesitjables. Mentre pogué donar entenent que només ella era la que
controlara el catalanisme, En Lerroux i els radicals li feien un gran
servei, i per això feia els ulls grossos en tantes coses per tenir-los
sempre al davant. Era un enemic
que la feia Huir. Aquesta situació
be hacia d'acabar un dia o altre;
i tha acabat així que el catalanisme
ha deixat d'ésser un monopoli i un
feu politic per a l'ús particular de
la Lliga. Per a ella els pitjors enemics són els catalanistes auténtics,
els homes èticament inatacables,
que sän una garantia de catalanitat,
de preparació, de solvencia en tots
els ordres. L aLliga no vol patriotes per adversaris; als seus interesaos Ii convenen heure-se-les antli
una altra gent. Tothom reconeix
que la política esquerrana a Catalunya necessitava la collaboració
d'elements disposats a governar i
preparats per a emolir tots plegats
la seca comesa anib èxit, en benefizi
del crèdit i de la trznquillitat de Catalunya: d'aquessr hornee, encara
que vis obcecats cl! la Lliga creguin
que només n'ex i steixen dintre la
seca organització, n'hi ha molts de
disponibles que se senten incompatibles amb l'esperit de classe,
amb el conservadorisme intransigens que inspira la política decrépita, successora dels vells cacicats
barcelonins dels Planes i Casal',
de la Lliga, i que estan dispoistte.'
com a catalanistes, a servir Catalunya i la República des dels Ilota
mis compromesos del Govern.
I aquesta és la realitat i no altra,
i això és el que cou a la Lliga.
ami, és el nostre org-ull, justament, i ha nostra satisfacció. El
catalanisme s'ha estés i ha fecundas
seme< popula-s que fins ara hi havien estas impermeables: en aquesta
zona és o, acampen les forces esquerristes de Catalunya. Mantenir
una disz.rezació a base d'altiveses
de partit hauria estat condemnar
aquesta part importantissima del
ratalanisme. viva i esperançadora,
a una passivitat culpable. Per catalanisme, dones, era necessària !a
coalició de les esquerres, i per a
noy altres, ara i sempre, aquesta será
la invocació que decidirá els nostres

determinis.
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«EL PER , QUE DE LA UNIO
DE LES ESQUERRES

i ndignarle) dels capdansers de.
Lliga Es que abans ene atiaven a 4
aj untar-nos amb l'Entierra, pague
de ixéssim d'Eme une *esa, un entr ebanc, dintre la politice catalana.
Ara s'ha vist la aineeritat d'aquelles ICAMPANTA
ELECTORAL D'ESQUERRES CATALANES
i nvitacions, la hipocreaia dels seus
atacs; perquè arel, que ens hauria
la pàgina 3, l'anund deis artes electorals que
wat intolerable nomds la ~Din .Llegiu,
S disgregar lte-iones a~ut.• •
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Ahir al vespre es presentaren al local de la nostra redaccio, Corts Catalanes, $ 89, dos subjecte que demanaren entrevistar-se amb el seuyor)osep Plattes, per invitar-lo a una
festa que shas-la de celebrar a Horta.
El senyor Planes els va ier passar a
un salones, un dels visitants comenels . motius de la viçà
sita.
Lorn que les explicacions resultaren
incoherents i neals confuses, el senyor
Planes demaná mes precisiuns. Altahoces el que les donasa es desconcerti
visiblement, i . en insistir el nostre company demanant mis aclariments, el
company del que parlava, que ja feia
un moment que donara senyals dio paci e ncia, pega un cop de puny al
senyor Planes, i m'A) corrent del salonet cap a la porta del pis, seguit
del seu company. El senyor Planes,
en sortir al passadís darrera dels
seus agressors, crida els dependents
que eren al rebedor de la redacció que
detinguessin aquelis subjectes. Malgrat hacer ssrtit altre personal de la
casa, ¡sornes tou possible de detenirne un; faitre, que era el que hacia
agredit el senyor Plattes, havia fugit
escales aran. acompanyat d'alises dos
subjectes que s'havien quedas al repta
vora l'ascensor, i a la porta del carter es reuniren amb un altre que, segons el que sha pugut deduir per les
reteidncies de testimonis, ela esperava
per protegir-los la retirada esa' cas de

nada la policia, que es presenta, a la
redacció. Interrogat el detingut, les
contradiccions en que incorregué (oren
tan acusadores que la noticia se l'endugué a la "Jefatura'', on finalment
confessi que l'agressor, el nom del
qual es negó a donar, militara, igual
que ell mateix, en el partit cas-li, i que
com que el sensor Planes és el director del settnanari "El be negre", en el
qua l ha sortit un article que consideren molestris, harien decidit aplicar-li
un correctiu pel seu compte. L'afer
passan al Jutjat corresponent.
(Continua a la pagina 6, rol. 2)

El

Preguntàrem a Ramon Blanch al
podia afegir quelcom, i va respondre'ns que Cmicament recordara que
hom anomenava "detective' a un dels

individus dels quals hem parlat abans.
Acabà dient-nos que tenia la impressió
que la major part d'aquests subjectes
pertanyien a les Joventuts de la Lliga.

UNA DENONCIA AL JUTJAT
DE GUARDIA
Tal com havra endevinat el lector,
l'anterior diligencia havia estat motivada per una denúncia presentada
En electa Durant la guardia de

dimecres, l'advocat senyor Enric
Maynés estigué repetidament al
jutjat. A la tarda, hi comparegué
aconmanyant un individu jove, del
qual va dir-se més tar el que hacia
anat a ratificar-se d'una denúncia
presentada amb anterioritat.
(Segueix a la Pag. 4, col. 2)

lerrouxionte no deixik "huellaa"
a l'Ajuntament

'
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L'altre dia rellegia la noveHa potser mis oblidada de Joan Va/era. En
una de les seres pagines aquel bar-je
excepcionalment raonable i sensible es
dol que Felip II no bague. escollit
Lisboa com a capital d'Espanya. Es
sempre arriscas d'especular sobre el
que hauria succeir si Cleopatra hagués
tingut un altre nas o si no llagues sobrevingut a Cromwell la seva pedreta;
però, certarnent, Lisboa hauria pogut
tenis- un geni mas útil (groant en la
sera mateixa peculiaritat) per a una
estructura penin alar diferenciada, i
potser per a l'imptri; almenys Lisboa,
tot i capital de mes petita contraría,
n'ha conservas un: perfornunca, amb
tot el que pugui tenir de precaria, mes
reeixida que no pas la de Madrid.
Tanmateix Felip II, dat el seu propasa, no erra pas: Madrid ha representas históricament el tirat %sudormista (aleshores se'n deis tmitat: unitat religiosa, unitat política). I una
ment lógica bé sap que l'ideal d'uniformitat, diierent del pròpiament imperial (que, en regint sobre el divers,
es refia precisament de les seres balderies per a la conservada d'un poder conjunt), ha de resignar-se a minves i desrnembracions, rar tota deparació escurea la qaantitat
El fat dels pobles, de totes passades,
és mis elästic que no l'imaginen els
tradicionalistes; i qui recolzara sobre
aquesta veritat i gosarà reíd, será
politic. Madrid, emmotllat de triar de
temps per a río d'un regla artificial, ha pogut semblar, en algunes
arinenteses del nou, poc aplomas i maldesee com a capital republicana; pera
ja ha après qui-sap-lo; i la sessió del
Parlament en la qual tingué lloc l'homenatge impressionant a Macià, n'és
una demostrad?) convincent. Ben mirat, al capdavall, res no va: d'un principi pur en la naturalesa cortegnda,
sind d'una antinamia; i el geni enteVa, capee de sostraure's a l'apreciació deis fets que es dilueixen, per!)
' que encara no colpegen, i susceptible
de darles erran ven visions en el silenci impertorbat de l'erm, esdevé realista davant del fet coet, i liarais
troba ridiculament menuts, i impoadbles, els Albinyanes. •
Tot i aixb, Barcelona no pot renunciar al seo paper, no pas de capital
oficial, sind de capital dinámica ¿'Espanya. Aci passa quelcom de la dualitat Milà-Rorna- La vinent nafta
electoral ens dóna l'opció entre la iniciativa peninsular, o bé una mena de
recaiguda en el provincianisme. ¡Quin
trist argumen no és aquest, repetit
pels nostres principals adversaris, que
convé que triomfi a asalta:ya una força adient a la :luna de mel Lerroaxdretes ! Sentiment no sols deaunciable
en nom d'una catalanitat substancial,
sind per compte del mis elemental sentit polftic. En aquest Parlament <treta,
els moments vivents hart estat de sensibilitat esquerrana; les dretes s'hi
dissimulen, hi viuda mig entaforades,
han temut d'asstunir el poder, no cerquen sine) de retallar, de fer passar
petites negacions provisòries. I en el
lerrouxisrne, la part afecte, assenyalada, no ha pas estar el senyor Alba,
el senyor Iglesias, ni la Colla dels
Mudats per tot dia, sine, el sector decantat a l'esquerra, més solidaritzat
amb el to de la Constitució. Catalunya
tindrà més seny si procaces ma represa d'intensitat republicana, i, a tnés, farà millor negoci.
No cal sinó fixar-se en el paper de
la Lliga: alli veurem de quia cantó bufa el vent de l'oportunisme, dogma de
la casa. A la companyia derrotista de
quan la República era governada pels
gabinets Azatia — arnb uns tòpics i
escarafalls que feren possible d'obtenir, per escreix, el vot de les dretes
monärquiques — ha succeit, des que
s'albira, i a mesura que ami precisantse, el triomf de les dretes, Una serie
de moviments cautes encaminats, sense compre amb elles, a restar-ne deci-

didament a l'esquerra, En Josep Pla
va contar-nos axnb quin entusiasme, en
. un moment critic ja alinda, no escLatasen els diputats de la Diga en visques a la República. D'aquell afany
antic d'isser a la dreta de l'esquerra,
han passat a valer ésser a l'esquerra
de la dreta. I és que ädlute el mis
ingenu partidari de la política realista
s'adona que les dretes espanyoles, encara socialment poderoses, politicament eón un mort. Pera per instint
d'honestedat catalana, hem de mirar
que la Lliga no hagi de fer de puntal
"amateur" de la República en els nostres Municipis, i, en un momeat vital,
decisiu per al demä, mantenir-nos
d'ambigüetat. Els oportunistas poden
fer el seu servei en els momean quotidians, pecó no són pas els que decideixen les grans gosadies que converteixen un hell nombre de gent acasada en capital dinamita, com es, i
cal que sigui cada vega& ton, Bar-

necessitat,
El subjecte que queda detingut a la
redacció salsita Hier Eme« Ricord,
i nega obstinadainent que tingués res
a veme amb el que havia fuga. Afirmara que no el coneixia, i havien entrat al pis plegats per pura coaseideucia. Com que ni aquesta negativa era
aatisfactbria • i la nerviositat que demostrara no l'afavoria gene, fou 5,1-

Iza mg

Alai ho diu "Ranoneldn". Za coávi,

celona.

gARNER
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LX PUBLItlITAT
NO; Andemos s enredeep

Toehi; La recoparocciida
¡a A. Novelas;

TENDENCIES

Bizantinismes
ZIIMIMIMMIOVAINAK'2109111..7

>opas de l'apodad d'alga:tu
obres de Salvador Dei 1 la uta
da la Llibreria Catelbnia, encara ha
semblat oportú de cercar la manera
de recolur päblicament l'absurd
del surrealisme en les arts plisti.
ques, 1 recolzar-lo amb els error.
de mapa. En aguaites mateixes
columnes ha publicas recentment el
senyor liare Font un aliegat en
pro del surrealisme i de la pedagogia de les arts sepias normes surrealistes. No em cansaré de repetir
que l'eclosió de la ideología—si et
pot dir aixt— de la inintelligancia,
que propugna el surrealisme, és
una vergonya per a la nostra ge.
mereció, una degeneració que els
nutres descendente ens retrauran
cense pietat, i que no de mis Ilult
el paper que hem de fer els contradictor. de tanta desorientació; per6
cal tenir el coratge de representar
aquest paper, justament pensant en
ele homes que, temps a venir, estudiaran l'actual present deplorable.
La defensa tímida que del surreaNeme publica, dones, Martí Font,
tot i ésser curta, es traba plagada
d'error, fonamentals: la denúncia
de tale errara seri suficient tal regada per a posar en evidincia la
inanitat dels punta de vista defenbate. Ens parla el senyor Font de
la imaginació productora absoluta
de lirisme; primer error, ja que la
imaginació produeix altres accione
i reacciona ultra el lirisme. I si fi
que el senyor Font ha volgut dir
que la imaginació és productora exclusiva de lirisme, també erra, per.
qua les arts plästiques san essencialment arte anti-imaginatives encara que es pugui produir pintura
1 escultura imaginatives; en tal cas
pintura i escultura inferiors a les
anti-imaginatives, aquestes, tan !friques com es vulgui.
Segueix dient el senyor Font que
el tradicionalisme artístic "s'ha opo.
ist sempre a la lijare expansió de
la imaginació instintiva; els conceptes revolucionaria que han cercat sempre la font del lirisme pur
no han eatat seguits pel gran estol
de professionals ni pele profane".
J0 no comprenc corn el senyor
Mard Font es pot escandalizar per
aquestes coses. ¿No és molt natural
que els profana es desentenguin d'aquests trencacaps tan atrafolaris?
D'ultra banda, ¿no és comprensible
aplaudible que els professionala
repugnin la imaginació instintiva?
¿Hl ha res al món mes horrible
repulsiu que les manifestacions de
Tinstint simple? L'instint desproveit del seu valoritzador, la
gencia, equival a l'anorreament de
la sida humana, Es la caiguda en
la vida del protozoari, perqua hi
ha molts animals notòriament armase ¿ 'inteligencia. Sense el control i la guia de la InteHigincia el
pur instint no sconseguin mai la
intuid& virtut emplea, com la Inteligencia, 1 equidistant o conco-

aliene d'aquella.

Segueix dient l'a rt iculista: "Els
academia, en veure en les formes
de l'antiguitat una perfecció insupe.
rabie, prediquen la continuació
imitació d'aquelles, però no tenen
en compte la imitació del principi
pel qual aquello generacions produlren un lirisme; la vida peculiar
d'aquella generacions, Ilur instint,
(oren la base de Ilur personalitat
/Omita. La vida d'avui es diferencia d'avenes en el contente prät.
tic de les qua!, es pretén imitar, tot
oblidant que el lirisme provi exclu•
sivament d'una potencia personal,
Individual o conectiva..." A part que
tots meses penjaments a l'Acedelían no els ereurä n'emú que coneni a fono l'academisme i ele seta
imite, que són les obres medres
dels dos-cents anys darrers, cal dir
que justament yergue la vida d'uní
1 la de tots els as-use es diferencia
de la vida de l'Antiguitat cliseica,
les pintures i les escultures de la
majoria dels artistes que aprengueten segons normes acadimiques es
diferencien de les pintores i escultures d'insignes tant o mes del que
ceo puguin diferenciar les dels artistes que no han pusat per l' ensenyament acadèmic. Es un error la
fraile que refereix un "concepte
präctic" de la vida antiga que l'Academia voldria imitar: aini, di feb.
¡.'Academia propon uns modelo
elliseles per a l'estudi del dibuix,
pedí no per a l'estudi de la pintura
al per a l'acerad post-acolar de la
pintura. ¿Hl ha al Intn res tan difaene de l'art elude cm Tan frenas del segle XVIII, el ingle mis
acadèmic de l'art franca, l'art mis
acadirnic del alón?
"1f ai la imitacib d'unes formes,
per bella i perfecta que fossin, no
en& podria donar la força generadora que lee agenda", el senyor
Fent va dient. — Perú ¿cont pot
existir qui eregui que en copiar una
forma qualsevulla l'artista es pro.
pul tal etss aaaaa ? Potser aquesta
~ofició o la sera intenció se'ns
&eluda amb la frase que a contlanulé la toba, 1 que die Madi CE,
Tatuberiaela Platica interna la que

unes formes nona,
pa ter
i per tan, amb el sentit actual".
Feas di que mata exuberäncia
lateras 40 ie ni pot deur platica,
ara a tot estirar una exuberincia
1/0 plum», la gua el metan 'el

per JOAN SACS
fer viure unes lomea noves com
unta formes veles. Piano pot representar el metete una escena moderna que una d'històrica; el matela una cistella de fruita que una
estatua grega. ¿Que es pot esposar
a qua Matisse prengui per terna
pictbrie una peinera o un ton de
Venus greda? I unes pomo, per
exemple, ¿són formes noves o selles, eón mis o menys objectives,
mée o menys formals que lee Parques del Parthenon? Per al pintor,
un avió o bé el monestir de Poblet
són formes igualment noves o valles, ni noves ni velles, parola tala
atributo no tenen cap importancia
artistica. Si Mit-ti Font es referelx
a l'atil o al concepte, ii hauré de
recordar que cada epoca té el seu
can i el sen concepte de l'art i del
món exterior, concepte i estil que
no cal que ningú s'escarrassi a propugnar, pugnó es generen tots sols,
ádhuc en cada artista que porti alguna empenta. retó cap estola artistica no ti menys dret a reciatras- estil ni contente que la turreslista, la qual, com reconeix el propi
articulista, hauria arribat a esterflitzar el concepte artístic, i aleó fine
al punt de deixar inerte l'evolució,
l'art en un caneen sense sortida.
I tal afirmació seria certa si, en lloc
d'enregimentar una minoria de pintora indotats, el surrealisme llagues
seduit tots els pintors de la planeta. Tote sabem, però, que atonte frases sonores no eón sine
"bluff"; per tant haurem de convenir que, més o menys esquitxat
per les idees irrationalistes d'una
minoria adalerada de notorietat,
l'art aniré fent la seva via tot sorejant-les. Altrament són idees
d'anti-art: el surrealisme vol aseasamar l'art de seguida d'adonar-se
que se li mor a les seves mans pe-

cadores.

Per fi cal denunciar també l'error,
un xic massa esta, de la fertilitat
artística dels paltos q ue aplicaren
les normes surrealistes a la pedagogia de les ara: Mèxic, per MESple. Fa vint anys que dura aquest
ensenyament a les acoles de Belles Arts i ädhuc a les elementals
d'ensenyament general, de Mita;
en fa deu que ha quedat estro>
cada la vida, ja migrada, que de tot
temps portasen les Belles Arta a la
República mexicana. A /desde ja
hi ha esma ni per a inventar lee
miseriesa peeudo utistiques que un
dia pogueren empescar-se els Picasso
i sub-Picasso de ragiotatge parisenc.

Descoberta d'unes pintures
murals, romäniques
La Secció d'Estudis del Club Excursionista de Onda acaba de comunicar oficialment a l'Institut d'Estudis Catalans la descoberta d'un
'beis decorat amb pinturn romänigua, portada a terme pel vocal
de l'esmentada Secció senyor Miguel Bus&
L'origen d'aquesta descoberta es
deu a qué el senyor Braeó, repassant les pies itineraria del meritissim excursionista Artur Osona, i
mis concretament la corresponent
a rAlt Pla de Barcelona i Bala
Valles", en la qual hi deseriu Veaglisia de Sant Iscle de les Feixee,
descripció que li interessa i ii fiu
venir desig de visitar-la, resultant
de la uva vieita la descoberta de
les esmentades pintures,
Muerta església es troba situada
a la serra de Colleerola, al lona
d'una vall i voltada de terne de
conreu i buco, entre Horta i Sardanyola, equidistant a una hora escasea deis esmentats
L'església de rominica, però donadas les moltes modificacions i
addicions sofertes, exteriorment dóna la impressió d'ésser una obra
moderna. Interiorment també ha
federe algunes reformes, pub conserva integra la uva volta de canb,
retorçada per un are teral, és relativament «pajosa i completament
pintada imitant paret de pedra.
El seu altar mejor is un retaule
del renaixement, dedicat als sus
patrona Sants Iscle i Victòria.
Aquest altar, conjuntament amb un
embl de fusta, pintas com la resta
de l'interior, separa la nau de l'absis ¡ queda aquest completament
isolat i tantas . Darrerantent horn
es doné compte d'una petisa porta
que posase en comunicació amb
l'interior de l'esmentat absit. Paró
observat el set: interior solament
s'ademaren del sea estat d'abandonament.
En la primeta visita efectuada pel
•nyor Bresb a l'interior de rabea
s'adora que, grácies a haver caigut
part de l'arrebossat modero, quedasen al descobert unes pinturas
sus dubte rominiqua, poc
donad*" les dolemos' condiciona de Iban 1 de netedat.
En una abra visita, acompanyet
d'uns amics, entre ella el jove artista A: 1(. • I.ajrisa, ea feren carric
de la uva valor pictórica, i essent
difieiliesim de treure'n fotografiee,
en tragueren uns apunta.
Aquista pintura representa l'Ado
deis Reis d'Orient a l'Infeste-ració
Jesús, i és interessantissim el best
de la Marc de Diu, malauradament
escapçat per una grossa esquerda;
es veten completament des dele
Reis ¡ la mi del tercer, oferint els
sus presenta; es veuen a mis divasos trossos de pintura en abres
Bou de l'absis, molt especialment

•es la ave pon superior dreta, os
es veu ~id senara a- Ligera
d'un sant i part intla fria.
La representaci6 de PEpitanfa, en
la pintura romänica a Catalunya ,
cal representada també a' Santa
Mark de Tabula, Estera ¿'Aneas i

Barbad,.

La técnica, els colore i la dispodejó de les figures d'aquestea
tuco denoten deser del segle XII.
No obstant deixem per a les personen tècniques el datar aguaita fine
ara inèdita pintures.
Ara cal que aquesta nova aportullí de l'excursionisme al tresor
artIstic de Catalunya sigui recollida
fervorosamene, completant técnicament el deserostonament de l'arrebosaat que encara tapa la resta de
pintura, restaurar-la i traslladar-la
al Muten d'Art de Catalunya, actualment en installació, per tal de
completar la gran sirle de pintura
romänica, amb aquest , exemplar, que
es distingeix dels altres que ti el
Muten per fuer una de les pintures romäniques obrades mie prop
de Barcelona.
El Club Excursionista di Grieia
i la seva Secció d'Estudis ha rebtot
mollea felicitacions per la tasca pro.
fitosa que realista, com aixi muele
les ha recollides el seu consoci senyor Miguel Brasa. al qual ens plan
de trametre públicament la nostra
mis sincera enhorahona.

per Albea Juera>
lagar, per Otte Mame. 1
bes cinema, testa 1 alarte per3 ¡o..
Les orientado» del Gavera
my Palau, Sebo*ac.N A
R:
oliver, etc. landre& el tan 1 Bravata
da Ia Geuerattat
de ractriaitat mis vivint.
* Heme de Negra, artiata, heme
de carrera: Le pu:lucir av da
cites diari.
* Les "Ediciine Proa",
prosseguint la leva benemérita tuca,
han Rasgas aquests diez al ntereat
volum 63 de la coneeci6 "A Tot Vent".
L'obra publicada es la novella de Maria Tereu Venta: "Final i preludi",
que representa, indiscutiblement, un
pas endavant en vistes a la resta de la
producció. ja nodrida, d'aquest remar.
cable autor. - La mateixa Editorial
publicará, a darrers d'aquest mes. la
traducció catalana d ela gran novella
de Tolstoi: "Arme Arruina". Aques to traducció. deguda a Andreu Nin,
serà l'única 'ntegra que s'haurà publicas a Occident.
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"L'art de prolongar la lomntut la

vida", confeti:ida pa doctor

del
nostre pudor
Medren

Els 74 anys

Avui. quan, no insensibles al diapasó que ha somogut, arreu del
món, l'estancament inevitable de
tantes falses estètiques en un moviment de reacció airejadora, tant de
joven, a casa nostra, fan marxa encera — puix que frenar, no deixar-se
portar més per aquesta follia universal de fa vint-i-cinc anys, és tant
cont fer inarxa enrera—, Inoviment,
aquest, de redrceament dels vells
conceptes, que també és de ritme
universal, fa bonic de veure seguir
un moviment invers, ascendent, a un
artista que, havent conegut els honers oiicials, havent-li l'èxit esdevingut familiar, en comptes d'anquilosar-se, es mou avui dia en una
Órbita de revolució permanent.
Aquest home de 74 anys, que pinta amb l'ambició i la despreocupaci6. d'un }mine de 27 i, diu que
"pinta per a ell", perqué així satisfi
aquella necessitat tan intima del ver
artista; aquest /torne és un borne cúnegudíssim: Es Elisi Meifrin.
/deliran porta una quarantena de
tales per a ensenyar al públic, que
valen per tot una obra d'un artista.
Aquesta darrera etapa de Meifren
seré exhibida a la Sala Busquets,
dena, dissabte, dia 13; durant els
quinze dies que seguiran podré examinar-se detingudament asolea fruit
~alije de tardor. Del "Port de
Valldemosa", una de les teles que
figuraran en la susdita exhibició i
que mis ens han fet recordar objectivament la Illa Daurada, fina a l'antftesi de la platja de Cadaquers, en
un cap al tard (no se el titol que
portarä en el catäleg), es descorre
una lliçó viva de dialèctica pictòrica,
de simplicitat —ell ha pogut, com
ningú, desfer-se de l'enfarfec dele
bagatges— que és un exemple per
a les generacions que caminen a les
palpentes.
D'aquestes dues teles, que eón fites de la seva producció, n'he vist la
síntesi en un altre aspecte de Cadaquers, en sol ponent, que assenyala
el punt mäxim, per avui, de la corba
ascendent d'aquest artista. Aquesta
tela, mis aviat de petites proporcions, ens ha fet redeseobrir Meifrin;
afeifren, l'home jove i tnadur alhora, el Meifrin de 74 anys, que per
a nosaltres sois en té 27; madur de
tacnica—l'ofici, en un joiós retrobament de la noblesa—; ofici, técnica, que no pas "procediment"
sinó espontaneitat. I sola la gent intelligent sap coneixer el valor eaquesta espontaneitat, aconseguida co
el sacrifici, en la baralla, en tanto
claudicacions i redreçaments... tot
aquell cami dolorós que cal seguir
per trobar i retrobar-se.
Aqueas redescobriment de Meihin és, en nosaltres, un simptoma
mis d'aquella posició amb que iniciavem aquest article, de recerca de
l'ordre perdut, de retrobament de la
nostra personalitat ètnica, recolzantnos en les coses sblides i racials
nostrades, i la darrera producció del
pintor Meifren n'és una— i no és
pas poc — en la qual podem comptar-hi.
MACIA PASQUAL

EL

CORREU D'AVITI

* Art, Esplai, D'Aci i d'Alta:
beu- vos ad tres revistes en llenita
catalana tan superiors a les publicados gràfiques madrilenyes que corrompen el gust, la sensibilitat i El petrietisme del ciutadá q ue Sé la babieca de comprar-les... Són tres revistes
tan superiors, que ni tan sols no hi ha
lloc a comparació. - Catalunya i la
Llengua Catalana triomfen de nou sobre la premsa d'importaci
ó.
* "Mirador'. — El Isómero
d'aquest setmanarl, posat 'hit a la venda, fe del mis alt interis. Vegeu:
Aquests senvars de la Rambla, per
J. E. Bartrine: El monos., d'Esedria,
per Josep M. de Segarra; Cent aays
de centralistrie, per Caries Capdevila;
eeetries eer el deetnamtnt, per

Arnold Lorand
tot temps ha interessat als
homes el problema de la longevitat
i del rejoveniment. Sembla, pero,
que no en totes les èpoques de la
Història actual interés hagi tingut
la mateixa intensitat. Trobem períodes on a penes sen parla; sembla que tete els humane s'hagin resignat a Ilur terrible condició de
moridon i d'envelliders... "Hem de
morir"... "Hem d'envellir"... I davant aquest doble veredicte inexorable, la gent ha acotas el cap amb
resignad& Però. en altres èpoques
— i la nnstra n'és una — s'ha comprovat un delit furias de prorrogar,
almenys, els terminis d'aquesta doble sentencia. Els bornes de ciencia
i els "xarlatans" atrevits han maltiplicat aleshore3 Ilurs recerques i
Hure fórmules...
No cal dir que l'iHnstre doctor
Arnold Lorand, que avui, divendres,
honorara la catedra de Conferencia
Club, pertany a la noble falanx dels
homes de ciencia que es preocupen.
seriosament de l'art de prolongar
la joventut i la vida. EH no ve pas
a proposar-nos que venguem l'anima al diableo EH no Mereja meravelles ni prodigis. Es un veritable
home de ciencia que escomet l'etern
problema del decantament de la naturalesa humana vers l'ancianitat i
vera la mort amb les dues caracteristiques del seu esperit: l'originalitat j l'atenció respectuosa a la critica i a l'avanç de la ciencia a fi
d'anar-hi ajustant les seves concepcions.
Tot i que el doctor Lorand no ha
fet sitió episòdiques estades ale laboratoris i a les clíniques i no ha
estas sinó un metge pràctic, sense
altre material que els malalts que
van a curar-se a Carlsbad, ocorre
que la biologia endocrina actual li
deu algun dele seus conceptes generals.
Al costat de la seva ciencia profunda i del seu instant ceder, el
doctor Lorand posseeix un concepte
prou clar de la complexitat de la
vida per a no donar é!s seus preceptes higiénica un caracter categòric
i absoluto Resta sempre humà, relativista. discreto 1 com diu Marahón
en un pròleg a un seu 'libre traduit
al castellä: el doctor Lorand és un
guia expert que ho sap tot i que,
per tant, sap mentir una mica i callar molt quan la pietat ho mana.
Heus ad la llista de les seves
obres: "Old Age detened", obra
traduida a dotze idiomes i publicada en edició espanyola a Barcelona, "Editorial Orbis" (próleg del
doctor Marafión); "La nutrició racional", escrita en alemany i traduida a quatre altres idiomes: "Les
malalties de la memòria", escrita en
alemany i traduida a dos altres
idiornes; "La intelligencia humana
i el seu desenrotllament", obra escrita en alemany i traduida a l'angles, l'holandès i el sueco
La conferancia del doctor Arnold
Lorand tindré lloc a l'Hotel Ritz,
avui, divendres, i començarà a les
set en punt del vespre.
* A. E. P. — Arad, divendres, a
les vuit de la veta, tindra lloc la
inauguració del curs d'Història de la
Ciencia que ha organitzat la Secció
de Ciencies d'aquesta entitat. El conferenciant doctor Cosme Redes desenrotIlara, durant el euro, entre altres,
els temes segitents: La intelligéncia
dele Ximpanzés. La mesura del temps
a la Caldea 1 a l'Egipte. La Ciencia
a Gracia. L'Estola Pitagórica. L'experimentació en l'obra medica de Hipocrates. La primera Universitat i Biblioteca. L'Astronomia i Ptolomeu. La
mecitnica d'Arquimedes. Leibnitz i el
cilcul infinitesimal. Influencia social
de la Ciincia. La Ffsica de ?Mane
L'Astronomia física del segle XX.
* ASSOCIACIO D' AP AR ELLADORS D'OBRES DE CATALUNYA. — Demà, dissabte, a les set
de la tarda, es reprendran al seu estatge social les conferincies que sobre
"Formigó Armat" donava l'enginyer
senyor Jesús de Santiago.
* INSTITUCIO CATALANA
D'HISTORIA NATURAL. — Demi, dissabte. celebraré l'acostuniada
sessió científica me q sual, curresponent
al mes de gener, l'Institut ¿'Estadía

Catabas.

L'OPINIO, en un intereasant arark, e, metro kok »tefe per ,ke
orienlocioni mena .tei neo Caven
"En primer ternte, trobem euer-

lada la publicadb de les mencione presea tot seguit d'asa-hl),
perque d'aquesta manera ils ciutadans ens assabentem de la feina feta
podan anar seguint snetódicament
la tasca que es realitza. Abans, ele
acorde no eras divulgase ni amb
tanta rapidesa ni amb tanta concreció, i es donava, poseer, maese
imporancia al caire potaje i mas sa
poca a l'aspecte administratiu.
Es d'elogiar sense reserves la submissió al Departaanent de Governació de tot el referent al Cos de líos
sos d'Esquadra, que fins ara depenia de la Presidencia. Encara que
la signatura del «mulle, primer
avalas les disposicions sobre els
Mostos, es donava la paradoxa de
sestee un Cos destinat a mantenir
l'ordre públic regit per un ° r e g ul a me distint del que tenla cura dels
restante coseos amb finalitats ¡dansigues.
Creiem oportunissima la suspensió
dels concursos anunciase de personal , el nomenament de la Ponéneia
de dos consellers per tal de procedir
a la confecció d'un pla d'organizacid de la burocracia de la Generalitat. La prometenea continguda en
la declarad(' feta pel president de
la Cambra sois podré Ener una rulitat benefactora si es porta ?sepan
auster fina ella on calgui. Les finances de l'Estat autònom imposen
una redutti6 implacable de despe
les, especialment en 8116 que faci
referència al personal. Ens hem
d'avenir a 'a idea que som pobres
i, per tant, hem de pledejar de pobre. Slan comes errors que cal esmenar sense negligir l'eficiència en
els se veis.
La anatema cosa diem dels acords
restants.

Hauria estat fatal, per a la implantació de l'Estatut, seguir una
política de màniga ampla respecte
a despeses. L'eufòria natural produida pei gaudi de les nostres llibertats tenia el perill que ens lliuréssim a lirismes contraproduents.
Tota descentralització es cara per
ella mateixa i cal compensar-la amb
la retenció dintre l'esfera dels bona
propòsits de tots aquells plans bons
en esséncia, pera d'aplicació ajornable, fins al moment en que la situació económica de la Generalitat
els fan; possibles. •
Fent-ho així no sols donarem un
alt exemple als pobles hispanies
abocats a l'autonomia, sinó que farem caure el ridícul damunt d'aquells polítics centralistes que ja
vaticinaven una desfeta. A la nostra terna hi ha moltes coses per lee
i cal que comencem la casa del
"self-governement" catalä pels fonarnents, no pas per la teulada.
Anem molt en compte a crear abans
de consolidar; posem primer en tot
el seu va:or el que tenim.
Si el Govern persisteix, com es
de creure, en el cami empres, els
enemics rebran un cop infinitament
mis fort que el que els pugui venir
de tota propaganda política. Fixemnos com exploten en la present campanya electoral les falles de l'Ajuntament barceloní que s'esta acabant
com les inflen. Agafen amb preferencia el caire administratiu perqué l'altre, el polític, els Es desfavorable. D'una badada, d'un error,
d'una deficiencia, en fan un afer
gran, i, amb tot, aquest Ajuntament
els ha pagat sempre "religiosament"
el cupó dels valore municipals, gel.
rebé sota a llurs mans, i ha hagut
de carregar-se les disbauxes de la
dictadura i dele Ajuntaments on elle
manaven. Callen les causes del deute municipal afereidor, nascut de
llur gestió, i dissimulen el fels de
la burocracia creat per regionalistes i lerrouxistes en actuar sovint
en afectuós maridatge.
Adhuc s'atreveixen a atacar una
de les obres mea glotions acomplides, la de la cultura, amb argumente com aquell que la població
escolar dels grups dels ex-convente
de jesuites es nodreix de nois que
viuen maese lluny de l'estola, com
si l'Ajuntament tingués la culpa
d'haver-se bastit aqueas edificis en
barriada aristocràtiques.
Administrem, dones, amb seny
austerit at i la democracia catalana
sabré demostrar a la Generalitat
als seus homes l'adhesió que es
mereixen."

El miting de la Monumental vist des de Madrid
EL SOCIALISTA, en un editorial
importantissint, i de veritable interh
per o les relaciona del catalaninne i les
Amurres esponyoles, replica d'una manera contundent a ¿"A B C", que ha
estrit, amb tulio del miling de 10
Monumental, "un dele anides mil
antargs de la 3,141 notes ¿poto".
Dila ame bielda vista de refiera
de Catalunya, "El Socialista":
"Muy hondo les duele Cataluaa
a los monárquicos Pero no es Por
el Estatuto en si, completamente
inofensivo, ni por supuestos peligros, que el mis lerdo sabe que no
existen, para la unidad nacional, ni
por la suerte que pueda correr Cataluña en su nuevo avatar político,
sino porque el golpe mejor centrado, más duro, que se ha dado a una
posible restauración monirquica o
a un golpe de Estado de %%MI».

tiene ea instrumento: le. autortornia
de Cailuda.
"El Estatuto de Catalana — afirma el "A B C"—fui el precio de
una prestación revolucionaria, y asf,
con toda claridad, lo reclamaron
siempre los nacionalistas" No queremos creer que el articulista gusta
del cutlivo de la inepcia. Nos inclinamos, más benévolos, a suponerle,
como lo está, interesado en engallar a sus lectores. Pero de éstos,
¡Mato admitirán la trapaceas?

¿Puede sostenerse con seriedad que
un compremiso, supuesto que ve
hablara producido según relata el
colega, en un Comité revolucionarlo es suficiente baumenta para decisiones de tanta jerarquía? Por
igual procedimiento pudieron comprometerse un grupo de portugueses a realizar la unidad peninsular.
Y qui, ¿se habría logrado, triunfante la revolución? Bien claro esté
que la autonomía de Cataluha, si
quedó delineada en San Sebastián,
no sólo era posible y, en consecuencia, aceptable, sino, al. advenir la
República, de toda inevitabilidad.
Decir que el Estatuto, en su significación auténtica, es el capricho de
un grupo de hombres de aquende y
allende el Ebro, es un disparate. La
prueba mis concluyente y eso es
lo que irrita al "A B C" — consiste en la adhesión de toda Cataluña, en unos sectores más fervorosa que en otros, a la autonomia.
Con Pacto de San Sebastián, sin
Pacto de San Sebastián, Cataluña
hubiera sido, implantado el régimen republicano, autònoma. No
hay modo de conceder o negar autonomías en vísperas de una revolución si el otorgamiento o la negativa no responden a una realidad
histórica y se hallan respaldados
por loa deseos y la voluntad autonóznica o anexionista de las regiones en litigio.
Tratárase de un compromiso de
banderias amancebadas, como arguye el "A B C", ¿y que quedaría
a estas horas del Estatuto de Cataluna? ¿Qué seria de la descentrali
ación, acordada, en ese caso, en el
aire, alegremente?
Cuando un grupo de republicanos
se reunió en San Sebastián surgió
fatalmente el problema de Cataluaa.
Problema sencillo en definitiva,
pues no era nuevo. Fundamentalmente, Catalufia se declara incompatible con la monarquía centralizadora e imperialista en todas sus
manifestaciones de autonomismo.
Obtiene el Estatuto, reivindicación
de una burguesía rapaz y de un
sentimentalismo sedimentado en las
capas populares. El problema estaba
ahí, vivo e irrehuíble. La República
no podía negar el Estatuto sin fomentar la guerra civil y exponer al
Estado a los tumbos y retumbos de
la monarquía. La paz se ha hecho.
Paz de Cataluña con Espaiia. Pero
la guerra de Catalufia con las oligarquías absorbentes y tiranizantes
de la meseta persiste. Cataluña da
un solemne repudio a las secuelas
que ha dejado aquí la monarquía.
Con estas no se entendió antes,
cuando eran Poder, ni se entiende
ahora, que aspiran a serlo. La unidad se ha roto. No la unidad de
España, sino aquella posible unidad
política tan importante para reducir a la periferia mediante un golpe
de Estado. En ese sentido, Cataluña
es libre. Tiene todo lo que necesita para discrepar con aficacia de
un fascismo nacional o de una sorpresa, militar o civil, contra la
Constitución.
De ahí el nervosismo del "A B C".
Con una Cataluña izquierdista, por
burgués que sea ese izquierdismo,
la España proletaria está defendida
contra el golpe de Estado de derechas. Esa ha sido la significación
del mitin del domingo, y no otra,
a nuestro juicio. NI ha habido frente de izquierdas burguesas ni compromiso alguno. El mitin de la Monumental, tal como nosotros lo interpretamos, ha sido un acto que
no puede ser relacionado con la politica de ningún pírtido. Cataluña
es cantón aparte en estos momentos. Y el mitin que tanto ha herido
al "A B C" no pasa de postura
estratégica en torno a un ,reducto
nada despreciable, independientemente de cuanto hace y dice la cía
se trabajadora y los republicanos,
cada cual en su campo, tanto en
Catalufia como en el resto de Es

principal de loe electores republicanos de izquierda, esos, para Muchos
de los cuales ya representa tan sacrificio el valerse del tranvía, en
buen número han de renunciar al
ejercicio del derecho de sufragio si
se paraliza la circulación de transite r de autbmnibui.
En este sentido la coincidencia de
tales huelga ton las elecciones equivale a hacer política de todo punto
favorable a los enemigos de la República. En su desecho estén los
obreros del ramo de transportes al
procurar el mejoramiento de su condición económica. Pero también he'tense en el deber de no oponer
obstáculos, de no crear dificultades
a sus conciudadanos para la emisión
del voto
Y esto último es lo que deliberadamente, con malsana intención,
hacen quienes provocan luchas de
obreros del ramo de tranvias y autómnibus con ocasión de contiendas
de carácter electoral
Sépanlo así los que, por lo general inconscientemente, se dejan arrastrar a esas huelgas, tan desfavorablemente juzgadas por la opinión pública, a causa de su inoportunidad.
Nadie puede oponerse a que los
obreros de transporte pugnen porque sean reconocidas sus justas reivindicaciones; pero todos los ciudadanos de condición humilde tienen
sobrado derecho a exigir que para
la consecución del bien ajeno se le
irrogue el número menor possible
de molestias, perjuicios y veja:nenes.
Esto será lo que para sí desean
los tranviarios en sus relaciones con
los demás ciudadanos. Y, recíprocamente, idéntica ha de ser también
su norma de conducta."

La Tarragona

d'avui

Lluii de Salvador rublica un article al DI ARI DE TARRAGONA
en afirma — i ham sap que rafirma-

cid is exacta —, que en deu anys
Tarragona ha canviat maltnaturalment. les me:Mires condicione
naturals i gairebi els 11 Cliti.f0j airarlisa arqueològics. Era, però. una
tat marta. Tenia, urbanisticament,
"l'arrecte M'ir de les mis deixades
poblacions africanes”. .4rui is, en canvi, una ciulat envejable. I lot per abra
de qui! L'articulista tus ho dira: per
obra d'un: quants tarragonins republieons. Republicans i M'O de la Diga.
republicans del., que engrasseiren i
honoren les fuleras (.4u-id Catalan4
Republiccua:

"Tots aquells conciutadans que
han deixat ja entera !a joventut saben prou que no exagerem en el
mis minim. Ho saben millor que
ningú aquello compatricis nostres,
esperits selectes, sants aventurers
de l'ideal, hornea no resignats a la
Iluita entre la son, la pols, el fang
i les mosques, que amb prou felones
aptes per a conquerir per si mateixos
el dret a viure i el dret a viure en
ple segle XX, pegaren a volar en
cerca d'ambients mis clara, mes
nets, mis propicis a les nobles inquietuds intellectuals. Penqui val a
dir que, com ens afirrnava el dilecte tarragoní popular avui a la capital de Franca, Josep Sentís, el mal
de Tarragona no era solament el
d'ésser una ciutat morta, ans una
ciutat on abundaven els cadävers
morals vivents arrecerats "al pedris
del sol", o a la rebotiga del braser
erices amb el carbó d'altri.
¿Com ha pogut canviar tant Tarragona en tan poc temps? ¿Qui ha
fet el mirarle? Avui respondrem
senzillament: l'esperit obert, clarivident, progressiu, dels ciutadans republicana tarragonins.
Algú dirà : ¿Pera preteneu, per
ventura, que les minores tetes a
Tarragona durant els darrers temps
de la monarquia són obra també
dele republicans?
Precisament. Aqui esté la gracia
del miracle. 1 per tal que ningú no
ho pugui dubtar, en dies SticeeSSitia
ho explicarem. Mai com ara no seré
oportú, car tots els ciutadans han
de procurar que regeixin eta destine
de la ciutat no els cacics que l'explotaren i en feren un mitjä d'obtenis negocis, condecoracions i prebendes, ans aquells que li sacrificaren les mis xardoroses Iluites de
la joventut en plena oposició i a
costa de sacrificis morals i material!, quan no de persecucinns i empresonamente."

EXPOSICIONS D'ART

Davant d'una altra amenaça de vaga
EL DILUVIO reculi cia rumors
d'apesta ominoso, i afirma que oi oro
O la vigilia d'enes altres eleccions e/.:
transoiaires os fornessin a declarar en
toga, ternarios a frarassar. Combat
altrament el: que afirmen que aquestes
vagues les plan:raen amb finalitats
angpolitiques:
"Pero quienes tan desatinadamente proceden, ¿no ven que, llamándose apolíticos, hacen política y, lo
que es peor, la mis aviesa de las
politices, ya que en gran manera
redunda en provecho de los monárqUiC01, de los clericales y de sus
secuaces, que son los peores enemites del proletariado?
A esos elementos les beneficia la
Interrupción de los medios populares de transporte en días de lucha
electoral. Disponen de numerosos y
magníficos automóviles para trasladarse ellos y conducir a sus sienes
a los colegios electorales de unos a
Otros extremos de la ciudad.
En cambio, los ciudadano, mo¿estos, que forman el contingente
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tRANS MITINGS per a avui, divendres,
a les deu del vespre

CINEMA COROLEU
Oradors: Manuel Talens, R i card Altaba, Doctor
Cordomí, Emili Granier-Barrera, Carles Pi i Sunyer, Estanislau Duran-Reinals, Josep Dencäs
i Ventura Gassol

CINEMA UNIÓ (Horta)
Oradors: Francesc Rossell i Muntaner, Miguel
011er, Jaume Serra Hunter, Joan Puig i Ferreter,
Ferran Boter, Joan Lluthí i Vallescä i Jaume
Aiguader

CINEMA CATALUNYA (Poble Nou)
Oradors: Pere Foix, Ramon Junyent, Mariä
Martínez Cuenca, Eduard Ragasol, Antoni
Rirau, Martí Barrera i Lluís Companys

denúncies
del Sr. Como.

rera al Parlament Català
El jutge senyor Adolf Fernindez
aforeda, que migué, com es va dir,
a la Generaltat rebent declaració
al conseller d'Economia, senyor Comorera, per les denúncies formulades al Parlament de Catalunya contra alguns funcionaria de l'administració de Justicia, ha dostat al suman una nova orientació, ja que,
segons noticies que tris han arribat,
el senyor Comorera, en la seva declareció, es ratifica en tot el que
digne en aquella ocasió.
Sembla que enviará al jutjat una
nota amb les denúncies concretes,
i la fan quan les seves ocupacions
de conseller Ii permetin.
El suman, corte diem anteriorment,
prendrà un nou impida i adhuc s'assegurava que passaria a tramitar-lo
un altre oficial que el que actualment n'esta encarregat.

(Wlfrod, 11)

Oradors: Artur Ortega, Vicenç Vitaller, Enric
Tubau, Enriqueta Gallinat, E. Granier-Barrera,
Pere Foix, Miguel 011er, Antoni Vilalta i Martí
Barrera

ATENEU REPUBLICA DE GRACIA
(Montmany, 30)

Oradors: Josep Viscarri, Josep Alai, Josep A.
crudo, Lluís Torres i Ullastres, J. M. Francks,
Joan Pujol i Font i Nicolau Battestini

CINEMA BAILEN
Oradors: Mariä Hurtado, R. Bertran i Tàpies,
Joaquim Barri, Josefa Boira, Josep M. Francés,
Marc-Aureli Vila, Mercè Colubret, Amadeu Colldeforns i Pere Coromines

GERMANOR CATALANA REPUBLICANA DE GRACIA
(Santa Agueda, 40)

Oradors: Joaquim Cases, Angel Sabater i Canto,
Antoni Giner, Josefa Boira, Joaquim Barri, Benet
Mori i Amadeu Colldeforns
DEMA, DISSABTE, a les set de la vetlla

DUES CONFERENCIES
El Dr. Jaume Aiguader parlarà de
LA GESTIÓ MUNICIPAL PASSAu..
1 el senyor Carlea Pi i Sunyer de

LA GESTIÓ MUNICIPAL FUTURA
11

La Joventut d'Esquer-

Els aragonesistes

ra Pàtria Nova s'adhe-

i les e'e-cions de

reix a la Coalició
d'Esquerres Catalanes

diumenge
"Estado Aragonés" ha tet pública

la segoient nota.
Patria Nova, la batalladora Joventut nacionalista, ha volgut sumar-se al
moviment patriätie de defensa de la
República i de l'Autonomia, representat per la Unió d'Esquerres Catalanes,
i a aquest efecte ha trames al president d'A. C. R. la següent comunicenó:
- Em plan comunicar-vos que en
e! darrer Consell Directiu de Patria
Nova es prengué el següent acord;
Que, degut a les actuals circumstendes, en que é, un perill no anar tots
e.s bornes d'esquerra-catalanistes
aria unió, i veient que aquesta ‚'ha
rcaiitzat, Petria Nova no pot isser
menys, i s'ofereix al Partit que tan
tsguament presidiu, perque accepti la
re ;stra collaboració ccHeetiv a i Per
elección, a con--sonalepr
sellers municipal,.
També us preguem que publique',
al vostre diari, LA PUBLICITAT.
la nostra entitat i local en la tinta
d'oficines electorals.
Manea d'aqueeta entitat per test el
que sigas en be de le Hibertat de Cataunya i dels catalans.
Pel Comen Directiu de Pätria Novas El secretan, Omiso« Laturre Soto."
etifRI 1IJ ltuf

aturrino, a /U2

"En estas momento, en que la demfxracia liberal e,pahola tiene puesta
su esperanza en Cataluña en ocasión
de las elecciones municipales del próximo domingo, ESTADn ARAGONES recomienda a tode s los aragoneses que vivimos en la Cataluña autónoma voten con todo entusiasmo la
candidatura de la Coalición de Izquierdas Catalanas, por ser la única identificada cese lese e riee lnies de nuestra
nreanisari4n.
; Aragoneses! Po,- la libertad de los
h i spaniena y por la República
feder/1 tue nos ha e. unir a todos,
cumaiia rap vuetrn lehnt el cita II,
ttiZrattir, 3 las
dande

nuierdas Cstalanae."
41.

Els mio p e se nornegref ca e! P

Públic
Avul es possessionere
del cärrec
Pi conseller de Governació, senyor
Selves, va manifestar ahir a la nit als
periodistas que havent estat acceptat pei
Candi de la Generalitat cl nomenment del senyor Toma, Ramo ', i Amat
pel cartee de Corniseari general d'Or•
dre públic i havent lambe estat trames un informe favorable per part de
la Junta de Seguretat, Ii sera donada
posessió del seu cirrec avui, a les
dotze del unta, a la Conaelleria de
Governació, Han ese« cridats per tal
d'asaistir a la cerimònia els capa de
totes le, force, d'Ordre públic i de la
Prefectura. El senyor Selves llegirà el
decret del namenament i despees faná
un petit dissurs de salutació, Ha estat tambe invitada la premsa.

les activitats de la Sociatat d'Atraeció de Forastera
En la darrera sudó celebrada per
la Junta Directiva de la Societas d'A-

Els.sorolls de la
ciutat
SI US MOLESTEN
ELS ALTAVEUS...

AGRUPACIÓ DE RADICALS
INDEPENDENTS

El nou jomisirni
general fOrdre

En virtut d'haver entrat en
Texercici del primer trimestre de
!'any, els ciutadans que es creguin
perjudicats pel funcionament d'altaveus són pregats de competid=
a l'Oficina d'Alterna, del Laboratori d'Assaigs i Estudia pel Minvament dels Sorolls Urbano per tal
de formular les reclamacions que
creguin oportunes pel q ue rPeela
als aparells actualment en funcionament I arnb l'objete d'enllestir el
padre, corresponent, són invitat3 a
fer-ho cm, més aviat millor, fins
al dia 20 del corrent. Secció IV del
Departarnent de Circulació. Carrer
de la Ciutat. 6, entresol.
AVIS ALS INDUSTRIALS
DEL SO
L'Oficina d'Altaveus del Laboratori d'Assaig i d'Estudls pel Minvament dels Sorolls U rb ans (Sec.
ció IV del Departarnent de Circolació) recorda a tots els industrials
afectats pel Carneo] y de l'Ordenança Municipal núm. 33 (venedors
d'aparells sonors, tallers de repanació d'aparells, fabricants d'eparells sonors, etc.), així com també
tots els que tinguin instaHats aparells sonors que serveixin per a publicitat, reclam, esbarjo (cafés, restaurants, bars, espectacles, cinemes,
teatres sales de ball, etc.), robligació de demanar, si és que no l'han
dernanada ja, la deguia autoritzacin
municipal a resmentada Oficina.
Amb l'advertencia que si no ho fan
fins al dia 20 del corrent incorreran
en les responsabilitats P revistes en
les Ordenances Municipal.,

La supressió del sobre
en determinats casos
El Butlleti de la Gencralitat, en el
seu número dahin publicava el seguent decret:
"Primer.—En casos justificats de
trobar-se alean coHegi electoral, abans
o en el transcurs de la votació del
proper diumenge, dia 14 de) mes que
som, acose existencia de sobres del
ruedel oficial facilitats per la GeneraMal de Catalunya, es lliuraran les
candidatures al president de la Mesa
electoral prescindint del requisit del
sobre, previngut a larticle 5.e del decret de 13 de novel:11,re del 1931
Segon.—Els electors del Municipi
de Barcelona queden exceptuats d'utilitzar per a les eleccions del dia
del mes que som el requisit del 'buratnent de les candidatures dintre d'un
sobre intransparent, establert pels decreta del 13 de novembre i 20 de desembre darrers.
Barcelona. lo de gener de 1934."

L'Institut Escala
March"
La Comissió de Cultura es compla a donar a conèixer la creació
de les classes primàries anexes 3
l'Institut Escota "Ausias March",
instaHat a Tediiici del Grup Escolar
de Sarria, carrer de Campmany.
L'ingrés a aquestes classes s'efectuara deis set als des anys, previa
matricula que es formalitzara a les
Oficines Municipal! installades
Palau de Belles Arts.
Els ¡ufanes que sollicitin aquest
Mares trituran ele subjectar-se, en el
moment oportú, 5 l'examen que efectuarä l'Inatitut d'Orientació Prolessional, per tal d'acceptar Finstres
d'emires a les classes trensenyament secundari del referit Institut

Uns periodistes denunciaren al (.60geller de Governació que als cabarets
i neuem e-halls del Parallel novament es
cometen fofa mena d'artes immorals
com fa molt ternps.
Ei , enviar Selsre, pmmete que se tio•
t ron, els sets
cuparia tan
afers Ii he merme s.. .4, te gor
dISQ031t a acabar amb els escOndol.

vitar interpretacions errades. que
els alumnes no tenen dret a cantina
ni al servei gratuit de tramvies:
aquest sera possible únicament en
el ces dr ds mo stss le neeessuat.
d'acerd azul, l'otee económic de la

amoral,,

familia.

Escala.
Es is avinent. també, per tal d'e-

tracció de Forastera d'aguaita ciutat
sota la presidència del senyor Mariä
Rubió i Bellver, foren presos eh
acorde segiients:
Fer constar en acta el sentiment de
la Societat pel traspät del senyor Victoriä Seix i Miralta, de la casa Seix
i Etarra]; admetre con: a socia numeraria el suya: Pau Miguel, Imante! d'aquesta ciutat j el Sanatori de
Puig d'Olerla, i com a socia cooperadora els senyors Derius M, Gonzilez, Jaume Garza, Antoni Jiménez,
Oleguer Pell i la Tabacalera Mexicana,
S. A., tots era de la capital de Mèxic;
recolzar, prop del Patronat Nacional
del Turisme, la instancia que li fou
adreçada pel Foment del Turisme del
Pireneu Catan, dernanant alleugeriment en les mesures preses a la frontera, la qual cosa perjudica l'entrada de turistes al nostre pais; adherir-se a la petició feta per l'Associació Catalana de Balnearis al Parlament de Catalunya, demanant que
abates de posar-se a discussió el projecte de Llei d'Aiglie: Minero-Medicinals i d'Aigues Pures de Regia: sigui oberta una informació pública a
la qual puguin concórrer els interessats; correspondre a la salutació de
l'Oficina Municipal de Turisme de
Tarragona i al seu oferiment de reciprocitat de acracia, com també rebuts del "Fomento del Turismo",
d'Eibissa; cobrir la quota anyal corresponent de la "Federación Española
de Sindicatos de Iniciativa y Turismo'', a la qual pertany l'Atracció;
que una Comissió de la Directiva passi a saludar el senyar Companys, amb
motiu d'haver pres possessió del arre de President de la Generalitat de
Catalunya; acceptal el lloc que ha estat
ofert a la presidencia en el Comité
Pro-Larnasol, destinant a premis per
als concursos de carruatges i distresses la quantitat de costana, i focas- el
dijous, dia 25 deis corrents, per
a la celebració de la Junta general reglamentaria.

La Presidencia manifesté que havien estat trameses sengles comunicacions de condal pel ¡raspas de l'Honorable senyor Francesc Maciá, sl senyor president interi de la Generalitat, i a la familia de l'iHustre finat, al
qual fou dedicada una formosa corona
de flors artificials, i s'acorde que
constes en acta el sentiment de la
Directiva per la pèrdua soferta per
tjatalunya amb la mort de rillustre
patrici, que sabé encarnar les seves
aspiracions autonomistes.
Per la Secretaria General bou donat compte de les comunicacions cebades dels delegats de la Societat a
Marsella, Mónac, Roma, Palerm, Venecia, Atenes i Orà, relacionades amb
rimportant circule automobilista entono de la Mediterrania en estudi que
patrocina la Societat, així com d'altres dels delegats a Malaga, Aranjuez,
Londres, Sant Joan de Puerto Rico,
Mexic D. F., Valparaíso (Xile), en les
quals es detalla la seva respectiva
actuació.
També s'assabenta amb satisfacció
la Junta Directiva de les bones disposicions de la Cornpanyia dels Ferrocarril, de M. S. A., oferint una rebaixa del 55 per loa en els passatges
de les teces Hnies, per tal de poder
establir els trens de turisme Génova
Port-Bou-Barcelona-Madrid i tornada.
plrso yo
e saa ntsu rri:abaicai.,e", I t aspr gr
, asaptrso fpiet n

finades pele ferrocarrils d'aquel l país,
i que Insieran de contribuir força a l'intercenvi turistle entre aquella nació
i la nostra.

Acte de sabotatge en
una fàbrica de teixits
Ahir a la tarda es pose a coneixement de la policía que a primeres hores del metí entraren uns individua a
la fabrica de teixits "La Escocesa",
pro', de la cotxera de tranivies de
Sant Martí,
EIN desconeguts van sorprendre el
sereno de la fábrica, i i
al damunt el feren caure a terna, i
despee 5 el !ligaren. Immediatament
es dirigiren a la sala de maquines i
trencaren qtfatre dels telers .de la fäbrica, i erce cop realita.at lacte de sabotatge fugiren.

Un greu conflicto
social Figoir

rers

acomiadats
üalcalde 1 e; cap del lloc de /a
guardia civil de "%ole, ha posat
a coneixement del conseller de Governació el succeit ahir al mati a lea
mines de Figols propietat de la
S. A. Carbona de Berga.
Fa tres dies que la Societat explotadora de les dites mines, va fixar un anunci en el qual avisava ele
obrers que de seguir el procediment
emprat de no rendir el treball necessari en la jornada serien acomia.
dats els obrers.
Ahir, a les set del mati, quan es
dirigien al seu trehall els minaires de
Fígols, es trabaren amb la desagradable sorpresa que zoo d'ells havien
catee acomiadats.
L'empresa fonamenta la seva decisió en el fet que els obrers no donaven
el rendiment corrent i que les vuit
hores de treball no eren aprofitades
com calia. La guardia civil, assabentada del fea procura i va assolir d'arrarnar pacificament el conflicto dient
als ()brees aconnadats que no s'havien
de Murar a cap excés i clue esperessin
les decisions de l'autoritat. Aixl fou
fet, i no va ocórrer cap incident.
Els acomiadats eón una 350 de
les mines, i han quedat 28 per tenir cura de la maquinäria, però hi
ha nao obrera mis d'altres explotacions que no han reduit la producció a la q'uarta part com cli acomiadats i continuen treballant.
Els informes que es tenen Es que
la situació de la Companyia, econòmicament, Ea molt compromesa 1 que
el dia 5 del mea que som es van
pagar adora pessetes, ahir unes
100.000 mil més i avui se'n pagaran
unes altres too.00, i quedaran sola
en deute els jornal; del mes de des
se:ubre.
• ••
La societat explotadora de les mines
en Iiiestió is l'Empresa de Carbons
de Rema, S. A. Sembla que per causes
desconegudes fins ara. es devien als
obres 4ro.noe pessetes. Aquestes pessetes es pa garen amb uns bons valedora
per a diversos economats i podien
ésser eanviats selament per queviure s . Aquest sistema, que l'eh uns dos.
meses que duran, ne agradara gaire
al, obrers.
Les mines eme resulten aturades són
les de Sant Josep i Sant Corneli, on
hi han quedas solament 28 obrers per
tal de t e ni, cura de la censervació.
Les d'Al'a i Consolafió c ontinuen treba ll snt ien-d en e sisaras.
Fn el cm, `Pcte intervé el conseller del Techan. F.s confia que s'arribara a un acerd satisfactori.

a•
(Ve de la primera pagina)
¡CM poda creure que san »pu.
/Acato. aguda que protegen per
sima Hei d'antraiatia qua vulitii esborrar tot allò que contra el règim
s'Iza fet imue pugul per/riere la tornada a Espanya, árlhue de Por-rel
i la surtida també de les presons
dels castells als nülitars que s'han
sublevat contra el rég;m: ¿Qui po-

dre fer-nos creure en la sinceritat
republicana d'aquella que voten reposar en els llocs de cornandament
els militara que el dia lo d'agost te

sublevaren contra la República?

Tots aquella que tingueren un triomf
en les eleccions legislatives, aquells
que en un gran nombre, pels representants que portaren a les Corts
ordinaries de la República, són enemies del regias, i anubla que amis
la 116 d'amnistia que proposen rolen cercar que tornM de l'exili i que
surtin de la presó els cabdills que
enyoren, els cabdills que els falten, volcn desfer la República, elle)
que de foca estant combatent-la en
un cornbat cense nenn, apoderantsen insidiosament. ¿I que fóra ciutadans la República governada per
aquests bornes que no semen la República, que no són republicana?
Fóra el mateix que la Catalunya autónoma governada per aquells homes que sempre han estat enemics
de rautonornia i que collaboraren
amb la dictadura.
La insolencia que l'èxit ha donat
a les dretes esvera ja els republicana
conservadora; esvera éclInc els radicala que amb ells en moltes circumscripcions d'Espanya van anar junta
a la Huila contra els republicana
d'esquerra. Esvera a tots manean,
pena a la Lliga Regionalista no Pesvera. No l'esvera a la Lliga que s'avé
a ésser a Catalunya els representants
de Gil Robles i que no s'han estat
d'aliar-se amb els monärquks tradicionalistes. Perú, cal que el diumenge una majoria compacta es pronuncii d'una manera decidida, i cal
que es pronuncii per aquella bornes
i per aquells partits que portaren
la República i l'autonomia i estan
disposats a tot per a defensar-la; cal
que es pronuncii contra aquello (l'ate
anys encera es deixaren arrabassar
covardament de les mans la Mancomunitat de Catalunya. I la declaració que el poble de Barcelona fan
el diumenge vinent, sera una declanació transcendental. Transcendental
per a Catalunya i transcendental per
a tot Espanya. Transcendental per
a Catalunya, perquè en afermar el
sentit republicà catalanista i esquerea. el nostre poble consolidará el
Govern de la Generalitat, i (ara que
pugui seguir-se <l ' Una manera conssana per?) arnb una acceleració, el
ritme d'estructurar la vida de Catalunya dintre del cerní de la seva autonomia.
Sera també una declaració transcendental per a E s panya, perquè el
triomf de les esquerres republicanes
La Confederació de la Indústria del
de Catalunya representará una freTaxi ha enviat un ofici al conseller nada en el cami que han emprès
de Governació en el qual li fa present
les dretes en la seva intervenció
que a pesar deis rumors que han cir- en la República. Representara facaculat d'una probable vaga de taxis Per
bé el triomi de les esquerres a Bara un dia immediat, ells romandran com celona un encoratjament per a tots
fins ara prestan: servei.
els republicans crEspans a, que veuen
Suposo—digué el senyor Selves—que
amb temença les hores properes de
es reieriran aquests rum ors a l'anuns
la República, un encoratjament per
a tots aquells bornes que foren els
ti de vaga per :4 hores provocada a
nostres fidels aliats a l'hora de la
Madrid en protesta dels impostos amb
qué ha gravat els taxistes l'Ajunta- Iluita per l'Estatut, un encoratjament de la capital de la República.
ment per a aquells homes, moka
dels quals han perdut Hura non
de taxis
al Parlament d'Espanya, precisa.
ment per la seva actitud resolta, delatent de rozatori
cidida, al costee de Catalunya, Pecó
no és solament aiaó, no és sols pel
en una fàbrica
caire politic innegable que tenen les
La rumiada passada s'intenta comeeleccions de diurnenge, sinó, ädhuc
tre un robatori a la fábrica que el setancant-nos dintre els limita de la
nsor Ignasi Sales posseeix als sulvida administrativa municipal, que
tanes d'un deis grups de cases Larates
es convenient diumenge el triomf
de Santa Colonia de Gratnaner
de la candidatura de Coalició d'EsQuatre individus, armats de pistoquerres. Molts són els problemes
les, intentaren escalar la tapia del pati
que el vinent Ajuntament harca, de
de la dita fábrica, Ci tl ail ramo d'un
resoldre. Entre aquests problemes
bar pruper, anomenat Joan Tornee, va
n'hi ha alguns. dels quals és indispensable que governi a l'Ajuntament
descobrir-los, Immediatament entra al
una coalició semblant a la que ti
seu establiment, i, agafant una escopeel Govern de la Generalitat. Tots
ta, surtí de nota al carrer, i engega
sabem que abans del regias autoun dispar en l'aire, ensems que feia
nómic, en temps de la monarquia,
bona un xiulet d'alarma.
l'Ajuntament de Barcelona venia a
Els !ladres, en veure's descoberts,
representar en cerca manera un Parsaltareis ràpidament des de dalt de la
lomera que a Catalunya no teniem,
tapia, i dispararen les Stli tS pistoles
pena necessitàvem el Saló de Cent.
contra ramo del bar, el qual result i
El Consistan i nou s'omplia sovint
car va rente temps de refugiar-se
a l'interior del seu establiment, a les de discussions de carácter purament
politic, discussions apassionades, dinportes i vidrieres del qual hi ha divertre les quals s'havia de descabdesos impactes.
llar la vida municipal. D'altra banEls Hadres, aprofitant la foscor,
da, el conflicte venia que l'Estat
aconsegu:ren desaparèixer, sense que
tenia moltes de les seves funtions,
pogués Esser practicada cap detenció.
Una parella de la guardia civil, que espccialment d'instrucció pública, de
belles arts, de sanitat, que feien que
en sentir els dispars acudí al !loe del
l'Ajuntament de Barcelona hagués
succés, va trobar al peu de la tapia,
precisament al lloc on intentaven esca- de preocupar-se de qüestions d'aquest ordre que quedaven fora ele
lar els !ladres, una navalla de :gens
rebase dels seus deures estrictes,
dimensions i unes cordes amb nusos,
com a representants de Barcelona.
que hom suposa erro destinades a EsCal suprimir de l'Ajuntament
ser utilitzades per a pujar per alguna
Barcelona tot l'aire politic i que el
de les finestres interiors de la casa.
Parlament. que ha pres aval la poLa circumstancia d'ésser quatre els
litica a Catalunya, té ja els sena
Iladres, i d'anar proveits de pistoles,
limita natural,. Funciona el Parlaten supone a La noticia que aquests ment, i és allá on s'han de tenir
podrien ésser els que le du ce ' lis el'
les lluites politiquea. Caldea també
ineteren un atracament a mi armada
que aquest vinent Ajuntament caen.
a la fabrica de curtits que el senyor
dini els seas ierveis arnb els serJosep Cocureila posseeix al Hm: coneveis de la Generalitat, els serveis
gut per Fono de Sant Martí, de la
que l'Estat ha traspassat a la Cabarriada de Sint Andreu, i que per
talunya autónoma, Caldrà ter un
tal de realitzar-lo amordassaren el
destriament entre les dues hisen"sereno" de la fábrica, i, en ésser des- des: la hisenda de l'Ajuntament i
coberts pel Sometent, es deiensaren
la hisenda de la Generalitat. Per
contra els individus d'aquest que els
a tots aquests problemes cal que
perseguien. engegant repetits dispars
l'Ajuntament de Barcelona tingui un
Je pistola.
Govern que pugui obrar d'acord i

Decta dament,
e's taxistes no estan
per vagues

del
amb harmonia amb el Govern do

la Generabtat; ums 'Coverra ratinic‘al
que no vulgui jugar i ter roposieió
al Govern de Catalunya. Cal que
eEH' repeleicel. peroné amb la repetició d'ara, fóra extraordinariament engrandit el desgavell que havia representat en altres temps la
tivantor ele relacions entre els Ajuntaments de Barcelona posan a mans
dels regionalistes.
La nova Llei municipal, com tots
sabem, encomana al Genero de la
ciutat no a l'Asseniblea, corn era ara,
sinó a un Consell de vuit regidora
i l'alcalde, La candidatura de Coahició conté els noms
per a omplir aquella caneca amb
persones de capacitat i de solvencia
per a escometre tole els problemes
urbans, i d'una manera, particular el
més vital de ton: el de la hisenda.
No podem admetre untan «pecie, que alguna han volgut (er circular, que les Esquerres no unan
bornes de govern. Le, «guerree
estan tan capacitades pele hornea que
lenco per a execre el govern i adr al uistrar la ciutat, corn puguin far-ho
els partits que mis especialitzata hi
estiguin.
Es per totes 'quedas noca que
a la consciencia de tots ele partirse
d'esquerra s'ha impone la taló per
anar a la Buita de dinmenge. Es
aquesta Coalició d'Esquerres fa que
diumenge triomfark, si tote eh ciutadans de Barcelona compleixen amb
liar deure; si ton ele bornes desguerra van a la Iluita sense refiarse que la Coalici6 ja te la victòria
assegurada. La tindrà assegurada
arnb l'esforç de tOt3.
Ciutadans de Barcelona! Quan no
havent-se jet la coalició d'esquerres
que Acció Catalana • lepublicana havia propugnat set/lote, els homes
d'Acció Catalana anvien sois a la
els !tomes de la Lliga ens
deien: "1. a, entrebancadors. Ja
que sou ue partit d'esquerra, aneu
amb l'Esquerra."
Ara que la Coalició és un fet,
aqursts mateixos !tomes, perquè ens
heno aliar amb l'Esquerra, ens adrecen dicteris grollers i reticencies de
mal gust. Abans-d'ahir al vespre pogneren sentir-tos eta radio-oients de

Barcelona.
Jo no seguiré per aquest cerní,
ni tanumc etre sap greu que ella
l'hagin empres. Jo ja sé que si perden el control del comandament i
del gest ¡ que si se'n.s diuen pareales ofensives o si s'escriuen
quilos injuriosos. no en tenen elle
cap responsabilitat; no en tenen cap
resj onsabilitat, perquè obren sota
reximent de la por insuperable, la
por de perdre les eleccions de diumenge; por justificada perque les
perdran. Va dir el lider de la Lliga
Catalana amb una frase genial, digna d'antologia: "guanyaran les cleccions els que tinguin mes voto". Si,
gunyaran les eleccions els que finguin més vots. i 1 qui tindra mes
vots diumenge, si tots complim arab
e/ nostre deu re? Qui en tindri més,
diumenge, será la Coalició d'Esquerres Catalanes.
Ciutadans de Barcelona, adéu-sieu.

Associació Protectora
de dinsenyança Catalaea
CONCURS DE LLENGUA CATALANA A LA COLONIA GUELL
A la Colänia (laxen s Santa Coloma
de Cervelló) el diumenge dia 3 0 de
desembre se celebra, ainb tota solemnitat i amb assistecia de les autoritats, el primer Cancera de Llensrua
Catalana per a noii• i noies de les escoles.
Formaren el Jurar ele senyors Josep
Roc i Antoni Jaurne, del Servei Tenia de l'Associac.. Protectora de l'Ensenyartea Catalana: Maria dels A. Ro'.
driguez, mestressa: Sabi Martorell,
mestre, i Josep Bac, estudiant.
La peona consistí en un dictat i una
lectura.
SnInesurtiren les nenes: Camila Recasete, Rosa Martínez i Maria Segarra, i els m'eh Emili Pagés, Salvador Boloix i Francesc Elies. Desprès
del fall del Juras ti procedí al repartiment de premia donats pel Consell
Directiu i per un grup d'amenes de la
cultura catalana de la localitat.
Clogueren lacte els senyors Josep
ROC i Antoni Jaume, els parlamenta
dels guate, plens, de patriotisme, teten
hat:aar d'amor a Catalunya els tendrss mes de la mainada. Foren Usa-gel:1cm aalaudits.

Bao estat orocessats BO
de s datinguts al Bar
La Traaquilitat

--

El Intjat número '7 es constitui latir a la nit a la Presó
Cellular per tal de rebre declaroció ala 60 detinguts amb motiu de la reunió clandestina
doseoherlat al Bar La Tranquil-

lital.
Contra aquests 60 i els 2 9.
que sdn ts Prefectura, seis lag
dicta' ante de processament 1
presó sense finnça passaut a
disposició del • Triliuttal g'ut,
gencia.

LA PUBLICITAT
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FULL DE DIETARI
Qüestió de moral
Si a Franca tenen una Producció
magnifica d'estafadors, aquí, a Barcelona, tenint un cultiu i n tensíssim del
gangster. Ja fa segur que cada vespre
hem de sentir vociferar als Tenedor,
de diaris: -El Dallonses, amb l'a tracament d'aquest mati!" I la pifio r rosa
és que comencem d'avesar-nas-hi. Una
mica més i la repetició quotidiana
dels atracaments ens semblnra un fet
tan natural j tan co.,, la
posta del sol o la caiguda de la fulla
I no ho fa? Poques regad,: ha esta! tan evident com a-a el rincie de
causalitat que eristeir entre una defectuosa i corrupta orgonitzaeid dels
agents de l'Estat — policía, justicia,
Presons — la mdtiplicaeib del crim.
Mostee no realitzem
altraMine hercidia, de reno-a? r de soca-rel
els hrgans l'Esto. d'infondre'ls un
altre esperit, de ncomatute-lne una confiança reciproca — que la l'oficia no
es n'alfil de la justicia i la instída no
mea de les presons. i tots plegats
ho es marfil,' de la política — no ens

~rete lliures d'aquest flogen :ergo-

No oblidem que grans ¿wats com
Váralo han rieruf anys i panvs sota
ir/ dgl.. semblant de corruPcid, sense
earmsateir decaure ni morir. Però airé

ion Pot aeonnalar-nas pas. Malgrat el
'ess, Barcelona ha crescut i ha Pros>eral; ¡of 1 alLrb, no ens hem resignat
er seguir pagant un de/ser anual

d

Sens &bit, una Perfeccid dels insbonetas ¡denles, una formació profesional tela' rigorosa uns san! més en
Vetacili amb el cut de la vida, poden
Eileular el mal. Per& vedarles.; adokar-nos ben bi: que el Problema is esiesscialment un problema ¿'tica. Cal

que els servidors de lEetal siquin se'n'A:meres amb compte ; Tinilats amb
Sin rigor constan!. amatent i in 1atinable. Altrament, viurem dins un podrimeter.
Caries SOLDEVILA
n•••

.
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NOTES POLITIQUES
EL PARTIT NACIONALISTA
REPUBLICA D'ESQUERRA (deleguió del districte segon). Avinguda
de Francesc Layret, tot bis, }ia nomenat la segfient Junta Directiva: President, Domènec Vilavella; vice-president, Ferran Fernändez; secretari,
Joan Sastre; sots-secretari. J. V. Camacho: tresorer, Jaume Ferrer:
comptador. Josep Pasqual; bibliotecari: arxiver. Francesc Mulet; vocals.
Manuel Mir, Rossend Vilaseca, Valeni
Laborda, Rafel Mas. Continuen les Ccmissions de Política, Cultura i Esbarjo integrades pels nomenats en !a
reunió general ordinäria celebrada anteriorment.
ACTE DEL P. N. R. DT. — Aval,
divendres, a les deu de la nit, tindrà
lloc a l'estatge de la Delegació del
Partit Nacionalista Republicà
guerra, carrer de Còrsega. 33O. principal, un gran míting d'afirmació nacionalista i esquerrista. En aquest mitin
parlaran els 5egiients oradors: Ricard
Josep nuera Antoni Vilalta,
Jan/ Casanelles. Antoni Xirau. Joan
Lluht. Presidirà En Josep Carulla.

FETS DIVERSOS
A l'Hospital de Sant Pau
jnort Carme Menterde, a conaeqüencia de les lesione solertes el dia 28 del mes de nuvembre passat a la Rambla del
Triomf.
— A l'Hospital de l'Espereina ha rnort Francesc Gemí,
ql qual es produi abans-d'ahir
diversos talle al coll utilitzant
una navalla, amb l'intent de
suicidar-se.
Caterina Serra i Daura,
que viu al carrer de Muntaner,
número 131, va denunciar que
uns 'ladres li robaren generes
de punt per valor de mes de
30.000 pessetes.
— Al Dispensari de la Barceloneta fou assistit ahir Llorenç Salva i Fígols, de 33 anys,
el qual presentava una ferida
d'arma de foc a la regió cervical dreta sense orifici de sortida, de pronòstic reservat.
Digué que eslava passejant
pel Parc de la Ciutadella en
companyia de la seva esposa,
es va sentir ferit.
El ferit passà a l'Hospital
Cllnic, es gitano i s'ha negat en
absolut a declarar qui Ii caueä
la lesió.
El Jutjat estigué a rebre-li
declaraci
ó, peral> tumbé es negà
a dir qui l'havia feria
Segons es despren de les actuacions, tiembla que fou una
baralla entre gitanos, i s'ha
donat ordre a l'esposa perque
declare el que sàpiga, ja que
aquesta després de curar el seu
marit al Dispensara mamá i no
ha tomat a veure'l mes.
— A l'Hospitai Ulule ingressä, procedent de Capellades, Agustf Ferrares i Furcadell, d'onze anys, el qual presentava una ferida per arma de
foc a la cama esquerra causada
en un carnp prop de Capellsidesn
en disparar-se-li una escopeta

PELS CENTRES OFICIALS
GENERALITAT
Oonsellerla de Governació. —
El senyor Selves. en rebre ahir

al migdia els periodistas els
comunicà que havia celehrat
una llarga conferencia amb
nou comissari general d'Urdre
Públic, senyor Tomas Ramon,
afegl que a primera hora de
la tarda l'acompanyaria a la
Generalitat per tal de presentar-lo al president. La proposta
del Consell nomenant el senyor
.Tomàs Rar-en per al dit cärrec
fou cornu ida per telèfon
la Junta d a tguretat, i aquesta
confirma .. .a amenament telegräficamen: .mateix mal'.
Contestani s preguntes que
li l'U un perluAíSta, el senyor
Selves va dir que el nou comissari actuaría des de la Prefectura de Policia. 1 referint-se
al cap superior de Policia digué que actuaria sota les ordres del comissari general.
Gontinuit dient que aquesta
enateixa setmana el Consell de
la Generalitat acordar el que
convingui referent al canvi de
cap superior.
—Jo—afegí—donaré possessió tael seu càrrec al comissari
general d'Ordre Públic, segurament demà. Ja ho hauria fet
aquesta mateixa tarda, pecó ne
havia aparegut, encara, el namenament. Alai mateix donarä
possessi0 al senyor Espanya
del seu ehrrec, tan aviat com
es publiqui el seu nomenament
al Buttlett Oficial de la Generalitat.
Un periodista li preguntä (pu
seria el substitut senyor
Tomàs Ramon, a Tarragona, i
el senyor Selves contestä que,
de moment, ho fera el comissari de la Generalitat en aquella provincia.
El càrrec de comissari de la
Generalitat, que ve a ésser
exactament igual al que era
abans el de president de !a Diputació, serà fusionat amb el
de comissari delegat, o sigui
ex-governador. Aquest serà el
primer grao de la nova organització de l'Ordre Públic a
Catalunya.
* Ahir al matt visitaren el
senyqr Selves el senyor Anguera de Bojo i l'inspector de Presons per tal de donar-li compte
de la informació que presentaran a la Direcció General de
Presons, referent a la de Barcelona.
* E) rètol que hi havia fine
ara sobre el frontispici de la
inane principal de l'Avinguda
d'Eduard Maristany, i que deia
"Gobierno Civil de la Provincia", ha estat substituit per un
altre rètol que diu: "Governació". A propòsit d'això. hom
pregunta al senyor Selves si
aquest departament continuarla
en aquell edifici, i contestà que
per ara si, ja que, segons sembla, el Govern té el propòsit
d'acoblar la Residencia i la Governació a la Generalitat, i de
crear dues o tres conselleries
mes.
Reunid de la DelegacIÓ catalana a la Comissió
dimecres a la tarda es reunf a

l'Oficina de la Comissió Mixta
per a la implantad()) de l'Estatut de Catalunya (Palau de la
Generalitat) la Delegad()) catalana, per tal de continuar l'estudi dele avantprojectes en
cure, especialment relatius a
revaluació de la contribució

territorial i cost i valoració de
serveis.
El Butileti Oficial de la Oeneralitat. — En el seu número
d'ahir publica el següent su-

mari:
Presidencia: Lid de Majoria
i Habilitació d'edat.
Justicia i Dret: Decret SUSpenent la resolució dels concursos i oposicions convocades
per a cobrir vacante de secretaria suplents de Jutjat municipal, j disposant que no siguin
convocats extunens per a aspirante a les places de secretaria
i suplente deis Jutjats munidpele mentre la Generalitat de
Catalunya no hagi legislat sobre la forma de designació d'aq uests funcionarle.
Ordre resolent que no de
d'aplicació a Catalunya el decret del Govern de la República
del dia 9 de novembre passat,
que fa referencia a ta provisió
de vacante, concursos i trasBata de secretaria de Jutjate
municipals.
Governació: Decret resolent
que en casos justificats de trobar-se algun Collegi electoral
sense existencia deis sobres als
guate fa referencia l'article
cinquè del decret de 13 de novembre de 1933 els electors
puguin prescindir d'aquest regulen en len eleccions de consellers convocndes per al dia 14
del mea que som i exitnint es

Noticiad E LS T

pecialment de l'esmentat regule•n••••••••••••nn•n•n•n
en- els electora del Municipi de
Barcelona, pel motiu que s'esServei Meteorològic
menta.
de Catalunya
Ordre designant les persones
que constituiran el Tribunal
ilfTUACIO OINERAL ATROEFIRICA
que ha de jutjar les proves de
D'EUROPA A LES SET OIL DIA
selecció a les quals han d'ésser
11 DE ORNAR DE 111$4
Tete ele palees 000ldentele d'Eusotmesos els participante al
3opa se tembo, avul esta la inconcurs d'aspirante a alumnes
fluemda d'una Important I «tenso depreesid berometrioa centrada
de l'Escota Preparatòria de Po• l' oest de lee Illes BrItenlquee I
licia de la Generalitat, obert pel
olio tandelz a Intenelfloar-se al
noetre continent per Anglaterra I
decret de 2 de desembre de
'conga.
1933, i disposant que el renoPlou des de Castella I Cantabrioa
fine al nord d'Anal
neixement, medie comenci el dia
, I •g registren vente forte del sud que
15 del mes que som.
han produrt un Ileuger augment
de la tem ttttt ura • lee omites asOrdre circular adreçada als
'antiguo.; en can.), • la part cenalcaldes presidente de Cornistral del oentInent sur g isteis el
?red I lee bolee, d'out al reglm
sions gestores de Catalunya
d'altos procelosa que conatituels
perquè donin compte immediades miiimurne antlelele g les enlate
ment deis resultats deis eecrul'un a Nongrla I Peltre al nord
d'Arrías.
tinis de les eleccions de conESTAT DEL TEMPS.
sellers que se celebraran el dia
A CATALURTA, A Lea VUIT
14 del corrent, i mitjans que
Domina bon temes, ssoopt• a
hauran d'emprar per a fer-ho.
Ll•Ida, cm hl ha bobeo balsa. Ele
vente, en general, eolon flulzoe, del
Cultura: Ordre adjudicant el
nerd, per. tandellun • ustablir-se
premi de poesia Joaquim Foldo ponent, I produlran un lieuger
guera al senyor Josep Carner
augment de la temperatura.
per la seva obra "El veire enLa minlma d'a.ul, • Adrall, ha
cantat", en virtut de la proP itad d'11 gratis sota loro; • Capposta feta pel Jurat dictamedeba, • Pulgoerde i • Ndria, 7
asador.
anee, I • la Fobia de Segur I a
gant Julia de Vilatorta, 0 graue
Ordre adjudicant el premi de
tambe sota miro.
novella Joan Crexells al senyor
(Lee otservaeloas del templ a
Bareeleha, a les set, g a g a la capGarles Soldevila, per la seva
eelera
do la prImera pagina.)
obra "Valentina", en virtut de
la proposta lela Pel Jurat dictaminador.
En la reunió general ordinaria ceAgricultura i Economia: Orlebrada per l'Agrupació Femenina del
dre circular assenyalant el peCentre Comarcal Lleidate al seu esrtode de comprovació de pesos tatge social, Ronda de la Universitat,
i mesures a les comarques de núm. 1, primer, primera, quedó cons.
Lleida.
tituit el Consell directiu en la forma
Sanitat i Assistència Social: següent: presidenta, Adela Cases; teDecret ratificant l'ordre de la cretiria, Susagna March; tresorera,
Neus Jasa; vocals, Teresa 011er, AnComissaria delegada de la Generalitat a Lleida, del dia 1 de gelina Llop, Teresa Puig i Maria Carrera.
setembre de 1933, en la qual
el senyor Manuel Giró i Joven
era nomenat professor de la
Una beguda que renta
Banda de la Casa de Misericòrdia d'aquella ciutat.
la sang
Administrad()) de Justicia. —
AS evident que en la sang viciada,
Edictes de Jutjats de primera carregada de toxines és on cal cercar
instància i instrucció de Cata- l'origen dels grans pustulosos, vespers
lunya.
i furencols, crostres de llet en els
Edictes de Jutjats municipals iníants, els eczemes, les borronades,
de Catalunya.
les últeres i tota mena d'erupcions que
Anee únic. — Extractes deis desfiguren el rostre i fah sofrir. Cap
acords presos pels Ajuntaments tractament extern no clima resultar si
no es neteja abans la sang de les seres
de Catalunya.

AJUNTAMENT
Visita a l'alcalde.—L'alcalde,

doctor Aiguader, ha estat cornplimentat per lea-cap superior
de Policia de Barcelona, l'advocat senyor Celesti Ortiz Jimeno,
Ele »m'In d'Higiene. — Resum deis serveis lots durant el
mes de desembre de 1933 per
l'Inslitut Municipal d'Higiene,
Secció de Desinfecció:
Desinfeccions en casos de
defunció, 186; de malalties,
302; en pisos desllogats, 517;
per altres motius, 127; en els
cementiris, 43; en els Dispensaris, 12; aututaxis desinfectats, 6; robes desinfectados en
els grane autoclaus, 1.054; peces rentados abans d'ésser desinfectades, 1.249; planxades,
1.249; repassades, 731; cremades en els forns inodors, 15;
nombre de carrers desodoritzate, 382; blanqueig, m 2 . 1.061;
hipoclorit fabricat a l'Estad()
Sanitaria del Centre Nord, a la
titulació de 50 per 1.000, 2.000
litres; Servei de desratitzacie):
locals desratitzats, 2.164; trossos de pa emmetzinats collocats
perquè seas mengin les retes, 32.900; recollits l'endemà,
22.443; que hom coposa menjats per les ratee, 10.457; ratee
recollides vives, 2.798; ratea
recollides mortes, 1.303; ratee
incinerarles, 4.101; Secció de
Policia Sanitaria: inspecCiora,
162; reinspeccions, 331; comminatòries a particulars, 148;
comunicacions a la superioritat, 87; expediente, 219; Servei
especial antivariolbe: veroles,
cap; varicelles, 9; vacunacions
a l'Institut, 3; ordres ele vacunad() tramitades, 1.215; repetides, 47; certificats attib resultat positiu, 349; negatiu, 15;
domicilie ignorats, 63; no s'han
vacunat degut a diverses metalties, 21; per defuncions motivadas per altres malalties, 52;
citacions tramitades, 43; cédulas esteses, 83; volante de cccollida, 29; volante comminatoris, 446; vacunats degut als
volante comminatoris, 251; tramitant-se, 534; domicilia ignorats, 133; Secció d'Epidemiologia: paperetes do defunció,
1.427; aclariments de diagnòstics en les paperetes de defunCié: conlestades, 11; no corifeoladee, 9; inepeccions ordenndes als metges de elnstitut, 46,
vacunes antilffiques per os,
Iliurades per l'Institut, 181 dosis; hospitalilzacie) de melena
infecciosos, I.

metzines. La Boisson Blanche de l'Abat Magnat és usada amb aquest objecte des de fa 55 anys, i avui com
aleshores és infallible. Dotada d'energies microbicides i depuratives excepcionals, neteja la sang de les seres ins pureses, asseca els grans i cieatritza
les llagues. És el depuratiu mès positiu i mis ràpid en els seus efectes.
El flascó per a fer un litre de beguda
Boisson Blanche de l'Abat Magnat, val
Ptes. 3 . 20 a totes les farmàcies.

El Comité pro-Carnaval d'enguany
ha celebrat la primera reunió i ha
acordat constituir-se com en anys
passats juntament amb elements artístics, industrials i comerciants de
vàlua, per tal de prendre tots aquells
acords indispensables per donar una
major importancia a la tradicional
festa de la Rua. Aquesta s'efectuarà
al passeig de Gracia les tardes deis
dies it, 12 i 13 de febrer vinent, i
cal esperar que la seca desfilada revestirá l'esplendidesa de sempre.

Majestic Hotel
RESTAURANT
Cogerte a 1050 ptes. I a la carta
Plata regional.. Excellent cuina
1 Servei perfecto - Salons per a
Banquete, Rodeo I Festes
Orquestra
Preve moderate
Totes les persones que hagin estat
deixebles de l'actual Academia-Escola técnica, sota la direcció del senyor
Martínez Aguiló o be del professor
senyor A. Nonó són pregades que
vulguin concórrer demä, dissabte, a les
set del vespre, al cale restaurant Tívoli. Als qui no puguin assistir-hi
seis agrairà que enviin l'adreça a
Ronda de Sant Pere, 47.

CALEFACCIO IDEAL

ESTUFA J. M. B.

VALENCIA, 248 - Teléfon 73018

L'Associació de Cansaladers de
Barcelona celebrará la diada del seu
patró, sant Antoni Abat, que s'escau
el vinent dia 17 de gener, amb diverg es festes, A les vuit del matí, amb
un repartiment de pans als portadors
de bons de l'Associació a les {legues
dels germans Solá. A dos quarts donce, amb un ofici solemne. A les dues
de la tarda, amb un dinar de germanor, i a dos quarts d'onze de la rúa
amb un gran ball de societat al seu
estatge social, carrer dels Tallers, 22.
Demä, dissabte, tindrà lloc a A ycid Femenina el te reunió de costum,
en el qual prendrà part la professora de declamació, senyoreta Marta
Grau. A la secretaria, Casp, zo, s e
de cinc a vuit, la ma--gueixobrta,
tricula per a l'ensenyament d'idionres.
Cultura general, tall i confecció (edies, ahrics capells), música, dibuix.
pintura , preparació de hatidllerat, Escota maternal, etc., etc.

Causes vistes ahir
A la Secció Primera, i a porta
tancada, es va veure l'incident d'apeHació pel procediment dictat pel
Jutjat número dotze, contra el Comité Liquidador del Banc de Catalunya. Dad a poca dies el Tribunal dictarä la sera resolució.
A la Secció Segona hi va compareixer Joaquim Jover, acusat d'haver atropellat, amb l'auto que guiava, un vianant, després d'haver
topat amb un altre auto. El fet va
ocórrer al carrer de Galilea. El fiscal va soHicitar que Ii fos aplicada
la pena de quatre mesos i un dia de
presó.
A la Secció Tercera, el processat
que ocupa el banquet, maquinista
d'un tren, en el moment d'entrar a
l'estació de Franca, i de resultes de
la velocitat excessiva amb que el
portava, va topar amb el paratrens
hidràulic. A consequincia de la topada resultaren diversos passatgers
amb lesions. El fiscal, apreciant que
el processat era l'autor d'un delicte
de lesions per imprudencia,
que li fos aplicada la pena de tres
mesas onze dies d'arrest.
A la Secció Quarta es va veure
una causa per robatori contra Teodor Alonso, el qual, conduint un
auto per la Diagonal, en el qual
anaven uns joves, els feu baixar
dient-los que tenia una avaria,
veient que s'havien deixat el portamonedes i els abrics dins del
cotxe, va fugir, deixant-los en
aquell !loc. La pena que sollicita
el fiscal fou la de dos mesos i un
dia de presä.

VARIA
De la reunió clandestina sc_,
al bar "La Tranquilitat"
A primeres bares del flan d'ahir
es va constituir en un dels despatxos de la Prefectura de Pollera el
Jutjat número set, que és el que
instrueix el sumari per la reunió
clandestina sorpresa al bar "La
Tranquil/tat“.
Va interrogar els s detinguts
que quedaren als calabossos de la
Prefectura, com a acusats ¿'aquell
delicte. Les diligencies practicades
pel dit Jutjat duraren fins a tres
quarts de dues de la tarda. El jutge
va dictar ante de processament i
presó contra els 29 detinguts. i els
va notificar el processament j els
va rebre indagatbria. Els 29 detinguts passaren a la disposició del
Tribunal d'Urgencia. Avui, a les
vuit del matí, el Jutjat acudirá a la
presó cellular per a rehre declaracions als 6o detinguts que foren enviats abans d'ahir al dit centre P e
-nitecar.

De l'atracament al Passatge Maiol
La guardia civil posà en coneixement de les autoritats que va veure
passar, en direcció a Tarragona, un
auto de color fose que duia el vidre
del costat esquerre del parabrises
trencat, com si Íos de resultes d'uns
trets. Sospità que el dit auto pogues
ésser el que utilitzaren abans-d'ahir
els atracadors per a dur a cap ratracament contra el cobrador del Banc
Hispano-Americä Francesc AmetHa. Immediatament foren donades
les ordres oportunes per a trobar
l'auto esmentat.
Pel Tribunal d'Urgència ha estat
posat en !libertar Ramon Riera
Braust, autor d'un article publicat
al periòdic "Catalunya Roja". La
causa ha estat sobreseguda.
El jutjat número tres ha fet efectius els dos vigisims del premi
quart de la Rifa de Nadal, dels
quals un revenedor baria venut participacions de massa. El Jutjat publicarà un edicte per ta l q ue cm pareguin, en el terme d'uns dies,
tots aquells que posseeixen participacions. Del contrari el diner sera
repartir.
El Jutjat de Maó ha trames un
telegrama al de Barcelona assabentant-lo que es troba detingut a la
presó d'aquella ciutat Rafel Gómez
Petrus, que és un dels testimonis
presencials dels successos ocurreguts a L'Hospitalet. En el telegrama aquell Jutjat pregunta al dad
si ha de rebre-li declaració.

ton i nacional el detingut en aquella
presó que eses ja vam anunciar esti
fent la vaga de la fam, Gustan
Swensen, súbdit suec i detingut ramal
a indesitjable.
L'Audiencia ha contesta! a aque,
ta consulta dient que aquest detingut esta a disposició del tribunal
de la secció tercera pel delicte
tinença i Ilícita d'arma de foc.

Ha estar Iliurada al Iletrat defensor per a la seva qualificació la
causa seguida pe! Jutjat de Vic
contra Carles Alzina Salvans. El
fiscal ha qualificat la dita causa i
refereix els fets de la següent manera: El processat estava ocupat
com a peó en les obres de la Resclosa de Vila-seca, terme d'Ori,s,
i era delegat del S. Havent estar
acomiadat pel caparas Antoni Palles, aprofità en 5 de setembre darrer restar d'esquena aquell per a
donar-li un cop amb l'aixadelló al
cap, cc) que li causà lesions que tardaren a curar-se 46 dies. Els fets
estan qualificats com a assassinat
en grau de frustració, i hom demana
q ue s'imposi al processat la pena de
dotze anys i un dia de presó i mil
pessetes d'indemnitzacid.

Assenyalaments per a avui
Audiencia Territorial
Sala Primera. — Menor quantia:
Jaume Escartin contra Just Calvo
Ramo. Menor quantia: Bartomett
Terrades Brutau contra la Societat
Anònima Ars.
Sala Segona. — Incident: Ramon
Buixó Pi i altres contra Fermi Rocamora Macabra i Fiscal. Menor
quantia: Silvestre Monsonis contra
Sebastià Fora Prat ,.
Audiencia Provincial
Secció Primera. — Dos orals per
furt i tenencia illicita d'armes contra Julia Baticon i Antoni Roldan,
Secció Segona. — Dos orals per
lesió i robatori contra Angel Garcia i Joan Garcia.
Secció Tercera. — Dos orals per
estafa i danxs contra Jaume Balas
i Joan Cugat Colorner,
Secció Quarta. — Dos orals per
tinença d'arma i lesions contra
Manuel Lombarte i Joan María Anchen.

ANUNCIS JUDICIALS
EDICTE
En virtut del que dispcsa el senyor Jutge de primera instancia
del Jutjat número nou ¿aquesta capital, en providencia d'aquest dia
dictada en el procediment sumari
promogut pel senyor Bonaventura
Bertran contra la Societat Vidua
i fills de J. Nicolau; pel precedent
es treu a pública subhasta, per primera regada en el termini de vint
dies i pel preu fixat de tomé acord
de les parts. la finca següent: .
tn edifici fábrica construit sobre solar, situar al carrer de Jubara de la vila de Calella, que amida izo pams d'ample al dit carrer,
o sigui 23 metres 4 00 millímetres,
i top pams, també d'ample, a la part
del darrera, o sigui al carne n de
l'Església, iguals a 21 metres 255
millimetres, per 413 pams de llarg
o ions, equivalents a 8o metres 535
miNimetres, formant una superficie total aproximada de 47.288 pams
i mig, iguals a 1.786 metres 493 millimetres quadrats; ocupa l'edifici
part del dit terreny, i fou constmit
per ordre d'anterior propietari, la
Societat Castells, Nirolau i Banpus,
i te la seva façana al carrer de
Jubara. i en ella esta assenyalat
amb els números 121 i 123, i consta de planta haixa i un pis cobert
de terrat amb diverg es dependOn.
des i tul pati a la seva part posterior, sense que estigui fixada la mida de la part edificada; el pati está'
circumscrit de parets, i te una porta d'entrada al carrer de l'Església.
Enfronta en junt la descrita finca
i terreny on està aixecada: pel davant , o sigui sud, amb el dit carrer
de Jubara, per la dreta entrant, o
sigui est, amb predi que ion de!
senyor Josep Riera, avui el que es
descriu a continuació; per l'esquerra, oest, amb terreny de Francesz
Coll i un altre de Caterina Puig,
abano de Joan Organ i Sunyer, i
per l'esquena, nord, amb el carrer
de l'Església. A la fábrica, que és
de Ri gieres de punt, hi ha insta-slaiideant a, etualment la maquinaria se-

La Comissaria d'Ordre Públic

Set màquines Cottons, número 3o,
marca Lubig; i i manuines Standard, número ¿a, marca Scotts; set
maquilles Canats, número 18 It. L.
marca Scouts: it mitquines circulars sistema Terral; 27 Gros. Toten
les citadei van proveides de Mur
corresponent motor, aparells d'arrencament i accessoris. Una maquina de bobinar sistema Closa, premsa hidráulica, motile d'aprest. A
mis altres utensilis i accessons has
a conipletar tot el que cal per a
rexpreasada indústria de generen
de punt.
VAL ORADA EN SETANTA

Girona ha trantéS a aquesta Audiencia un telegrdma en el qual ¿emana
autorització per expulsar del terri-

Es prevé que la subhasta tindra
lloc a la sala audiencia d'aquest

Denii, el jutjat número sus, en
traslladarà novament a la presó amb
diversos testimonis per tal de veure
si són reconeguts els detinguts i processats Antich, Molina i Larrosa
com autors d'altres atracaments darrerament comesos.
Per a demä, dit 13, ha estat assenyalat davant el Tribunal d'urgencia,
la vista de la causa per tinença
lícita duerna de foc seguida contra
Francesc Roig pel jutjat de Sant
Feliu.

CINC MIL PESSETES

Jutjat, situat a l'ala esquerra del
Palau de Justicia (Saló de Fermi
Galán), el dia vuit de febrer vinent,
i hora de les dotze, sota les candicions següents:
Primera.— Que per a prendre
pa:t a la subhasta els licitadors
hauran de dipositar prèviament a
la taula del jutjat, o a l'establiment destinat a l'efecte, el ro per
cent del tipus de valoració, les quals
consignacions seran tornades als
respectius amos tot seguit despris
de l'adjudicaci
ó, a excepció de la
del millor postor, la qual quedará
subsistent com a garantia de robligarló, o en el seu cas, com a pare
del preu de l'adjudicació.
Segona — Que no s'admeträ cap
postura que no cobreixi el tipus de
valoració.
Tercera. — Que els autes i la
certificació del Registre als quals
es refereix la regla quarta de rarticle 131 de la Llei Hipoteciria estaran de manden a Secretaria; que
s'entendrà que tot licitador accepta

com a bastant la titulació, i que
les cárregues o gravitnens ante.
riors i els preferentä —si n'hi 11.1.
gués— al crèdit de l'actor, contiu
nuaran subsistents; entenent-se qtNi
el rematador els accepta i queda'
subrogat en la seva responsabilite,
tense deatinar- oc a la sera extfnen

el preu de l'adjudicació.
Quart. — Que les despenes de
subhasta, pagament de drets a IN
Hisenda i inscripció al Registre 1

altres coses inherente, seran de
compte de l'adjudicatari.
Barcelona, vuit de gener de mil
nou-cents trenta - tres. El Secretaria
Llicenciat Josep Maria Salvi

EDICTE
En virtut del que ha disposat el
senyor Jutge de primera instäncia
del Jutjat número nou d'aquesta
capital, en providencia d'aquest dia
dictada en el procediment sumari
promogut pel menyor Bonaventura

Bertran contra la Societat Vídua
i Fills de J. Nicolau; pel present es
treu a pública subhasta per segona
regada en el termini de vint dies
i amb rebaixa del 25 per cent del
preu fixat de comú acord per les
parts, la finca següent:
Tot aquell edifici assenyalat abans
amb el número toa, avui sense número, del carrer de Jubara, de la
vila de Calella, compost d'una quadra gran i al dan-era d'ella dues
habitacions separades per un pati ,
en el qual existeix un pou d'aigua
potable; el qual amida d'ample a la
part del careen i i metres too centimetres per 30 metres 35 cernímetres de llarg o fons, les quals
dimensions formen una superficie
de 355 metres nou centimetres; enfronta: per la dreta, entrant, est,
amb la casa d'Antoni Selle; pel
davant, sud, amb el dit carrer; per
l'esquerra, oest, amb la finca abans
descrita, i per l'esquena, nord, amb
la resta de la fàbrica de la qual

procedeix.
VALORADA EN DEU MIL
PESSETES
Es prevé que la subhasta 'rinda
llar a la sala audiincia d'aquest
Jutjat, situat a l'ala esquerra del
Palast de Justicia (Saló de Fermi
Galán), el dia vuit de febrer vinent
i hora de les dotze, sota les condicions següents:
Primera. — Que per a prendre
part a la subhasta els licitador, hanran de dipositar prèviament a la
taula del Jutjat, o o l'establiment
destinat a l'efecte, el deu per cent
del tipus de valoració, les quals consignació seran tornades als respectius amos tot seguir després de
l'adjudicad& a excepeid de la del
millor postor, que continuara subsistent com a garantia de l'obligació o en el seu cas corn a part del
Pneu de l'adjudicad&
Segona —Que no s'admetri cap
postura que no cobreixi el tipus de
subbasta.
Tercera.— Que els autes i la certificació del Registre als quals es
refereix la regla quarta de l'article 131 de la Llei Hipotecària estaran de manifest a Secretaria; que
s'entendri que tot licitador accepta
com a bastant la titulacib, i que les
cirtegues o grarimens anteriors i
els preferents —si n'hi haguis— al
crèdit de l'actor, continuaran suhsistents; entenent-se que l'adjudicatari els accepta i queda subrogat
en t a seva responsabilitat, nenne
destinar-se a la seva extinció el
preu de l'adjudicació.
Quarta.— Que les despenes de
subhasta, pagaments de drets a la
Hisenda i inscripció i d'airees balerents secan de compre de l'adjudicatari.
Barcelona vuit de gener de mil
nou-cents trenta-tres. — El Secretari, Llicenciat Josep Maria Salva

No oodem p obliear les
noter p recades que no
7inguin escriter en català
amb un timbre o migas.
Sera «menda
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¿Que passa dins el

partit lerrouxista?
Madrid. II. — El Sr. Guerra del

Rio ha dit que en el banquet que denla
;e celebrara a (Hotel Ritz a honor

dcl Sr. Alexandre Lerroux, a'caterio(U:ara clarament l'adhesió i acatament
dels ministre, i diputats radicals a la
personalitat del cap del partit radical,
Sr , Lerroux.
En aquest banquet es pronunciaran
srzuranient discursos. com abans havia
;.1 manifestat el Sr. Guerra del Rio.
n 49411.111.

Sembla que el senyor
Moles seguirà d'Alt
Comissari al Marroc
Madrid, ii. — Segons noticies donades per fidedignes per un periticlic
de la nit, el senyor Moles continuara
en l'exercici del seu carree d'Ah Ceeassari d'Espanya al afarroc, i se
donaran les facilitats necessàries per
a portar a cap la ,SCV3 tasca.

La installació del Tri
bunal de Garanties
Consiitucionals
Madrid, ti. — Des de les 3. 3o lino
a les 4 . 30 de la tarda han estat reunits al dcapatx del president de la
Cambra amb el senyor Alba el cap
del Govern i els ministres dc Guerra

i Justicia.
El senyor Lerroux, en acabar la
reunió, ha dit que havien tractat de
la installaei6 del Tribunal de Garatat:es Constitucionals, per tal de veure
si es pot habilitar un local del Palau
de Justicia, o be algun edifici que
depengui del rann de Guerra.

Els periodistes han mostrat llar estranyeaa al acnyor Martirice Barrio
;er la duraciú de l'entrevista, peró el
ministre de la Guerra s'lla expressat
en els mateixos termes qu e b o lucia
le: el President del Consell.

D'una novia provocació de la "Falan-

ge Española' reua

un

feixista
Madrid, ti. — Prop de lea set de
:a :arda, als carrero d.lcalã i
Gran Via sha advertit ;a presencia
de joves pertanyents a la "Ealanga.
Espafeola a que pretenien vendre cl
;araadie del sea partit. titulat

Anaven en grupo de cinc o sis
individus, i a cada un d'aqueats
grups escortava a Ilarga distäncia
en altre de mes nombras.
Ouan un d'aquests grupo ha arribat al carrer d'Alcalá ha sorgit la
topada amb altres nois que anaven
da-rera (Velas, pertanyenta, segons
anabla, a la Joventut Socialista.
a:han repartit nombrosos cops,
aha produit el consegüent revolt.
/oments despees s'atan rcproduit
es incidents, davant dcl teatre
on també han arribat a les
rana un grup de cada banda!.
De sobte ha sonat un tret, i s'ha
ea: un honte que co reiugiava ente dos autonvabils, el qua!. segons
sernbla, eslava greument feria
Alguns transeünts l'han conduit
ra aidament en un taxi a la casa de
socors del districte, on el metge de
guardia s'Ira bague de limitar a
c ertificar la defunció.
FI mort ha resultat és s er Frau'
Cec de Paula Sampol Cortés, de
v Ha-dos anys, estudiant, atril) dotea-'i al rarer de Santiago. núm. 16.
En una de les buteaques se li ha
tr a aat aria tarja anal, el mateix
na ta pera amb el d a micili del carrer de Sagunt, número 34.
P resentava una ferida per arma
ioc a la regió escapular dr eta
inartal de necessitat, i una altra
f eriaa, gran. al cap, que es produl.
debt ablement, co caure al sal.
C aen que el lloc on ha ocorregut
les és concorregudissim,
pr aluit una gran coniusia.
La polieja ha començat immediat ament a ella-, i mas temps des.
P r es ha detingut dos individus, que
hart estat traalladats a la camiasaria
del districte.
Al dit centre oficial es guaraava
tina re e erva impenetrable, perä a
Pesar claixb ha pogut saber-se que
a un dels detinguts Ii ha estat ocuP at un revólver, i que ha declarat
que l'hacia recolfit del sòl al llar
del fet sense donar-se compte de
Vab a s t que podia tenir l'acte rearazat.
20111 ta la impressió que aquest
in dividu es l'autor del dispar
i que
la vietinra d'aquest ÍCt
es de filiada

hixistai •

Li
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El projecte feixistic del senyor
Oil Robles

El mayor Vallabais dlei.
tele el darte de vocal de

tat s de concentrada de gran nombre
d'obrera per als treballa de repoblada
forestal, i creien que el projecte no
es discutiria, puix que, cona creuen,
solantent
jet arnb fins electorals.
No obstant, afirmaven que ells no
serien mai obstacle per a la seva
aprovació, atta..) que. al coreara traetarjen de recolzar el projecte, i minorar-1u en el possible, per be que consideren d'impossible soltada la finaneació del projecte, cosa que s'encarregarien de demostrar als que l'han
confeccionat els llames atle

n 'inda del cärrec de vocal de l ' As s emD'ea que ha d'estudiar el regim ferroviari i de transports per carreteres,
per al qual havia estat designat per

Leis, Corts de la República

l'assemblea per al ella
blindad
Ha continuat la discutió dels dictitmens sobre l'aprovació d'actes
El ministre d'Obres Pébliques,
al Tribunal de Garanties Constisortir dcl Consell ha pregat als perio- Nomenament dels vocals suplents
Té per base una disposició del senyor Largo distes
que donessin a la publicitat una
tucionals
Caballero, convenientment inflada per a produir nota que a l'efette els seria taimada.
Diu aixf:
S'ha iniciat una interpellació sobre l'aplicació de la Reforma Agrària a la
efectes electorals
"M'ha visitat el diputas senyor Vireper
presentar•me
la
seva
Ilaloaga
provincia de Toledo
dificulHan
parlat
alparlas,
lambe,
de
lea
han
Avui
aladrid, ir. —
guna periodistes amb el senyur Fernando de los Rias :abre la proposicia
de hei presentada ahir a la mesa de la
Cambra pel senyor Gil Robles.
Entenia el senyor de toa Rios, que
solaruent haeia i legas per sobre la dita
proposicia. que la finaneació del projecte seria dificil d'acutiseguir.
Per altra banda, altres n'embrea de
la minoria socialista creien que la
presentada de la rererida proposició
de hei a les Corto obeeix unicament
al desig de produir un cfecte amb fina

electorals.
Fundaven aquest criteri en qué la
realitzaciä del prajacte as molt dificil,
donada la quantitat que es necessita
que
Pe r a poder-lo portar a cap. puix
en el projeete es parla de cent miliona
de pessetes que hacia de donar l'Estat
contra (atar, i cuan sigui que aquesta
quantitat es solament la meitat en relactó anab la que harten d'aportar
obrers, patrono. Ajuntaments. Diputado:1s i Capitols insulars, resulta que
calen per al projecte mes de tres-cents
milions de pessetes, scnse tetar en
compte altres obres que CIas cite'', per
la qual cosa Fassumpte acria encara
tr.es dificil per al prcssupost (le l'Estat.
Veuen, també, una gran dificultat
quant a les obres que es refereixen al
traba! l voluntari, en el cas que ei projecte es portes a cap, i el-llenen que
aquestes no paalen realitzar-se, porque
en la proposició es parla únicarnent
de donar manntenciú als obrers que
treballessin voluntariament, facilitarlos vestits i desposes dánada i tornada a lima cases, pera no es diu res
de la situada de la familia, i per atea
resulta que els ahrers que treaallessin
en les indicades obres estariett alimcntats i aestits, pera haurien de morir de fain Ilurs dones i fills.

cl Govern.
També recordaren c:s diputats socialistes que aquest projecte té per
base, com s'In cita, una dispaaacia del
sensor Largo Caballera., encarregat
del rninisteri del per la qual
es fixava l'ajuda de rEstat per a
aquelles entitats que tiagueren ja establert el subsitli contra Fatur.
Llavors es fixa aquesta quantitat en
un milió de pessetcs, perquè el nombre de propietats que tenien establerta
l'assegurança era pctit, pera es meada que automàticament !nimia d'aug-

mentar-se la consignada, a mesura que
anessin essent Inés les empreses que

cstablissin aquesta assegurança.
UN CONTRAPROJECTE
DEL SENYOR GORDON
ORDAX
Madrid, aa. — Es dita que l'exministre clindüstria, i presulent del
Comitè Executiu riel partit Radical
Socialista ortodox, senyor Gordon
Ordax, es proposa presentar a le.
Corta una proposició de heu que
tendeix a alleujar el problema de,
Fatur, en oposició a la presentada
aair mes elernents de les dretes.

• •-n • 4>

Vaga d'estudiants
de l'Escola Industrial
Madrid, it. — Aquesta tarda, a
rEacola Industrial, establerta 31
carrer d'Albert Aguilera. els estudiants salan declarat ett vaga i han
promogut un fort aralot, seguit
trencadissa de 'nobles i del conaegiren: escàndol.
Les autoritats academiques s;han
vist precisades a requerir l'auxili
de la Direcció General de Seguretat, la qual hi ha enviat algunes

torees.
El motiu de la vaga obeeix a (pie

els estudiants luden presentat al
Ministeri d'Instruccia Pública les
naves bases, tres de les qua% havien
estat aprovades i ducs rebutjades
Una d'aquestes darreres es retereja a la reforma del professorat,
i entre altres coses sollieita l'expulsió d'alguna professors.
A última hora de la tarda ha que-

dat desallatjat el local. .1 lora hi
han romas algunes fama, a
d'evitar que els escolars tornessin
a cometre alguna malifeta.

Reunió de representants
dels grups parlamentaris
Madrid, ri. — .aquesta tarda salan
reunit al Congres ele representaras
del, diversos gin> parlameataria, per
tal de designar els presiderns de les
distintes contissions.
Han estat designats els que segueixen:
Agricultura. — El senyor latsanuera, tenint en camine que én vice-president de la Cambra.
GOrCeilaci ,',, el senyor Salazar Alonso; Guerra, senyor Miguel .aabaneIlas; Marina. ‚enyor Basilio Alvarez;
Obres Públiques, senyor Blanc; Iristrueca') Pública, senyor López Vareta; Justicia. senyor Martinez Moya;
Treball, senyor Elov Vaquero: Presidencia. senyar Armasa Indastria, senyor Vicente Cantas: Iliseada, senyor
Bardagi; Comunicacions, senyor As-

Al Consell
de ministres d'ahir
es tracta extensament de les telaCiOnS ambelVatteiä
Madrid, 1 1. — El Conseli de
ministres celebra( Sola la presidencia del Senvor .alcalit Zamora, has estat dedica l mol( osIndiana:en it 'vaciar de leo relacions que han destablir-se
mol l ata last n'id) el Val ieä.
S'ama examinat ami) gran dolencia) els extreins que serau
objecte de la negociaciú 1 el seta
abast, i una regada saca- p l a en
definitiva, .aerit 'lamenta ambaixador prop de la Santa Bou
Cl ministre d'Es tat, senyor Pila
Romero, el placa del qual, encara que oficialment lao ›•1111
comunica!, al 61.certa eepunyal,
es la nolítia que estia vota:edil

pel Vatieä.
Es propbai 1 del Govern einprendre les negueiaeions
medialanir
Quin:1 al projecte de llei relaliu a la coneessiú d'auxili
económic a la ole:a:cha rural
neeessitada, apruval pel Consell
de ministres, no ha sofert sensibles intadifiets e tons en el rolerent als ex l dinas ja coneguts.
Es concedifan pensions vilaHalos a tots els saeerduls aulajors. de dO anys, que el dia 1 1
sitabaal exercissin Haars reelurios
en propielal en publaeions no
sus periors a 3.000 habitaras.
Es refereix munes a la elede
recia parroquia!, i
la penal() seria el die les dues
tereeres parts del son quo en
aquella data gaudien ola inleTessats.

pian.

Projectes del ministre
de Marina
Madrid. It. — El ministre de Marina ha !leen a la Cambra dos projectes de I tel: l'un relatiu a l'abonament d'una anualitat al personal passin de la Can/pm-ala Transatlantica, i
un altre autoritzant les obres de re-

paració del creuer "l'Ondea Núñez"
a les Drassanes de Matagorda (Cädiz).

La importad(' de carn
congelada
Madrid, 11. — Els diputats per les
provincies gallegues i asturianes han
visitat el ministre d'Indústria i Co111M; per sollicitar que es dicti una
disposició que prohibeixi la importada
de carea congelades, puix que actualment hi ha a les dites províncies
crescut estoc de bestiar.
Sembla que el ministre portarà denla cl Cansen una expo a ieió recollint
aquests desigs.

companyies de ferrocarrils.
El senyor Villalonga fonamerta
seva decislO a haver renunciar els
arrees de conseller que cicercha a
distintes companyies ferroviäries en
ésser elegit diputas a Corts per tal de
poder resoldre amb absoluta Ilibertat
les

d'acció.

E i6.
rapi
p senyor Villidonga ha singut latenciú de comunicar-me e'. qu
propòsit d'ajornar la seva anunciada
interpellacib sobre aquest problema
fins que acabi la seca tasca l ' assem ',lea que, presidida per l'ex-ministre
senyor Iranzo, es reunirä el dilluns
vinent per a l'estudi del reglan ferroviari i la seva coordinad() arnb els
transporta Per carretera.
He felicitat el senyor Villalonga per

seva determinaciú.
propòsit del Govern que en l'As5emb!ea , en la qua l es reuniran les
tnés altes atitoritats tècniques en la
materia, es procedeixi amb absoluta
independencia de criteri, i un debat
parlamentad en aquests momees podria semblar una coacció moral sobre
les determinacions de l'Assemblea.
Quan aquesta acabi els seus treballs
sera ocasió que el Govern concreti el
sea criteri, introduint-lo en el corresponent projectc de llei.
Aleshores será arribada talara oportuna que es faci sentir al Parlament
la veu autoritzada del senyor Villatonga, tan coneixedor claquestes mas
teries."
/a

Es

Les minories

parlamentàries
Madrid, 11. — Sita retina avui la
minoria agrària.
El senyor 'Martínez de Velasco
ha dit que la retinaal havia estat
simple can, i d'impre e sion s , principalment sobre el programa a desenradiar per la minaria, sense que
es orenga& cap acord.
Ha afegit que denla s'inaugurara
el domicili social de la rninoria agraria.

Reunió dels diputats
vitivinicoles
Madrid, st. — Aquest mati s'han
rennit el: diputats vitirinicoles sota
la presidencia del senyor (larda
Berlanga,e1 qual ha dit gute sahavia
donat compre ala nous diputats del
grup de l'organització que aquest tenia a les Corts Constituents.
Les adhesions rebudes pel grups,
fins ara, sen 106.
Slan repartit unes ponincies sobre organitzaciú i eatatuts de la comis,ia, que començaran a actuar immediatament.
Aquesta tarda—ha acabat dient el
senyor Garda Berlanga, ens reunirem arnb els representants de la regia tnanxega. reac han singut a Madrid per expoaar lee aspiracions d'aquella viticultors.
••n• • e, *-11 . 41,. di

Els auxilis a la clerecia
1 — En el projectc amor at avui pel Consell de ministres, i
'Inc llauca de Ilegir-se demä davant la
Cambra, es propasa la concessió d'un
subsidi a la clerecia parroquial a poblacions mellara de tres mil habitants
que, almenys, compti quaranta anys
dedat.
Dintre aqueas marge s'estableix una
escala gradual que no podrá passar
del 75 per roo dels sous que gaudien
el 1 4 d'abril de top.
Per tant, si es vol que s'amplii la
concessia de l'ajuala, caldrà sollicitarho per iniciativa parlamentària.
L'auxili de que es tracta vindrä a
representar una quantitat aproximada
d'uns catorze milions de pessetes.
Madrid,

Els nous vocals parlamentaris del T. G. C.
Ialadnid su, — El oinent dimarts
prendran posaessió de llurs Garrees al
Tribunal de Garanties Constitucionals
cla nous vocals parlamentaris i els recetas nomenats per a formar part del
dit organisme.
Abano d'enoarrepar el mi-

El senyor Lerroux assisteix
al primer àpat d'una sirle
que en pensa fer
Madrid, jr. — Preguntat el senyor
Lerroux sobre l'abast del bauquet amb
que l'absequia demà la mimarla radical, ha dita
—Alma no te importancia. Es el
• arter dinar dels que en endaeant
andrein cada mes la minoria radical

tre

La Subsecretaria de Sanitat 1 Beneficència
Madrid, tr. — En la reunió celebrada aquesta tarda per la Cornissió
permanent de la Presidencia ala accedas emetre dictamen d'acord atnh el
P ro i ect e asl . .aavint al ministeri slel
'freira!: la subserietari de Sanitat
Beneficencia.

vestit, vlalteu

MUNE, Sastre
Consulteu ele 'sus preue
1 qualltate
Ronda de San' Pera, 24

Telèfon 18235

Madrid, t t. — Comerlo la se
- sial

a dos qttarts de cine, suda la presidencia del Sr. Alba Al

banc blau,

el ministre de Marina. S'aprova l'acta
de la sessió anterior.
El MINISTRE DE MARINA (bina lectura a diversos projectes de Ilei,
que passen a estudi de la comissió

corresponent.
S'aprova el dictamen de la comissia d'incompatibilitats, en el qual es
proclama diputat per Castella el sensor Granells.
A continuada, prometen el clarece diversos diputats.
Es posa a discuasió el dictamen de
la comissió d'actea sobre les de Saragossa, provincia, en el qual es pro-

pugna per la nullitat del darrer lloc
que correspon al radical Sr. Montes.

El Sr. PF.REZ mAnr:InAt, pregunta a la

carnissia per quina re:,

es declara capaç per al carrec de diptr-

tat el President de la Generalitat de
Catalunya, i es declara incapacitat un
tensor que CeSSi ahans del termita
gute determina la Ilci, en el sets arree
de president d'una cnrniesia gestora
provincial.
Ial Sr. C.4SANUEVA, president de
l. comissi3, es rernet a les explicacions que ja dana al seu dia, amb
matiu de la proclamada del President de la Generalitat, i din que aquest
ca e na por canstitair precedent.
FI 57. PERF.7. MADRIGAL es
plany cale la Comissia no doni explicacions mes anules i defensa t:n vot
particular proa as ant la capacitat del

set/ torreligionari.

El Sr. TOMAS I MERA, de l'Esguezra. sol-licita de la romissió que com
mis aviat millar quedi aclarit aquest
assumptc de la ineonmatihilitat del
President de la riellera!ilal amb el
canee de dinutat, ter creia que ;cresta
nomas se li podria titear en el das
que los considere cont ta cap d'Estat.

UN DIPUTAT DE LA 1.1.1CA
s'expresea en aem lalants termes. i
licita un aclariment.
El seremr CASANUEVA din qlle
la Cornissia flamas ha ente% respecte
a les incompatihilitats de diputats catalans, en els casos dels senyors Madi i Velilla.
Al senyor \telilla se l'na atrapadtata i respecte al semar Maca, la Comisara expl i ca plenament en el seu aja
les raons espe j alissintes que l'havien
portat a declarar la compatibilitat,
perquè el cas del senyor Santala, que
també s'Ira alegas, no lia estar contestat per Mugía i la Comissiú aso n'ha
pogut telar coneixernent per no saber-se oficialment que el dit senyor sig ui COnselier de la Generalitat.
Quant al cas que ' es discuteix és
ccrt que el senyor Montes no es P re
de la Comissió gestora des de-sident
fa un any, per() segueix essent vocal
de la dita Comissió. Per aixä ha doposar-se al vot particular del senyor
Pérez Madrigal.
El senyor PEREZ MADRIGAL
diu que no poden esteblir-se desigtreltata perque la Cornissia conegui o no
oficialmcnt les incapacitats dels diputats, i pregunta en quin artiele de la
Llei Electoral estä compresa aquesta
incapacitar.
El senyor CASANUEVA dana lectura a l'article que declara la incapacitat dels que exerceixen qualaevol
carrcc dc nomenament del Coceen.
vol
Es rcbutjat sense votada el
particular del senyor Pérez. Madrigal.
El scnyor ROYO VILLANOVA
en defemsa un altre en el qual es demana que en lloc del sensor Montes
sigui proclamat el candidat de n'ajar
qtle segneix, ()le en aquest caz
es el radical senyor Darlas Pérez.
(Entren al saló el Ca p del Govern

i els ministres de Governacia, Justicia, Agricultura i Indastria i Contera).
El senyor ADAMF.S, agrari Papuen nom de la Comissió rebutja el
not.
(Entra el ministre d'Hisenda.)
El senyur CASANUEVA fa notar,
tamba en non' de la Comissió, que en
gairebé tots els casos semblants a
aquest que slan presentat a la Cartaloca salan pronunciat per la convocabaria de nuera eleccions, perä tarnbe
resulta sine la Cambra. en altres casos, rana cl del senyor Velilla a Barcelona, sIso pronunciat en sentir contrari, i, per tant, ara els diputats poden pronunciar-se com vulguin, puix
que qualsevol dels dos camina té precedent s.

El senvor GOMEd SAN JOSE,
en non] de la minarla socialista, diu
que aquesta hauria volgut sumar-se a
l'homenatge spie es vol tributar al vell

eepublica aenaor Dario Pérez, però el
criteri de la minoria socialista és contrari a la correguda d'escales, i en tot
cas caldria rectificar, si s'acordes ara
aisä l'acord sobre les actcs anullades
a Cializ i a les 13alears, en les guata
els soeialistea que havien d'esser proelamat, no ho forera ja que si nu es
ja alai, els socialistes tinJran rainis
suad q ue sufiaienta per a peasar que
a la Canahra s'emerinasa la injusticia
cunea el'.

l'a notar Coln el semen* Royo Vi-

Ilanova, en els casos deis diputats socialistes, vota en (anua de llar proclamada, i con' el SellyOr Casanueva
nu volgué donar Ilavors cap facilitat,
com en (léala ara. Alai, dones, la minoria socialista esta dismsada a votar l'acta del senyor s ens pee que la Comisslú raya „ssui el sea
sicialistes, si
criteri anteripr sobre
no, sentint-ho n'oh, l'a., In de notar
en contra.

o!

Ei senyor ROY Q , \IP-ANOVA
diu que els casos no san iguals, i es
nega a acceptar la petició dels sacialistes que qualifica d'atracament, i
afegeix que aixä no es a to anal) la
conducta que ell segui guau les actes
de Huelva.
El senv o r GOMEZ SAN JOSE
diu que en no crea que haga OieS el

senyor Rae," Villanova. Insisteix en
que, sigui pel clue sigui, dóna la easualitat que saliere es el partit socialista el que surt petjudicat.
Acaba repetint que votaran en contra.
El senyor CASANUEVA diu que
ell ha manifestat clarament que, segons la llei, no procedeix aquesta
reguda d'escales. Recorda que els soluistesvotaren en la seaaia Pastada
ciapiaro
po
nel randidat radical de Castelló senyor

Cala. (Aplaudiments en els agraria

El senyor CANO LOPEZ, comservador, diu que vol le: constar que
Huelva (au víctima del paStCH politic, que donä les actes al diputat so-

cialista.
Es procedeix a votació nominal sobre el vot particular.
Votea en contra els agraris popu-

lars, els monarquies i cls socialistes.
Els agraria i els consertadors voten
en pro, juntament amb eta radicals.
El senyor ROYO VILLANOVA
s'aixeca del seta scieat, i dirigint-se
envers els banca dels agrario populars,
els din:
Fea seil jet de votar cona ho fea
la') finare cal ,oupte per a una ultra
vegada, i tao esperen que ruta a favor
vostre. Ja es aviesa.
(Els diputats agraris papulars reaccionen vis antera contra el scuyor
Villanova i Fi:terrera Un d'ella li
dita: Parlarcin tots si arriaa l'ocasió.)
El senyor GIL leOBLES, en veu
suficientment alta que es percep deade
n, dciaul a,1„atasreu(sluepa sratoidairaica inauésel
pl
que facin. Dones no faltava ine51
EI senyor ROYO VILLANOVA
torna al seu lloc al bata: de la Cauca-

sial i sassen sisibleinent disgustat.
Es procedeix a votació nominal i
el vot particular es aprovat per 123

vots contra 120, i Per tant co Prachtdiputat el sanyor Darlo Pérez.
Ea procedeix a elegir els inembres
suplents del Tribunal de Garanties
Constitucionals, i resulten nornenats
els senyors García Ruano, conservai
dor, i Vega de la Iglesia, por loa
91 vots, respectivament.
25 t ut snista scnyor Bolívar obtinsula8 1co,no
nuat

ta. Demana que siguin tornades les
terres incautades i que s'exigeixin responsabilitats ala funcionaria que han intervingut en els aSSentaments. Demana
tumbé que es fuel justicia als camperola de Valdecuse i cele no sel s redueixi a la miseria, com és a punt de
succeir. (Aplataliments en les dretes.)
El MINISTRE D'AGRICULTURA respon al Sr. afadariaga i es
mostra conforme amb qué per a la
bona marxa de les empreses agríesles és indispensable el mes estricte
respecte a la propietat privada, però .
si per Mea s'entén que es deixi d'aplicar la reforma, a aixb ell tt.) esti
disposat, car ell esta al afinisteri d'Agriculttlra per dur a terma la Refr,ma Agraria.
Adverteix que si contienen en lee

Juntes Provincials els mateixos prosidents que abans es precisament
perque el Govern no ha volgut influir en aquests cärrecs politicament.
Nega que sigui cert que els 'ociaitstes dominio en aquestes juntes i
que portin la ven cantant en la im-

plantació de la Reforma Agräria.
El senyor MADARIAGAI Jo
asile referit només a alguna pobles
de Toledo.
El MINISTRE D'AGRICULTURA: Dones jo us invito a que féu
les dentincies concretes 1 procuraré
informar-me i corregir si hi ha noc

aixa.
Afegiex que té en estudi un Decret en mie reforma la Ilei que regula les comunitats de camperols,
perä diu que tinguin en compte
que el que censura el senyor liadariega no és en aquest Decret, alisó'.
en la rnateixa llei.
Quant a la hisenda de Valdecuse,
la realitat Es que en virtut de la lli beriet de les comunitats de camperols per a acordar una forma d'explotació, aquesta comunitat Remeta
que l'explotació fos ea/lectiva, 1 encara que ell personalment s'hagi
oposat i s'oposi al collectivisme, no
té més muta que respectar la voluntat d'aquests camperols emparats
'en la Ilei.
Si el senyor Madariaga denuncia
que sala falsificat la rnajoria per a
aquesta implantació, solament en
aquest cas padra actuar el ministre
per a informar-se de si és recital i
proceda- en conseqüencia.
('el que fa ala recursos en els arrendaments, el ntinistre no pot fallar-los con' vol el senyor Madariaga, perque no és de la seva competencia, sida de la de l'Institut de
Reforma Agraria. Si els arreadamenta no segueixen es perque lIns titut en es de les seres facultats, ha:
dcterminat que la finca sigui destinada a assentanicnts, pera no es podra parlar que no slagi reconegut
a aquests arrendataria tots els dreta
i totes les indemnitzacions que hagin
este de justicia. Acaba dient que,
encara que la seva opini() personal
pot t:s.ier distinta algunes vegades,
per a

en una democràcia per sobre de tot
la hiel. que sala d'acatar.

hi

Llegeixen projectes de llei eta ministres d'Hisenda, Governació i Treball.
El senyor Madariaga, agrari popular, explana la sena anunciada alterpellació sobre l'aplicada, de la Roforma Agriaría a la provincia de Ta-

PRECS I PREGUNTES
El senyor MOLTO, agrari popular, pregunta al ministre de la Guerra quines bún les sedes impressions
sobre l'existencia de presoners espanyola a l'Aldea, puix que hi ha

ledo.

(laden al

Cnicnea ofcrint-se al Cerera lee a
tot aliaS que sigui organitzacia de la
política agräria melare no s a gueixi atmesta situada', que sil:alinea
de caòtica.
Diu que cal en aquest ordre del
problema, primerament reatablir l'autoritar i Fordre als campa sellan ca
compte que ello no entenen Per ordre
la farea, sinó la llibertat i el corma:ment de la Ilei, i eta segon terme
ha la revisi q de la leg is lad a agraria
de la República, este considera araccePjable en mults aspecto; pero estima
que el pajar na es la legislació, sinó
la forma duplican -la, que—ditt—esta

controlada pel sectarisme

centralista.

Parla d'una finca anomenada Valdecuse, a la provincia de Toledo, en la
qtral diu que ha cultninat aquesta política funesta. Censura la conducta del
president de la Junta Provincial de
Reforma Agraria, que ditt que no tú
en comple niugít que no pertanei al
Partit Socialiita, Realza els zeus argunients en unes caries de camperols

que ditien que han estat coaccionats
i que per no respondre a aquesta «meció, els han pres les seves parcelles.
El n'ate/e ha succeit arnb l'asaentament un Cop l'Institld de Reforma

incautat de la linea
Recorda que ell vota contra el fn
cotnunitats de cannerols es
regissin per un decret, i proy.aa eme
los per une llei, perquè aixf no has
l'obra d'un sol partit. F. va fer damella manera i per alai' ara cls honres del GoVeral repudien les ComuniAgraria alta

que les

tat'liiidnemecraamr::::111 : . de diverges onblarians de la prov:ncia de Toledn, en els
guate diu que es maniiesta constan>
ment aquesta preponderäncia socialis-

ministeri que existeixen.
Creu, per tant, que han de prescindir-se de nones ancriguacions i cmprendre gestiono de ple encatninadea a alliberar-los.
El PRESIDENT, radical, denlatia al ministre de la Guerra que
sigui restabtert el primer regiment
d'artilleria de guarnició a Ciudad
Real, que fou dissolt pel general
Primo de Rivera, amb motiu de la

aualevacia contra la Dictadura.
El senyor I3ASTOS, de la Lliga,
demana que es tinguin cn compte
en el nou prcssupost les lleis basiques d'assistència pública.
El MINISTRE DE TREBALE
dita que el Govern es preocupa d ' aquesta questió.
Contesta també una pregunta que
li len dies passata el senyor Saborit sobre l'incompliment de bases
de treball, i Len altra del senyor
Alvarez Angula, i promet informarse d'ambdós feas i procedir en conseqüencia.
El senyor alAURA (Honora) reclama del Gavera la prompta preaudacia del projecte d'amnistia, que
el senyor Lerroux promete en el sen
discurs de presentadó governamental. Afegeix que tots els diputats
de les ¿retes, i especialtnent els nao.,narti ttics, catan interessats en l'ama
nistia dels condemnats pels nueces1 sos d'agost. Pregunta després quants
súns els agents de policia destinats
a la custbdia de ministres i ex-ministres, 1 també si és cert que alguns ministres utilitzen els cotxes
oficies per als setas viatges partiaculara.
El MINISTRE DE LA GOVERNACIO diu que ell no pot retenir en
la raemória les dades que el senyog

>319eIger97:
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Ame li deniana, però que les bl
dila, per be que avançat que ele
ea-eiinistres que la Direcció General de Seguretat ha decidit custodiar en virtut de temences que es poses ate:notar contra ella a6u poca, I
que ha de tenir - se en compte que
aquesta cuatódia s'exerceix també sobre diputats que seuen als mateixot
llenes del senyor Maura- Aftliebc,
tenle, que pot avançar que la quantitat que es despen en automòbils
oficials és malt. inferior a la que es
despenia en temps de la monarquia.
(Aplaudiments deis radicals.) )
El &favor IZQUIERDO JIMENEZ, radical, demana al ministre d'Agricultura que s'organitzi una expositié, mercantil ambulant que porti als
Estats Units les mostres dels nostres
productes v ras inieoles.
El senyor MAROTO, agrari, es
plany da,ant el ministre de la Governaci6 de les invasions de finques
ataca a la propietat privada a la provincia de Ciudad Real.
El MINISTRE DE LA GOVERNACIO diu que aquests problemes
han de portar-se per vies de conciliació, sell5t que pugui tolerar-se que cap
sector social s'imposi a l'Are.
Se suspenen els precs i preguntes, i
s'aixeca la sessió a tres quarts de nou
de la nit.

El programa parla-

mentari per a avui

Escamots
de les dretes
(Ve de la primera pagina)

Aquesta és la versió estricta del fet.
Sembla, per:), que el pla era donar
entenent al senyor Planes que acceptés
el nomenament de Jurat per la suposada festa d'Horta, j que s'avingués a'
deixar-se portar al lloc en un auto que
els visitants Ii proporcionarien. No cal
gaire nnaginacid per comprendre quin
caire hauria pres l'aventura si el senyor Planes no hagués demostrat el
recel que li inspirava la visita. En
veure que el parany es frustrava, l'agressor, impacient, colgué aprofitar la
visita, i enmelé l'agressió al local mateix de LA PUBLICITAT.
El text que els agressors qualifiquen de molestós és una caricatura de
manifest que comenca: "A mis leales
de la Lliga"...
Abans-crahir a la nit aparegueren a
les >meta de Barcelona uns cartells
en els quals la Higa recomanava als
barcelonins que llegissin la premsa
d'avui, que portaria una informació
sensacional referent als procediments
que les esquerres pensen posar en
pràctica per guanyar les eleccions.
Això ens fa sospitar que devien conèixer la grandiosa gesta que els sena
aliats pensaven realitzar contra el senyor Planes. Per la nostra banda, hem
de confessar que no suposàvem que la
Lliga, després de censurar tan enèrgicament els escamots de l'Esquerra,
caigués en els braços fraternals dels
escamots de les dretes.
No tenim interés a inflar el fet amb
propòsits electorals; ja és prou doqüent per ell sol. Realment les dretes
fan tot el que poden per perdre; per
començar ja han perdut la serenitat i
el control.

Madrid, 11.—AI final de la ses¡id, el senyor Alba , ha dit als periodistes:
—S'ha ilegit aquesta nit i figuren
en l'ordre del dia per a demà, els
dictàmens de la Comissió d'incompatibilitats sobre l'admissió a l'execici dei arree de diputat dels sinyors Bcnjurnes i March.
Aqucsts dos dictämens i el relatiu
a la capacitar del senyor Calvo Soteto, no es discutiran fins dimarta
o dimecres de la setmana vinent,
També s'han Ilegit els dictimens
de les comissions de governació sobre el projecte de llei prorrogant
per al primer trimestre de rally els
pressupostos de Diputacions, cabila
insulars i mancomunitats, de presi(Ve de la primero ta.gina)
dencia, donant forca de Red al deSegons les nostres informacions,
cret de 25 de desembre darrer, incorporant els serveis de Sanitat I de
l'esmentat individu, assistit per l'advocat senyor Enric Maynés, persona
Benificincia al ministeri del Tredestacada de La Lliga, i representat
ball, i el de Guerra fixant el mipel procurador senyor Valls, havia
ximum de contingents de tropes
presentat una denúncia que afirmaper al present any.
Aquests tres dictimens, especialva que en tres centres de l'Esquerra,
ment el primer, que té caràcter d'ur- els noma i la direcció dels quals
gincia, es posaran demi a discussió. s'indicava, es trobaven dipositades
A mis, en la sessió de demà hi
gran nombre de cédules falsea.
Es possible que el jutge senyor
hura un assumpte de cert interés
politic: El prec o petició de lea miBurgués, hagués oposat alguna renones de dreta, relatiu a la liquidasistincia per portar a efecte l'escorcoll que hom sollicitava; pu ja finalció dels assumptes en que entenia
ment, degué atendre determinades
l'extinguida Comissió de responsaindicacions i va acabar per accebilitats. perqué resolgui la Cambra
i especialment respecte el Trlunal
dir-hi.
nomenat per a jutjar les atesponsaDavant del fracàs que es deduí
del primer escorcoll, han renuncià
bilitats pela afusellaments de Jata.
a
escorcollar
els altres dos centres.
No he pogut demorar més aquests
a s sumptes que la Cambra és crida.
El senyor Maynés, que no tingué
da a resoldre. Porto a les Corts els
altre remei que adonar-se que la
assumptes d'aquesta naturalesa senconfidéncia havia fallat, demanä al
Jutge que renunciés a prosseguir les
se prejutjar cap solució perqui ella
diligencies.
ratifiqui els poders o adopti un altre
criteri.
¿QUI EREN ELS INDIVIDUS
He fet que es formi per la SecreQUE OCUPAREN EL CENTRE?
taria de la Cambra una relaci6 deis
Però el mes greu de tot aquest
assumptes incoats per la comissió
afer és la presencia dels vint indide responsabilitats.
vidus que acompanyaren el jutjat en
.Aquesta relució és molt extensa, I
la seca diligencia. Sense la interen alguns d'ells no figura cap neglivenció d'aquesta vintena de subjecgéneia, i tot això ho faig perquè els
tes, el succeit no tindria altra imdiputats tinguin una balança de la
portäncia que una planas del partit
situació des que deixà d'actuar la
que ha fracassat en el seu intent de
comissió, i denià será presentada a
trobar una prova material a la carnla mesa.
panya d'escändol que ve realitzant.
La minucia socialista—ha afegit el
La presencia del grup esmentat
senyor Alba—petisa plantejar el decomplica la qüestió. Segons les nosbat sobre els successos més destatres informacions, tant el senyor Selcats del darrer moviment anarco-sinves com el cap de policia afirmen
dicalista per mitji de tres interpelque ningú del personal a llurs ordres
lacions, que seran refo5es en una, 1
no intervingué en rescorcoll. 2 Qui
en la qual prendran part els senyors
eren, doncs, els individua que acomdemanat un ajornanient, puix que ei
panyaren el Jutjat? ¿Com pot un reVidrte, Casas i Mosco (Bru).
presentant de la Justicia admetre la
collaboració de persones alienes a
les organitzacions oficials?
Un director de presó
La qüestió plantejada en aquests
detingut
termes is bastant greu i no seria
Madrid, 11. — A peliciö del
d'estranyar que tingués repercusjulge d'instrueció de Manzanasions politiques.
res (Ciudad Real), i per supoSe'ns ha dit que el conseller de
saela malversació de cabals, ha
Justicia i Dret pensa portar a cap
estat detingut aquesta tarda a
una informació amb referéncia a
Madrid el cap d'aquella presd,
aquest afer.
senyor Josep Soaquirn RodrfUNA PROTESTA
guez.
Anit passada estigueren a la nosEl detingut ha ingressat a
tra redacció, per tal de formular la
Ja Presó Model. a disposició de
g esta protesta, el senyor Duran amb
l'autoritat judicial nue el reuna
comissió de socia de l'entitat
clama.
esmentada.
El president del Centre va maque havien efectuat tota
Els andes de Calvo Sotelo nifestar-nos
mena d'escorcolls, puix que es temien que durant els moments de
Madrid. II.---Si lo srtmana
confusió algun intrús llagues deientinta tos acordada per lee
xat amagat en algun lloc un paCorts la capacita' del senyor
quet de cédules falses, amb el qual
Calvo Solelo per a l'exercici del
earree de diputat, alguna amics
poder justificar l'anunciada camde l'ex-ministre d'Ilisenda le- panya d'escàndol.
ven el propòsit de marear ä
PERO... NOMES ES TRACTAVA
l'avis el dissabte dia 20.
D'UNA NOTA
Allí visitaran el senyor Calvo
La premsa d'ahir a la nit inseria
Sordo 1 racompanyaran en el
la següent nota:
seu viatge a Madrid perquè pu"Demä, divendres, serà publicada
gui acudir a lee Corls el flimarts
següenI.
en el nostre diari una nota de Lliga
Catalana donant instruccions Per
edesfer les irregularitats electorals
EI trasllat de presos pelle que es preparen per al vinent diumenge."
fets del 10 d'agost
La nota no parla, pesé., de l'estaCartagena, ti.— Han arribat en
automäbil , custodiats per agents de da del senyor Enric Mainés i Gaspar i del procurador senyor Valls al
policia, els generals Cavalcanti i
Jutjat de guärdia.
Garcia de la Herranz i el tinent coA l'hora que escrivim les presenta
ronel d'Estat Major, senyor Tärsilo
ratlles no tenint encara esment
ligarte, condemnats amb motiu dels
la noticia sensacional que han de
'acusaos d'agost.
Han ingressat al penal d'on seran
publicar els diaria d'avui, divendres.
traslladats al Castell de Sant Julià.
jA nota tampoc litern rebuda,

La gran 'planxa
de la

Lliga

DAR
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Els mitings de les Esquerres
AL CINEMA FREGOL1

—

Anit Migué lloc, al Cinema Frigoli,
un míting de propaganda a favor de
la candidatura d'Esquerres Catalanes,
la qual porta con/ a distintiu el número
i les quatre barres.
Presidi l'acte cl Sr. Pujol i Font el
qual inicia els parlamenta i remarca la
importancia politica de les cleccions de
diumenge, les quals han d'ésser una
demostració de confiança popular a la
tendencia esquerrista que ha mantingut fins ara la República.
Parló també el Sr. Duch i Salvar,
el qual inanifestó que la &ancló d'Esquerres Ola fet a la Ilum del dia i de
cara al poble.
Durara el di s curs del Sr. Duch i
Salvar, entra al saló el President de
la Generalitat. Sr. Companys, el qual
fou rebut amb una Ilarga ovar% a
pen dret pel públic que omplia la
nal:a\ .eabats els aplaudiments, a les darretes paraules de l'orador Duch-Salvat la fer rin de la paraula el senyor
Lluis Companys, President de la
Generalitat, renovant-se els aplanenments. Remarcó, també, la itnportancia
i transcendencia de les eleccions vinents.
Lra fracàs en aquestes eleccions
sig nificada—digné—un retrocés considerable en la vida politioa catalana.
Remarca l'enllaç moral que existeix entre aquells que fora de Catalunya no voleo dir si són o no republicans i els daqui que els costa
dir-ho i que accepten de mal grat
el regim constituir.
Sobre Catalunya—continuó—està
fixa la mirada deis liberals espanyols, els quals es rcfien de la nostra actitud per a tornar amb el mil/0r entusiasme a l'obra de la reconquista de la democracia espanyola.
Nosaltres us demanan un marge
de temps i de confiança, i quan tinguem un dubte acudirem democràticament al noble que ens haurà elegit. (Llarga ovació.)
Tot seguit féu ús de la paraula
el senyor Con i Mas, d'Acció Catalana Republicana, el qual remarca
que aquest partit ha vingut essent el
mes atacat per la Lliga. Manifestó
que tots els republicans que se senten disposats a defensar la República i Catalunya slan unit per barrar
el pas a Lliga Catalana, a la qual
sembla que no li ha vingut gaire de
gust aquesta Coalició d'Esquerres
Catalanes.
Atacó durament Lliga Catalana, la
qual vol presentar-se ara con/ a republicana i en la seca candidatura hi
ha posar coneguts monarquics Ira dic ional ist es.
Afegi que Catalunya no ha d'ésser
pcls partits, sinó que són aquests els
que han d'estar al scrvei de Catalunya.
Defensa les encoles laiques, les
quals són—diu—el blanc d'una campanya vergonyant de les dretes reaccionäries, les quals no es preocuparen mal gaire de la cultura dels
ciutadans pertanyents als estaments
humils.
Manifestà que les eleccions de
diumenge signifiquen el triomf de
la Coalició d'Esquerres i l'obertura
d'una munió d'escoles i cantines esColara per als infants pobres de
Barcelona.
Parla després el senyor Rossell
i Muntaner, candidat per la Unió
Socialista de Catalunya.
Consideró que el veritable responsable del triomf de les dretes
a Espanya és el senyor Alcalá-Zamora, el qual, constitucionalment,
no podia dissoldre les Corts Constituents.
El senyor Pujol i T'ora clogué els
parlaments, dels quals feu un resurn, i acab à demanant al nombrós
públic que votessin la candidatura
d'Esquerres Catalanes assenyalada
amb el número r. Tot seguit hom
donó per acabat Pacte.

AL CINEMA GALILEU
L'enorme expectació que el míting d'anit produí entre el públic
de la barriada de Sans es tradui en
un ple a vessar de l'àmplia sala del
cinema Galileu. El local fou de
cabuda insuficient per a encabir el
nombre crescut d'assistents, els quals
des de molt abans de coi/mugar
Pomplicn abundosament Quan pujaren els oradors a la tribuna era
ja impossible de circular idliuc pela
passadissos. Presidi i obrí Pacte el
senyor Mas, qui cedí la paraula al
senyor Gener, de la U: S. C.
Féu un bon parlament, exaltant robra de les esquerres, comparant-la
amb la de les dretcs, l'oren aplaudits
calorosament alguns fragmenta del mu
discurs, i sobretot el final.
El senyor Ma s , a continuació transferí l'As de la paraula a Carles Pi
i Sunyer, alterant rordre d'oradors,
ja que Pi i Sunyer havia d'assistir a
un altre míting.
Comerni dient que si la campanya
de propaganda a favor de la candidatura número i sisada portat ami)
certa violencia era degut a qué els
contraria, amb els seus cartells truculenta, ho havien motivat.
Perú si les dretes han portat la
campanya amb aquests tons de violeneia—afegeix—és perquè es veuen la
derrota al damunt i pel despit que els
ocasiona la seguretat que tenen que el

dé amor:de ton

diumenge que ve perdran les eleccious
municipals.
La maniobra de les dretes—continua
—celan diuen que les properes cleccions no eón politiquea sin() administratives, es Posa de manifest.
Recomana a tothom, a continuad&
que no cedeixin a les probables pressions de les dretes, encaminades a no
deixar-los votar lliurement.
Diu que l'estranya que ta gent que
s'esvera davant l'alliberació de Catalunya, titliin a Azana d'home retrògrad, quan ell és un deis pocs
honres polítics d'Espanya que miren
endavant.
Acaba fent un elogi de la barriada
de Sana, eminentment obrera, vira
la qual, diu, ha conviscut els millors moments de la seca carrera
professional.
El seu discurs és acollit amb un
llarg aplaudiment que s'acaba quan
el candidat Antoni Oliva s'aixeca per
parlar.
Comença dient que el propòsit
que l'anima a anar a l'Ajuntament,
és el seu afany de sanejament de
la hisenda municipal.
En acabar el seu discurs fou ovacionat calorosament. A continuació,
pren la paraula Joan Lluhi, que és
aplaudit entusiàsticament. Va dir:
Es evident que la República estä
en perill i cal que, entre tots fern
els possibles per tal d'allunyar-la
d'aquest perill, posant al Serrei d'aquesta tasca tot el nostre entusiasme.
Parla després de política general
i din que les Corts Constituents es
dissolguercn quan tot just havien
realitzat l'obra destructiva i quan
encara estaca per fer l'obra constructiva. Les dretes han promogut
la dissolució de les Corts, quan encara eren mestresses de part important de la seca fores. ¿Que faran
les noces Corts? Es evident que procuraran per tots els mitjans el rccobrament dels privilegis de les dretes.
Diu que els que vagin al non Ajuntament, si mai deixen de fer obra positiva d'administració, no tindran cap
mena de justificació, ja que no sea
l'hora de creure en la política de bona
le. (Ovació de Ilarga durada.)
Acaba amb un gran elogi a les esquerres i al que representen, que es
aplaudit 'largan/era.
Pren la parada, a continuació, Josep Gisbert, candidat per l'Esquerra.
Parla, amb gran coneixement de
causa, del problema de la tuberculosi
a la nostra ciutat, i diu que si es presenta com a candidat es arab l'únic
propòsit de resoldrel. Es aplaudit
llargament. S'adreça al públic, després, el candidat Martínez Cuenca.
Diu que Canibó és l'angel tutelar de
tots els que tenen algunes pessetes arreconades. La Lliga — afegeix — nomes té un únic objecte: el de fer mes
rica els rics i més pobres els pobres.
El president cedeix la paraula a
Ot Hurtado, que es saludat amb una
!larga ovació.
Esmenta l'honor que, per a ell, significa el fet que Acció Catalana l'hagi designat com a candidat en la present !Mita electoral.
Parla despees, brillantment i provocant aplaudiments entusiastes, de
la significació de Pacte de diumenge passat a la Monumental, on tots
els barcelonins vibrareis albura al doble crit de "Vista Catalunya!" i
"Visca la República!"
Diu que si diumenge que ve guanyen les esquerres ja podrem donar
per consolidada la República, perquè
tot Espanya te fits els ulls en nosaltres! (Ovació.)
Compara la diferencia entre l'entusiasme de la gent que assisteix als
actes de les dretes, que exigeixen invitació per entrar-hi, amb el de les
Esquerres, artes a ple aire, amb entrada lliure per a tothom i per a totes
les tendències, cara a cara amb el
poble, corn diumenge passat a la Monumental. (Llargs aplaudiments.)
Esmenta la personalitat política
de Cambó, que diu que té l'afany
de posar-se a primer rengle tantost
passa la mis petita cosa.
Llegeix uns fragments d'una !letra de Cambó, adreçada , a "los
hermanos de las tierras hispánicas",
amb motiu de la formació del "Partido Constitucional de Centro", dos
mesos abans de la proclarnació de
la República. (Rialles.)
I el més gran del cas —afegeix—is
que això que a vosaltres us fa riure, Cambó ho escrivia seriosament!
(Holt bé, aplaudiments.)
Amb frases brillants, que provoquen esclats d'aplaudiments, acaba
amb un cant d'advocació per al
triomf de les esquerres.
Es ovacionat novarnent i l'aplaudiment no cessa fins que pren la
paraula el conseller de Sanitat, senyor Josep Demás, que parla en
nom de l'Esquerra.
Remarca la transcendencia de les
eleccions imminents. Cita el cas ocorregut durara la matinada d'abir, que
uns falsos policies escorcollaren un
centre d'Esquerra, amb l'afany de descobrir un estatge on es falsificasen cedules.
Com uns vulgars atracador,. tallaren els fils telefònics i penetraren armes a l'interior del cenPe, on trobaren, només, mis caletees días Paquets
de tandidatures.
FIC ordenadors de l'escorcoll simasien protegit amb una ordre ministerial! — afegeix Dencäs.
Fa un gran elogi, a continuaci
ó, de
la personalitat de Francesc Madi, i

cita algunes frases sesea, que són
aplaudides calorosament.
En acabar el seu discurs, el darrer
de l'acte, una noca ovació ressona Per
tot l'estatge del Cinema Galilea, coronant el parlament del Doctor Deltas
i acorniadant els oradora. Tot aixO
posa de relleu l'entusiasme que el miting ha prodrat.

AL COLISEU POMPEIA
Mira un ple a vessar se celebra
el miting anunciat de Coalició d'Esguerrea al Coliseu Ponipeia.
El president, sens -or Marc Aureli
Vila, obrí l'acte amb unes paraules
de salutació adreçades al públic, i
feti la presentació dels oradors.
El senyor Manuel Talens, que fou
saludat amb a plaudiments, en aixecar-se a parlar, va dir, referint-se
a les eleccions de dimnenge, que
calla donar una Iligó definitiva a
la Lliga.
Seguidament s'aixeca a parlar el
candidat senyor Ricard Alteba, que
va fer una atinada cornparança entre Francesc Muja ¡ Carnbó; entre el radicalisme de l'un i l'oportunisme de l'altre, dient del darrer
que hacia fracassat i que en canvi
baria triomfat el primer. Digné que
la Coalició d'Esquerres era una conjunció deis homes que estimaven
Catalunya, i afegi que ara tornava
a rebrotar la uniú del 12 d'abril.
A continuad() para el candidat
senyor Emi:i Granier-Barrera. Començà dient que aquestes eleccions
eren una repetició de les del 14
d'abril. En aquelles el poble votó
contra del rei. En aquestes s'anava
contra del President dc la República, el qual no havia complert
els seus compromisos amb aquella,
i que amb la seca actuació hacia
posar en una situació delicada el
nostre Estatut. Digné que ell tenia
la culpa que Lerroux governes, i
afegí que sabrien expulsar-lo del
Govern jumo ami, la seva llopada.
Digné que ara tenien els mateixos
encomies d'abans, els quals calia ven•
cer: Lerroux i Cambó, i que contra d'ells havien daixecar les SeVeS
banderes de combar. .Vegi que la
victòria seria esclatant i que les
elcccions serien una escomesa formidable contra les dretes. Féu recalcar el sentit revolucionari de les
eleccions de diumenge, En acabar
fou ovacionat.
Tut seguir dirigi la paranla al públic el senyor loan Puig i Ferreter.
Contenga saludant ch públic. Digne
que la Coalició actual era exactament
igual que la del 14 d'abril. Aquella
ion ¡eta per una ovada de sentiment.
Avui el SentiMell i Subsisteix igual:nema
entre el poble: entre els politice hi
ha una força mes forta et/cara, ja
que és la mateixa del noble, però que
cal que es converteixi en tactica, la
q ual de vegades els ha mancar, per tal
de poder endegar-la. Digne que els
errors que haguessin pogut cometre
els polítics per manca de táctica, ara
podien ésser una salvació. Abundó el
els ma t eixos conceptes exposats abans
pel senyor Granier-Barrera. Fou
molt aplaudit.
En aquest ~meta entra a l'escenani el President de la Generalitat, sen•or Lluís Companys, que fou ovadonat a peu dret pel públic.
Censuró la dissolució de les Cons
Unieras, diem( que constituí una amenaça de rectificació de l'obra de la
República i que per aixó el sentir
de les elcccions de diumene tenien
raes pie res on sentir estrictament revolucionari. En acabar fou ovacionar.
Despres parlà el senyor Martí Esteve. En aixecar-se per parlar fou
ovacionat. Contenga dient que el 14
d'abril, després de la Proclartlació
la República, els nionarquics van Pos
-sarunmoetdpóic,l(ano
es van refer fins que units els
als altres es deien: "No ens amor'.
nem. Es la rierada que passa. Nosaltres tenim una tradició que ara s'Ima
trencat Això no durará gaire temps.
Els republicans no podran contenir les
masses. I aleshores tornará a ésser
l'hora deis monàrquics i de les &des-.
Basaven les seres esperances en una
reslauraeió , desuda a la divisió dels
republicana. I si be en els partits republicans lii ha hagut moments que
Iran tirat cadascú per la seca banda,
ara s'ha produit una unió fecunda.
alfil) que catana en perill no eren els
partits, sinó la República. ¿Couu. ens
voten, poble de Barcelona, dividits o
bé agermanata? (OvaciO.)
i.
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tat d'aquesta.
Qualifici la Coalició d'Esquerres dc
miracle.
Encara hi ha qui ha retret als hornea d'Acció Catalana l'haver entrat
a formar-ne part. Són—diu—els senyors de la Lliga, que slan passat
dos anys i mig criticant-los perque
no s'In passaven. Afegi que si ara
els ho retreien era perqué tenien por
de perdre les eleccions. (N'oh bé.I
Es referí a la candidatura de la
Lliga, i digné que hi havia inclosos

, elements que són envines declarara
de la República. (Ovació.)
Digné que els que votin la candidatura de Coalició votaran hornea
que són catalanistes i republicans.
Perú els que votin la candidatura de
la Lliga votaran homes que són
enemics declarats de la República i
de les Ilibertats de Catalunya. El
que no podria ter cap republicó és
figurar en una candidatura en la grial
hi haguessin elements d'apresta mena. (Ovació.)
Digue que si ell hagués de continuar dins de la República com en
el temps de la monarquia, s'hauria
rebellat.
Acabó demanant el concurs del poble per a sostenir la República... En
aquest moment ii falló la ven , i part
del públic Ii demanó que acabes,
ovacionant-lo alhora xardorosament.
Un cop acallats el: aplaudiments
n, 1
Serra-Hunter. Començà per censurar els cartells insidiosos que la Lliga ha plantar pels
carrera, i els articles einics del diari
de dreta.
Pregunta si la gema estaca disposada a votar els aliats de les dretes d'Espanya. El pnblic respongué
que no.
Digné que aquestes eleccions tenien un carácter marcadament poFrie i que podien ¿'ser cornparades
aura) les del 12 d'abril, tal com havien dit alguns orador:. Es referí al
miting de la Plaga Monumental. Digné que era molt just que el poble
llagues anat a sentir als llames que
Iran demostrat esser amics de Catalunya, i que no ho era gens que es
traissin len nostres Ilibertats, que
és el que han jet els bornes de la
Lliga.
Acabó dient que ni els catalans, com
a tal:, ni els homes liberals no podien votar la candidatura de la Lliga,
la qual no defensava altra cosa que
uns interessos i uns privilegia de t'asse. En acabar el seu discurs fon molt
aplaudit.
I. finalment. s ' aixeci el President
de la Generalitat. Sr. Lluis Companys.
Fou saludar amb una ovació xardorosa. cule va durar Parea estona.
Començà diem q ue ser ia breu u <Me
diria que es limitaria a resumir els
discursos. Di g ne que se sentia orgulkis de s ^ snmir les directives assenyalades pe- Francesc 31'1 ,-ió. en aconseguir
hacer format un envera de concentrad.; d'e snn'erres catalalmes. i no solament aixó. Sii1,1 el fet ¡me aquella
haeue' s irradiat per tot Espanya. Ateei (me aquest fet havia canviat el pessimisme del 1,-,Ide ami/ un optinmisme
iranc. I que en aquesta tasca sao
havia trohat altra cosa que facilitar> de tota mena per part de tothom.
El bei que ha precipitat la nostra
coniunció — afegi — ha estar la unto
de (Retes realitzada a tot Espanya.
PoSä mi relleu el monarquisme d'aquestc s Cl set/ s ilenci ho den/ostra
pron . Onelrom de seliaaant passa a
Catalunya. TZenuhlicans? .;lfe de dubtar que el; elements d, la Lliga ho
ia que ho hem Ilezit als diar is? Jo recordó une el Sr. Alcaló Zamóra, en ira crisi passada. estava perpleNe i no eosava cridar a consulta
cap ',en-sol/alisar de la l.Iira. perqu ir
no sabia si era repnbUcana.
Des (le les ,esnonsabilitats del poder
no es possible noder servir la inipadérteil innuelia • 1 de les multitirds.
amA.teseasta els colines que lesenreinen. Per aixó. despees dels partits desraierra. vénen partits mes moderats i conservadora. Però desista,. es {01,1 a produir una reacció
e5qUerrana. Es l'eterna qiicstió que es
prodyek• als nobles. per tal d'anar assolint una major (usticia.
cocer/ de [-liga ara. perdu. resoltada catastrófic. Ja sima explicar el
rerque sei. No cal. dones, que ;115.4Les tenen un sentir Inés
afinat de la política que uso pas els
política, els quals, de vegades, es
des, ien del (-ami dret. Sobre aquest
sentit (le la numiltitud hi poso el comixer/le/1r que jo pugui tenle de les
coses de la politica.
Dones he: Del que succeeixi en
les eleccions (le diumenge depen que
el perill reaccionar' s'apropi o bé
s'esvaeixi. (Ovació.)
Azar/a va (lir a la Plaga Monumental que calia torna( a comulgar.
En cfecte. Cal tornar a començar,
com s'Ira dit ací: cal reprendre el
12 d'abril l'ergs/e cal que defensem
l'Esta t ut i les Ilibertats (le Catalunya, per les quals donarem, si cal,
la nostre vida. tOvach:/.)
Ditunenge hm de guanyar. No
per Catalunya solament. pobles
d'E s panya, tots els quals tenen els
ulls posats en Cataltmya.
Les esquerres espanyoles, desfetes. han vingut a Barcelona a rebre
l'escalf de Cataluuya que és la rectora de tots eiß nobles d'Espanya.
tOcació.)
Mai com ara, es tan oportii recordar les paraules de Ventura Gassol:
— Germans, hem de tornar a començar. Diumenge esperem la s'ostra
resolució.
El públic li tributa una ovació que
dura 'larga estona. Se sentiren cisques al President. En sortir al carrer fou to-nat a a-landir xarilorosament.
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LICEU
"TRISTANY I ISOLDA"
Anit passada debutaren els artig.
tes alemanys que actuaran enguany
en les representacions d'obres de
Wagner. L'obra triada per fer la
presentad() d'aquests artistes, "Tris.
tany i Isolda", obtingué en conjunt
una interpretació foro equilibrada.
Les figures dels protagonistes foren
ben encaixades pel senyor Pintor ¡
la senyora Nemethy, dos artistes de
grans qualitats, que el nostre
blic Irania ja aplaudir. A remarcar,
especiahnent, tota la tasca del -e.
nyor Pistor al tercer acre, que assoli
sovint moments de gran emoció. La
senyora Strack féu també una ss.
cellent "Brauguena -, amb compren.
sió perfecta del personatge. Els se.
nyors Hann ("Kurvenan i Weher
("Rei Marc"), si no arribaren a da
nar un gran relleu a llurs papen,
terca una labor discreta.
Dirigi l'orquestra rl mestre 'tina/ch.
pertsbusch, que es reveló artista .n.
telligent i ben coneixedor de !a par,
titura. Es, perú, potser aquest director un pum massa espectacu:ar
per encaixar del tot amb resperit
d'una obra com el "Tristany", perii
cal reconeixer que feu sonar admirablement l'orquestra, de la qual
obtingué bellissims matisos de senoritat.
El públic scgui amb interés sostingut el desenrotllament de lohn
i ovacionó llargament tots els inter.
pret.- a l'acabament de cada acre
B. S.
A L'OLYMPIA
REPRESA DE LA TEMPORADA
L'Olympia ha tornar a obrir les
portes. La temporada de circ que ha‘ia
estat donada per acabada per Reis,
té, des d'ahir, una continuació. Els
anliCS de la pista poden estar contents. L'empresa sembla animada
dels mateixos bons desigs que fina
ara ha demostrar tenir
El programa de represa de temporada va ésser formar a base de
Kasfikis, del qual se'n
conten meracelles. Perä, a causa do/
accident d'automòbil —segons conatatava un telegrama fixat a la guixeta del teatre—, el debut d'aquest
número ha estar ajornat vint-i-quatre liores, Esperem, dones, veure'l
avui. I esperem, naturalment, aplaudir-lo.
Amb rillusionista Kasfikis, el programa actual de rOlympia quedará
molt complet. Hi ha, sobretot, des
perxistes força remarcables: els
Ellict. Sense cap mena de dubte,
és la millor atracció de les preseaSudes anit. Ili ha, també, com a
número de mèrit, el 'del trapezi-cs
cala deis dos Iberios. Hi ha, a mes:
els guatee arietes P läsries Simmexi
potser una mica feixucs; els anellis.
tes Mazolas, algun exercici deis
quals resulta vistás de debe,: els saltadors a la bascula Raccson, ja coneguts a Barcelona; e: cow-boy Bill.
Siling, que gairebé ja és de Casa;
el formidable cavallista Vasconce.
nos i els trapezistes volants Wertley, que treballen dominara encara
per remeció produida per la mort
d'una germana a Madrid, fa alguns
dies.
Rico i Alex són els clowns de
respectacle. No cal ara "descobrelos". Tot i llar categoria internacional, romanen sempre ciutadans de
Barcelona. El públic va riure amb
ells abundantment. Rico i Alex estan secundats en llur actuació pels
fills de I'llex, els excellents jongleurs Dangoly's. En veurels fer
de clowns, es recorden es D'Angce
l y s amb mes gust. — T.
AL NOVETATS
ESTRENA DE "LA POSADA
DEL CABALLITO BLANCO"
El Novetats, ple de gom a gorn,
traduia l'expectació que hacia produt entre el públic aficionar al
teatre ranunci de l'estrena de resputada - La posada del Caballito
Blanco -. Potser aquesta mateixa
expectació fou causa de la decepció
que l'estrena ha produit. El públic
ha sortit defraudat a desgrat de
trobar-se arnb una obra plena de
situacions proa interesSailis,
nades amb una música Ileugera
sense esser cap cosa de l'alee tu , n
és força superior a la de mollea
obres que sostenen setmanes i setmanes un cartell. Pub com si es
nostres empresaris no conegues-'.0
el públic al qua( festegen, la taducciá que un: seil' ors Gonzilez
del Castillo i Muñoz Roman Hl
fet del !libre austriac de Hans YI:e.
Iler a través de la versió fran:csa
que es representa al "Mogador-.
de París, pateix d'una falla que, sortosament, predisposà contra rolsra
el públic 0ue anit omplia el Nosetata: un dels personatges, el prao
cipal de la farsa, interpretat amb
molta gricia pel senyor Valle, n.
diculitza un catali servint-se
totes les grolleries i els tópica ene
prats pels escriptors madrilenys anticatalatts. Aixi que el senyor Valle
començà a parlar. en algun se. ist
de la sala es produi un conformar
rumor de protesta: no arribi a lasmar, però l'auditori, des d'aquell
moment, donava per fallada l'obra;
Una veritable Ilistima, perqui amb
una mica mes de cura —i salvant
P e! q ue toca a Catalutiya, aquella
estupidesa del catali que va prl
noin sense saber Parlar altra II"'
gua que la seca i demanant "Mol.
chetas" a un hotel del Tirol— l'obra
podia haver tingut un veritable éxit
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Mira vegada el terrorisme
nazi a Austria
Eliminació de 'libres antipatriòtics
Viena, it. — Davant l'anunci que
anaven a dissoldre • s les associacions
de: Servei del Treball Voluntari i
Sersei Vnivers:tari de Treballadors Voluntaris, s'han produit dcsordres, alguns cl'ells de certa gravetan.
A Carintia /..ro hitlerians han penetrat en territori hongares, cosa
qtte ha motivas una enérgica protesta de les at:toritats liongareses.
A Klagenturt, o taris han atacas
una patrulla de policics han resultas dos morts i dos ferits greus.
Al campament de Lobau alguns
centenar; d'hitierians s'han amotinas, i ha calgut la intervenció de la
gendarmeria.
Les linies d'alta tenso que subministren el fluid a la capital han
estat tallades per diversos indrets
¡ la cintas ha quedas sense corrent
elèctric.
Ahir esclataren en aquesta capital vuit bombes. Un policia resulta
ferie Les explosius causaren danys
materials, particularment a restaciá
de: Metropolità, el servei del qual
hagué de suspendre's.
Durant un iittent de manifestad&
en la qual es veien diverses ba n
nazis, la policia dona una cal.--ders
rega i resultaren diversos fcrits. Hi
llagué dotze detencions.
Ellminachn de Vibres antipatriótica
Per disposició del ministre d'Instrucció Pública, totes les biblioteques d'Austria queden sotmeses a

una severa inspeceiCs, i seran
nats tots aquello libres que no responguin a un sentiment patriòtic
austriac, L'acció depuradora llama
d'acabar-se a mitjans de gener,
aquells libres on es plantegin dubtes no seran lliurats als estudiants.
Grial del turiame
Per tal de fer front a la greu
crisi que so) reis el tusisme austriac.
a consequencia del boicot que fa
Alemanya. dificultant el viatue dels
seus nacionals a Austria. el Govern
federal ha dictas un segon decret
d'urgencia en socors de la indüstr:a
turistica que cs trobi necessitada.
Pena de mort
Tribunal Supreir. que tidhavia
traslladat a Grati. per 'eure la causa instruida contra un individu al
qual s'actisava (Fincendiari, ha dictas sentencia condemnant el /vocessan a la darrera pena.
Aqucst es el segon fall de mort
ene s'Ina dictasen poc temps.
Viena, ti. — El "nazi - Strauss ,
autor de diversos inccadis. que fou
condenmat a la pena de more ha
estas executat ami.
L'execució ha tingut gran importancia politica, ja que en no indultar el reu el Govern ha volgut
expressar quc esta decidís a reprimir el terrorisme hitlera amb el
més gran rigor, i fer veure que la
pena de mort no és una paraula
vana a Austria.
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D2sprés de la signatura del pacte russz-trances

Hi haurà negociacions per a
resoldre el deute de
l'antic règim
Paris, t t. —Aquest mati ha estas
firma: al ministeri de Negocis Estrangers l'acord comercial franco-rus.
En la cerimänia de la firma del
Tractat comercial iranco- soviètic,
després dels senyors Dowgalesky,
ambsixador dels Soviets, 1 del representant comercial rus, els senyors
Boncour i Laurent Eynac, han posas les seves firmes en racord.
El ministre de Negocis francès i
rambaixador dels Soviets s'han felncitat de la conclusió de les negosi cions.
El senyor Boncour ha parlat deseres amb els representants de la
premsa, i ha fet ressaltar la importancia de l'acte que acabava de verificar-se, no solarnent en el que es
refereix als interessos comercials deis

dos paisos, sinó a la politica en general.
El set/3-0r Dougalesky, per la seca
part, ha dit que quan existeix bona
voluntat poden fer-se desapareixer
tots els obstacles entre els pobles.
Ha acabas dient quedes repercussions favorables de la firma d'aquest acord es deixaran sentir no
tan sols en el que es refereix als
interessos franco-russos, sinó en el
afecta a la pau universal.
Segons informes recollits de font
autoritzada, la firma de l'acord comercial franco -soviètic, que ha estat
efectuada aquest mati al ministeri
de Negocis Estrangcrs. sera seguida,
inolt aviat, de l'obertura de negociacions financeres encaminades a la
solució de l'assumpte dels :lentes de
l'antic regim rus.

MS E. U.

Detenció d'un espia a iNletz

—

La política monetaria i la qüestió
de les begudes

alcohóliq ues
w asinagton, ii. — Ei ,suor Roosevelt ha estas conferenciant amb els
senyors Black, president del Board
de Reserva Federal, i Morgonthau
i Cumming, respecte la desvalorització sobre reir de la Reserva Federal del dólar, mercaderies i la plata.
Fin; ara no es coneixen els resultats craquestes conferencies, perä de
toses manieres han començat a circular altra cegada rumors sobre
properes decisions del President respecte la politica monetaria.
El Senas ha adoptas per unanimitat el projecte presentas pel senyor
Jhonson. prohibint les transaccions
financeres públiques i /zis ades
tots els palsos estrangers :me no baúl fet citen/1s els venciments dels
rens deutes amb cls Estats Units.
El Senat ha rchutjat, per 44 vots
contra 3o. Fesmena adoptada ahir al
projecte de Drets Interio:s ', obre les
begudes alcohòliques.
Es fa observar a aquest respecte que
e! Sr. Rainey. President de la Camba de Representants. baria mansifes-'
tat que la dita Cambra rebutjaria l'esmentada e gnena, robjecte de la qual
eta imposar drets interiors suplzmentaris sobre les begudes alcohòliques
procedents dels paisos que no haguessin iet al sen degut temps el pagament dels 'lentes de guerra.
Havent autoritza . el Govern noramerica la importacl in d e whisky
pus emerja als destntladars i rectifinnsdors per quantitat ilimitada durant 3 0 di • s els vaixells constabandistes que tractaven durant aquests
darrers anys amb els "bootleggers",
Poden cendre llurs carregaments en
tots els ports americans contra el
pa gament deis drets sie (Mana que
c-irresponent.

_
Madariaga a Paris

París, ti.— A les 8'no ha arribat
procedent de Madrid l'ambaixador
d'Espanya, senyor Marlariaga.

Paris. I 1. — Cianitiniq;:en
.M.dz que a la regid de Thienha estat delingul un incfivIdri en poder del qual han
estat frobals importan-11s documento ris latius al re c ill l e forlifieal. 11..m n •rPu fionanientadament. que :s é: Intela d'un nou
u S— SI:opte d'espi, n 11;11',-i"

Un raid de sis hidroavions
san Francisco de California, II. — Els sis hidianavions
navals que van sorlir abir de
Honolulu. p o rten ja reeorregudp, Itól milles de les 2.100
que es propuso/ 1 cubrir.

Proposicions ner a
resoldre el diterent
entre Po1önia
i Danzic

La Conferäncia econòmica
de la Petita E ntes

Danzic, n n. -- referencia a les
converses recentment celebrades a
Varsòvia entre el President del Senat
de Danzic. Dr. Rauschning, i el mariscal Pildstriski i el ministre pelones
Sr. Beck, aquest ha declara( que slan
fet proposicions concretes sobre les
properes negociacions. per tal de solucionar cls conflictes catre ambdues
parte, d'una manera directa i tense la
intervenció de la S de les N.

El programa del nou govern rom-ines

:hines/ telegrama es referril- a una
PraPosta del presiden' del Serial dr
Donsie. presentar Personalmenl a Pi l
i a Pede. per-3 que „oh dril --surtki
eitinent pode.) éSS, aerels ta'. La tiatat llorre sala el (cincol
rerrizaite n t de la S. de les N., especialnrcort per les garonlirs estalutáries.
-kord bilateral entre el patern
l'ar$3: . ia i el de Panzir significaria
un nete de deseonflanca viven l'orlanisrue ninehri. qué en en1 isser rousi:PM/ Possi b le pel ocien, poloné,. que
tarifes frotar ernrataurent ha donal o
la S. de les !V.

La situació critica
de la marina mercant
Lundres. ii. — El Gran Cnassell de
la Federació d'ininlústries britàniques
ha aprovat per unanninatat una resolucio en la qual es deplora la situació
critica en que ha quedan colocada la
marina inercant anglesa, a conseqüència de les construccions purtades a
cap a nombroscs paltos estratigers i
les subvencions atorgades nn eis goVerlIS, així cona per la restricció que
ve sofrita el comen; mundial.
En la dita resoltició es dennana al
Govern que s'ocupi d'aquesta qüestió, i
la considera cont a urgentissima i de
grandissima im twinatiria
i

Una conferencia sobre Espanya d'Adolf de Falgairolle
Paris, 11- — El Centre d'Amistat
Internacional projecta efectuar un vialge a Espanya pci setembre sinent, i
amb agite-si motín s'ha celebras aquest
vcs:are a la Sorht-nne una sessid
formad.", d'Espansa. El Sr. Falgair dle ha donas una conferencia sobre
el tema: "L'actual si/nació d'Espasisa - . El Sr Eai g airolle es aut o r de
robra "Espanya en República...

La conferir:cid ectrrlé mica de la
tito Entes° que s'Ira desoir-atila a Praga i que preeedci.r de pors dies la reunió del Consell dirretiu, que tindrd
lloe a Zagreb, s'Ira descnvolupal en No
und r ieirt de serena& i despri's d'un 110tabla diSCIIrS dEdurred Penes ideado,i cap de la Petita Entesa, ha abordal
problernes que solament ron ferina i
!fria( 7-oluntat de collabararid — que
podria serrir de.reeriplc—en pos possibilitar FM/ solurid satisfacldrid.
r's el ras ara de recordar els urbieus
:no:les/os i ena.S1 thnids de la Perila
Entesa i erra s'h.i reforced d'ora oravcra després que Roseirl.crir.
ata:Ama/a 1 3ssssa(ini iCIIIPCSCCIZen
el nefast "Pacte deis Ourtfre". Pera
una alianea político-militar -.
f iris al pum d'una n'Oral de programa
d'arrié, inspirat sempre en un rrileri
fensiu, portaria a Una (artesa narré
mica per d nn,n afut n,, tlnn i (ce a resoldre rambé la crisi• que plata darrin.:1
aque ll a zona tunera. Però no fou COS3
ftiell t . Mcer les dificultan que es presenten, donarles les diversitais existen-s. COr inertire T.vecostur-aquio E un
pirs rir. Romania i luaoslarra in,r sin
melt merns, rscent dos paises
super-reoductors en el cernir agriron.
T.reenslotcluria és nutrir-ornen, industrial- la bono ;Aorta, i
concessions reciproques (,er: portal MI
a.-ord que ser() favorable per a les tres
'racione.
La P.-tira Entina té aval. a
pa; desun Po.- dc primer
/en ‚s
no-rallar influéncia decisivi ro els
e.r devenimerns internar:und!s .•1-presla
es la rati per la qua! no Podio! Casar de front sim,, rndif tnagnatafinaS
OCIII1CS per part de qui hi ver, un obsbrete inieneible a 'MY plans qirr hanrieu de per/cebar rordre curetru. Les
uottiobres s'han drscrivolutat a Romanir]. Es t ralla induje aquelt pais o
opartar-se de la Petita Ern.sa. ferd
possilde Palreracid de fa de
Caer amb l'allunyament del triefir rfe
Tituleserr. I.'assossinat de I l ur-a,irre co
els nrigrers i en la táctica recorda
de
"reir el de Sarajevo, r!..e . ia
ece'r id a la meminbrn. In -'tiendo
de Tiruleseu. la Pr l ita Ente, fratirra
pa rdo un deis Sn115 dirigente ntIs nelius i désprés un den panas urés
portants. el quo! Irrito-ro entra? :n
bita romano-berlinesa.
Pe c é Titulesru no s'In deIrat ab.?-

•

Preparatius per a la Conferència del Desarmament
.4 propésit de les converses de
l_ondres entre John Simio; i la Cornissid ministerial per al dejar-maneta
i Ilendersen, la d,"CnIsa inglesa (renuncia que el re dr1 Forrign Office, desper's d'hat-er e.rpressal l'apodó favorable al inernorandurn tramCs pel go-vera francés al del Reieh, ha expasat
les idees que Mussolini li baria cepo'
sal de paraula sobre cl desormarnent.
Sinion ha declarar que nO rs tracia:o
d'un pla, sitié d'esulerres a l'e.ristent,
que ell no por e ousiderar defectda
in:Portara-la, perqu..- 110 l'acceptaran
tarsos interessan en la qimaInó del
d.-sor-mamen!.
La intenció d'A r thur Ilenderson is
ii : fectr r ac el lo dc fc'arer la represa de
tasques de la Carrfcrénria, tot esperan t la resposla de Berlin al 111C7110rändlon frunces. Sobre agrien punt,
perd, r's sabia que la respasta alemanya, curara que redactada en forma
ro c lesa, is totalment opinada al punt
de vista francés.

Londres. nt — El ministre d'asfess
Estrangers, sir Ji Ist Sinion, ha confc-

renciat avui amb el senyor Henderson sobre la reunin'n de la Mesa de la
Conierencia del Desarmament i la
data que convindria fixar per a ella.
El comunicat que ha estat facilitas
sobre la conversa sostinguda asui pels
senyors John Simon i lienderson diu
especiahnent que el senyor Ilenderson ha indica t que espera poder marxar a Londres el dia /6 de l'actual,
amb direcció a Paris, d'on sortira cap

a Ginebra el dia 17.
S'afegeix que el dit senyor conha
sean- una reunió amb els funcinnnaris
de la Mesa de la Conferencia del Desarmainent el dia lo, a fi d'adoptar una
decisió respecte a la data de la rcuM6
de la Mesa dela Cdnferencia.
París, n n. — Sobre la reunid del
Consell de la Societat de Nacions, que
s'inaugurara el dia 15 del corrent, es
fa observar als &col; politics que
p odrà anar
el senyor Paul Boncour
a Ginebra abans del dia 17, car ha
srésser fi ns al dia 16 a Paris per tal
d'assistir al debas que sobre la P olí
del Gi-ivern s'ha de Tilan--ticaexro
tejar al Senas.

La propaganda
alemanya al Sarro

ACeo

URICO
SERA

DISUELTO
POR

Sarrebruck, ni. — El diputas de la
Dieta del Sarre senyor Kieffer( que
pertany al Front Alemany, parlant en
una sessió celebrada pel dit partit, ha
dit, entre altres coses, el seglient:
Nosaltres, els alemanys, portem la
nostra responsabilitat en nosaltres mateixos.
Ningú no té dret a parlar de plebiscit al Sarre, llevat de nosaltres, els
electors que hem de prendre-hi part.
Cap Comissió de Govern no té dret
a prendre'ns la Ilibertat d'expressar la
nostra opinió i voluntat, ja que el
Tractat de Versalles ens ha obligat,
contra la nostra voluntat, a discutir
sobre la possibilitat de la votació, ara
la Comissió de Govern creada pel
Lactas de Versales voldria impedirnos d'obrar aixi.
El senyor Kieffer ha declarat deseres que la Comissió de Gaseen podria ara reparar, en el darrer any
de la !esa vida, les faltes que ha conne•, i per a aleó hauria de restablir
la Ibbertat dopinisi, ¡ assegur d r la
protexcia als pares de familia en la
qüestió escolar, ami com civar possibilitats de trehalL

Ire facilotient. El re,
Ira r0/9111 (- 0mph/un.

EL D EQ run
nuctof
QUE MAI NO"
ACABA

Casal, ro. han-

Roma
ha harpa de (Mi, a toree re i uCasiEs:e i n se , s,
0114
eld
Ininistra
(1'
el epa, denc saber que te 4 4 1 al 'Inc•
re p a l'ouni; l'Odien.

D' E VAID O Q ARJ E

La Petita Entesa surf le Piruddrat
La p ul test n)
tse,,,,, ni Berlin.

ms falla gin'
Ceird-C11

Bucarest, — El scnyor Titule-1i ha j117.-i el cäerec de ministre
nie Negocis Estrangers a les set de
la tarda, dcspras que el rel Carot
ha acceptat totes les condicions que
In lía imposat.
Con/ ja es sabut. en virtut de les
condicions imposa(:es per Titulescu
sdn apartades de la intervenció política algunes personalitats inolt
solides personaltnem al rci Caro!.
Ami: això es cons:dera que desapareix el prine,pal obstacle en
la partament de Maniu en les girastions de govern i que 11Q trigarà
gaire a produir-se la reconciliad:::
entre el aap dels agsaris i el rci
Carol.
lie cut/fortuitas amb racord a que
slut arrd.at entre el rei Carol i el
Seil ) um 1 itulescu, gracies al qual aquest
darrer ha accedit encarregar-se de la
cartera d.aiers Estrangers, el senyor
Damitrescu. se:retari particular de! re:,
el comandant de la g el : h m/cita. Pare
riel dit secretari, i el cap de la Seanretas general han estat rellevats de
ilnrs arrees.
El president del Consell Ina jet a la
P rems a unes extenses declaracions sobre el contingut del programa gover-

00~
TABU

aTi-läummwam

A la Cambra francesa ha començat el debat sobre l'afer
Stavisky

nainciaal.

En substancia, el nou Govern
l'obra iniciada pel semor Duca, amb el mateix programa i el; ma-

Semb l a que el diputat Bonhaure
ha desaparegut

teixos objectius.

torrorisia 3 amo
II

Siinä

1;litts alta, 11. — Durant la
mal malla passalla esclalit una
he.anha que havna csslat col-torada a l'edifiri d • un periódie
aquesta capital.
L'explosiní de rartinfacte cau>in Ja ny>: de gran consideració.
Per idtra banda, s'anuncia
s'Ita possessionat
sie la riulat de Santa Clara.
.al pare lantatzein de qualre
erlam . oms ‚tInte: hiten pertanyent
a una Cm -pi ;len .) nord-anieri• a na, s'Ina declaran un incendi
que ha destrud qualre vaguns.
Les Munes es van esleildre
d'una main• rit considerable, i
S el: destruir un hard
innpurlani eritries a un
traue rOii5 del Sera s . esuil la
eat¡I strole. Tamba eontribui a
intenvenni6
l'efirakt
( . 5 ilar-ht
deis hulohers.
Els ;T'iris del dil barri .sor1111 . 11 al earrer i es refugiaren
mii case,, de campana-a ningu no\ 'railes amb Hassindens i baguls.
Durant una rol 011)5 augnienta
Fausietat, per la por que les
tintines es propaguessin fins a
dipirsil de petroli installat
als "H alds InI Inc on
riueendi.
Fins oca les aulniritalss no
han possul eshrinar Si er: tracla
d'un aceident casual o M'eneMnat.

Les tropes de Nanquín
entren a Fu-Txeu
Xnang-Ilai, 11. — Noticies oficials
anuncien que ravantguarda de les trapes de Nanquín ha entras a l'u-Cliew,
la rcndicid del nn.nI es considera Unminent.
I.a majo:- part de la Pobl ació s'lla

refugiat a la illa on resitleixen els estrangers.

visky i les irregularitats ique el control administratiu del Ministeri de
Comere ha d'assenyalar.
Ha afe¡it el senyor Chautemps
que est:: decidit a reformar cumplatament els serveis de policia, i, per
últim, ha asscnyalat que presentar*
un projecte (12 hei que obligui ala
difamadors a peonar immediatament
les seves allegacions.
S'Ina referit després als rumors que
han circulat segons els quals Stawislcy
no s'havia suicidat, i ha acabat entre
els aplaudimcres de l'esquerra de la
Cambra.
El discurs, pronunciat sense consula
tar notes, i sense vacillacions, ha produit gran impressió a la Cambra.

— En el discurs pronunParis,
ciat pel Sr. Fernand Bouisson. en prendre possessió per segona segada del
cadiral presidencial de la Cambra de
Diputats, s'lla planyut que la situació
exterior aparegui incerta. Seguidament
ha alludit l'accident de Lagny i l'escèndol Staviski, i ha prosseguit dient
que tal donar sercnretats a l'opin l a pública i que per a aixin cal parlar-li amb
un llenguatge clan- i anunciar una acció
energica, que ha d ' ésser prosseguida
sense treva.

La Interpenlació
El diputan esIspendent de la dreta
senyor Donnsnienrmgr la interpellat el
Gotero sobre le; responsabilitats politigues, administratives i judncials &invades de reSCändul dels b.ons del
Credit Municipal de Bayonac, i aixO
ha donat ocasió al senyor Daladicr
per justificar la seca actitud com a
ministre del Treball del Gabinet Herriot.
El senyor Do:un:auge, no obstant ha
reprotxat al senyor Dalamier i al senyor Duran, aleshores ministre de Comerç, no haver efcctuat una investigació prou rigurosa sobre cls bons
radquisició del; quals recomanava.
Després soHicita del president del
Consell aclariments sobre ra.auació de
la Seguretat General, que ma detingué
Stavisky en esslatar
Per últim, que la informació que
s'indica que sigui ordenada ha Crisser dirigida per homes de moralitat
en absolut probada, i que ni de prop
ni de lluny no hagin fingid res a
veure en aquest assumpte.
El silenci es absolut quan come:sea a parlar el Sr. CHAU TEMPS,
el qual declara que ha jutjat necessari explicar-se immediatzunent, i
expressa la seca decisió de compile
amb el seu deurc. Ha afegit que no
es preocupava de saber si sera ensorral, sitió que desitja adoptar toles les sancions neccssárics sense consideracions ni allitic familiars.
Fa história de la carrera de Stacisky, alluctint a la Hibernal provisional de l'estaiador, en virtut d'una
certificacid medica de "compiacèn-

Ha desaparegut Donhaure?
Es fa obsersar que el diputat
Bonhaure, contra el qual el jutge ha
demanat que sg-tii aixecada la immunitat earlamennaria, surtí ahir al mati
del selt domicili, sense precisar on es
dirigia. i anit, a dos quarts d'una, no
hacia tn-n rnat a casa.
Interrogatori de Dubarry
::
::
::
I Aymard
Els iiispectors de la policia han
conduit a la Segnretat general els
senyors Dubarry ¡ Aymard, que immediatament han estas sotmesos a
un interrogatori, i els ha estat comunicada fordre de compareixença
dictada contra ells pel jutge de Bai.sna.
Tots dos ml .tinguts han proleSlat
de la dita ordre, aixi com de la in.
culpació de que sets fa objecte.
Els domici'is dels detinguts han
estas escorcoliats amb resultas desconegut i se;c1lats judicialment.
Stay isky conelxla Chlappe
Baiona, 11. — Ahir el jutge d'ins.
truccid feu naslebrar un acarament
entre l'alcalde i diputat senyor Ga.
rat i el director del Crèdit, Tissiers
ambdas processats.
Al dit acarament precedí un llarg
interrogatori de Garat, durant el
qual neuä ronuntament que Dativa
li hagun:s facilitat diners. En canvi
atirtni que se li hacia ofert un important cauce al Crèdit 3funkipal
de Baiona.
Tis;ier ha dit que ell hacia obrat
scinpre per , rdre de Garat i que
aquest cabra, a de Stavisky.
Preguntas tarat per quines persas
tics hacia entrat en relacions anda
el famas estafador, despees de pensar-ha molt, ha dit que no ho recordava. Preguntat sobre les reta,
eions entre Stavisky i el prefecte de
policia senyor Chiappe, ha dit que
en efecte aqaell s'enorgullia de la
dita amistas pm6 que no els va veu.
re nia¡ iunts

cta

Ila alludit tambe als dinou ajortiaments successius del procés Sta11•1•1•111n
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RONDA DE SANT PERE. 3

Quatre nous llibres interessantissims
Joan Crexells: Primers Assaigs .
Pau Geraldy: Tu i jo... (Edicid
illustrada)

8'— ptes.

F. Bordàs i Salelles: Dietari d'un

viatge al Canadà i Estats Units 4'50 ptes.
Leónidas Andreiev: Vida i
del reverend Vasili Fiveiski

mort

1'50 ptes

Mis dImlasiona 1: :: ::
El sols - prefecte d'aquest DIU
partarnent ha rebut tres nove4
dimissions d'altres tanta regle
dors de njuntament de Be.
hma. Amb aquestes ja a6n dein
el nombre de les dimissionll
presentndes.
El seti>or Gural ha emiat
1
eit:etalinent al prefecto del.
Bajaos Pirenens la dimissitS
d'alcalde d'acinesia poblaciód a
I

1
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Divendres, 12 de

'Comarques calatanit

Et a NON DEL& ESPECTACLES'
A les comarques

T E) T R E

ESPARREGUERA. — El passat
dia 6 de gener, diada dels Reis, es
representó a l'Ateneu Esparreguera,
per la secció d'aficionats i sota la direceló del jave Joan Roig la comedia de J. Polis i Pagas "L'endema de
bodes" i la marina "La barca dels

Pollotena. -- Debut de la
companyia Mora - Espantaleim - Barroso
Al Poliorama, si hi ha debutar una
nora compare-la, no ha canviat, però,
de genere. Si no hi tenim ara Mullos
Seca, hi tindrem la colla deis seus
nombrosos imitadors i competidora
L'obra triada per al debut — "Una
americana para dos" — n'és la penyora més segura. La signen o senyors Valentin de Pedro i Antoni Paso. La podrien signar molts altres
confeccionadors de farses a l'engrías,
ja que es una obra sense estil i neme
personalitat. Horn hi explota els trucs
niés primitius o, millor (lit, mes primaria del cómic: la golafreria, les pa-

afligits", d'.\. Mestres. prengueren
part, ultra l'actriu professional senyora Elvira Eremont, les aficionades senyoretes Maria Soteres ¡ Antònia rev ez, junt amb els senyors Joan Castellvi, Jaume Satunarti, Joan Cubianas,
Sehastiä González, Ricard Reynes,
Joan Vives, Salvador Alcrt, Arman('
Mates i Jesep ..\ llanera.

»P.Zgra'n-M-77-ureZeMsnen,

tacades, els abillaments extravagants,

etcétera.
De fet l'obra no vol ésser sinó el
canemàs on els actors brodin Unes pallassades. Amb els senyors Mora i

Tivoli

Espantaleón es pot dir que ha celgut
en bones mans. Tots dos fan les absurditats necessàries per tal de fer
riure els espectadors, i reixen plenament en la tasca.
Horn podrà dir, potscr, que el senyor Mora s'amanera una mica. Però
això hom ho diu sempre d'aquells actors que, mis que amagar-se darrera
el paper que interpreten, que crear
personatges, deixen apareixer la sera
personalitat a primer terme. [No
s'esdevé el mateix, per ventura, amb
Casimfro Ortas, que hom considera el

Avui, divendres,

a i es 10 de la fut

primer actor del génere?
Quant al mayor Espantaleón, ens
sembla totalment descentrar en aquestes comèdies. No es que no hi tingui
encerts. Es que hom s'adona conotantment de cota hi són inútilment
malversados les seres faculats. El senyor Espantaleón, no solament pot explotar una besa cómica, molt més intelligent que la d'aquestes comèdies,
crear veritables personatges de friega,
ans elevar-se fins al sentiment i remurió. Però que voleu?; horn ala
d'acontentar a veure'l en un genere
que li ve petit.
També la senyora Barroso ens
sembla que está per damunt de l'obra
que interpreta. Es tan fácil d'estar-bi,
però! Podria donar, també, notes d'una comicitat más subtil o d'una tendresa més de veres.
Pecó en fi, tant aquells artistes que
estan per damunt, com aquells que estan per dessota de la mediocre producció de Valentin de Pedro i de Antonio
Paso, fan els possibles per posar-s'hi
a to, i aconsegueixen divertir els espectadors que van a veure'ls sense
preocupacions ni gaires exigencies ar-

Estataena

&‘'` el

§4444+.444+144,74,644444•44

Retalls biogràfics

TEATRE AMATEUR

BUSTER CRABBE

A Barcelona

el dia 7 de febrer. Passä els primers

Nasqué a Oakland, Estats Units,

riera. La interpretació asirá a &arree

URQUINAONA

en les funcions daficionats organitzades pels estudiants.
Per a costejar-se la carrera treballava en una sastreria de Los Angeles durara l'hivern i com a banyista a les .platges durant
Forma part de l'equip de natació
de la Universitat i també en els de
futbol i basquetball.
No ne li hauria ocorrettut mal
entrar al cinema si la Psi amount
no Ehagués cridat per considerar-lo
ideal per al paper que se li estro-

anys de la sera vida a Hawai. Estudia a la Universitat de Califòrnia

del Sud.
Bunter Crabbe. que feu • el seu
debut cinematogràfic en el film Paramount "El hombre lean". lis r e
-presntaduvglEs
Units en els Jocs ()limpies: la primera a Amsterdam i la segona a
Los Angeles. ¡la batas cinc record;
de nalaciú, resulta campió en trentacinc concursos nacionals i possecix

gran nombre de trofeos.
Atribueix la seca robusta complexió a haver-lo portar ola seus
pares, quan sola comptava dos anys
d'edat, a Honoluléi, on es crià entre els mturals del país, Ifinrant-se
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però bastó per salvar la dificultat
un Ilenger con de declamació.
Crable, que 65 observador i estudiéis, e. preocupava, al' mateix
temps que filmava "El hombre
león", d'assabentar-se de tots els
detalls que suposa el treball de posar ett escena tina pellicula.
Que continui en el cinema o no
dependí-a que consideri que en teatirar, agrada al públic amb el seu
treball. De convéncer-se del contrari, es dedicarla a l'advocacia. La
seva prIlleula més recent és "Hasta
el último hombre 1

ELS GOSSOS EN EL LINLM A.
L'èxit que assoleixeo as gossos en ei
cinema, i la facilita, ainb que .5 ui
Hura papers i eis exercefizen davant l'objectiu i el mieräfon, arriben
a pruduir certa inquietud entre els
aspiriiiits a estela. Els astistes de la
Cotana ni British, que anaren al 'Iirol
PC,. a impressionar escenes de "La
ninfa Constante'', deinanaren que els
prestessin als magniiiic gos alsacia, a
fi que ir/serrín:tés antb ella en l'obra. En meres temps del que es corita l'animales comprengué la seca missió i l'exercí, envíala aptituds que
causaren gencral enveja. D'ensitnistrar-lo se Oencarrega Brian Alterne, el
galan de la Dietrich en "El cantar

de los cantares", que interpreta el
principal paper masculí en "La ninfa
Constante".
Cti altre gos que ha causar sensació
és el que surt amb Cicely Courtnedge, en una escena graciosissima de
"Aunt Sally", pe:In:tila de gran espectacic, que és a pum d'acabar-se
als estudis de la Gainsborough, la filial de la Gauniont-British. Aquest
goa es un gran danés, ja retera del
cinema, puix que ha actuar en airees
pellícules. El seu paper, ultra Iluir el
lisie, molt notable per cert, consisteix
a bordar forran/cm cada vegada que la
seca mcstressa intenta Iluir la ven en
pnblic. Sembla que el gos guanya s e ustire; almenys, ell burda, i la senyora

Avul, darreres projecolons de

FRA DIAVOLO
1

DENNIS RING

Capitol
¿Com s'aconsegueix
la felicitat?
Apreneu-ho d'aquestes
quatre giris
Mireu i sentiu el mis
bonic del món!

MUJERES

N. toa

DE POSTÍN

JUNE KNIGHT en la
pellicula musical de la
Universal millor del
món!
111111101g111,141

111111!111111,111111 1111!111111111111111111111 111111'

trena al Salä Catalui»a, en; porta de
la mà hier aquest män extraordinari de
la gran arteria novoyorquina.
La noca pellicula, no obstant, no es
detura el I el pati de butaques per a
presenciar, com un espectador qual seco], la represe:lució de reseca:1d.
Ni tampoc en els bastidors per a presentar-nos les in:atiples Hules i esforeos que formen la gestació de l'espectacle. "Asi es Broadway", Si be ens
condueix emulo de tut això, no es detura fins al: camerinos i les llars dagu stes artistes i promotors per arribar a la vida personal de tots ells,
entnig de l'ambient acaparador d'aquest nión co que la reputació i la felicitas sial a la ma de la publicitat.
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de graos dificultats, aconsegueix guanyar cl Derby causi a l'immens estadi
de la White City Londres. Na cal dir
que per al paper de "Mick the Minen", que alai s'atiornena el gos Cotoller en qüestió, alta cercas un exemplan suberb, que en la vida real s'ha
cobert de gläria i ha euriquit vi ser
amo. D'acord amb la dita "A hit se opon, tot honor", la Gaumont-British,
els estudis de Sheaherd's Bush de la
qual són a dues passes Je la White
City, ha preparat un "camerino" — o
"canerinu" — especial per al gos coniller, que treballará al llene roclejat

ES BROADWAY", — Nova York
ha internacionalitaa. entre moles altres coses, el nom d'un dels seus carrero. Broadway, en electe, és un nom
popular que va lligat a tots els parsos a le; més belles i riques manifestacions de l'art en els regles del teatre i, més encara, del que nosaltres
coneixem per revista. "Asi es Broadway”, peHicula Fox de próxima es-

Apat al governador 11 'raspis del
serví de passaporta :: Un vaguista
Varia
de la fam 1 Mort de fred
Girona, II. (Per telèfon). — Anit, a
dos quarts de deu, a la vila de Castelló d'Empúries, en acabar les tasques professionals, el metge senyor
Eduard Burló bou agredit per un grup
de desconeguts. S'atribueix a l'agressió un caractar poEtic.
— Ahir. a les non del vespre, al
Peninsular Gran Hotel, els periodistas
que fa:1 niformació al Govern civil
obsequiaren amb un àpat el Sr. Lluís
Prunes. Durant l'acte va existir la més
gran harmonia entre els reunits i es
donaren proves d'afecte a l'homenatjat.
— En data d'abir foren traspassats
els serveis de passaports i estrangeria
a la Comissaria Delegada de l'Estat, a
Catalunya. Els pa s saports (tue s'estenien a la costra ciutat continúen despatxant-se al mateix lloc, penó sofriran
un retard degut a portar-se a signar
a Barcelona. Esperem que s'arranjari
aquesta anoinalia que retarda les diligencies del despatx perjudica en
gran manera els habitants de les nos-

pel Enment Catalanista Republicà.
— Trobant-se a l'anamenada font
del Carbur, del serme de Campelles,
la nena de vuit anys Maria Carol. va
resultar ferida al nas pel dispar d'un
catador, el qual ha resultat ésser un
individo anomenat Ciril Correa. de 35
anys. "a fugir.
— A causa del fred lia mort a Blanes Josep Copado. de 53 anys, casat,
natural de Fuencaliente, provincia de
Ciudad Real, el qual habitava trna barraca situada prop de Tordera.
— Dema, a les once, a la Sala de
l'Audiéneia, es rema sei Tribunal durcaric ia la eausa segnida contra Frb.ard
C uluhres, Rienbert Susotieda.
Garriga, losen Gispert i Mann.la
socis del Siodicat d'oficis diversos
sir Palaniós, aliliats a la C. N. T.
El ministeri fiscal considera els fets
com a con:titinins d'un (latirte centra
la forma de irrere -us i un altre per tinença de substäncies explosi-es. Demana per a cadas-m, la pena de
anys de nresó oidor,
— Definitivament Ita nnerrat assenyalat el vinent ditnarts,
ta, per a
la celehraeiä
partit
futhol
rana - .Alacant, a l'estadi de Vista.

Alegre. — C.

TARRA g ON A
Les autoritets feliciten el senyor Ramon Amat Accident a la carretera
de Valls :: Els paletes i els (lequers :: Candidatura fantasma :: Naves diverses
Tarragona, is (Per telefon). —
Avui les autoritats s'ilan !,ersonat a
l'edifici on hl havia i nsialI at el Go
civil, per tal de felicitar el se--vern
nyor Ranion Arnat amb motín d'haver estat nomenat contissari general
d'Ordre Público l'er abséneia del senyor Ra111011 Anea , que es trobava a
Barcelona, s'han limitat a deixar

El. MEJOR
FlIn DE LUBITMI

tarja.
— Será installada en un pis del
MERBERT
1.
careen d'Apodaca l'oficina de Sens eis
Policíaco de Passaports i Ports, dexte y rannpf penden t
del Govern de la República,
.
tit t RlArn
'
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LA MI DE

a causa d'haver estat suprirnits al
El' Govern
— En el quilimnetre 2 de la carretera de Valls el cotxe de la matrlcula de Tarragona 3653, conduit Pel seu
propietari, Francesa Sentís iVidal, ha
agafat Mateu Roca i Pimol, dc 40
anys, en maniobrar per tal d'evitar
una topada amb un carro que usaranva en direcció contraria. Roca ha resultas amb ferides a la tnä i braq i Irrt,
de pronästic reservas.
— L'estat de l'anuncia t conflicte
amb els obrers paletes, a causa cia les
noves bases de treball que tenen presentades,
agreujat per hacer e s
rebutjades pels patrons. DissaLte-tar
hi ha d'has-ce una reunió deis obrero
i el delegat del Tre ball senYcr
franca, el qual espera que durant
aqueas temps donaran resultats les
gestions que du a terme per tal de
trabar una sohició.
— Dissabte es reuneixen els patrons Remen per estudiar les bases
presentades pels obrera del ram. Sembla que arribaran a un acord.

LAi

La Imaginación

de Wells nos ha
dado la mas terrible. lardaslIca
y emocionante
Suda que se pue.,
de sonar.

amb
CHARLES LAUGHTON
i la
DONA PANTERA
Un film allucinant
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tres comarques.
— El Comissari d'Ordre Públic ha
preguntat telegriiicamenr a l'Audiin.
cia de Barcelona, si pot er-se Feapulsió del sabdit snec Gustan Swenson, pres rut aquesta ores& i que des
d'altir fa la vaga de la fam.
— Continua en gran intensitat la
propaganda de la candidatura d'Ata
ciá Catalana Repablicana presentada

tChist.

no canta.
Teta l'aten) de "Wild Boy" gira
al voltant de la vida d'un gos, un
gos coniller de pura mea, que, despees

PROXIMA ESTRENA DE "ASI

rouguiriti les vostres localitats amb antioipnrió Por a aqiussta
grandiosa pellieula

LAUREL - HARDY

CINC TUOLS I UNA GRAN
PEL.LICULA. — "Mujeres de postín" és una de hs pellicules Universal
que a Hollywood lia cridat més l'atend o, Solament el seo titol hm de
seguida objecte de la discussió dels
mes coneguts autors. Corteneä t'au-

del Inés gran confort.
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maná en "El hombre león". En
els assaigs que es fenal abans
la filmad(*) de la dita pellicula es
nota que la seca ves era defieicnt

lant-se "Lilies oi Broadway", però
Bilis Burke propasa a Laetimile. després truita discussiä, el tisi tic "Women. Inc.". Encara no lluvia acabas
el rodatge quan W. A. .1c Gaire cregué que hacia de titular-se "Park
Avenue Ladies", i s'adopta tal nom
que durant el rudatge de les darreres
escenes vingué a i2sser el de *Tour
\Vise Girls". Finalment, per mutius
de psicología de l'obra, aquesta rebe
el nom de "Mujeres de postín". el
qual titoi es el (Minina.
• June Ringla i Nell Hamilton exerden una tasca la simpatia de les quals
es manifesta des del 1 tímnent que ambdós personatges tan ia scva aparició.
La trama, al voltant d'aquests, auxiliats pels papers de Maev Cir.is'e, Sally O'Neill i Dorothy Bure -c.

DEBILIDAD

UNA LLIÇÓ
A LA HUMANITAT
›e+4444444+,4444+64.444+,

deis elements amateurs que campa
companyia de l'Associació se--senla
nyores Papel] i Sirvent, sesyoretes
Grau, Cabanyes i nena Puig i els
senyors Grau, P. Moix, J. Moix, Bexadós, Estruch, Cabanyes i Caselles.
S'estrenarà decorat; el del primer acte 1 segon quadro del tercer, projectat
i pintat pel prora autor de la noca
obra, senyor Masriera.

qual sorti graduat en ioa g. Cursi
ciéncies notifiques i prengué part

fi/in a l'allre...

D. G.

ASSOCI.A.CIO AMICS DEL TEATRE.—E1 diumenge vinent a la tarda, i en la quarta sessió de teatre catalá de l'actual tem porada, tindrá lloc
al Teatre Escola l'estrena de "Els
mals vetas", la nora obra en tres actes i en Prosa original de Lluís Mas-

häbil a tocar els instruments sollsíes que ells usen.
Féu els seus primera estudis a
Hawai ¡ els superiors a la Universitat de Califörnia clel Sud, (le la

d'un

tistiques.
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amb freqiiéncia a la natació i menjant molla fruita, especialment pinyes. Parta el Reasuman dels ha,
waians com si fos un d'ells, 1 és

gener

—La candidatura que sota el nom
de Republicana d'Aliança Obrera
d'Esquerres es presentava en les elcccions del vinent diumenge sembla nue
es desinfla. Efectivament. La Unió de
Rahassaires i el Centre de Cambrers
i Cuiners l'han desautoritzat. M'e(
mateix un dels candidats que anuoclaven, el senyor alada i Guascla ha
fet públ ica una Iletra a la premia en
la qual din que no Ga vol saber res.
L'exist è ncia d'aquesta candidatura entrebancadora per la unió veritable de

les esquerres tarragonines Watribseix
a maniobres de la Lliga, de la qual
fins i tot s'as,egura que en finagava
les despeses.
— Movinent dcl Port . Vaixens ea'
trats: "Sil", ele Barcelona. Smtits:
"Sil", cap a Valéncia. j "Cano", cap
a Gibraltar.—C.

Reunió d'Acció Catalana

Dissabte hi hauch futbol

Preng d'art
Matará. Ir (per teléfon). — En
la reunió general extraordinä ia
que celebra ahir A. C. R. d'aquesta
ciutat el Consell Directiu exposa
el seu criteri d'inhibir-se en les properes eleccions municipals. També

va donar-se compte de la tramitació
de negociacions per a arribar, com
arreu de Catalunya, a constituir
una coalició de tots els partits desquema, i .és per raó d'aquestes negociacions que en la impossibilitat
de convocar l'assemblea general del
partits abans de finir el termini per
a la presentaciá de canddats, el
Consell Directiu havia presentas
¡lista a la Ju ita del Cens, a fi que
es pogués disposar de candidatura
en cas que l'assemblea. contraria a
la iniciativa de la Junta, es pronint.
ciés per la intervenciä electoral.
Tant aquestes tramita:ions com
l'acord d'inhibició foren aprovats
unànimement per Vassemblea. Per
a justificar i explicar a l'opinió
aquests determinis. fort Uribe aprovat un manifest que prOximanient
sera fet
— El conegut artista ' mataroni
senyor Rafel Estrany ha obtingut
el segon prerni en el Concurs Na-

cional de Paisatges a l'Aquarella
que, convocat per 1* Estat, sita celebrat recentrnent a Madrid. El Poni
del quadre és "Un mati a Be ,na"
C.

TORTOSA
Cura de català :: El senyor Domingo :: Els radicals u MIfings de propaganda :: Venda d'arròs
Terrosa, lo ¡Per teleionl. — Denla
tindrà !loe la inauguració del segon
Curs de Caralä, organitzat per la Delegació de Palestra i el Clanstre de
l'Institut de Segon E115 enyamer t. Ila
promés la 5eva assistència un representant de l'alcalde.
— Per tal de prendre part en l'acte
que celebrara denla a la nit el Front
Unic d'Esquerres. és eoperat l'ex-mi-

nistre Sr. Domingo.
— Per l'Ajuntament han estat encarregats 40.000 solees a la Generalitat, que seran Ilitrrats a la Junta Municipal del Cens, per a les eleccions
de diumenge.
— El: elements radicals d'aquesta
cititat han anun r. int rapar-len) d'tat atatutest e‘reliratit les causes que els obliguen a no prendre part a les clec - Min a ' la nit. el Front Urde
d'E:sotierres celebró nn, arte píthlic a
La Cava. IR van prenire part els oradoro Srs. Garcia, Nomen, Galats, La
Cueva. Campos, Blarler i Sabater. Va
presidir racte r! metge Sr. Jan ep
!mermes. L'aria:aojó fou extraord ; niria i el: oradnrs fosen molt aplau

dit'.
— La Federació de Sindicats A-rossers comunica a la Delegació
l'Ehre que ha contractat la venda
is.orío tones al preis de 35 pessetes els
roo quilos. Tots aquel!, al: quals
teressi la venda. podrin oferir-ne ah
Sindicas respectio. — C.

1,'FIOSPrr 4 I P T
Les eleccions
L'Hospitalet, 11 — Abir, tal com
estava anuncias. Migue lloc al einenta E
Vuiejätiaria de

SABADELL

de

Republicana. El c'netna presenta va
un magnific aspecte, ja que s'ompli
completament. El senyor Frontera
resumí la tasca portada a cap per
l'Esquerra din: del Con s istori, i
posà de manifest l'obra cultural que,
amb grans esforeos, s'ha fet alanifesta també les relortnes d'ordre
cultural, econòmic i social que .5r7
necessäries fer encara dintre datquest municipi. Desnrés del seit
parlament km aplatirlidi(sim.
— Al cinema lainiere, de 'a
barriada del Ce i, tre. deniä, dia
a les nou de la vetlla, la Coalicia
d'Esquerres, integrada pchs partits:
Esquerra Republicana de Catalunya, Nacional is 1 a Republicà
d'Esquerra i Republieä Democrätic
Federal, celebrara un miting de
propaganda electoral. També es fara la presentació dels candidat s í le

L'Hospitalet centre.
— A la candidatura de l'Esquerra figurara el doctor Martí Reste
el qua] es presentó també en la
candidatura dels federals indenendents. Com que la Junta del Cens
ha donat pet välid aqttest nom en

la candidatura d'aqucsts sil tint a, ara
ha calgnt canviar la de l'Esmeren.
A l'hora d'escriure aquestes
no sabeos encara el norn que ha de
suplir-lo, sois saben que serä
nom del partit Republicú Democràtic Federal, car aquest partís ha
cejó
decidit desfer la ccalició
Republicana i fer-la amb Esquerra
Republicana. Per aqueas motín ta

pseons tició
fice iraubili.acac ncia6 e sR ePricue:
aund'Ae
xicei6di R
blicana a L'Hospitalet és veritableruent una delegació del partit d'aotee mateix nom que acabdilla el
senyor Azafiaa Per la documentaci é presentada el diutrenge passat
a la Junta del Cens a l'hora de la
proclamaci6 de candidats diriem
que oficialment Aechí R epublicana
a L'Hospitalet no ti res a veme
amb el partit de referencia.— C.

Incen-

di tt Actea de barbärie Renovació
da la patent dele automòbils Altres
noves

Sabadell, tu, — .Abans- d'ahir es
produí un incendi al; tallers Nutet i
C., del carrer de les Tres Creus, 131.
Hi acudiren els bombees, i aviat
apagaren el loe. Aquest únicament
destruí la part posterior d'un earnió.
— Una reina de San Quirze ha
presentat una denúncia a la policia
amb molla que, mentre passava, a les
dotze del migdia, pel 'p ose de Can Feu,
fas agredida per un subjecte que intenta violar-la, acuse arribar a aconseguir-ho, i Ii estripa part de la vestidura, produint-li alances erosions a

la cara.
La policia comeneä seguidanent els
treballs per a descubrir l'autor, i si'usaren cum a resultas la detenció de
Joan 1'inyardell ¡ Planes, de sint-inou anys, vei d'aquesta ciutat, el qual
es declaró autor del fet.
No és aquesta la primera regada
que aquest individu ha estat detingut
per cometre actes d'aquesta mena, i
dóna la sensació que te les iacultats
mentals pertorbades.
— Com sigui que diumenge hi
haurà eleccions municipals, els Partits
de futbol per a aquell dia han estat
suspesos governativament
Sembla que el Sabadell i l'Alares
s'han posar d'acord per jugar el parCt
corresponent el vinent dissabte a la
tarda.
Veurem l'equi p que podrá formar
el Sabadell, rota segada que dubtem
que puguin jugar Gual, Mota i Gracia, expulsats a Gijon, per la qua( cosa un partit facilissim per als campions pot resultar molt
— Dimarts al vespre, quan passava
Pol careen de Gracia, Loa agredir per
uns desconeguyts el Rvnd. doctor Ernest Mates, els quals l'insultaren i el
copejaren fins a tal pum que bague
d'ésser assistit al dispensari municipal.
— Des del dia st fins al 25 del
mes cn curs s'efectuara a la Retantuja de Contribucioiss d'aquesta ciutat, carrer dr Muntserrát. ', número 4,
cl cobrament voluntari de les quotes
del primer semestre de 193; pel coneepte de Patent Nacional de circulació d'automObils, i hom adverteix que
el; que no ho efectuin durant l'esmentat termini incorreran en el recàrrec
del vint per cent, podent, perá, fer
efectiva la quota a la susdita Oficina,
de 11 al 10 de febrer vinent, només
amb el del, per cent de recärrec.
— Ila estas imposada una multa de
250 pessetes al senyor Pere Miralles
i Escolà, propietari de l'Oriental Concert, per faltes a la moral comeses al
dit local per l'artista Dolors Islestres,
la qual també ha estar multada arnb
roo pessetes. — C.

MANRESA
Propaganda de les Esquerres :: La
Lliga compra vots Detencions
Manresa, II (Per telèfon).—
Aquest vespre, han recorregut els
carrera de la chitar uns autorneibils
que repartien profusarnent propaganda electoral de la Concentració
d'Esquerres. El triomf d'aquesta
candidatura pot ja donar-se per descomptat.
— La Lliga está portant a cap
coaccions de la manera més descarada. El; vots els cotitzen actualment a so pessetes i en cases cn
hi han h o 6 rot t els paguen tats
plegats a 30 pessetes.
— "El Dia", Ciegan local de les
Esquerres. publica un entrefilet
anunciant per a (lema greus dentinc;es contra certs electorers de la
Lliga.
— Avui han estat detinguts dos
vagabunds professionals. S'han demanas informes a Barcelona i han
resultas enser dos india idas periliosos, coneguts con/ a quinzenaris.

C.

MANLLEU
Eleccions

Espectacles

Angulema l'expectació per la propera Iluita electoral. Es coneixen ja
les candidatures que s'enfrontaran
en la lluita per la renovació deis
Municipis catalans. La Unió Cintadana la integren els segnents candidats: Manuel Jaumandreu, Joan
Basses, jciep Corrius, Jaume rumí,
Pere Marc, Josep Castell, Jean Martínez, ¡ 'ere Cenen, Josep Arnaus,
Joan Cases, Antoni Contijoc, lene
Aixelä. Josep Planes, Josep Pous,
Joto/ Baulenes i Conrad Serrar ,
El Front Uní,: d'Esquerres presenta: Josep Sala, Josep Lledä, Manes Conesa, Joan Traveria, Joan
Solä, Joan Curéis, Ramon Riera,
Joan Vendrell, Pere Rita, Lluis Soler, Josep Vilardell, Ramon Anglada, Josep Codina, Segimond Planes,
Jaume Pla i Güell i Meliten Balee II s.
— Al cinema Edison, la contra
nyia Gimenez-Nicolau, representa
diumenge darrer, la comedia "I.a
senyoreta mama", de LOUiá Verneuil, i cl drama de Puig i Ferreter

"La dama enamorada".
— La tira dcls Reis atragué una
gran multitud a la nostra vila. Els
plena
espectacles registraren gi
i la (liada transcorregué atan una
gran animació.
_
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AVIACIO
L'actual

moment de la nostra
aeronäutica

Tots aquells entueiaetes de la'
viari a catalana que d'una o altra
manera han contribuit a aftrmar-la
jet-la avançar a mesura de les
i
nossibilitats han trabas a cada noca
a. .lquisició o tasca portada a serme
un element d'optimisme i dencoratjament que poc o molt el com.
pensa de les dificultats i noses que
sovint els ha mortificat en llar treball de cooperació.

Avui cada pilot, en arribar d'un vol
i afegir-se al grup dels que esperen
torn o que j a han salat, no escolla
cap comentan ni judici, per la sim2k raó que el sin vol no ha mer e s cut cap atenció esecial. Són molts
els que volen, i són pocs a comenlar.
Aquesta situació ofereix diversos
aspectes satisfactoris, que cal remarcar amb complaença. A part
de l'ana,ment numen( dels pilots
A hores d'ara un dels molts ascatalana
en activa una emulació clispectes que pocs anys enrera ieia
cretissirna que no ha de portar a
l'efecte d'ésser mear costos de subcap imprudèneia, peró si a un desvenir, avui ofereix una vitalitat
encauarnent dele pi t ots inactius i a
molt satisfactòria. pot$er fins i tal
la captada de nous valors
superior a les previsione. Ens tefea la forma relativament rápida mote a entrar a l'aviació, és una
rirn
de les millors conseqüencies de
amb qui s'ha anat engrandint el
la intensitat aeronáutica esmentada.
grup de pilots catalans en actiu.
En mantenir-se l'aportació de
Pocs anys enrera el grup de pinous pilote i en intensificar-se l'enlote catalans que solacen era tan
trenament caldrà preveure, dintre
redult que en una sola ma sobra.
de les possibilitats, una actuació de
ven dits per a conaptar-los. Després
propaganda insistent, per tal d'obamb una cena regularitat. apareitenir en els futura pilots una prepaxien novells pilots, pera', malauraració aeronáutica que no sempre
dament, la majoria anava espaiant
posseeixen. En aquest aspecte pota
la
l'activitat fine a eliminar-se,
ser seria una bona mesura que la
larga, de tota manifestació aeroprotecció oficial a l'aviada, quan es
nintica. D'aquesta conducta en dernanifesta en forma de beques i subrivara el fet lamentable que la quanvencione equivalents. es decantes
titat de pilots disponibles no augamb prcerencia a escollir els benementava sensiblement, i hom ternia
ficiats en els rengles dels practiel moment que ele aviadors accante actius i preparats del vol
tius no tinguessin seguidor! immesense motor.
chato. D'un terma enea, però, ola
Eis elements consagrats al vol
pilote que s'han format s'han mancense motor tenen per aquest sol
tingut en un grau d'entrenament
fet una credencial d'entusiasme insufielent per a poder considerar-los
discutible que els situa en el millar
en plena forma activa.
llar per a rebre l'ajut oficial. Per
Cal nomas assistir qualsevol diualtra banda, la millar preparació
menge al matí al camp de l'Escala
técnica del que practica 'el cense
d'Aviació Barcelona i observar ramotor garanteix en la majoria dels
rimaciti brillantissima de raerécasos un aprofitament mes econódrena. No fa molt, els habituals
mic de lesforg que se li dedica. i a
concurrente del camp sabien en
la vegada assegura posteriorment
cada moment quin era l'avió que
la persistencia a les practiques aerovolara i qui era el pilot que el connàutiques.
dula. pubc que no eren gaires els
De totes maneres, sigui com sique s'enlairaven. Ara les circumsgui, ens trobem en un moment, de
feliç coincidir/da amb la creació
tancies han canviat; sovint rolen
dels Serveis d'Aeronàutica de la
tres, quatre i cinc avions alhora, i
Generalitat, en el qual l'aviació
els assistents i els niateixos pilote
catalana experimenta un optimista
au sabrien dir qui tripula cada apa-

rel. Abano, pan uso pilot dels no-

increment d'activitat, el qual, alhora

vells prenia terra i es dirigia al grup
deis espectadors omite, era rebut
amb una critica detallada de cada
maniobra que havia efectuat, puix
que el seu vol havia estat seguit

que una confirmació de la necessitat dele esforços co prcrele la nostra
aviació. conetitueix la penyora
lida d'un pròxim i superior des-

envolupament.
M. FOYE

amb tota atendió i sense noses.
ESPORTS DE NEU

; tindrà lloc a les pistes de Núria la
cursa social que per als socis mentare
de divuit anys s'havia de celebrar el
diumenge passat.
Les inscripcions poden fer-se fino al

El Trofeu Galofré
del C. M. B.
£1 diumenge paseas va tenir lloc a
les pistes de La Molina, amb un
romps esplendid. neu abundant i amb
malta animació, taro per part dele cor-

redors com pels que van acudir a presenciar-ho, la cursa de debutants (6
quilòmetres) i Troieu Gaioirer (12
mig ions), social, orgaz.itzades pel Club Muntanyenc Barce;ozis.

feta la classificació, dona e, se-güents resultats:
-,Debutants (una volts):
e. Frudenci Guarro, 2906".
2. Francesa Boixeda.
Ramon Albaida.
4- Andreu Gili.
5. Agustí Lazan>.
- 6. Pare Pi,
7. Jama Sana.
8. Eduard ColL
9. Joan Ifalagarriga.
ro. Carlea Bonet.
Trofeu Csalofrer (dues voltes);
t. Angel Guerrero, 28' 13" 2009",
57.
2. Francesc Pàmies, 29. 13 " 2946",
58'.39".
3 , Prudenci Guarro, 2906", 3057",

pranera, 0003".
4. Eduard Espanyol.
5. Pere Agrie.

6. Joan Leonard.
7. Josep Dat- sino.
Carles Munagcht.
o. Antoni Binscs.
joan Benavat.
.ándreu Gili.
12 Antoni BuiL
13. Francesc Andrés.
— Kurt Wittmann, 27' 39". 2756" ,
CURSA SOCIAL DEL
CLUB Al.PI NURIA
El Club Alpi Núria posa a coneixenetas dels seus icen de la Secció J11-

eiars que el proper dinmenge dia 14,

Frontó Principal Palace
Aeni. divendres. - Farda, 4-19

contra

ANDRINUA AREIT 10

contra

CEUTA

NATACIO

La darrera jornada del
Trofeu Antoni Sabata
al C. N. Barcelona
El vinent diumenge, a les onze, tindrà lloc a la piscina de l'Escullera,
del Moll Nou, la prora de roo metres
crawl, dan-era jornada d'aquesta interessant competició.
Davant la classificació eetablerta en
la paseada sessió, la qual ha marcas les
possibilitats deis concursants dcl Trofeu, hom espera amb el més gran interes els resultats de diumenge, per tal
de coniixer els guanyadors del prinrer any en les diverses categories que
hi concurren..
Per tractar-se de la prosa més espectacular que figura en el calendari
d'encontres del Trofeo, en la qual participaran els més destacats sprinters
del meterá Club de l'Escullera, és motiu que justifica pienament la favorable impressió que ha despenas la competida del vinent diurnenge, de la qua!,
hom espera atril-) conlianga marques notables.
En la cateogoria debutants, de no
concórrer circumstàncies anormals,
icono crea segur guanyador LI. A.
Garcia, que figura, amb 7 punta classiiicat en el pritne r !loe d'aquesta categoria.
En la de tumors es disputaran el
primer lloc de la classificació els notables nedadors Jordi Carulla i An-

dreu Lepage, que, davant la igualtat
de torees d'ambdós aspirante a la tnajor puntuad'', de la seva categoria, do-

ran els coneguts i notables nedadors
Angel Salame, Märius Zwiller, Carlee

URIZAR 1 - GUILLERMO
I

BILLAR
Tuset - Minguell, Pahissa Rodolf Díaz i altres interessants combatí;
El carril emprès per Olympia Ring
per donar a conèixer els nois que

ràpidament s'obren pas entre la munió de boxadors que actuen als sastres rings, molt acial dignes rivals
dele actuals "asos", s'ha vist premiat
amb exits esportius de qualitat en to-

tes les vetllades que des de fa unes
guantes setmanes celebra els dissabtes a l'Iris Park.
Animada la nostra primera organitradió per aquests hits esportius ben
merescuts, ha muntat per a denla una
vetllada realment formidable.
Forma el combas chau l'interessant
encontre entre els excellents pesos gall
Tireset i Minguell.
El gracienc Tusset. bon pouncher,
és borne que anima sempre el combat
en que anua. Minquell, el poulain de
¡Camal -o' es un dels nostres millors pesos gall, gran cientific i vencedor de
Pedrito Ruiz, Safont, etc.
En el semifons. Pahissa, el pes mig
de fart cop de pum. recent vencedor
de Marín per k. w. troba en Rodolf
D'u un gran rival per al de Sant
Cugat. puix que l'iguala en punch i
encaixada.
Santa. el welter que s'Irt destacat
rápidament, sera oposat a Ballesta.
Trinche s., l'ido! de Mataró, cnntra el
fort Soto. I un bon quatre rounds entre Oscar i Esteve

El P rograma is bo, a tot dicen -ho.

Ara contra Aldo Menabeni
FI vinent dimecree, Ignasi Ara. el
gran artista de la boxa, veritable as
de l'esgrima i eequiva. combatra contra
el destacadiesim pes mitjà europeu, el
eran colpejador i no menys esgrimista
Aldo Menabeni. primera finura de la
boxa
Tindrà !loa la vetllada al Nou

1fón.

Llegiu
tots els dijous
«MIRADOR»
PILOTA BASCA

Frontó Novetats
Professionals

EL QUE DIUEN

LES EMPRESES
Partits jugats el dia ti de gener
de 1934:
Tarda. — Primera quiniela: Mufioz, loza, Pérez, Pujana, Algortelio.
GUanyador, Pérez; collocat, Pujana.

Primer partit: Muñoz-Pérez (4o)
contra Inza-Algortefio (50).
Segona Gallarta III, Narro II, Pasay, Urzay, Villar& Guanyador, Gallarta III; coRocat, Pasay.

card Brull, serä altament interessant
presenciar la Iluita.que, amb ell, oferi-

Mil, a les 1015

non«

i ens notifica que el dit tren ja circula
normalment.

naran Iloe a una lluita de rentable
emoció, i de la qual s'obtindrà, sens
dubte, un temps excellent.
En la categoria superior, no obstant i esser virtualment guanyador Ri-

CHIT1BAR - UGALDE

älITICIARRAOA -

divendres, dia 12, a les nou de la nit,
a la Secretaria del Club i fins la mateixa hora del dissabte a Núria.
Ensems aquest Club pesa a caneexement de tots els seus' socis que s'acaba de rebre un comunicat de la Direcrié del Ferrocarril Ribes - Núria,

NOVES DE TOT ARREU

Demit, a l'Iris

Cairol ¡ Josep i Julia Cabrejas, que
formaran la tercera serie .d'aquesta categoria.

Segon partit: Narru 1I-Pasay (50)
contra Gallarta III-Villaró (49).

Nit. — Partit: liaguirre-ljnamuno
(36) contra Zarraga-Jäuregui (45).
Quiniela: Chistu I, Fernández, Quintana III, Arrigorriaga I, Begofies III.
Guanyador, Arrigorriaga I; coHocat,
Fernández.
Segon partit: Chistu 1-Quintana III
(35) contra Fernindes-Bogofiés IU
(45).

La Federació Catalana d'aficionati
al Billar ha cedit l'organització dels
Campionats de Catalunya al quadre
45/1 i 45/2, al Billar Club Badalonf,
que en aquestes activitats, té demostrada la sera competència, ja que
recordem l'èxit assolit en els Carnpionats d'Espanya de l'any 1931.
A aquest fi, el Billar Club Badaloni, ha arribat a un acord amb el
Centre Badaloni, que ha cedit galantment el seu saló de festes on

es portará a cap tan important competidó entre els aficionats, j a que
hi prendra part l'avantatjat jugador
local senyor Juli Bofill, que per primera regada defensari el prestigi
del Club Badalonf, car estava afilias fins ara al Billar Club Barcelona.

CICLISME
Aquesta nit, al Velbalrom de
Dortmund, començarà la cursa de
"Sis p ies", per a la qual hi han inscrits els 13 equips següents: SchoenBraspening, Broccardo-Guimberetiere, Ignat-Deschamps, Vopel-Korsmeier, Kilian-Putzfeld, Eimer-Funda, lims-Kuster, Hitgen-Ippen, Rie-

ger-Schenk, Lohman-Dinale, KrollNickel, Lehman-Tietz i Van Buggenhout-Billiet.
— El corredor Mr. Galani, als 55
anys, acaba de batre el récord de
distancia que fins ara posseía
glès Humbes. El recorregut fou de

68.00o quilòmetres des de lt de gener al 30 de desembre. L'anterior
era de 55.767 qunmetres.
—Bonet, el vencedor de la darrera
Volta a Catalunya. ha decidit no
correr els "Sis Dies" de Dortmund,
i aprofitarà aquesta avinentesa per
a córner diumenge vincnt, autoritzat

pel seu director esportiu, la prova
minorista "Rosa d'hivern-.
— Heu-vos aci la llista definitiva
dele inscrits als "Sis Dies" d'Anvers: Linari-Di Paco, A. BuysacDemei, Depauw-Van Nevele, Aerts-

avis, per mitji de la premsa d'aquesta capital, els Clubs han de donarse per assatentats, puix que en
aquesta ocasió no es cursaran avisos
particulars als Clubs.
En el moment de formar-se el
calendari automobilista per a la present temporada, en el mes d'octubre passat, es remorejava que la
Targa Florio, per hé que inscrita
oficialment, no se celebraria. Aquest
rumor s'ha confirmat, segons sembla, i per tant la Tanga Florio no
tindrà lloc enguany.
VELA
El dia 6 de febrer comenearä un
nou curs de patrons de yacht, organitzat pel Club de Vela Barcelona.
Les lliçons es donaran dues vegades
a la setrnana, els dimane i dijous,
de tres quarts de vuit a tres guante
de nou del vespre. Essent el nombre de places limitat, es prega a tata
els qui desitgin inscriure's que pansin per la Secretaria del Club, Corts
Catalanes, 592, pral., qualsevol dia
feiner, de set a nou del vespre, on
eis hi seran donades tota mena de
dades.

VARIA
Ei diumenge vinent, a les deu del
mati, al camp d'esports de la Unió
Gimnástica i Esportiva de Badalona,
al carrer de 5Iarti i Julia, 3, tindrà
Roe un festival atlatic, a cirrec de
diverses entitats de Badalona, que
s'han ofert desinteressadament.

nástica, etc.
Es d'esperar que, donat el caire
benific del festival, ningú no rega.
tejará cap esiorg per tan humanitaria tasca.

sense sou.
En el pròxim encontre amb el Sabadell formare un equip provisional
per assajar a diversos jugadora de
Vitòria.
— El Comitè Directiu de la Lliga
Amateur de Futbol posa a coneixement de tots els Clubs adherits, que
diumenge vinent, dia 14 , no es jugará cap partit oficial de Campionat, en virtut de celebrar-se aquest
dia les eleccions a regidors en tots
els Municipis de Catalunya. Per tant,
tots els partits que s'havien de jugar
de campionat el dia 1 4 es jugaran
el dia 21 a les mateixes hores I
camps assenyalats. Amb el present
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Gallarta III Pasay
a les 10 15:

Zarraga - Lejova
contra

Gallarta II - Perea
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La posada del

Ccg,ontuin
Avui, tarrlea a nts quntre, n11, 8
le « in ea i REVISTA PARAMOuNT,
PARAMOUNT GRAFICO, •ETTY TAQUIMECA, (Untaos, 1 UN LADRON
EN LA ALCOBA, per Ilerberl stars.
halt. g ay Franela 1 Mirlarn HopkIns. Direcald de Lubitsett

Caballo Blanco

naif actual a tot Europa. PrInclpala art: ,. /es: Emula Aliaga, Reas

Aliaga, Tino Folgar, *M g .. vallo,
E. Cu•vae, 20 girle vlenosee, 20;
Troupo de tiroteaos, Doeher, Nalf.
80 ballarins, 30; Cora; 130 posea'•s en osuno, 130. Nodrlda 01-nuestra. Modertit tats eseenInues
Eticenari eiratorl, protector; 1 mecantee moderna; 400 t'estila de
Veroh I Flotan, de Berlin: Decanta 1 rlgurtns del prores gor Stern

La posada
del Caballito Blanco

tle mi/ representactons
a Londres, Berlin, % r oma. 3111a, Ha •
landa, I mes de elnc-centes al
Theatre Mogador, de parts, a leatre ple. lama, tarda e nit, el merasellas eepecraele
LA POSADA DEL C AAAAA ITO
BLANCO
Llena(' a gomptadorta

CINE RAMBLAS
Rambla C

. 114 I 88 - TE. 111*711
M'oh REVISTA PARANIOUNT
CON PASION
per Fernima Gravey 1 Florelle

El signo de la Cruz

la petunia de ta temporada. amb
Frederic march, Visas Lanm, Clandelta Colbert I Charles tauchten,
en espanyol (Sesste continua).

puna Mes
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TEATRE BARCELONA
Companyla de comal&
-Riyese
Ladrón da G
Anal,

divendres, tarda, a un Quart
de sis:

El pasado de Paulina
Berna dIssable, larda I nit. EL
PASADO DE PAULINA

PUBLI CINEMA
Actuantes. ',tonelete
Deoommttad
Viatges - ate.
aesno
Butaca UNA PESSETA

ret44644(J
tarda, de 4 a S; nit, a les 10s
Anny Ondra en la graelOStsalma eedinedla

Anny
se divierte
amb /Incoe
Anime

Es desnatas per
de

a la sessló numerada

alurnenge, 6 tarda

Ugga! IN1101181
TiLe
nliEtS 23627-24141

AVUI, ESTRENA DE

TEATRF. POLIORAMA

LETTY LYNTON

Mera-Rapantaleón-Illarroso
Aval, tarda. 1/1 de 6, popular: LOS
111/,
MARTIRES DE ALCALA, NO ,
UNA AMERICANA PARA DOS. nema,
larda i rin UNA AMIERICANI PARA
DOS.

Robert Montgomery - Nilo Mallar
IFIlm Metro Goldwyn Mayar
Es despatxen localltals arte free

it

per
JOAN CRAWFORD

ates d'anticipan)

OLYMPIA
CIRC EQÜESTRE
AVUI, DIVENDRES, 12. NIT, A LES 10

DETALLS PER CARTELLS

Segon dia del superespectacle
INTERNACIONAL, COMPOST DE

FUTBOL
-Els Campionats de Lliga
Els partits que han dc jugar-se diumenge (a Cataluma demà) són ala
segieents:

PRIMERA DIVISIO
Espanyol-Barcelona (dissabte).
Betis-Athletic de Bilbao.
Arenas-Donestia.
Valencia-Madrid ,
Oviedo-Racing Santander.
SEGONA DIVISIO
Sabadell-Alavis (dissabte).
Athletic de Madrid-Murcia.

Irtin-Corufia.
Osasuna-Sporting.
Celta-Sevilla.
TERCERA DIVISiu
Subdivisió A. - Grup Nord-Oest,
Nacional-Racing Ferrol,
Baracaldo-Logroho,
Avilesino-Valladolid.
Subdivisió A. - Crup Centre-U.1am-

21 atraccions de
primer ordre, 21
DEBUT - DEBUT
DE

L'ARTISTA UNES PARID

KASFIKIS
en la seva incomoarable

Revista misteriosa
en la qual prenen part ris Sella Meneeliosos

11111putencs I bellIssImes vedettes

KASFIKIS
es l'Indo al »ni:

TOt g s'aisemblen a %MIME
WASFIKIS no s tas « ernhla e ningt1
E. l'iltar do l'Art. Es l'homo del sisa
tiontit, quo asure tot Bartalona
rlurtt'
A riur nio

RICO - ALEX
4 SIMMEK
els meravellosos olimpice plastics
BILL - MING
ets reto del "roten- amereek
ELS
único al Inöll
LES CENARE
trapecistas

THE 3 WORTLEY
Ele trapeale volante da la mort

ELS 2 ELLIETS

ten la seta valonas COOrelll eide

famosa atine' iti uttingcuetb . Mane

Dunas, tes sempatiquiesemes J'execre alela, la tan celebrada orQuestrin• de Jazz °Ventura' . 1, per

ulttnt, per a tanear amb termali

d'or et teng esdeveniment, asslstim a un amanse ballet vienes.
les 6 .2 g t la darme I mea bella
creada de i.lane lían LA NOVELA
DE UNA NOCHE, QUO tau estrenada Malo I constetut un verllable
otll
leS A'03: CURIOSITATS
MUNDIALS.
les 6'13: IntereiSant
I 1,1e11/113 I VISITA Al. JARDI
zOOLOGIC OR HAGENBECIL A les
a - 2:1 LA FlEiTa DE LAS CAMITAS
BLANCAS, u j /OS
Llene
Raid co LA NOVELA DB UNA NOCHE. Mt, a le« 10: CURIOSITAT8
MUNDIALS. \ les 1013: VISITA
Al. JARDI ZOOLOGic DE HACENBECK. \ tee «ros: LA FIESTA DE
LAS CAMITAS BLANCAS, i a tes
10'5a. Llano Held en LA NOVELA
DE UNA NOCHE

11•n••••••••n••n

CINEMA ESPLAI
CORSEGA. entes Montaner 5 &Eme
DANZAS A TRATES DEL MUNDO,
DE PURA CHIRIPA, vOntlea. CHARLOT MALEANTE, per Charlle Cha•
plln. TODO POR EL AMOR, per
Jan Klepura. zAlLAGR187, per Do.
rotes u5'ieck u nena Thiele, pros
lagonIstes de rmh
caohas
de unla
Corma
•n•n••••nn nn••n•••••••••n•nnn•

emorlonants persistes

VASCONCELLOS
el millor eavallista del me, que ha Mal
prorrogat amb molla del gritemos 081t
olllingut

Els

6 MAZOLAS

La situació econòmica
del Júpiter
Informavem ahir que al Júpiter les
coses no anaven prou be pel qua toca
a la seca delicada situació económica.
Segons manifestacions tetes per un
directiu de l'esmentat club, posa de
relleu que el Júpiter, si be es cert

els asos del trapezt I l'escala fatal

que travessa uns moments delicadissims, ha eatudiat una fórmula per a
donar-li solució satisfactòria.
Aquesta fórmula, segons digné, es
basa a un emprèstit efectuat sota la
garantia d'una persona que forma part
del Consell directiu, la qual cosa Pumena d'abonar els sous endarrerits
dele jugador& Aquesta iban decidit
desplaçar-ne diumenge per tal de jugar

Pa l lelg de arionk SI. Tel!, 18.1182
Tarda, a les 4) LA FIESTA DE LAS
CAMITAS BLANCAS, celebrada a
Por,, PJ /l e . I a la qua/ apor-

ANO COMPANY
excèntrics. 5 - 5 grans artIstes

Ets Untes. Els autentica. Procedents
de Ilmrdre, de Londres

sea. el partit contra el Ferroviaria.n
r ta
pe
t
les
-.-y
porque
clistingireu
l.
Envieu
persistent %
11
estunusfoinsensiblelatula
eatai l
1" en

e e

4'30, gran mattnee popular,
1 alt. a les 10. emitas fornddable
del sensacional espectJele:

4:

grupa:
Girona-Alacant (dissabte).
Ferroviaria-Júpiter.
Torrelavega . Unión Vigo.

' ARIA,
IN (MOTE
DI CAURO,
1,25
EN MOTE
DE MUNA,

TEATRE NOVETATS

Cinemes

AM. DIVENDIr •-•;

Sud:
Llevant-Elx.
Cartagena-Saragossa.
Hircules-Gimnástic,
Subdirisió B. - Eliminatdries inter-

111)

n••nnn•

"Yo quiero ser diputado"
MI, a nin (luan n'onze.

contra

d'acció, excepte Arana, Mandones
i Fernández.
Formará equip amb aquests tres
elements i altres que vulguin jugar

Telulan
dla, a lee 5 I a un quart
EL DIVINO IMPACIENTE, ale Parnän,
el Mes formIdable dels exits. DItuneng«
a les 3'30, a lea e 1 a les 1015: EL
DIVINO IMPACIENTE.
Cada

"LA OTRA HONRA"

Azurmendi - Unamuno

prop del Barcelona per tal (me li cedeixi algun jugador en el sentit de
poder presentar dernä un equip que
pugui donar-li la victòria per tal de
deixar la cua.
A mis, sembla que tumbé gestiona
el traspas de Reixach i Bonal del
Palafrugell.
— Impossibilitat de seguir pagant
els seus jugadors, el Deportiu Alavis ha acordat deixar-los en llibertat

PAPAYEBD

Es despatta a tors ele Centres
de tetina°

El programa constara de Uta
greco-romana, Buda a la torda, proves atlètiques per a debutants, gim-

Tarda, a les

Davant la impossibilitat de presentar la malaria dele seus jugadcrs,
el Sabadell seirbla ole fa gestiono

1.• dele celebres l'instes Toti dal
Menta, Granda, Vn vulmi, amb Feera RI110LETTO. Dlumenge, larda. TRI
I ISOLDA. Despatx • Compladorla

Tarda,

Hustghen-J. Aerts, Dervres-Ver
Dyck, J. Van Kempen-Brasspening,

FUTBOL

GRAN TEATRE DEL LICEU

Componyla da JOSEP SAMT
Primera artors I arman'
A. ROLLA I A. ~NI
Avut, dIvendres, tarda, a les a. iltaternag
1 butaca, 1 pta.: EL •ILIONARI
PUTRIET. alt, a le g den: peona Hm:Nona: do t'Obra Moderna estronada linG/
San asimile» e B
, a Non Ya%
• Parle:

TEATRE ROMEA

MOTORISME

Monstier, Jules Van `Serene-De
buychere. G. Debaets-Letourricur,
Charlier-Loukc, E. Degraeve-Meuteman, Montelmans-Van Duren,
Haate-Boogaart, Pljnenburg-Wals,
Aers-Muller, Van Hout-Van Hoeck,
Rchli-Schoen, 5f ertier-Meerschaert,

Maas-Van der 1-Joan.

Gran Teatre Esparcid

6 IBERIOS, 6
7 RACCSONS, 7
aerbbule5 lallat/Ors Efe gran marit
av sotree: allva, !Wats«,
Franato, Feanatilto, Martin 1 MartInilN
Orqueatra del aludiese Musical
de Catalunya
Alls al 'nene; A. pesar que eada s,nu dels
rulmeros que componen dquest progreItUt es per eit sol la base d'un programa,
I l'enorme prestupOst de PeaPertaolet
l'empresa de l'OLYMPIA a:bartola al
ag alla duo regiran ele pretil: de ere.
omites la butaca I una pesa«. N general. Denla, tils « able. tarda, 431). grandiosa Mal/ri g e, prenenl•hl part Iota la Compaso, e KAIIIF1108. Es despalma a Comp.
tadorla per a les Sal t prInteres repreAugustos

sentactona

BARCELONA - IRIS PARK
Avul: POR UN BESO. por G. Millon

EL HOMBRE LEON
Parcelaria)
castellt (solarnent
EL SECRETO OIL MAR
(soiament a oiris Park). NOTICIARE
1 OMISOS SONORE

en

CINEMA PARI-

Tarda, 430, nd, 045. Revista.
de Elorelle en CON PA/ SION,exer
anal Fernand Graves', Tu letal
de Jean Itersbolt e WInne GIbion en
EL CRIMEN DEL SIGLO
aulb Frarteee Ihee, olumenge, matinal, 10'30. Es despalme a la la'
quina per a la tessIst numerada de
dlumenge, tarda, a les 6. Proper
NADAN(
a 1 t tris. esnevenineent .
BUTT AAAAA , per la seva genial
hita: prei siivia Mydney
u,ran

HATEE 60YA
null arram eas n

TEATRE

COMIC

asta, tarad. no hi Itt nutrid per a c1011ar
descotes a la oompanela. MI. a 1/1 d'II:
el grandtds Satt
1 CON EL PILO IMILT01
TrItimr de Iota tu companyta

oran presentado

Z Por

qué te quiero?

so p o', pei Nancy cierren e lottn
LOS COMO
Bolee.
PUEDEN, sonora, per narry Hurtes, . MEMOS 1 CATWA

'1115)2

rrne775-
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LA PUBLICITA%

Diversos

SALÓ VICTORIA

21112 1 12121. • Talen« 72114111
-VIMaefeh
XT111, Metieres, tarda, a loe 449, I 511,

Iba diana de deu:
DE LOS MANES, doeumental

GRAN

CAFE ESPANYOL

FINA NCES

LABIOS SELLADOS

Aval. Almecres, a les den de la alt:
lealtad@ de Melca
Primar dele g
regional

MOVIMENT

Susaaa. tisis un secreto

Festival Típic Andalús
Quintet Barcelonès

MERCAT LLIURE

magna creaeld de ClIve Broork I
' P. Shannon

grandiosa superproducció espanyola, Inlerpretada per Roslta Diaz, Miguel Ligero
1 Ricardo 341111ez
Preus: Especial, 080, Pretere:iota, 1 pla.

SPLENDID

Obres de Falla, albenla I Granados

Quadre Flamenc

Cantaora . Catalina Mudez. Bailaora:
Palmlea. Gultarrisles . proresenr Red«
I El Niño de loe Brillent«
Cada Ala grana concerts 011endres al.
nent . aran Post' val Val•nelä

CINEMA

Canean ee Cent, 31 7 - T'eliden 50815
As UI, magnifir proatatut sonor:
LA VUELTA AL MUNDO
osputs o'. po. pouglas
esolioada
Fdirbanks
DIMUIXOS SONORO
UNA HERMANITA DELIC1084
per Mary Giory
DIBUIXOS T4CNICOLOR
Estrena en aquest 3.119 de la superprocinceló 11. G. M.

BA-TA-CLAN a
86, F. Laurel, 65 - Telf. 31374
Tarda, 830; nit, 930
80 ARTISTES, 80 - Estrellita: GARCIA, ANGELINA, VALENCIA, TERRY,
VILLANOVA, BARTOMEU
Dancing dl 4 da la matinada
I un ALEGRE VODEVIL

COMPAÑEROS

per Dorothy Jordan I R. Montgomery

EXPOSICIO DEL NU
Carga:Uta:uta pe! Cincel Arlialle
Sensacional esdeveniment d'art

Darrers dies

Vlsita d'11 a dos «mota de 2 I de 5 • 5,
esterranie del. FerreearrIle da Sarria
ENTRADA 1 MURTA

PUBLICACIONES CRISOL

TIVOLI
Per deu cupons com
2 tarda: "La vida privada de Enr1aquest, regalem cinc pes47U11 VIII", Charles Laughlon. Cómica,
sales en llibres
NOI1Clart 1 Revista. 10 nit: "MI debilidad", Lilian Harvey :producció Sor),
228 - Tenerife
Apartado
ivoticiari 1 Dtbuisos
CAPITOL
4 tarda 1 945 nit: "Lobos pastores",
43
Ralo Linden. -Mujeres de postin , hell
Ilamilton
CATALUNYA
4 larda 1 10 n11: "Boliche". Insta, Punt ual 1 llamare. AcluallIalS I Atracció
FABRICANTS
XURSAAL
1 COMERCIANTS
4 larda 1 910 ntl: "El dulero maldito"
(tInIcament larda). "Noches de gran
COMPREN
ciudad", Marcelle Valle. -Una cliente
tota mena de generes
ideal", René Lerevgre 1 Elvira PopeseU
d'ocasió 1 saldo
PATNE •ALACE
Continua 4 tarda: "l'aromas". "Vida
LIORIDAROR1 OM RCIAL
azarosa". "No dejes la puerta abierta",
en espanyol, ROsila Moreno. Notician l
Villarroel, 41, principal
EXCELSIOR
4 tarda 1 930 nit: "Picaza» amigos"
(baleament tarda). "Vida azarosa" "NO
dejes la puerta abierta'', en espanyol,
ROSIta Moreno. Notician
SIRIA
tarda I 030 nII: "Chico o rhlra", Carmen BOnL “121 relicario", en espanyol.
Noticiar! 1 LevIsta (unicament tarda)
ORAN TEATRE COINTAL
Continua 345 larda: "Chico o clhca"
Carmen Boni. "El relicario", en eslidCatira
ny01. Noticiar
MONUMENTAL
COnlinua 345 larda: "Carrera IrlunTan "Nadando en seco", Joe E. Brown.
"20.000 ahos ea Sine >la g- , en c5175nyol. Noticlarl

C E

ROYAL

Continua 345 /arda: "rtimesls". "Nadado en seco", Joe E. Brown. "30.000
arios en :Mg Sin g ", en espanyol,
Not unan
BOHEMIA I PEDRO
Continua 345 tarda: -Los gangsters
del aire", Douglas Fairbanks. Jr. "tillag
Kong", Ia Wray. Comica I Dibulz0a

CERQUEU PIS?
Per trasIladar-vos re r orcicu CASA CAR-

RAMBLA Catzukt,89
SAS CES ONA
110~1 Vt me dhlod114 /1440
44ddlege004044 eireommA,
4.46,anaredecAdedrIld.0444110

RERA, fundada en 1597. Autoconduo toIr« • ea ptas. dIns de la Glosad., 1 per
carretera a 080 tatue. km.
Telefon 31614
DORREL, 132

Mt mutaicid ruinosa

()mie

Cas georla,-32,°'Js.5.
reriL No '5' emil,,,, rn, e..

Llegiu

LA

PUBLICITAT

PROPAOUEU-LA I

El sector carriler ~té un volum
bastant considerable. Pel que respecta
a la tendencia dominant, es destaca, encara que modestament, tónica favorable, i són en bon nombre les emissima que aconsegueixen nullorar un
quart d'enter. Les Andalusos tornen
a reaccionar, i en aquesta sessió cotitzen les primera serie 3 per 100
18.00 (-1-1.00), ¡ segona serie 3 per
roo, 16.0o (+200).
El grup flacher mante canela pre-

La mobilitat ele es venia regigrant
d'uns dies cica en el sector d'especulació ha quedat molt minvada en
les darreres sessions, fins a l'extrem
que en alguns moments a passivitat
es fnlu sentir intensament en el caes
d'aquelles. Una bona part de la contractació es ruante inactiva j espera
que passin uns dies per a situar-se, ea:
no es refien de la situació present, que
no ofereix prous garanties pel que
respecta a les orientacions a seguir
en el próxim futur. No és estrany,
dones, que davant aquesta posició d'inactivitat els canvio no en vegin fluctuar, i com ja es constata en el detall
que donem a continuació, els valors
es limiten a mantenir posicions precedents.
Tanca fixada pel Mercat Lliure
Valoro en la reunió de Borsa:
Va l ors

Nords

SALONS CINAES

BORSARI

Alacants
Andalusos
Orenses
M. Rif
Explosius
Colonial

Aigiies
Ford
Petrolis
Sucres

Montserrat
Docks

Dia 11

54.60
48.45
16,17.75

58.25
142.00
50.65
163.00

207.00
5.55
.2 5
61.00
8. 5

1 7

cedents.
El rotlle d'obligacions d'industrials,
elèctrics i aigKes, en general ben sostingut, i amb regular efectivitat contractado. Cal remarcar solament la
millora aconseguida pels Canal d'Urgell, 71.00 (+1. 0 ), i la baixa de Productora Forres Motrius, emissió 1920,
68.00 i Regs de Llevant,
emissió 1928, 67 . 50 (-1-50.
De les accions, solament es pot notar la cotització de les Cros, 128. 00
(-1-1.00); la resta de valors contractats, que ha estat en esas nombre, no
registren modificació remarcable.
BORSES ESTRANGERES
El mercat parisenc continua irreguorientat L'activitat desplelar i
gada en la sessió dahin no passa de
discreta, i pel que fa referència als
canvis hom constata una gran manca
de relució d'un sector respecte a
l'altre. El grup de rendes prossegueix
feixuc, i en la jornada que comentem
la baixa és gairebé general. Seas dubte que les anormalitats finameres que
aquests darrers dies travessa la reina República són la causa directa
d'aquesta depressió. Renda francesa
3 per lo° cotitza a darrera hora.
65.5 (-0.20); 1917 alliberada 4 per
roo, 74.65 (-0.35); 4 112 per loo,
83.30 (-0.4o). Banc. de Franca es
refà a I I I.5c• (+0.4 0 ). L'especulació,
en canvi, presenta bon sosteniment, i
la major part de valors aconsegueixen
millores: Río Tinto, 161.9 (+9); 'Royal Dolch, 181.20 (+30); Suez, 10800
(+28) ; Kuhlmans. 624 (+4); Wagons Lits, 98 (+3) . Barcelona Traztion 5 1/2 per 100 eS fixa a 733 (-3).

Tauro Alça o
baixa
anterior

54.60
48.50

-0.05
- -0,5

16.18 oo
58.85
143.25 -1.55
50.75 -0.10
166.00 -1.00
206.00 +1.00
s 65 -o.lo
43.50 -0.23
61.75 -0.75
19.00 -0.25

PoC

La tanta anterior dels Sucres a
8 la
del dia 4 del mes que scm, del
correspone nt als Docks i del dia 9 la

Fedició anterior; tant es
aixl, que avul pretenen per
aquella procedencia a 32 pesen

setas origen.
La civada, en canvi, degut a
la manca d'acceptació, veu areblir la colitzacid i s'ofereix ja
a 2850 pessetes, origen.
Morase: A por a pm; es va
afirniant la cotització d'aquest
gra. El preu vigent, segons
classe, s5 s avui de 46 a 51 pessetes darmint carro moll.
Els altres generes, sense novela!.

FACILITADES PER
LA CASA JOAQUIM SITGES
PADROA
DADES

TANGUEO
D'auto

alee

Cacau Nova York

11 ,

4 II
4.14
4 37
4.60
4
.73
4.75

2.

Sucre

VA

Nova York

22

SI.

1/9

Blat Xicago

1/4
1 172
1 1/2

86 5/8
FS 378
85 1/4
83 5/8
0 6 1/8
84 570
More« Xicago
52 3/0
53 3/4
51 1.0
54 7/8
35 3;8

Motril; vapor suee "Mansuria",
amb chi-vega general, de Gefle.

VAIXELLS DESPATXATS

Vapor italiä "Donizetti", amb
canelo general, cap a Genova;
vapor italià "Orazio", nIOb eónregit general, cap a Valparaíso;
vapor espany.;1 "C. de Palma",
a nib carrega general, cap a Palma; vapor espanyol "C. de Valencia", amb ciirrega general.
cap a Valencia; vapor angles
"Coalsworg". amb pulassa, cap
a Rotterdam; vapor italià "An801 carrega general, cap a
Veracruz; vapor trances "Saint

',ALCAS
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Concert de música clàssica;
Ilach, Beethoven i Brahms.

20'00. - 1111lit, 331 m. Concert
d'orquestra.
20'00-Nacional /inglesa, 1•551
metres. Concert de música
O nglesa.
20'00. - Radio-Paris, 1.7 2 5 ni.
"Hamlet", Opera retransmesa
des del Teatre Nacional de
l'Opera.

20'10. - Poste Parislen, 328 m.
Concert sirrifónic.
2015. - Grenoble, 569 m. FesDebussy.
t
neo. - Lille, 293 m. Concert
sirrabnic.

20'30. - 1. I6, 466 en. Vetllada
de jazz.
2030. - Estrasburg,
Festival Beethoven.
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A PASTA

A AFA1TAii

11
pausa
sols en crur>ra lacI el
ll snavi
ll
'
el pel per a ter-lo tallable
res2
d lp.ep
tunri
tseannste tagirr abno eesn to u si
ha estat ela

q

,
e

dermis de tota.irritact&
grans, rolors, etc.

.,.-..

I s'eviten tots els perIlls de conlegt, no sols per la naturaleza
de le Pasta en si, sin() tamb4
• per que s'eliminas sabons,
: brotxes, vasos 1 tota mena
' d'objectes porta -microbis-

ES EL CALMANT INSTANTANI

de l'Opresslá de pit, deis amases

e'rsme, etc.

ES EL REMEI MES INDICAT

Usant la Pasta

pera combatre tota mena de

malalties oel Plt.
ADVERTENCIA IPORTANTISSINA:

NIX

simplificarà l'operació. d'afeitar-Se. hi eMpleara tres o
quatre minuts, no sentirb des-

DEMANEU, EXIGIU,
a totes les Farmac les
LES VÉRITABLES PASTILLES len

' vis cap irritac16 ni molk stia
a la pell 1, si la tenia abans
d'afaitar-se, la desapareixer&
perquC, cal no oblidar-ho,
ES,
LA .PASTA 11X •
ABANS DE 7 01, UN PI2ODUC•

qu'ea venen BOLAMENT en

CAIXES
smb el nom VA L. DA a la
tapa 1 mal d'altre forma.

T-11 PER A L' EPIDERMLS.
taiArc-Ho EN 3a0Otni9ltg. mimo
Is Ext. 5,1 49211 DE Tm ressrt5.1 112

Loan Oeuer 11114, Mal, 1111101
1

19'05. - Koenlgsberti, 276 nt
Concert simfònic.
11115.-Varsbr ia, 1.411 m. Concert simfònic,
19'30. - Torre Elffel, 1.4 4 5 m,

Usant la Pasta N ur

A LA BOCA
ES EL PRESERIMT1U
del mal de Coll,
de las hogueras, deis Romea"
dele R efredats, de les Br
onquitis, •tc.

ez,r1...lics

Iba». Pe...4r

selectas

PASTILINAAVALDA

MERCAT DE LLOTJA

/l'ALOA§

Programes europeus

is, doncs, un factor preció:
per a l'operadó d'afaitar-se 1
al match( temps un producte
d'higiene per a la pell.

Dia 11 de gener de 1934

MERCAT DE COTONS
s...., l,,..J.,

F

L. Pasta rf"NI .X
-1

11()RSA DE BARCELONA AL COMPTAT 1 A TE,RME 111/4 11 DE 6ENER 1114
VALORA

LA

Paitl", anib carregit general, cap

cap a Marsella. a les 1205,
sense passatgers; cap a Tolosa,
a les 1208, amb 1 passatger.

1/1

fue

ti Vdliutrid, vapor anglos "Yngerborg", en Hast; vapor alemany "Biailea", en /last; vapor

4.9 1/2
5.0 3/4
5.2 172
3.4 1/4

6.77
6.94
7.07
9.30
4.51
9.63

4.0 1/2
5.0 3/4
3.2 1/2
5.4

2‘.

espanyol "Maria R.", amb càrrega general i 11 passalgers, de

Sucre Londres

5/9
7/8
1/2

Café Nova York

11 ...

VAIXELLS ENTRATS
Vapor l'Alta "Donizetti", amb
càrrega general, de Trieste;
vapor italiä "Orazio", amb caz. rega general i 13 passatgers, de
Genova; vapor danes "Nerma",
en llast, de Valencia; vapor espanyol "Campas", amb petroli,
de Balum; vapor espanyol "Ciudad de Palma", amb cärrega general i 89 passatgers. de Palma;
vapor espanyol "Ciudad de Valencia", atilb carrega general i
218 passatgers, de Valencia;
vapor italiä "Arsa", amb cár ruga general. de Livorno; vapor

suec "Mansuria"; amb càrrega
general, cap a Port-Vendres.
SERVEIS DE LA COMPANYIA
AER1POSTAL
Arribados: De Tolosa, a les
7'4 O, a tub 3 passatgers;
Marsella, a les 826, arnb 1
passatger; de Casablanca, a les
12. ami) 1 passalger.
Sorlides: Cap a Casablanca,
a les 831, amb d passalgers;

6.72
6.07
7.02
9.33
9.50
9.50

LR71

[

0

3
2

1.29
1.2.+
1.34
1.33
Mat Liverpool
4.4 174 4.1 1/8
4,5 3/8
4 I/O I/O
4.6 172 4.6 1/2

J.

0

dels Montserrat,
BORSA AL COMPTAT
Els rotlles de comptat es veuen en
aquesta jornada bastant actius en contractar i a la vegada ben sostinguts
pel que respecta als canvis.
El rotlle d'Eiectes Públics, bastant
animal de concurrència, realitzà un
regular nombre de contractacions, amb
sosteniment general de posicions. Cal
ésser notats a part els canvis assolits
pels Interior i Exterior, les emissions
dels quals queden cotitzats atub mi- 1
informaxie;
quart
llores que osciHen entorn d'un
Coi/1Am -Venda
denten, de més importància les
cies G i FI dels prirners, que es fixen
L.GOM1S
68.0. (+1.00), i les mateixes Series dels Exterior. a 81.0o ( 4-7.00)•
Obligacions Tresoreria Generalitat
cotitzen a 99 enters.
Els Ajuntaments es veuen ¡orca sollicitats, i co general presenten un alperle optimista. La major part
Bastant mes concorreguda
missions regstren avanços de mig caque l'anterior fou la sessió
ten i són diverses les que la millora
d'ahir en aquest mercal, però
oscilla entre un ¡ dos enters. Veiem,
les transaccions sense
domo, aquest sector altra vegada ben
disposat, j de seguir aixi ben aviat es täncia.
Blats: No ofereixen cap varecuperaran les perdues sofertes 'en
riació sobre el que hem anat
sessions anteriors.
comentant; aixi, dones, les venDe les Diputacions es contracten les
Provincials, nue avancen a 88.85 des segueixen molt difícils de
alguna
(+0.35), i Mancomunitat Catalana realitzar. Hom anotà
emissió 1914, que no s'havien operat operació arnb Morón, a 52 pessetas; Extremadura, a 52, i IMia
des de fa prop d'un any es fixen a
Palencia, a 51, posat damunt
6s.00 (-1.00).
vagó origen.
Del grill) de cedules cap partículaOrdl I clvada: Persisteix la
ritat es (a deStaCabie m:5 c que lavan;
assolit per les Hipotecäria 5 Per loo fermesa amb 'ordi d'extremadura, pels motius que anotàrem
(+1.75).
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