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UNA VICTORIA
DEL CATALANISME

El

ningú no va gasas a posnr-lo en
practica. Genialitats aisci surten a la
cara, perque aquestes coses d'ordre
moral impressionen molt mis la gent
senzilla del que la Lliga es pensa;
el poble pot arronear-se d'espatlles
quan sent parlar de cenes irregularitats, peris es redreça instantäniament quan no es juga net. 1 la jugada de les eleccions passades era tan
bruta cont ho fou la de l'any ton,
que motiva la deserció del senyor
Cambd.
Fa bi la Lliga d'esforçar-se a donar la sensació de serenitat, perquè
el furor no afavoreix mai ningú, i
encara que s'esbravi atribuint la seva
derrota a la participació que hem
tingut en el triomf de la coalició, no
li'n farem cap retret; no testim interès a desmentir les seves afirmacions, sitió que acceptem totes les
responsabilitats que ens adjudica una
victòria que per a nosaltres és doblement gloriosa. Prim-v, perqué és
una victória mis dcl catalanisme republicit i segonament per que a ques
victòria obre un carni nou a la-ta
política catalanista. La Lliga ha pogut detentar durant uns quants anys
l'hegemonia del catalanisme, penó el
catalanisme is molt mis vast, mes
profund del que regentava la Lliga.
Politicarnent, d'ença de la República,
el catalanisme ho Es tot a Catalunya, i si algú en clubes, la derrota
dels radicals demostrarla que a Cs.
talunya mai mis no faran res de bo
els partits que no es proclamin catalanistes: pub perquè el catalanisme ha envait tot l'ämbit de la catalanitat cal que tota la seva diversitat trobi les organitzacions adequades per a contenir-la i orientar-la.
Aquest criteri ens ha obligat a
conservar-nos en la posició independent que tan preocupava la Lliga, i
en la qual ens mantindrem sempre
dintre el catalanisme esquerrista
republica, i amb aquestaindependin-.
ca acceptarem tots els compromisos
i les responsabilitats de govern que
la confiança popular ene ha atorgat.
Els que ens han combatut amb
una ridícula i gratuita superioritat,
que ens han volgut atuir amb un visible desdeny, han de reconèixer que
la nostra insignificança, quan ha
calgut, ha fet el seu pes, com el farà en totes les qüestions que afeetin la dignitat, els interesaos, el nom
de Barcelona, els ideals de Catalunya i l'enrobustiment de la República.

S'ha constituït un grup
social parlamentari
Madrid, 16. — Formal per.
diversos diputats de diferente
procedències politiquea s'ha
constilult un grup anomenat
Gro') Social Parlamentari, la
finalitat del qual es recollir i
fer valer toles les reclarnaciuns
individuals o Collectives que es
refereixin a la vida del treball,
en ordre a l'observáncia de les
lleis socials ja vigents i a la
preparació d'altres noves, auf
com la defensa dels obrers no
revolucionaria que siguin atropellats pels seus patrons o companys que prelenguin alemplar
contra la sera vida o llibertat
de treball i nosociació.
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-El senyorSitelau

d'Olwer

de "14 Joventut
ió
vocalp pro ietari a la Comiss
de la Lliga
de Traspassos
é
despr s de les
eleccions
L'esglesiola de la Ciutadeila panteó, de Macià
El diumenge passat, a la nit, i ja una
segada coneguda la derrota de Lliga
Catalana, hi hagué un gran rebombori
entre els elements dirigents de la"joventut, els quals acusasen els elements
directora de Lliga Catalana d'una excessiva passivitat que fa possible que
mentre ells, al carrer, estaven exposats
a les ires populars, els senyors de la
Lliga no feien altra cosa que demostrar el seu oportunisme ponle.
EI rebombori foil tan considerable
i l'excitació tan t in crescendo" que a
l'últim uns quants prohorns se n'hagoteen de preocupar. L'astorament
quests senyors, pera, fou considerable
truan sentiren de boca dels pronois que
davant del resultat de les eleccions i
de l'actitud resignada dels dirigems,
ells estaven disposats a adoptar una
actitud francament antidemocrätica.
Es parlamenté !largarme i encara
que no s'arriba a un acord, pedem
assegurar que dintre no gaire temps
hi haurä una assemblea de les Joven.
tust de la Lliga. per tal de fixar la
seva actitud politice, en la qual es
posan de manifest aquesta divergencia de qui hem parlat.

L'ajut oficia' al teatre català
Ahir, a les cinc de la tarda, al Departament de GOVOILICi6, ‘ a reunir-se
el Consell Executiu de la Generalitat,
sota la presidencia del senyor Companys. En aq uesta reuno) del Consell,
que va durar fins prop de les nou,
van prendre's importants acords.
Un dels primen fon el de deixar
Per aquesta vegada tense estrenes els
funcionaria de la Generalitat. complint
un altre acord del Govern anterior.
Hom digné que aquesta decisió hasta
estas motivada, entre altres raons,
eerque amb l'augment que ha sofert la
plantilla dels feeionaris de la Generalitat amb el traspás dels serveis
d'ordre públic, la nómina ascendia a
una quantitat despeas' les possibilitats actuali.
També va acordar-se soHicitar de
l'Ajuntament de Barcelona la cessió
de l'esglesiola del Pare per convertirla en pautad dedicat al President
Relacionat amb aquesta qüestió,
va acordar-se concedir a la vidua del

.—.------n•nn•••n•••••••••4

Després de la catástrofe de «L'Emeraude.

Es gairebti segur que Alemanya no acceptarà
d'anar a Ginebra per discutir la qüestió del Sarre
en el Cansen de la S. de N.

Un document sensacional
Sobre les violäncies nazis en
el territori del Sarre

primer President de la Generalitat una
pensió, tal com ya fer-se amis la del
primer President de la Mancomunitat.
Fou acordada la creació d'un Comitè que, sota el patronatge de la
Generalitat i el de l'Ajuntament (que
será sollicitat). estudii el problema
del Teatre Catala, i proposi una solució per assegurar-li una vida digna.
i que permeti d'organitzar anualment
la temporada dita d'hivern i la de primavera, amb l'ajut econòmic que els
caminata organismes ofkials acordin
proporcionar-li.
Va nomenar-se una Ponencia integrada pel conseller de Finances i
el de Cultura, encarregada d'estudiar
la manera d'arbitrar els mitjana económica que ha d'aportar la Generalitat al Patronat de la Univezsitat
Autónoma de Barcelona.
Fou també acordat patrocinar i
subvencionar la "Revista de Catalunya" per tal d'assegurar-ne la continuitat La revista es publican sota
la direcció d'un Comité d'escriptors
de diversos mansos i haurà d'acceptar la coNaboracló de teta ele escriptors catalans, prescindint de ten-

Entrare Bisela a formar part de la S. de V
El dillunr parra gimoteen) o Ginebra In 78 OSOs$ del Consell de la
S. de N., sota fa Presidencia del ministre d'Afees Estrangerr de Polbnia, se
nyor Josep Beck. La presidincia can« a cada noto sessió, segons l'ordre
alfobitic de les nacns que formen
pare del COSItil. Alza no tres que la
molt per a
PertOlgt del presideut

fou la catea de l'incendi?

S'aprovaren tres decrets del departament d'Economia, relatius a
turisme i a adaptació dels serveis
de cooperatives i mutualisme,
L'estudi del traspäs de serveis i
de la seva valoració va ocupar la
mejor part del Consell. Amb referencia a aquesta qüestió hom acordé cobrir les vacants produides en
la representació catalana a la Comisal) Mixta, i es nomenä vocal
propietari d'aquesta el senyor tetoLa d'Oler" Foren nomebats vocals
da senyors Manuel Rabeat6s, Serra 4 Moret i Quero i Mo-

Tal osen el lector billa pogut
endevinar, el traspäs de serveis entra en una nova fase d'activitat, que
possiblement facilitaré la solució del
problema de la valoració, que està
en estudi ja fa prop de mig any.
El doctor Dends, que bou qui va
facilitar la referencia oficiosa a la
premsa, va dir als informadora que
havia estat convocat Consell extraordinari per a avui, a les cinc

L'avió "Emeraude", orgull de raviaci6 francesa, que quedä
completament deatrult a causa d'un incend
la catástrofe de l'avió "Emeraude"
Necees, 16. — Es confirma ofihan estat suspeses en senyal de dol
cialment que a la sortida de Lió
totes les recepcions oficiala que s'hacap a Le Bourget ocupaven l'avió
:cien organitzat a honor de l'esqua"Emeraude" deu persones.
Ultra les persones els noms de les ;dreta Vuillamin.
Paris, 16. — La catastrofe de l'aquals són ja coneguts, anaven a l'aparell el director general dels Servió "Emeraude" suscita en la prent2
veis técnica, el cap d'explotació de
sa extensos comentaris.
la Companyia Air France, senyor
El ministre i el sots-secretari d'Ae.
Nogues; el senyor Larrieu, encarreronäutica i el director dels serveis
gat de Secció del ministeri de l'Aitecnics, aixi com el president de la
re, i el capità Bussault, ajudant del
cotnissió d'aeronäutica de la Camsenyor Pasquier.
bra han arribat al lloc de la caSegons han manifestat persones
tàstrofe per inclinar-se davant de les
que han vist caure l'avió, aquest
victimes i estudiar les causes del Sianava voltat de flames en arribar
nistre. Res no seré comunicat per
a terra.
ara a la premsa, i is probable que
d'un
metge
de
Corbigny
L'e'sposa
passin alguns dies abans no seran
que
trobant-se
a
casa
seva.
dit
ha
examinades amb tot detall les cauha sentit el soroll d'un motor i en
ses de la desgràcia. Quedaran segumirar per la finestra ha vist una
rament molts punta obscurs, que
vivíssima resplendor que descendia
potser mai no seran aclarits.
vertiginosament cap a terra i desEls testimonia de la catàstrofe
prés ha sentit una formidable excoincideixen en qué' el temps era
plosió.
espantó!, i que els llamo s illumiQuan l'aparell ha caigut a terra,
n'y en la regió per on volara 1 . -Etota la població de Ccrbigny ha
nieraude". La pluja alternava amb la
acudit en auxili dels ocupants, penó
nen. Sembla, dones, que el tempores no s'ha pogut fer, perquè era
ral és la causa de la catàstrofe. Alimpossible apropar-se a causa de les
guns testimonia asseguren que l'anllames.
tena de T, S. F. que penjava de
La impressió que la catästrofe hß
l'aparell enträ en contacte amb l'e.
causat ha estat grandíssima a tota
lectrichat en mellar la via del tren,
la regló
i s'inflama.
París, 16. — A conseqüència
Boa

L ajornament del dictamen sobre
l'acta de Calvo Sotelo provoca una,
situació tivant entre el Govern
i les 44etes
tpa mal he arripresident del b 'El president
Madrid, 16. —
Consell, poc després d'haver arribst, bit moments desprds de dos quarts
quatre, i tot segvit ha paseen al
amauta tarda al Cortares, ha Passat
al despatx del president de la Cam- deepstk del prefdent de la Cambra,
-anda el msal ha celebrat ama ersa.
bray, fe k ncia que ha durat deu minuts.
d'apuesta
enste.deaprna
Momento
'
Despida ha imat al despatx de miVista iba sabut que la discussió del nietraaawmaraphaf t 44ak d'una
dictamen reletiu a la capacitat del: hora. # *
•
seg yor Calvu Sotelo, per poder di-1
Ha celehrd 3 al dit despee diver- $et prettantat. diputas. sobria abs.
tes conf eräncine i ha rebut visites.
dilació.
'
La mis interessant ha estat la deis
Com da obe
senyors Gil Rbbles, Golcoeeftee 1
ara
1
examinat
demä,
scludat que los
Suirez de Taggil, que alba pleon- t
gat durant mde de vint minuto.
sellibla q ue s 'ajornarà per dues o
(Coeli». • la Iddins 5 e.J. 6) n
trisa estedone.

de la tarda.

ros 1 no fuer frisieta, con+ va &daras efi un jamás disctirs.
Les qüestions mis imPortants que
s'han de decidir san les referente a la
modalitat • establir per al plebiscit del
Sarre, que ha de Unir ¡loe rany 193 5 ,
i el grau d'autoritat de TM el•Mitte>
ri de la Miga a Dansic perquè .nímf
respectada ei la ¡letra i eis tesjerit
Pel ?lefa govent ',asista de la citat
lucre,
Eratsga ha Proposat e11 ses5i6 Prit»da Off AleMagya fas informada de
les gnketions en que s'ocupara ei COKSeil, rpremaada
telek
e
si ho crew aporté hi si
gui
A aquesta actitud del delegat de
Fraseen, senyor Massigli, Berlín ha
conleacnst amb wn 4414. Les decirions
sobre el Pkbiseit del Sarre senas, per
tant, wecessariament preste *eh abshtcia d'Alemana. Mentrestemt, s'han
presenta, a /a S. de N. gens: docurnen.ts, volorittats per routoritanci6
del Cotesell Consultist del Gotees, sobre les Molinciet i amenaces del nacional-socialittne per ateereritaar la
població del Sarre i induie-/a des (ara a anexionar-re al Reich. La :knock§ is tan greta que es demana al Cansen de /a S. de N. d'ajornar el ple-
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La victória que diumenge les
equerres obtenien a Barcelona i a
tut Catalunya era prevista. perquè
les !cifres de les eleccions del 19
de novembze l'anunciaren inevitable. Els recomptes que en donava
la Lliga demostrasen que ei nombre de votants esquerristes de Catalunya acusara una majoria de
mis de cent mil sobre els votants
de les dretes. Si la Lliga i els seus
aliats havien pogut obtenir un nombre de llocs superior al que correspoma a la seca força era perque
les esquerres havien anat a la Iluita
disgregades; si s'unien, doncs, per
força havien de triomfar. I com
que la unió ala produit, han vencut, com haurien vençut aleshores
si haguessin II u tat coaligades.
Aquesta victòria, dones, era prei aquest compte simplissim
la Lliga Chavia tret igual que
tots els esquerrans.
El que costava de preveure era la
magnitud, l'extensió de la victória.
Es evident que la Lliga i els seus
aliats velen ben clar el perill que
per a ells representava la coalició
d'esquerres, i per això uns a última
hora van sostenir una campanya
desesperada, d'una violencia verbal
i d'una insolència lamentables.
Aquesta actitud, pesó, si denunciara
un temor justificat de perdre, tumbe deixava entendre que la sort
estava tan primparada i per això
no estaiviaven ni els recursos ofensius ni els atacs personals mis injustos i grollers per veure si finalment podien inclinar la balança a
favor seu. Si haguessin previst el
resultat final potser haurien estat
mis catites, i hauden evitat unes
convulsions demagògiques que els
han fet ben poc favor. Aquest ha
e:tat el sets: pitjer error. I és que
la Lliga. quan ii convé, sap perdre
la memdria, i amb una petulancia
que molt sovint la posa en ridicul,
del pensament en fa obra i dóna
pr realitzat alba que li plauria que
esdevinguis. Els que no gallegem
de tecnics ni d'organitzado rs genials i ens refiem simplement de
la memòria i de les nostres conviccions, auguravem la decepció que
diumenge els desorganitza ra en un
moment. Els catalanistes que hem
seguit totes les evolucions d'Acció
Catalana recordävem. i recordarem
sempre, que en les eleccions legislatives de l'any 1923 la Lliga, amb
un cinisme que els catalanistes no
oblidaran mai, prenia l'acta de l'únic
candidat que aquella organització
patriótica presentava a Catalunya
per donar-la a un anticatalä com
Emilià Iglesias, que entre altres
gestes memorables coi :tintara les
realitzades com a regidor de Barcelona. I en recordar aquesta feta
vergonyos a recordare= també que
en les eleccions provincials celebra-a
des al cap de dos mesos, gràcies
aquella usurpació, es produia una
reacció catalanista tan manifesta
q ue la Lliga perdia la meitat dels
llocs, i el senyor Cambó, que no
havia fet res per evitar o corregir
aquella indignitat, anunciava la sera
retirada de la política.
Ara li ha passat una cosa per l'estil. La Lliga va imaginar-se que la
maniobra d'incloure un adversari per
frustrar el segon toril en les eleccions passades era un cop genial, un
ardit sublim, i ha estat víctima del
seu narcisisme politic. Ni ha coses
que no es poden-fer impunement. El
recurs era tan vulgar, que slavia
acudit a tothom; era tan iicil com
corregir un escrutini i escamotejar
una acta; calia, però, una dosi de
petulancia, de desaprensió o d'inconsciencia tan considerable. que

O
,

S. E. M. Beck, ministre d'Aten
Estrangers de Polònia, que preis- deis la LXXVIII 'asid deja-,
Societat de Nacions

sossiores

biscit Per a tata data mis llunyana quan
lo situació seré mis normal. No en:
'miela que pugui ¡asee aceptada
apesta petició, esteta contraria amb
el tractat de Versan" peed la S. de
N. pot prouire aquelles disposicioas

kr: M itt O . M.17 Proliloses lee
del Campa Les Presidider per Austin
C.Nresberinin o Per Adalides Briand
reeten els amada de la ¿liga entre
Jolas mis interessanrs i CONChaiVeS.

pu raid,» per aseeprar la pesen

sep 13tcle él tus honte de trovada

desertes mesures :eran meses rente
dttbtar. Pitear desid asateis ten parlaré al Cansa,.

i aciLvilal i sabed donar a aquest
Consell int ¡ponis notable peromt tn
les settes decisions assumetsi una &-

A Ginebra es parla amb imistincia de l'e ntrada de Rússia a la Diga.
"Le Traseil", periòdic dirigir per Ni-

filia neta i resalta abandonan, aquella tactira temporitradora que no fou
lo darrero cansa de la crisi que ha

catre, i que este) en condicions de coniixer bi les intencions de Mosco.,
assegura que la demanda del noreste
deis Soviets arribara en el roes de
la setmana

treballa la S. de N. Es semtre atoetú el record fet per Beck del senador
Scialoja, que Pus un deis artifers del
Pacte de la Lliga, que ho °bandead,

Les eleccions de diumenge
vistes de Madrid estant

del ver i evitar que lo Vialinties
!mimes contase • '', Este.. status que

(continua a la pág. 7, columna 6)

Es sumariat un
tinent que va

retre honors
a Sanjurjo

En parlen els senyors Prieto, Marcelli Domine
go, Casares Quiroga, Royo Villanova
Uns diputats dretistes són
i Ventosa i Calvell
A les manifestacions espontànies de
premio tnadrilenya ha succeit I optfria 'Jets politics interrogar; sobre el
resalta de l e s eleccions municipals dcl
diumenge passat. El triomj de les es -

hi

m'erres catalanes ha impressionat
sentir divers les pe rsonalitats que interrenen en la política central.
estar interrogats, cntre els política, dos eata!alis que s'han manifestar en bruta bol distinta. L'un. N
ha maniS e 111 . 01 Mareeili D011111190,
festar una satislacció bel, sincera; ¡'alIre. el senyor Ventosa i Calva!, ha
portal 1,11.3 per a Madrid que per als
cardos. L'ex-urnistre del darrcr ga
-verndlamorquihavgfer
ve as a l'opiniú de Madrid da fas
a trova del muleis vidre d'illusid
anib que ril els ha volgut vrure. Ilu
parlat da diferencies de vas irrisóríes. natura/m/1d, amb el to de superhotne que li is caracteristic. bla pronas que el Comal General de la Llicm prended desead importants acords,
que, naturalment, km de unir un xic
de paciencia per teteras. De lotes tnattere3, ter-nrininee del 4,-rer gtr•
veme de la monarquia no ha traba le
, forma de dimitnwlar la itnpressid desualtradable que ka produtt l'error de
calcul que han sofert els sea: Mitin.
Platt

Lee veas amigues del, sewyors Prie!t • i Coffives Quiroga han manifestar,
•senb l'entusiasme arte qtti ho feces
l abass a la blonnmentol, frs ames elIpPranc e s en el trinen/ de les mime,
i rse, convertit en realitat M'agriera.
{eoltreenti qmr ha de repercutir en

a la pii.
es Piaban ole noue
aumeamenta de Catalunya,
sine» la Lfel amelgada
poi »Me Parlament.

1 {.111111U,
00111

l'esperii deis republicans espanyols.
Tumbé ha parla el senyor Royo
Villanova amb el to tintoresc amb
sap apreciar els jets, i sense deixar tic fer aquelles habituals profecies
O tte ge ncralment equivoca.

EL SR. VENTOSA
Madrid, 16. — Aquesta tarda els
periodistes han conversat ami) el
diputat de la Lliga senyor Joan Ventosa, a qui han preguntat la seta
opinió sobre el resultat de les eleccions celebrades el diumenge passat a Catalunya.
El senyor ‘'entosa ha dit:
—.lo neme, puc dir-vos, com a
impressió i cenit a conclusió nieva,
que deixant a part les coacciona
comeses per l'Esquerra en les cleccions de diumenge, qualsevol persona sensata podré apreciar clarament l'escassa diierincia de sota
obtinguts per la Lliga i les ¡orces
esquerranes, però a pesar de tot, i
deixant a un costat aquest nombre
de vots obtingut, es demostra clarament que Catalunya no ha posat
evidencia amb el resultas de releeció de diumenge que val ésser goaentit esquerrista.
vernada
Tot al mis es demostren dues
tendincies igualment potents, una
de dretes t una altra d'esquerres, la
qual posa de manden que no podrà
fer-se una politice determinada en
sentit esquerrista, sitió que ala de
fer una politica de concòrdia, per a
la totalitat de Catalunya.
Ha dit també el senyor Ventosa
que dijous celebraria el Consell General del partit a Barcelona una reunió en la qual s'adoptaran 'acords
de gran importäncia, donat l'interessant montent politic en que es
troba Catalunya en aquests instants
(Confina() a la pag. s, al pea de lo c. 6)

tractats despectivament per

l'ex-general
Cádiz, 16. — Un periódic de Madrid va publicar fa uns quants dies la
noticia que en arribar el general Sanjurjo al castell de Santa Caterina per
ingressar com a reclús, el capita va
formar, al seu pas, les ¡orces.
Per compraran la veracitat de la,
noticia, hem topat amb grans reserVe,

No obstant, a darrera hora hem sabia que la noticia is certa, peró el qui
formé la torea fou el tinent que aquell
dia estava de guardia.
El tinent ha quedat en situació disponible i sumariat, a disposició del jutge que s'ha nomenat a l'efecte.
Na s'ha pogut saber el nom de l'oficial que va fer formar la guirdia
en arribar Sanjurjo al castell de Santa
Caterina.
Unicament se sap que és un tinent
que pertany al regiment d'infanteria
número 27, recentment incorporat a
aquesta guarnici6.
Es diu que l'ordre de formar la
guardia la va donar en un moment
d'esverament quan sentí dir:
"—Aquí ve el general Sanjurje."
Es recordara també que a l'arribada
del canoner "Canosas del Castillo"., a
la hadia de Cädiz, el comte de Villamiranda, anth els diputats dretistes senyors Palomino i López de Pablo, amb
altres pmonalitats, es van dirigir amb
una gasolinera envers el canoner. Quan
es trobaven al costst del navili, van
dir posant-se drets i duent la mi a
l'aleäria del note:
"—A l'ordre, mon tinent general."
Sanjurjo, que es trobava repenjat ti,
la borda del vaixell, va fer un gest
despectiu, i girant - se d'esquena dird
a un n.0 individus de la tripulacid:- .
•— Amen, velen conmenmetre la
mera sitnacid. Abans, quan els vaig
nereseitar, em van de:ser tot vol."

LA PUBLICITAY

Dirneeres, al tte aisler de Mili

E
, Comentario als resultats

w_

electorals
DIARIO DE BARCELONA
Coineidint amb la gran nusjoria de
Ie premia m'asuela i lata la de Yestranyer—selhec L'Actea ErançaiseIsi ha hagut un .diari de dreta de Barcelona qt'- sha atrevit a informar objectivaruent els seus lector: del resulto, electoral, tot comentant-lo a la
SeiT/ manera. Es el "DiJrio de Barcelosa" • el cima, sor* el Oto: escoient
de "Catástrof c hecatombe", reconeis
que les drctcs han Perdut perqué les
csquerres ;Ion guanyat.
"No nos hagamos Husiones. Reconozcathos, ante los hechos, la realidad,
de la que tan fácilmente, tan cobardemente -queremos alejarnos cuando es
adversa. El resultado de las elecciones
del domingo en Cataluña representa
una catástrofe va cuanto al partido que
creyó bastarse a si mismo Para triun
la "esquerra";-fardelmbsti
y reviste, además, el carácter de una
hecatombe en lo que se refiere a la
continuación de los dolores—quizás
agravados—que está padeciendo el país
hace más de dos años, y esto es lo
triste únicamente, y desde luego lo
más importante.
No nos detengamos ca las fútiles disquisiciones, periectatuente initiles, sobre coacciones, algunas urnas rotas y
otros desmanes por el estilo. Estos,
claro está que podrían computarse
para ciertos vaivenes con que ya de
antemano cuentan los técnicos de la
lucha, y hasta podrían determinar una
reducida mayoría del adversario; pero
tratándose—en Barcelona, por ejemPlo
—de Una torrentera de treinta mil votos de mayoría, no cabe atribuir ésta
a leves oscilaciones del proceso electoral, sino a un poderoso impulso de
la votación, tan adversa como se quiera—y lo es mucho—, pero efectiva."
LA HUMANITAT
Crcu que aquesta 7.ctana de la democracia catalana fara adosar als republicans esPam:ols que les autonomies
poden fosee la base mis lerma de la
República: "La victòria de' les esquerres catalanes tindrá una fortissima repercussió política en el panorama de la
República_ La mirada de tota la democràcia espanyola estava clavada en
nosaltres, diumenge. En l'angoixa de
la baralla i de la desmoralització
quedava Catalunya coto a esperança
suprema Poca , dies abans, les figures
més representatives de les esquerres
—presidides per Azafia—venien a Barcelona, i a Barcelona trobaven l'ovació d'un acolliment clamorós i d'una
multitud immensa, que convertia
Inítin Z ea homenatge i un acte públic
en afirmada) duna ciutadania en actiu. Allò no podio caure en el buit.
Aquella ovació als homes de la República era alguna cosa Ola que pura
cortesia. Podia ésser l'expressió d'una
consciencia viva j d'una democràcia
en marxa.
Podia ésser-ho, i ho ha estat. Calla ratificar aquella ovació als hornee
de la República i calia advertir als
insensats que haguessin pensat, a
Castella, en una possibilitat es dictadura. "No passaran!", baria dit Catalunyadavant els homes de la democracia espanyola. Diumenge calia
renovar el jurament. llena-el ach, renovat. Renovat arnb expressiä entranyable, amb amples g estos de convic
-ció,ambrotundesafimcond'ua
consciencia cívica.
de
Catalunya
els
¡tonto
Fel gest
d'Esquerra halaran pogut adonar-se
d'un fet del qual potscr no s'havièn
acabat de convéncer encara: del fst
que la forra i la base indestructible
de la República está, en gran Part , en
les autonomies, convertides en reducte
llibertat i alhora en nucli duna
rígida unitat estatal, mentre l'Estat
signifiqui garantía per als drets ritt talaste i Per a la lliure voluntat dels
pobles.
En la cordial satisfacció de la vicnosaltres • oferim el resultat de
les eleccions de Catalunya, com un
exemple, a les terres germanes de la
República."

L'OPINIO
Dels ensenyamcnts de le; victòria
n'estrcu, esPccialment, el de la acressitat de la coalició:
"Val a dir que foren comptats els
¡tomes d'esquerra de certa categoria
que no la veiessin amb bons ulls. Gairebé tots la Volien amb entusiasme i
treballaren amb braó Pe r arribar-hi.
No ens volean lliurar a la tasca poe
plaent de barrejar xifres, Iteró ens
sembla indiscutible l'afirmació feta per
molts que sense la coalició hauria gua_
nyat la Lliga. Per mitjá de la unió
es q uerrana no sois hem sumat els vots
de tots, sinó que tal vegada ha estat
possible tapar balita que la separsri-3
i la discòrdia haurien provocat.
La coalició, per alma banda, tia tingut la virttit de donar satisfacció a
desig general imperiós del noble
catará, i ha- fet possible, després de la
victòria, l'assessorament mutu de les
forres i organitzacions coaligades en els
llocs de govern que tot seguit ocuparan. D'aqiiestá reeiprocitat en el control, de l'ertrulacid- que en naixerä,
poden seguir-sen avantatges importants. La fixació 'dé tots els ressorts
da Poder públic en un sol partit ti
rinconvettieni de posar-lo sota la Prestf6 d'una 'critica, que cts pasasr del
nlvell Mental, fi estronqui Pro j ectes de vara i rafebleixi. En canvi,
en sotmetre'ltlealls a la censtra de
les oposicions naturals, aquesta critica
Patinada 1 el- depura."

LA RAMBLA
' Retarda que'.aigun dele mil'mento nits datorats fijo l4111Er
>per mandos *del proPi President 3fm
eid — treballava er aquista unió de let
esquerres qua ami ens ho dut a la
vietbriskj. domina (pIC &pian Unid
trans; es perpetui
condonen:
"Amb Illtunió de les esquerres—mal
sigui, ser ara, amb carkter cireuntstancial--, Catalunya as el que riscava
de delatar d'ésser: baluard de la República. Subratliem el fea en tota la
sera transcendencia i aprofitem-ne la
gran lliçó que comporta.
En expressar avui nostra ion de
catalans i de republicans, ho fea *al
un requerimesg a les esquerrea catalanes, EI requerirnent és que les esqu'erres consolidin la sera unió d'ate
fina a convertirla en =este de "more, cal fer-ho. Cal que no torni a
reproduir-se una escletaa que destorbaria la magnífica obra de conjunt que
poden/ realitzar i serviria a les dretes
de bretxa per a una nova ofensiva."
EL MATT
En un editorial m'U bo, i que subaceiviin en molla passatges, confessa
que les dretes tesos la batalla perduda
per scmpre si no procuren de fer imperar la justicia i de realitear aquell
ideal de marint benestar possible per
al major nombre possible de ciutadans:
"Perdriem sempre, en efecte, perquè
la gran massa del poble, i especialment aquella part tnés nombrosa que
viu, relativament, aire mis o menys
estretor, no sent un interés real Pel
joc dels diversos partits—aixb que correntment en diem politica—ni tampoc
Per simules teories o per vagues promeses de millorament en no immediata perspectiva. Es clar que tma poli.
tica de dreta, tècnicament dirigida, ha
de contribuir a l'augment de les rendes del 'país. Per() a la maioria dala
ciutadans, Si bé els hauria d'interessar
que aquestes rendes creixin, allò que
directament els interessa Ise la forma
o proporció ea que han d'asee repartides. I per això els patita d'esquerra,
que sempre tiren cap a la demagògia,
tenen sobre les dretes en general un
positiu avantatge. Aquells parda, ea
Ilusa propagandes electorals, ha Poden
prometre tot, perquè no unten la responsabilitat de res; ¡les masses saben
que, en tot cas, els perrita demagógica
poden servir-los d'aleaprem per a vencer la resistencia, justa o injusta, a
tal o tal millora immediata i concreta.
Això explica, no totalment, però si
en bona part, llar propensió a l'esguerra. Direu que això no Es moralment abonable. D'acord. Per) és que
les lliçons de moralitat, al poble, perqué Ii faein el degut efecte, li han de
venir de ¿ah. I si els de dalt no es
preocupen constantment—no tan sois
en període electoral i únicament de
paraula—de fer que imperi la justicia
de procurar que la política sigui exclusivament adreçada a realitzar aquell
ideal del mixim benestar possible Per
al major nombre possible, aleshores
els elements que aci apareixen agombolats sota la denaniinació de dretes,
a despit de tal o tal revifalla, a la
'larga tenen el plet perdut. Per a interessar les masses no hi ha sinó un
procediment eficaç: mostrar, amb fas,
un positiu interés per elles. Per apartar el poble dels partits sectaris i
tornar-lo a Crist—mixima aspiració
nostra com a caterlics—ens cal fer-li
veure cona és el cristianisme el mes
autèntic i abnegat defensor dels seus
interesaos i corn és la doctrina social
católica rúnica que pot satisfer tota
justa aspiració. Apressem-nos a treballar amb tota l'ànima fins a infondre
aquesta convicció en el noble. Que
aquells, sobretot, que ocupen posicions
socialment mis altes siguin els Primers a predicar amb "exemple”. Que
no pugui temblar que votar per les
dretes significa apuntalar uns interessos o defensar uns privilegia o cucobrir uns abusos que algú tal volta ha
cercat de perpetuar a l'ombra fe YEs"
glésia, a despit que ella mai no ha
oomentit a tolerar-los."
Ara, que anzb idees aisf no comprenem com por haver defensat la candidatura de la Lliga i els seus aliats caelins, que fet i fet oón dos porritu de
ciaste.
LA VEU DE CATALUNYA

Crea que el trionif es degut a la esaIteiti Pactada pelo partits d'esquerra i
acceptada de bon grat Per l e s MaSiei,
"En les eleccions de diumenge la
Coalició d'Esquerres ha triomfat a
Barcelona i a bon nombre de les grans
poblacions de Catalunya. Cal reconèixer que les masses acceptaren la malició pactada pels partits esquerristes
catalana.
L'opinió catalana no ha canviat des
del 19 de novembre. L'única diferencia
está en qua en aquelles eleccions les
Esquerres lluitaren dividides i ara han
lluitat unides. Els vots obtinguts diumenge per la coalició representen (11e
val d'alguna pobles on actuaren factors
purament locals) poc mis que: la suma
de vots que els diferents Partits esquerristes, ara coaligats, recolliren el
19 de novembre."
Confesos, despris—cncora que les
condemna—que les violbsdes i m an iobres que hi hagi pogut haver no tenen
isst por tancia :
"L'Esquerra, pel fet de la malició,
hauzia triomfat sense les coaccions,
violencia i maniobra re provables gas,
amb el terror de perdre, ha posat en
práctica. En la segona victoria a Barcelona, els vots que per coacció es mataren a la Higa i els que eh falsos
electora aportaren a l'Esquema no han
estas decisisms."

amb boixoe de J. G.
vida ea todo' í
da Za.
banca" de Caldee! -de la 'Barca, il)otra4 amb belga d'E. C. Ricard i
itografia de Josep de Totora, respeetwarnent. Les que 'estan a punt de
obrar san: "Elegías", (Eduard Marimba, ansb puntos mimes de Laura Albeodo, i "El sombrero de Tres Pi(ea",
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Pir.nne sFì.jIM0,l 4,7) ›Ogi#4:iteiel4
eump/idgenado-adiviusese4.Nolosonio "...Reme Apso,-oiell,oei..presiemiai alo
dimientos puestos en juego. Rebasan -"determinados elementos y de teorías
los límites, aun de lo que lega P1409fr rnenhiers 4« todo.. canixidu-,.. „.,.4 fa
habfamos tenido por mis' vituperable. eran, Mironest fi esperen itink matt
Se puso cerco a incontables Colegios
dure. Pera ofegeis, snagnibeinea:
uipn cabe si todos los trastornos
ie
electorales por "escueta" y matones
q ue. ,preeedidos sisfemitiameate
se' artterf eeenbet), debermujeres, insuhaton cuento les vino eta Irlec palmente ä la icksidie Y al abandono
gana y denunciaban acorralando a todo
de las clases patronales!
Joven decente, exigiendo a la policial r Si ha "ido sieL pos hart pagado caro
SU cacheo, mientras aqu gloc exhibian 'tu abandero°. y daten motivos para
escarmentar..
provocativamente sus pistolas.
Esto, en Barcelona. ele, en infielss ...) 'Procedan di lo sucesivo con unión
y con justicia, y toda la sociedad se
dad de poblaciones catalanas, cere6se
y perseguíase como seres dañinos a levantará y resurgirá con ellas.
No nos cansaremos de repetirlo. No
electores de derechas y se prendió y
expulsó del pueblo a inteenntares'y conocemos ni emdstkotra medicina:
apoderados de candidaturas en que fiUnión y justicia.
guraban arriaos ,nueletroe
Ellas son el secreto de la verdadera
•
e indestructible fuerza, base del
Así, por no detallar y alargarnos detriunfo.
masiado, han pretendido ganar Y (Pie'
Del triunfo, no sólo de las clases
ten creer ole han ganado la batalla
electoral del dev,, ingo. Pero son depatroardes. porque ese sería un triunfo
pequeño.
y nosotros no pretendemos
masiado sagrada /as CO323 arrolladas
triunfos de clase. sino de todas las
por esa victorke mira que nadie decoclases y de la sociedad entera."
rosamente pueda c reer en ella. Un
régimen político que ha ,.a de afianRENOVACION
zarse conver tido en facción. es régimen deshauciado. Y quieres tal entienExplica oiri el remitas:
den por a:normo/la erfrentar por la
"En realidad, el resultado debe exvoleada 5 Cataluña con todo el resto
plicarse as': Nationalistas. sonseo vode Espafii en g«to de liberación. sepan que la han herido de muerte. 'El tos (Esquerra y Lliga). Republicanos:
21. 000 votos (radicales).
tiempo se en-, rgará de demostrarlo."
¡Puede alegrar ele resultado a quieEL, DILUVIO
nes sientan en su pecho, antes que ninEn en comentad molt violen' diee gún otro ideal, el ideal republicano?
que la Luisa no es podre) refer mai de ¡Puede satisfacer a los que en la docla desteta:
trina democrática buscaron la interpretación de smrs anhelos, de sus espe"El pueblo de Catalufia, que es reranzas, de sus fervores?
publicano, os desprecia y os execra,
Contesten los republicanos de BarceIligueros. No os obstinéis en pissentaro s conso afectos a la República, porlona, según su conciencia. Nosotros esque es bien notorio que la odiäis. Sen- tamos satisfechos de nuestra conducta.
A la lucha fuimos, llevando desplegatís la nostalgia de la monarquía. Porda la bandera de la libritad y de la
que lo saben os han prestado ahora
su entusiástica cooperación vuestros República. Y la bandera no ha salido
del fragor del combate ni humillada
adläteres los monärquicos y los tradini deshonrada. Con honor vuelve a oncionalistas. Estos últimos, para lavoreceros, llevaron el domingo a los co- dear, al día siguiente de la batalla, en
legios electorales numeros'simos au- lo alto de nuestros cuarteles."
tomóviles repletes de carnaza convenLa irga bandera dones, la dele
tual.
inadapeoes a Catohsa ya. Pm teta de
Estáis aqui, Higueras, irremisible300.000, contra 21.000, en lona cintas
mente perdidos. Es en vano que os
os hi ha toste faraster: rolo Barceesforcéis para la reconquista del prelona, le per Per-me sentir froneasnent
dominio que en Cataluils nerlfsteis con
°pellejera.
el advenimiento de la República. No
desafiéis, dirigentes ¡ l igueros, con
LA PIAClON
vuestras proc. cidades, las justas iras
Vol
ter
maro
als OMS moderaos
del pueblo. Harto generoso y magnänimo ha sido éste con vosotros, de- lector:, flte gairebd Amo perded. Alai
din:
jando que un día traspusierais sin
riesgo la frontera y tolerando ahora
'De todos modes hay que refalar"
que, a pesar de tener la Emperra ea
vuestras baladronadas y vuestros ultrajes.
sus manos todo el poder y de meLa hora presente es para vosotros de terse numerosas coacciones, las desechas le han ido tan a lee alancee,
expiación, 'ligueros. No apeléis mis
que en Gema han triada& totalante el pueblo en demanda de suframente;
en Lérida si ha promediado
gios. Lo único que podéis pedirle es
el
triunfo, en muchos pueblos han ab.
que, misericordioso, olvide vuestras
tenido las mayales de loe Ayuntaenormes culpas y os otorgue su permiento', y en Barcelona ee han tenidón."
do que coaligar toda, las izquierdas
LA VANGUARIWA
para obtener Asumo votos frente a
L'explicada del triomf de les esquerres ii sembla transparent i sen- uta» que obtuvo la Lliga, sola.
silla: Ps degut — diu — a la mort de
Pero, en fin, hay que agradecer de
Macla i a la reacció produida a Cotodos malos al senyor Juan Selvas,
ta/neo contra les idees predominants que esté dispuesto a salvar la República española.
en el nou Parlament dc la República:
El plan de salvación podria iniciarse
"La muerte del jefe de la "Esquerra" hizo posible, aunque esto parezca muy bien haciendo que la Generalitat
una paradoja, la coalición de las iz- no nos pidiera más dinero."
quierdas sie Cataluña. Mientras vivió
Si ftSarins ton eg oistes cosa ele de
lifaciá, esas fuerzas politices, en vez
"La Nacida" frodríeji dir que, pm o
de unirse, iban distaneiändose y enenosaltres, de "plan" encara n'hi ha
mistándose cada día mis- La persoun de anillos: que la Generalitat es epeenalidad de Macla tenía dos aspectos
die conb tole els diners recaPtals a
igualmente acusados y profundamente
Catalunya. Li agrado?
contradictorios. En el orden externo,
era como el talismán sentimental que
abría el corazón ingenuo de las muchedumbres y hacía de ellas lo que le
daba la gana. Pero este hacer lo que
le daba la gana con el cándido pueblo,
le impulsaba a hacer lo mismo en el
orden interno, en el seno de su Part ido. Era el amo absoluto, era un jefe
omnímodo. Consecuencia: a su lado sólo podían permanecer los que se doblegaban ciegamente ante él, los que

SEMANA
DE L'IMPERMEABLE
Plne al 20 actual la PAIIIRIOA
PACIARE11 I SE1111110, 3. en O.,
del carear Irstimee, 111, tumida a
Corta Catalanes, en obeequl als
anua dienta, inri un desoompte
yorltable de 10 % sobra els
pron. marcaste en lee pene*
confeccionados. COPETES totes
n'Idee per a nene, a 5 OIL 80"
lament ale mostillo.

no podían apartarse de su absorbente
sombra, porque todo se lo debían a él.
Los demás, los que tenían ideas y
figura propias, tarde o temprano chocaban con su personalismo. Por eso,
poco a poco, de la "Esquerra" se iban
apartando o desprendiendo sus mejores elementos. Pero, muerto Macià,
las izquierdas de Catalu g a, aunque parezca mentira, han sentido que acababa de desaparecer el único obsticulo
que realmente dificultaba e imped i a su
acción conjunta. Por eso se unieron en
seguida, al volver del mismo entierro
del caudillo. Y esa coalición did nueva
fuerza, nuevo vigor al izquierdismo ya
desfalleciente.
El otro hecho es tan claro o mis
todavia. Abierto el nuevo Parlamento
de la República, con un claro predominio de las dereeltes, se echaron de
ver en seguida dos cosas: primera, que
esas derechas se mostraban casi uninimes en su actitud poco favorable a
los movimientos autonómicos espadines
y especialmente al Estatuto de Ca.
taluna. Ad, desde las primeras sesiones del nuevo Parlamento de la Ropablies, por toda Catalues cundió con
rapidez la desagradable impresión de

q ue los elementos árbitros de las :mevas Cortes no eran ni francamente
adictos al régimen, ni francamente
amiga de la autonomia. Resultado:,
en las entrallai de Catalana se ha
medirlo>, red per de entrometenter
un movimiento de ¡Pajeara .elneefeki
Porque estera equivocado, o estad
en lo cierto; pero les innegable lo inde/debed/de, es cm! la meterle detone.
bis catalán . es prolundaMenle republicano y acktriummente AllisAMSniiii. Y
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Çi2i3erlibinciurni en;

ampatallnite Mg/ tren ia
Interesas la mema ",i1 timit. El '
asta en el pròleg de Xesuus a
noueentisme, entre altreil ases, fou
GIN:san de fiel,
alzó: un gran inteet de cenyir-se. Ig primera
eif teletex&
canaller, s'amprstagui
tasca erissada
Els vagues
ie Nie ten ela ne pecha ferboires—torbadors eselats soase cape- de Odga
rança de top—, foro, adietaos de be, muntinyme esdetingut datadallur vocabulari. Predomini dé la chas Coneixia totes les temptacions que Potat arbitraria, obedient—aneu a saber dien interpola-ye al seu cerní tate
els alitjaat necessari, per a abolir la
si del tot—a eonis g nes ¿'ondee.
ror de la natura, monstre en espera vietäda definitiva. En tos el ¡libre,
Psobableinent el mis caracteristie del
d'un es perit que" donsiti, diablessa
enfollida, segons paraules dei màxim talent dei poeta, s'endevinen constincíe. indeclinables, fervor. i recela,
ulule del temes • Digan d'Ors. Es
r.onstatá inlassablement la valor de la atacs premeditas, i sinuosos° d'enrasadisciplina ¡ de rambiaó. Es Mil l'e- gis perfecta, tamice de conqueridor
invencible. Si g nifica un intent de ilogi de la ra6 I la canela. Es glorifici rojuinsisme i la Ilum incisiva, quidar tota espontarseitat i la gossdia de quelsevol tendencia predomisegura, de la Mediterrinia s'endugué
tots els entusiasmes. Passärem del pat- nantnent intuitiva. Cuerea de Liost
ralisme sense adjectius al pairalisme podia complaure's a anomenar-se arsílex, hurte as-teté que treballa tense
universalista. Totes les coses del temps
cal veure-les comandades Per aquest defalliment. No esperara cap crida
dels àngels Per ordenar reinaas
: de
innegable desig de netedat i de Ilunt
Aixi l'obra del poeta Guerau de maula. Tingui un amor de benedieti
Per la miniatura, i aquest is un deis
Liost sena mamareis fidel, submisa del trets mis característica i Inés revelalot , a lee direccions gase ola han atre- dors de la sea poeta. Treballa can
vit a assenyalar com a caracteristi- un borne aciençat expert. Fou sano
pues. Ningú com ell no s'adherí d'una
remen molt mis artitex q110 poeta
manera tan incondicional a ¡'estética
almenys per a nosaltres, que encara
ambiciosa—triomf de l'obtectivisme
creiem en la conveniincia de les cril'arbitrarietat — que segellava tots
des dels àngels—.
aquella anys de nulxima unitat esTatunateix aquesta objecció assenyapiritual. Jaume Bofill i Ferro, en un
la nones un desnivell i no implica
admirable article publicas fa Pae,
cap minva en l'admiració de la formisistia sobre la indubitable originalitat
dable bellota originada per aquest doele La munianya e:remetiste: i feia
mini auster i implacable de l'idioma,
néixer del localisme estricte d'amesque estafes permita i idees en ordres
ta obra alhora primicera i póstuma de i fórmales perfecta i fa néixer la
Guerau de Liost. Nosaltres afegirlem
g räcia com una edita de la iluita.
una altra deu d'originalitat: l'adhesiti
Encara, en aquesta edició, de l'any
a l'espera del seu temps que marca
mil non-renta trenta-tres, la bellesa
també peculiannent la Ida del poes'afma i la vedeja es mis absoluta. La
ta. Sobre la base d'un pals determi- raje feta per Guau de Liost poc
nadissim—fidelitat sense claudicacions temes abans de morir comporta inne—la manera especial, única de veure gabl es guenra. S'U suprimit el que
i descriure amest país. Podem parlar era mes accidental. Substitució d'imatde poesia nascuda sota els signes de ges Per altres mis incisives. Netedat
natura i cintat Dos estela que s'ajen- de lleinguatge, que resplendeix mis
ten i produeiyen nada entreoye sin. igil i segur. El barree nema una
tesi pedal* que ti urde d'explica. mica musa contorsionat de la Primecid en el fons mes determinatiu de la ra edici6 s'aclareix i esdevé més senpenonalitat de Guerau de Liost
a& Guany d'elegáncia en definitiva.
Vestidos din sen tema, coess la Domini menys turmentat i aparentbeta prderentment fon una esti- ment mis ficiL Constatació de la
tha de chdot Qutat cons a oposicid portincia que ti toca correcció i dels
alma inkrpretació més o menys ro- badén' que es deriven del saludable
miedica de-la natura. • Alai en el desig—potser mai del tot silenció:—
loas de La ommtenye temmidu es de perfecció.

Els Ilibres nous

Les Exposicions

Publicado» d'Art

SALA PARES
Jeme. Mompou ha obert una interesant exposició de paisatges amb temeo de Mallorca. Fidel al sintetisme
que caracteritza la mea pintura, MornPott dóna una visi( personal de l'illa
que tants comentarla plástica ha inspiras; en aplicar el seu estil al tema

DEL

PARTIT.

;

CENTRE CATALONZINTA
REPUBLICA DEL POBLE
NOU
Avui, clima"
lea deu
del veliPm. tledri Ilno Junta
general ordinbria, la qual es
descabdellarb d'acord endk
següent ordre del dia:
e
Estas de =Mea.
'enmendó de la Junta directiva, i
Proa 1pespenee.

Es admirable el que arriben a
maldar ele catalana nostres compatricia residente a la RePdblica Argentina. per a redició de grana revistes d'informació catalana en tan
allunyades terres, i també d'informació !herida i artistica per a ¡mide, dels mateixos catalana expatriats. Els darrers números de la
revista "Catalunya" que ens pervenen són d'una tan rica presentació tipográfica que s'iguale a la de
les més fastuoses publicacions de
casa nostra. El contingut també is
de gran interés, particularment des
del punt de vista literari i de la literatura dedicada al comentad de
les arts plästiques. Un altre gran
valor d'aquesta publicació (que surt
a Buenos Aires) es el bon acolliment
que s'hi fa als interesaos espiritual'
de les regirme germana, Valencia
i Mallorca. Ja era hora que fina els
catalana més apartats de la llar nacional s'adonessin de les valora de
superior catalanitat que encimen
les terres de llengua catalana externa a la Catalunya premia.
Nombrosos fotogravats, impresos
molt perfectament, alegren les planes, ja de si mateixes gaies, de la
revista "Catalunya".

Són dignes de lloa les petites revistes comarcals que ens arrasen
amb regularitat, entre les guata ara
cal esmentar el tantea vegades
bat "Butlleti" de l'Associació d'Estudiants de l'Ateneu Igualad! de la
Classe Obrera, molt ben editat 1
ben al corrent del moviment universal de les arts i les lletres.
Ités important encara da la revista "Arxiu", portantveu del Centro Excursionista de Terma,
trat sempre amb bella fotogravats
i on de tant en tant es Ilegeixen
noticies importante per a ersIttem
logia.
Cal sisa. mateix assenyalar lea-

n

.forç que representa la publicació
del butlleti "A. E. B.", portantreu
de l'Agrupael6 de l'Escota de SIbliotearies.
JOAN SACS

el pintor ha modificas una mita
rescriptura reticent, 111 el sentit de
coneedir una be g igerincia marcada a la matiria. Les allusions no són
tan estrictes com en altres obres, els
traspasaos hi són mis filtrats i en
conjunt el tret no es tan puriti com
abans. Manté la seva intensitat acos-

turnada, encara que prengui en comíderació accidenta que temlin entera
pouiblement haurien estat tot just insinuase o alludits amb un simple tot
Dintre d'aquesta fórmula expressiva,
es ven que el pintor ha cercas conjunta
mis que localismes concreta, i els
aspectes anecdótica d'aquella naturalesa que ha excitad tantea paletea arob
renda i la varietat dels seno colon.
Ara ens trobem amb una gamma, una

tonalitat rica en ressonincies colorir
times en cada tela, apiades amb una
finor de retina i una vivesa d'execució singular.
D'entre el catites( anotem "Deil, el
pont e , e La Pont Precia", « Cala Ratjada", "Adobant xarxes", "Casa vora
la mar", "La ¡Maleta", "Cuina malbs-quina", con/notició amb una figura, on les qualitats i l'ambient són
transcrita amb aguda 'implicase.

• ••
El pintor italii Tito Cittadini capessa una cinquantena de teles de Mallorca, pintades mnb visible submissi6 als
tema
gens lisia que el pintor s'In
proposat, que preferentment són as-

parteslobees de pobiaciioce de l'iUao

Deixant de banda 1211 cert convencionalisme en les figures, en la merla d'as
questes teles encerta notes d'una SObrietat que a estones ti una innegable
eficacia plittica. Recordem "Mentid
(Pollensa)" "La placa a l'hivern", "El
grifo de la placa", 'Taverna". "Correr de Joan Mas", "Placa. Pollensa".
"Placa del Mercat", "Call d'En

Gruat".

• ••
I Josep Maragall Noble telón' la

uva primera expatrió amb sige
Sena de teles que són le prenstsete
fala gusua ¿'mm irritable teenterensent
de pintor. Visió directo.
la realltat exhrincies d'el» aseabill-

,f.A

- itoritoclieoni
Re ¡Momeo efe *Wats

EL CORREIJ D'AVITI
*
LA PUBL/CITAT, homes de carrera, homes de lletres, artistes, és el
vostre diari

* D e ist ä sortira "31 irador". Un
indo: excepcional que interessarà a
tothom.
* o s vulgai condxer un dels
especies mis interessants de la vida
literária catalana, bausa de recórrer al
darrer Ilihre de J. M. López-Picó, que
is la història documental de la Genenació de "La Revista".
* Meif r ?ti —Dissabte va hu y gurar Ella; Ifeifrin la seva anunciada
exposició de pintures, a la Sala Busquets; lacte va resultar brillantissim.
L'èxit aconseguit pel pintor Elisi Meifr4n a can Busquets is, dones, defi-

Que formes

pan de lit Bebe.

, 00$4.4 Oornarear giMunal que tindri Ileo &vol, a des.
gubias de vult del 'sopee,. a reetetet «set& (ládano

* Grau Sala.— Ha despertat
U n viu latera l'anime; de l'exposició
d'aque st discutit artista, assenyalada
Per a la quinzena del 27 de genes al
9 del vinent mes, a les sales de les
Galeries Syra* Properes exposicions.
Soler i Diffent, artista pral conegut
dins els nostres media artística, i la
senyoreta Pilar Planes — anuesta per
primera vegada — ens mostraran llurs
respedives produccions en data no molt
llunyans.

LA T. S. F.
Programes europeos
selectas
10'211.---Sufeaa rornanxa, 443
meteco. Malea francesa moPerna.
2,00.--13telfn, 356 m. SImo
tonta número 3 en mi bemol!
mejor, de Beethoven.
20.00.--11111la, 368 m. Concert
simfònic dirigit pel madre
Walter.

It0.00. Noolootti ansiosa,
1.500 m. Concert simfònic:
"'tomen 1 Julieta", de Berlín.
20'15. — Grenoble, 309 metres. Concerl simfònic: Mozart
Beethoven.
2015. — Torre Elffel, 1.145
Metate. El Quartet Firmin Tou-

che.
eral, Varebvia, 1.304 metres. Música francesa contem-

porapia-

811110.--Illordeue, 278 m. Con-

eart offset de cant i orquestra.
1,40.--Itrusselles flamenca,
321 sus. Concert d'orquestra.
110'30.--1.111e, 247 ne. Concert

4•01 del Conservatori de Rola-

'ahoyen, Bach i Listz.
Se•lL—Paefe P. T. T., 43i
metete. Antigues cançons (l'anbas:

eto«.

eat delicada, milis; sostillftlie

111111111h-ollistresburg, 349 meGeneert per l'orquestra
evin.
Asid isbesrbl anuatelpel: Mozart. Listo i Saint
encara que remeció semi' • ab
ose. Aeleetie atontare *madi« Oh Wat. .
2,11,111010 parle, 1.796
stuls ctatnt le els abatas S 1 en,e11

Stalls cotodstics del tema ; ala
d

11 114.

tros.

través (cm.

Lesp él Cual" que deu el ti, Mena. rOneert
tileg.
‚"$13
- 111 111
CAL!' RIES D' AR4"
k babee'. Nitren 6 40 ConLuomlam CATALONIA
Cert donet- al. .eI%e,rl de
Lea edietees di 1 4 Comete." ami Música.
publica la Cut GuWIII Cal be iel
Rolisa exemit46 d111110116, illultrk
er a
dons eme eoliseiwee Wat 4e ha plano.
obres publicada Rusia I d'altres que
ane—lauiiedin, 155 maestan en premie. Les publicades són
'Semana Santa", de Gabriel Miró, ese. Concert Beethoven.
Ist Fleta

ti e

• • •

Un grup de pintora manresans ocupa una part de les Galerie, amb una
coito:aló dlobres, el conjunt de la qual
&ea una excclient idea de l'ambient
artistic d'aquella ciutat catalana. Entre
els expositora ea ven que n'hi ha de
ben joves. evidentment dotats per a la
pintura. Hi figuren també obres de les
senyoretes Rosa Calvero, Maria Noguera — que hi té unes flors molt
interessants Mirni Tralleró i Pilar Planes, amb dos abs i un dibuix
molt disciplinas.
Entre els pintora registran els paisatges de Joan Cots i Celestí Pulseesver, de dramática entonació, decidits
de factura. reveladors de positius tanperaments; fosen Pujó semeja la manera del terrassenc Soler Dif fent, amb
malta habilitat; Evade Basiana, segur técnicament i vacillant de contente. extosa un aisatge (Set cases) de
notable intensitat i un bodegó (13) vigorda ; Anselm Corrons hi is reptesentat arrth comprodcions caricaturesenes, ntle demno-en tina positiva habilitas formal Comnleten la sala obres
de Ramos) Sae ssdit. loan Raiaguer,
Josep Jubells. Estanislau Vilajosana,
Que sobresurt en "Barquea"; Josep
Dalmau i Josep Pedr6.
C. C

nida

• • •

INFORMACIÓ

arar coreen en el nostre mercas arper entretenir-stos en antecedente; Es Interessant fer neundar que
actea= ¿'ello ha tingtrt la fortuna
de trobar dintre del seu estil i del seu
dornisi (hale, el carácter que el test
dictava a les obres, que pes la perfeeció material arrib qué hen esto eseeludes, sean un deis atractius
pala d'aquestes magnifiques edicions.
dite

'Per""e9r7933W

•

evaucerite

Ore e , 17 de gener 4. 1934

araules al marge
v, poeta empordan&a. — Albert
Quintana i Combia (z11134-r9oy)
oser una de les primere3 figures
/tor re Renaixement literari. De
seves poesies disperses podria
a a una selecció ben remarca• lgunes de les seres compose
corn la "Caneó del Comte
erre" i "Lo Castell de Monthan estas poques yugadas sudes en la nostra !lengua, tant
:a ¡orca descriptiva cona per
ari aciO patriòtica. No podidem
ore Ilurs defectes, propis d'un a
os en que ni tan sois ham havia
at en el treball de depuració
diurna que ressorgia despees de
les de decadincia.
QUint.itla va ésser gran arene de
etra l i un dels printipala iniciade lee esplèndides festes litee de Montpeller, durant les
segellada, enmig d'un
•
delirant, la germanor
'e eis poetes catalana i els feliprovençals.
Reccrdem encara el poeta emporen els seta darrere anys: anvenerable, de noble i majestuosa
.ancia, pulcre, acurat, amb
oaulenta barba de neu i un.
vais, inquieta, escrutadors, en
vals perdurava el Inc de la loot, com en el cor perdurara
,1-sndatn e nt deis diea de fInita i
¡nereida. Com en els adra bcms
ara, el vell Qaintana portara un
roig al tiran i deia gentileses
CS roles boniques. Era un deis
cci supervivents d'una generació
tica, plena d'impulsos nobles
fidealismes generosos, a la qual.
gra: els gens errorj i les seres
u, seria injust d'oblidar, car ella
1.1 que va iniciar el moviment
xasiona/ de Catalunya.
Usa cana profetices. — A l'arxiu
la casa pairal dels Quintana, a
amena de Montgri, hi ha lletres
.seauments que demostren que el
ver Quintana i Combis no va liUr-se a intervenir activament pereIs poetes de Catalunya i de
+renca formessin una comunitat
:ritual per damunt deis Pirenens.
seta missió va tenir rnés abast.
que es proposa la unió dels pogreument amenaeats pel
u
aaristne prussia, que acabava de
miar a Sedan.
ataee va contribuir a l'actitud de
:arana una ¿letra que li adreça el
de Tourtoulon, el 7 de mere
1871, pocs dies després d'haverscabat la guerra franco-prusaiaEn aquesta lletra es profetitzava
b meravellosa clarividència
3duc;a que havia de seguir Alenys en l'esdevenidor, fins a descadenar la gran guerra. i es P ro
necessitat de formar-unarl
anca Ilatina.
Estic desolat—deia rillustre hisadur del nostre rei Jaume I—.
. guerra ens ha dispersas i ha sus. per dir-ho alai, la vida de
oca per a tot el que no fos la
' trisa; i -ea, vençuts, destrocats,
.hals, sortim com d'un horrible
i recomencem lee nostres con :varean deixar-les.
Quina trista experiencia, aullc
! ;Si almenys sabéssim remire
a de la lliçó! Perla cm temo que
guerra que acaba no sigui mis
.e el primer acte d'un drama eso:5s. Drama que es prepara en
paises germanics com una nota
sió dels bárbara.
La mateixa Franca, amb el sen
dirrent habitual, ha contribuir a
-5rar la filosofia i ja ciencia alepes. Avui ningú no tranri del
Mannent dele alemanes mis pací:a idea de que han eme designa per Deu per a regenerar Ea
lua especialment les rare. liaase De tal convicció j de Ilur insez.inentment poletic ve la '5
er.., 71inaria de tots da compota i de tots els sobirans d'Ale>ya. que han sabut oblidar Ilurs
'a: aats per l'interès cornil.
les nacions listines tinguessin
ni mira de bon sentit; si sabessin
I dar ¿Jura mesquinea rivalitats
e me per a emprrSe militars. coi polítiques. que asseguresa a cadascú la sera perfecta indebo-ia i les posessin bates en un
, eafecta igualtat, serien
bits per a la defensiva. i Eslilahia i Fraroa veurien deliar Une prosperitat."
Pars anys després. el 1873, varen
th raros e a Avinyó les festes del
..tenar¡ del Petrarca. que varen
3 una veritable transcendencia
0, a ranroximació dels pobles
•
comencaren a oriouritzar-se
fes'es literaries de Montriener
: es hores Quintana artrecl a MisIr!. des de Londres, aqueas teleta: absent contra la meya yorma la me ya a:4nm Es arras
šal ' e• < 0"ereix en nom meu ao
Pe- al primer (-cintura del
'libr.ce Tema . "El Cant del
51
4 " Toses les Ilengiie e romanes
redion eoncórrer. Envio. ale fe'u el meu amor i ta meya fe'
E! P-erni ofert per Quintana va
aa raola el poeta romaree Aleraadri. que elesp-es havia créase'.
d • Afers Estrangers de Ro.
NT:a El fet de premiar un poeta
'Oan's va tenir gran res,
rom el sirnhol d'una aliança
el le m'al Invita d'entrar roes els
Klee l'atina La e g ura de QUin.
a sselí alethores una alta eie.
▪ cacee I annest ea un titol me.
l t seta tectardatma.
n
Pr. — Qui., Tjn" lletr ee de Pe
Combis, borne de llenes I
havia estat en aelació arnb

altres personatges, com al general
Prim, del qual ea eenserven 65~
algunes cartea a l'arxiu familiar. Ele
dos varen fer-se molt emita a Mataró i sobretot a Vichy i a Parle,
on asaren una temporada junta,
ando la ecentessa de Reus i la miIler de Quintana. D'aquestes !letra
n'hi ha dura que reflecteixen upecialtemit el carácter de Prim La
primera va ésser escrita a Oviedo,
on har:a estas exiliar per Narviez,
porta la data de de setembri
de 1864. Quintana hacia demostrar
el seu afecte al general amb motm
del « eta exili, ¡ aqueas, en agrair-li
el seu interés, ii deia, entre altres
coses: "I:ice V verdad el gobierno
al rebolverse contra mí quiso atropellar al gran Pare 'o Proeresiste
Delirio, no puede, en vano lo isrenta... así lo recono-e y eso alimenta su frenesí. Se rebuelca ya m
su agonia — no quiere morir, pero
empiece
aus días son ya catad
V á contar y no llegaran ä quince.
— Ea*
- e d id mienten las estrellas."
Tanmateix, Narviez intenta en
aquella dies atraure's el partit progressi'; . sobretnt el general "ritt,
la conducta del qual el preocupava
mollissim. Fou debades. La segona
lletra esmeloada, escrita a Valladolid amb data del 3 d'octubre del
mateix any, ho confirma. Prim tren
que da progressistes no poden al
han de transigir mai amb Narran.
"El comité—din— tomó ya trna
resolución y no es tiempo de disentir si otra tosa hubiera sido mejor.— Lo que el nuevo comité central -a-olverá es faed de prener.
Yo creo que el partido no puede ni
debe transigi: jamas eón el general Manen — sin embargo, como
los partidos no deben nunca obrar
por la pasión, mediremos los inconvenientes y las ventajas de hie 6 no
hir á las urnas y lo que se resuelva,
como sea per "todos", será lo mejor."
A través d'aquestes lletres, l'ortografia de les quals no té, cedament res de modifica. hom ven
l'home de seny que km el general
Prim, el qual, en defensa?' els stull
ideals, no deixava de tenir en compte les realitats del moment. Algente de les seves observacions, com
aquella, gairebé vulgar, de qui "els
partits no han d'obrar mai per la
passió", tenen ben sovint un valor
d'actualitat i enclouen ensenyaments
que caldria saber aprofitar per a
una millor eficacia en les propagandes politiquea i en les funciona de
govern.
CARLES RAHOLA

OBITUARI
Ahir, a les onze del matt, després
de llarga malaltia, mori al ten domicili, carrer de Mallorca, 323, voltada de tota la seta familia, la virtuosa senyora Dolors Roig i Soler,
riclua de Roig, mare del nostre estimas amic el doctor Manuel Roig
i Roig, cap de la secció de Rabiologia del Laboratori Municipal. La
mort de la senyora Roig ha cause
un pregon sentiment a totes les persones que havien tingut ocasió de
tractar-la i haver pogut comprovar
la seva gran bondat de carácter i
els seus sentiments ciritatius. Venterrament tindré ¿loe avui, a un
aliad de tres de la tarda.
Reposi en pau la virtuosa dama i
rebi el nostre amic el doctor Roig i
Roig i tota la familia el sentiment
de la nostra sincera condolerme.
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de Marsella
A la riostra capital et va saber que
al port de Marsella, d'en luda sortit
el vapor • Cabe Menor". havien estat
embarcats uns bidons deis que habitualment s'usen Der al trampees d'olis, dins del. quals s'amagava una important partida de tabac de contraban.
Avisedes, dones, les autoritats de Bari
celena, diumenge, a earribeda del vapor "Cabo Menor" al postre pert, es
va establir un SeTVei de vigilancia, per
veure el que es desembarcava d'aauell
vapor.

Posteriorment es va fer un minutifo mcorcoll en tot el /mermara:e
del vapor, i es va emprovar que hi
havia una partida de catorze bidons
d'oli que no venien manifestara i eral
mancad del corresponent coneixernent
d'embarcament. Això va fer sospitar
que el suposat centraban s'amagan
en aquella bidons, i per aquest motin
va efectuar im minuciós reconeixement
i ea va poder eomprovar que e l s re
bidons venien plens de tabac americk
"Carne".

Les forces de carrete:neta d'aquesta
Cornandämia van fer l'aprehensió d'aquesta partida de tatue de centraban, i
es va poder comprovar que almenys
puja la quantitat de 200.000 pessetes
el tabac tradladat a aquesta ciutat en
els bidons CT, qtlestid.
El cana del vapor sembla que va
dir que desconeixia el carregament
trobat.

la

de I elecció de la candidatura
I errouxista- unió
patriótica d'Are/ ys
da Mar
iflegalitat

Per la gent de la "Unión Patriótica" d'Arenys de jalar el temps no
passa, Encara els sembla que visten
aquella epoca en que el senyor SagnIer
i el senyor Mili eren omnipotents
feien i desfeien al seu gust, fins a inventar-se aquella fantastica "Sociedad
Económica de Amigos del País", que
tanta literatura electoral va produir i
que arriba a tenir estat parlamentara
a les Corta d'Espanya.
En lea eleccions de diumenge aquesta gent va acudir-hi, naturalment, cenn
a lerrouxistes, presentats per un Centre Republica Radical. Però es donà
la casualitat que aquest Centre no es
cap entitat legalment constituida ie
Per tant, no podia avalar cap candidatura. La protesta en l'hora de reserve
fini era obligada per la niateix* Ilei,
el, interventora d'Acció Catalana van
formular-la degudament.
Abans de formular l'eludida protesta, els representants d'Acció Catalana s'havien, és dar, informal. 1 une
aquesta finalitat havien acudir a Go-aex-nació, on l'oficial de l'antic Gocen'
civil encarregat del Registre d'Asaociacions, després dun detin gut examen
de l'esmentat Registre els havia assegurat per dues vegades—el divendrm
el dissabte—que no existia tal 'CenIre Republice Radical". Aquesta retateixa seguretat els la renos-a abans
d'ahir, dilluns, prometent-los que els
en lliuraria el corresponent certificat.
I ara ve el bo del cas: En anar eis
delegara d'A. C. a recollir ahir, <timarte el certibeat Promis, es van trobar amb que l'oficial de l'anee Govern
civil els deia que no havia ben examine l'Arxiu i que al darrera d'un
"Centre Republici Federal" conlleva
un canvi de denorninació, i per a demostrar-ho els eneenyä una acta de
con:ensució, estela damurtt d'un Mece
que sembla nou de trinca, una tinta
que raj a de frescor, unes mg:satures
que hom diria que són acabades de
fer i unes pedieses amb una numeracid que convindria esbrinar a quina
epoca corresponen, I pensar que mt
Poeta la data de l'any 19321
Devane d'un fet semblant el senyor
conseller de Governmeó té la paraula per tal de depurar el que hi pugui
haver de responsabilitat en tots aquella
afers. Tenias plena confiança en el
senyor Selves, dignament interessat en
que els centres de la sera autoritat
ofereixiii als ciutadans aquella seguretat de rectitud que els actea ininterromputs de caciquisme els has-ien fet
perdre.
No cal dir que l'afee té apassionada la vila d'Arenys de Mar, tan tristament célebre per tripijocs d'aquesta
mena, i que larde de l'escrutini de cierna es amara molt concorregut. Eme.
rem, Lambe. que es peendran les mesures oportunett penqui no hi passi
res. La candidatura que saluda en
nombre de vota a la de "Udón-patriOtica-perronxista" és la de l'Esquerra.
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Unid Socialista de Catahrera, mangada anda simpatimants d'esquerra, ha
obtingut una acidara victòria damunt
la candidatura de Lega Catalana.
La majan &molida ha tetar de 134
vota, pecó cal unir en comme la doble
imponencia de la victeeia, beta vetada
que en les derrame eludan. a cespitan la n'emir, de la Uiga supere la
de l'Expiara en 132 vote.
La !lista de la CoMiciet SocialisUe
Republicana anava encapçalada amb el
nom del senyor Manuel Sena i Moret.

A Cardona
RESULTAT DE LES
ELECCIONS
Esquema, b6o.
Liga, 720.

A Torredembarra

Per al Conseller
de Govern aci6

81111141.4114
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Com saben da lectora, ahir calgui repetir la vetee% a la secció
sisena del districte VI, • causa ¿'havemee trenes. l'urna d'iguala meció en les eleccions del diumenge.
Veleed6 ea deseabdellä &enea Incidente i amb tina calma absoluta.
Dele 390 elector, que figuren en la
nieta del cene cerresponeat a la dita
semi& esa votaren momee sao. Fet
l'escrutini, done input reaultat:
l'es
Esquerres
72
Lliga-carlins . . • 33
Radical. . . • • a • .1
r
Partit Nacionalista ,
B. O. C.
a

En

vhau 1 en

(1(1

EL RESULTAT DE LES
ELECCIONS
Centra Federal, 33o vota. Esquerra
i Socialista, 200. La Ll iga, que tenia
el propòsit de presentar candidatura,
a darrera hora va desdir-se'n.

Al M aanou
El Masnou, 16 (Per telèfon).
El resultat de les eleccions celebrades al Masnou el diumenge
passat, és com segueix:
Candidatura núm. i, Esquerra Republicana de Catalunya, 1.362 vote.
Candidatura nena. 2, Liga Catalana, 932.
Han resultat elegits per majories
els següents senyors, pertanyents a
l'Esquerra Republicana de Catalunya.
Tomás Ferrer Just, actual alcalde
del Masnou.
Pere Estape Pagès.
Josep Puig Godate,
Jaume Idcart Ballestea
Joan Pagel% Oliver.
Gabriel Pla Sanjoan.
Jaime Espinosa Puig.
Bonaventura Bosch Bellagardo.
Medito per minories pertanyents a
Lliga Catalana.
Joaquirn Piera Estela,
Frederic Gibernau Marietany.
Joan Arimon Millet.
Josep Lloberes Oliveres.

Les eleccions • Girona

Una senyoreta dona

dues bufetades
senyor Santal6

al

Entre els incidente pintorescos registrats el dia de lea eleccions, "El
Correo Catalán" retreu el següent,
del qual fou protagonista i víctima
el senyor Sentaba:
"Cerca del colegio electoral de la
referida plaza tuvo lugar. Una seflora acompafiada de una tantita.
se dirigían a votar. Eran madre e
hija. La sefiora cubría su rostro con
un velo y ello fue lo suficiente para
que el sehor Santaló —que durante
todo el día, acompahado ne un caracterizado "escamot", recorrió los
colegios electorales— se le antojara
que dicha sellen era una religiosa.
Y faltando a los mis elementales
deberes de educación, con e sta actitud caracterfstica de loa amigos de
la libertad, se adelante a la sehora
diciendo:
—Es una monja y se cubre el
rostro.
Entonces la hija de la señora se
adelantó al mal educado diciéndole:

—Esta señora no es una monja.
Es mi madre. Y yo soy, corno ella,
católica y buena gerundense.
Y dicho esto, la mitotea propinó
dos bofetadas al seftee Santaló.
Y co verdad, se las tenia bien merecidas."

Treballa d'explosius
Quan itCple de la
Companyia de Tramelett Joaquim Gálvez realitaava Una irlepecció als pals sostenidors
la Huía conductora del Huid
eléclric a la carretera de Badalona, al 1100 conegut per "Ele
Burras", prop del fielat des Conmune, va (robar al pon d'un
dele patri dos eartutecie de dimetulla amb 1. metas oorresponetil. Eta aquel! luche( feren eaplos:ö quntre cerlutxoet durant
la ni' del 12 al 13 de l'itelual.
eirrilosió que fati cauro :tiene
pals.
Irehlille ha fleten comunicadu a la policía.

• coaseller de Goveranci6, ami«
Selves, manifeste anit ala Periadleles
que havia mtat a Mareas, i el que alll
euccel tau el següent: Ea formé tan
manifestaei6 que esteva autorittalia
i anà a l'Ajuntament per Murar a
l'alcalde anee peticiona que ¡naveta dirigides contra sigues empleats munleiPah•
Ea demank que es dissolgues la manifestarte, cont siel es féu a pesar
«sur imponent, ja que hi aneen de
tres a quatre mi l, persones, però uns
grupa es dirigiren al periòdic "Petria", que si be oficialment no ea carli
te relació amb els carline i al diana
" Pla de Bases", que ia el portantveu
de la Lliga, i després de trencar la vidrieres entraren a les impremte, i emcausant el perjudici que él de maposar.
Lo dels grups que anava capaanejat per una dona es dirigí al cura
del Born, i a la sabateria del mueco
COrtia instan' un resol que deia
"Compreu vota", Després van ame
a l'establiatent del senyor Balluesa
posaren un altre resol 1 hose Ilanee
una pedra que trence un vidre d'un
aparador lateral.
Sorti la forca pública i restabli
l'ordre.
Els dos senyors esmentats eren candidats suplents de les passades eleccions municipals.
Amares inforrees—ha sestee dient
el senyor Selves—els tinc per tres
conducto' distinta: de l'alcalde del l inee i del cap que manan la força pablica.
A mis, l'alcalde dit que el eo
riódic "Patria" publica dilluns un article moltviolent; en canvi "El Pla
de Bages" no havia publicas res.
He ordenar que s'obria una informarle per depurar responsabilites.
Tarnbi sa dir el Sr. Selvea ala periodistes que dilluns, a les set de la
nit. a Mataró. es va formar una manifestació espontania, senee que tinguessin perm l a i no havent-hi cap responsable conemet, ¡a que no figurava
ningti que la capitaneeis, i ea va dirigir a l'Ajuntament
En vista del caire que premia In manifestació, un dele regidora electes va
sortir al baleó de l'Ajuntament i demana que es dissolguessin, i tot va
quedar en ordre.
Demanaven, entre altres Coses, la
destitució del capita de la guardia civil
i del jutae municipal o de primera instancia.
Preguntat el Sr. Selves 5i se n'anava a eadrid, va contestar qne, efectivament odia maretr cap a ?stadrid,
en auto probablement.
—Ni vale per dues coses — dime —
per asaistir a la Junta de Seguretat
de Catalunya que e3 reunirá «out
i per tractar després duna pila de coses amb el Director general de Seguretat.
A la mita hi assistiran, per la Generalitat eamons el deeret que ala
eignat avui en el consell, el meollo:
sie Governatió, el de J usticia Sr. ido
-hí¡
el Comissari general d'Ordre
blic de Catalunya, que per no poder-hi
assistir donara la seta representació a
una aloa persona.
— Serd el Sr. Pérez Sales, aquesta
persona? — va interrogar un periodista.
—No .ho cree, ja que tinc noticies
que el designe sera el Sr. Sbert Amb
el director general de Seguretätt parlare de metes anees que en el traspäs no sisan previst ies el que po-driem die ressidus del traspàs.
—Quan tornareu? — hom ti va preguntar.
—Probablement divendres seré a
Barcelona.
—Durant la meta absencla —
acabas dient el Sr. Selves — em subatituirä en el referent a forma 1 ceses
entienda. el President de la Generalitat.

Detenció de dos
suposats atracadors
Anit foren condal% a la Prefectura
de Policia dos individua detinguts ala
voltants d'aquesta ca pital com a suPeset a participante d'alguna dels darrers atracaments. Els dos detinguts
eón joves, vesteixen decentment I
acostumen a portar gabardina, •
Ambdós eón coneguts 4. la polina
per tenir antecedents com a delinqüents
contra la e mplee, 1 segons els infor
mes adquirits coincideixen les senyes
amb les donades pels atracats darrerament La polida esté fent gesnons
Pe r a la cose p ronci6 de !a denúncia,
en el qual tes serien posats a diSPO•
sine del Tribunal d'urgència.

Des de majan any itan, amb l'esta- Madrid a Cita-Ma." Per a Tunbliment de la Diputació progNIM 40( ee tadtpoc la ruda que justificar la
Catalunya, la nostra terra miela n'a eapitalitat, però en forma mis explicas: "Ca pital Tarrag ona goa äs
latste tintament la sen unitat dintre ala
Omite ineosate per Itts hornee.. La parada, prderibw a lllatia var la PMwatt catalana, prerrhienal, lea- ximtdad de su puerto, por ser la
vettla en la consciéricia deis dirigente videncia de
de la autoridad superior ecledel non nefaria/le cap interés per detiene por haber sido cabes, de co• anteairea . El ende pelhic 6e la na- rregimiento, y tgaskila recompensa e
cionaHtet doma en el mea precon indamniaseitta da to antite esa NI Pa
de lee Asimos. L'experiencia recen
mi 19 narra de la Independen--decio
que feren els catalana en la guerra del cia. " El que taranta d'aquesta notrance. (reol-rete) d'unir els n'oreas menclatura movinrial prinsicera j e res
a través deis eorregiments, davant la
restriega que «ea al non de Cataimpotencia del 'meren erpornel, Per tal lana, car Ii Comissió aplica el norn
de detener la terra 1 feregitar-se ría-- de la totalitat de la sexto catalanes
visor, no haría perfilat proa enema del Principal a una part d'elles. Eh
el tonelete de la uniste De net aquest cose/Monte anda la milla bota fe,
sank dMa l'afany ideofemie de desciernen el gegrtent: 'Parece que de
ter per tenme tetes les estricnina
Justicia debe conservarse este nomadministrativo-gonreatires de Vahobre en la provincia Crtle tenga por CaIntime. La Diputació de Candenya es
vital Barcelona." Per a corear el que
preocupe emieeament de le divieile
le ha de respecte pel mot ma aquest
perqué ultra l'afmo (implantar les
concepte, cal tenir en compte que botas
demarcacions provincials ja previstas
dividta Emerrea en provincim, eme
en la Constitueió de Cedía (AM), Ja- parar esment en les entiznes Midan
pava ant la dificultas d'atendre les
tratEcionals; ei legidader villa baimúltiples questions que li plaateaven
lar Franca que !Mena ofegar les reels pobles je tot Catalunya, en nomglorie històriques stmerpolurt - hi una
bre d'un miler llarg, degut a la mansanta de departaments. Perd aef mes
ca de cornunicacion3 i al fet que les
que a la Reefiblea neto, a traes deil
say a sessions eral lirnitades, per die- lasre i de la premsa, el ama
eosicib legal, a un sol trimestre
talitari de les regions aecelart
anual. Aix6 inspira a la "Comisión de predominst. Pnerenseat els comieder
divisien del territorio eepaltor forma- neta temiera que el sota de Cerdamen •
ladora del projecte a base de rayano no pogués taburete-se del temed de
projecte elaborar per Felip Bauak i la gent i el volea conservar dome
Jomp Agustín Larramende seguestos ef nom de la toilette a una quena
panales: "Ceñido al espacio forro» part robrment
de tres metes el dese:apega de sus fueEn general, les qaatre 'previncim"
dame lat dieisbrinnee de las proproketades ferien, amb ea pina difevincias de gran extensión no Pueden
rencies, la disposició i limite de les
absolutamente desempeñarles, a pasar
que encara subsiatenen, maigrat la sude todos sus esfuerzos a del abandono premió dels g0~1111 civila i dels bede sus intereses particulares a (pm esta
limen oficial'. La provincia da Barnecesidad obliga a sus individuos",
celona, cenyida arraz de mar, Isstre la
fi després d'algunr3 consideracions j'aTordera i Ca rral, antays fimo al Fitificatives, a manera d'exonpie corifirrma, prepiarneed dit: és a dir, osa,.
matiu pon el que scencix: "All
pesan la part de la Cerdanya que mg
reconocen en Sus representaciones las
debxì el tractat de 166o. Girola n'ea
diputaciones provinciales, señaladamendieseva, per la costa, fine al Marte
te la de Cataluña, la cual... reclama
alegre i deixarat linda i Vdadraa •
la pronta división de provincial en
Barcelona. el !ten le travessava el Ter
tamaho proporcionado al periodo de
per Sant Quirze de Besara i
funciones de las diputaciones respeclava de dret cap al PuenaL Lialda
tivas, como medida de la mayor y nees
comprenia earsi tota ea cocea del Carurgente perentoriedad". La Comissió
dener. des de les seves capçaleres fide
parlamentäria, el lo de juny de l'any
a Súria. Des d'aquesta població, la teMas presentava a les Corts el seu innia delimitadora traman: pujar de
forme amb el consegüent projecte, pel
Rajadell la calma de Calaf d'arpe
qual Espanya era dividida en cinquananal) peques diferencies, mena ele ter,ta-una prot l ncies. El Principat era
momia
que encara perderte. Tarragotrossejat en guatee; tres de les quals
na, comparada anta la « provincia" ¿'oes designaren amb el nom de les eaa-'- no presentan quasi mis diferás.
pitals proposades: Girona, Lleida i
cia que la de no incloure Santa CcTarragona, i la quarta, amb la rapiloma de Queralt, que quedava entre les
talitat a Barcelona. rebia el nom de
terne barceloninee, 1 d'allanar-se amb
Catalunya. Hom justificava aquestes
la inclosi6 del l'inedia fins a Carral i
denominacions en el eurs de l'informe.
Gelida.
"La heroica Gerona merece dar nomAquem projecte tinte modificacions
bre y presidir como capital a la prodemarcacionals, grades als mudas que
vincia que ocupa la parte N.E. de Carabina." De Lleida només diu: "Sri fea portar a tensase la Die/tildó de
Catalunya.
canital la ciudad de este nombre, silla
issr VILA
episcopal, situada en el camino real de
ocs peri

limos

Una nena ferida greument d'un tret de revólver, i un noi lerit

d'una escopetada
Badalona, 16. — Ahir, a les quatre de la tarda, en una barraca situada prop de la carretera de la
Conreria, prop del barri de Pomar,
mentre jugaven els germana Pere
Mascaren i Escudero, d'as anys de.
dat, i Anna, de dos anys, amb un
revólver marca "Veda", del calibre 6'33, carregat amb Si% càpsules,
que havien trobat en una maleta
propietat d'un oncle seu anomenat
Vicenç Mascaren i Follana, de 29
anya d'edat, natural d'Albatera (Alacant), seas disparä i resulta greument ferida Anna, la que fou recollida per l'Ambulentia municipal
portada al Dispensari, on Ii fou
practicada una cura d'urgencia, d'on
fou traalladada, qaés tard, a l'Hospital de Sant Pau, de Barcelona.
El jutjat ha ordenat la detenció
de ronde de la victima.
• ••
Ahir, a les dotze del aliadia,
fou muleta al dispensari de
Can Tunis el noi de lretze anys
Josep Hernández Marin, fill ele
Toblas i Maria, ami) doinicili
a Barcelona, sil grup de mistes
banales Soler i tìitìardia, carrer
ntimero 10, número 468, el qual
preeenlava cremadas a la cera
i als tills, de prenbetir greu,
punk:Mes per la fogonada d'uliii eseopt . la, n'entre jugava a
casa se\ ii, ainh un Filtre nos
ationienat ieduard, el qual va
matar l'escopeta i, ignorant
que ealava estregada amh pólvora, va disparar contra Josep.
El ferie despeen datnelliat.
litt traelluilal, en el coI x eaminfili nria del dlepeneari. a
llioapital Cante. Del diagnöstic se'n rdu càrrec la gilärdia
civil.
a aailitalla.) ,, i e
••••••
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Advertim a
Pesos« a lea
quia laterstui M P ubleael6 immodiets de lea notas q ue ese osvius que di original' bao alee
riglr - se ton a la Reduce:e Corta
Catalana', isae, t.« pis., abasia
de lee g oa
veapre. El. que
e ene anibin asea tard d'aguara
bou o vigia admita • la
imprimas de diari: Sarbard,

L'Associació Professional
d'alumnes de la Facultad
de Dret

Eleccions per a la Junta de Govern
El divendres palsat, al mati, te celebraren amb expectació i animacib
gran les eleccions a Junta de Go.
'ere de l'Asea:facie). En l'elecció
prengueren part, aproximadamene
les dues terceres parte del Celas de
la Facultat
L'escrutini donä el segeient resultat:
Primer periode. — Jeep Segura, 62 vota; Joan Sendere, 34; Felip
Carsi, 38; per al II« de minoria:
Josep Maria Miró, amb 37 vota.
Segon periode. — Josep Maria
Capdevila, sts vote; Antoni ?ales, 108: Antoni Peerarrova, ro«
per minucia: Víctor 1f. Torres.
Per a la presidencia, Salvador
Sorjús obtingué 203 vote, c ont r a qe
el seu contrincant.

La pol i cia de la Catalunya autónoma
Els periodistas van tenir cuajó ahir
de parlar breas moments arab el seroce
Tomes Ramon i Amat, comissari general d'Drdre Públic, el qual els va
manifestar que havia recorregut diverses delegacions de policia pee fer.ae
cerrec de les necessitats de cadascuna
recórrer les dels districtes de la
L ni ve reitat, Concepció, Barcelonesa,
Hospital i Audiencia.
De bel l nou va retórrer les dependénties de l ' as-ui Comissaria General,
i ho trabe tot en complet ordre. Va deditos: as degi al partessal que está al
davant de cada secció,
•
Ens su dir el Sr. Tornis Ramòn
que bacín oomeneat a prestar servei
a diNeents dapeodincies temimos, de
la Comissaria alunmes avantatjats de
rEseelaale Policia , barreen& amb els
agents i inspectors que exerceixen el
arree de professors de l'esmentada
Acola, 1 els simunes &sean cual a
zihiars i amb J
a tlemiplina del reglament del coa
JA6e46.411.....

1
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LA PUBLICITAT

CICLISME

PROJECTES I REALITATS
EL CAMPIONAT 'DE BARCELONA

Segons indicis que tenim, en cae
que en la propera temporada no bi
hagués cap entitat que volgués enearregar-se de l'organització del
campionat barceloní, fóra molt probable que la Unió Esportiva de
Sane s'encarregués de portar-lo en avant.
EL TROFEU MASFERRER

impressions recollides d'un
directiu de la Secció Ciclista de la
Unió Esportiva de Sans, el Trofeu
Masferrer es disputará sota una aova modalitat.
L'entitat organitzadora ha resolt
endegar-la per l'Exposició de Barcelona, intercalant-la amb alguna
Per

quilòmetres per carretera.
El propòsit Es convertir aquesta
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cursa en una prova espectacular, i
que els corredora entrin ¡ surtin pel
reclute de l'Exposició per dirigirse a la carretera i tornar de non
Ema al lloc on estigui enclavada
rarribada. La finalitat és recaptar
asna quantitat per a cedir-la a beneficencia.
Si l'entitat que reté el Trofeu no
el Iliura en un termini breu, se'n
constituirä un altre que el supleixi.

NOVES DE LA XVI VOLTA
A CATALUNYA

Ampliant el solt referent a la
XVI Volta a Catalunya, copiem a
continuació el que ens comunica la
Unió Esportiva de Sana.
La classificació per clubs necionals i els seus premie es concedeixen per primera vegada i es regiran per una reglamentació especial.
S'establirà, entre altres coses, que
inicament podran optar als prernis
els clubs que tinguin com a mínimum un any d'exist è ncia. Per a obtenir la classificació per clubs es
prendran els temps dels tres primera corredora arribare de cada
club.

Existeixen excellents impressions
concessió de premie
especials l primes d'importants cases comercials i particulars. Tarnbe
la ha en estudi l'adjudicació de dietes per als corredors que no obtinguin premi.
En principi s'ha assenyalat la
data del 17 al 24 de juny. En el cas
que l'Ajuntament de Barcelona autoritzi la cessió del retinte de l'Exposició per al 24, quedan assenyalada en ferm.
S'h;_n rebut les següents peticione
per a finals d'etapa amb carácter de
debut: Valls, La Bisbal i Caldes de
Montbui. Els organitzadors, ercellentment impressionats sobre la
probabilitat d'aconseguir un èxit a
les esmentades localitats, fan els
possibles per a acordar la desig-

respecte a la

nació.
Ha quedar concerßat en ferm el
final d'etapa de Manresa per mitjä
de la Penya Ciclista Bonavista, la
qual tan alt exemple donà l'any

passat.

Si, com cal suposar, desitgen
també final d'etapa la majoria de
localitats que la tingueren en la
nana pasuda, com eón Reus, Lleida, Seu d'Urgell, Girona i Terrassa,
els organitzadors es veuran obligata a habilitar el dissabte per a
aconseguir nou trapes, i encara
airi sera impossible complimentar
totes les peticions.
EL CALENDARI DE CURSES
Si no hi ha contratemps, el calendari general de curses será probablement el següent: Abril, Trofeu Masferrer (tercer any). Maig,
VII Circuir del Penedès. Juny, Volts a Catalunya. Agost, 26 Campionat de Sana i de Manresa.
L'organització de totes aquestes
proves fou acordada en ferm, sial
com la del XVIII Campionat de
Catalunya i II Campionat d'Espanya Militar, les dates de les quals

no poden indicar-se encara per
mancar resoldre consultes cursades.

EL VELODROM DE BARCELONA
El passat dissabte se celebrä la
reunió constitutiva del Casal Ciclista de Barcelona, entitat que ti
com a principal objecte la construcció d'un velòdrom cobert a la nostra ciutat i l'organització de curses,
en harmonia amb la importancia

del moviment esportiu barcelont
F.n la citada Junta quedaren elegits
el Consell d'administració i la Directiva, i es tractaren a la vegada
del que serà el velòdrom que es

projecta.
Encara que la base principal sed
la pista per a ciclisme, es construirà
un gran local que podrà utilitzar-se
per a seasions de boza, tenis i reunions esportives de diverses mo-
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delirare. La pista de ciclisme midan uns 185 =tres de corda i es
calcula construida a l'estil mita modern 1 avenar en aguara materia.
Els terrenys amb que compren

els elements interessats en la conatrucció estan enclavats als voltants
de la plaga d'Espanya i eón voltate
d'amples paratges on sen fácil restacionament de vehicles.
S'espera poder iniciar les obres
el mes entrant ¡ es cona que sera
possible la inauguració pel juny.
Dintre pocs dies es reunirá tots
els elements del ciclisme barceloní
per a donar-loe compte concret del
que será aquesta obra, i començaran els seas treballa.

REPARTIMENT DE PREMIS
Tal com prèviament s'anuncià, se
celebra el repartiment de premis
del Campionat militar.
El senyor Soler, després d'un
magnífic discure, féu lliurament de
la faixa de Campió Militar d'Enpanys al soldar Oscar Rovira.

LES ACTIVITATS CICLISTES
A MALLORCA
En ocasió de la seva estada a
Barcelona, el senyor Ramon Mareet, secretad de la "Penya Nicolau", de Palma de Mallorca, ha
parlar ale periodistes de qüestions
esportives en general, remarcant,
però, les activitats del ciclisme

illeny.
—He empres aquest viatge—digué—enviat expressament per la
meya entitat, a fi de gestionar una
munió d'assumptes relacionare amb
la campanya de renaixement ciclista
que días de pocs dies emprendrem.
Pot donar-se com a cosa feta que
el Velòdrom passa a la jurisdicció
de "Penya Nicolau", i que organitzarem grans programes, que aconseguiran reanimar l'afició.
Abans de firmar el compromís
d'arrendament, hem volgut esbrinar
en l'ànim dels corredors peninsulars, i en servo una magnífica impressi6.
Quant a projectes, únicament
manifestaré el que faria per compte
propi.
Organitzar regularment, comenc ant amb corredors illenycs, (callos practicar tota mena de curses,
a fi que cadascú s'especialitzi en la
que e/wad:ti mes amb el seu gust i ta.
cultats. Després, quan els corredors
mallorquins estiguessin entrenats,
contractaria corredors peninsulars
primerament i mis tard estrangers de la millor qualitat, combinant programes fonamentals amb
els homes mis destacara en cada
especialitat.
De moment no hi ha programa
definir. Confiem, però, que per a la
primavera es veuran a Palma ela
esos espanyols de la pista en Iluita
amb els estrangers.
Existeix en primer pla el desig
de donar a coneixer Vicenç Trueba
al palie de Mallorca, oposant-lo
a Josep Nicolau, contra el qual es
veuran també ele routiers Callando,
Escuriet, Montero, Esquerra i Alvarez. AiXf mateix intentaré ressuscitar el "Bucal de Persecució",
amb el qual tanta fama obtingué
Miguel Bover i que després han
practicar amb exit Nicolau i Flequer.
Quant a pistarde, Joan Plane, l'actual campió d'Espanya, será un
dele que correran primer a Mallorca. TE molt cartel] j s'ha comportat sempre correctament. TambE
tenia en cartera Julià Espanyol,
i sial que disposem d'un stayer de
classe, invitarem Antoni Prieto, el
meravellós corredor, veritable bruirot del mig-fons, el qual aconsegueix exit darrera hit en les teves actuacions per l'estranger.
A mea impulsarem el ciclisme en
ruta. Pel maig organitzarem la
Volta a Mallorca, amb excellents
premie.

Remarquem l'enorme labor que
aclimate projectes representen. No
implica — diu el senyor Marcet—.
La realitzarem i hem d'aconseguir
que el ciclisme mallorquí vagi a
materia i raen» entusiasme. Aquest
l'avantguarda. No manca primera materia i menys entusiasme.
Aquesta projectes van d'acord amb
el sentir de l'entitat, i entre tots
aconseguirem que es realitzin amb
exit.

ESPORTS DE NEU

XXV aniversari de la Secció d'Esports de Muntanya
del Centre Excursionista
de Catalunya
Són moltes lea inscripcions que
diäriament es reben pele diferente
actea a celebrar diumenge a La
Molina amb motiu del XXV anii de la fundació de la Sec cid d'Esports de Muntanya del
Centre Excursionista de Catalunya,
introductora deis esports de neu a
la notara terna.
Al mati, a les pistes de Font Canaleta, tindran Hoe les diferents
provee ¿ 'esqui corresponents a la
cena social ¡ fundador., disputantle cinc copes, corresponent a cada

categoria copes vinticiamti
sari. Després de les curses tindri
lloc al transpon de Font C.s,naleta
una exbibici6 de salas paiiViaillors
esquiadora de la Secció i ~be pel
professor ¡ entrenador senyor Hans
Teichner.
A les duce de la tarda, al Xalet
de La Molina, se celebrará el banquet d'honor que la Secció dedica
als benemèrits fundadors i iniciadore de l'esport de l'esqui a Catalunya. Són molts els esquiadora caraleas que s'han inscrit en aquest
banquet, ja que l'acte de diumenge
és de molta importäncia en l'esport
eatalä, ¡ els homenatjats són dignes de tota lloança com a impulsadore d'aquesta modalitat esportiva,
que cada vegada arrela més tortament a la nostra terra.
S'avisa als fundadors de la Secció, als corredors de luges i esquís
en els primers anys de constituida
la Secció i a tots els esportius de
les seves actuacions han fet possil'época heroica de l'esquí, que amb
Mes les realitats actuals, i que no
hagin rebut la corresponent invitació per al banquet homenatge, que
es considerin invitare i que passin
per la Secció d'Esports de Muntanya del Centre Excursionista de
Catalunya, qualsevol dia fine a divendres, de 7'3 0 a 830 de la vetlla.

HOQUEI

Campionat de Catalunya
El Polo, el Barcelona i el
Terrassa, fàcils vencedors
en la jornada de diumenge
RESULTATS TECNICS
Primers equips:
Polo - Intrèpids, 4-o.
Universitari - Barcelona. 0-4.
Terrassa - Junior, 3-o.
Segons equips;
Intrépida - Polo, U-2.
Barcelona - Universitari, s -o.

Agfa - Terrassa.
Aquesta jornada va donar guanyadors tots els equips que hom esperava,
i van jugar-se tots els partits anuncies, malgrat les eleccions.
Per aquest motiu, els equips van
presentar-se amb alguns suplents, per
la qual cosa el joc va perdre en vistositat.
El partit Polo - Intrèpids va tenir
una primera part disputada que va acabar amb empat a zero.
L'egain de la Penya Intrepids, malgrat presentar-se incomplet, va defensar-se amb gran encert a la segona
part; peró una lesió del set! jugador
Oluja II va posar-loe en inferioritat,
i en aquests moments el Polo va aconseguir dos punts que van acabar de
desrnoralitzar els seus adversaris.
El partit va acabar a o favorable
al Polo, ner mitjà de Pomés (21, Tarroella i Lacourt.

•

•

El partit Barcelnna - Universitari
va fuer avorrit. Els estudiants sols
van dedicar-se a destruir joc, per la
qual cosa no van abundar les bones

jugades.

La primera part va acabar 1-o marcar per Santos.
En la segona part, Lória, Agustí
(M.), Ferrer, van aconseguir fer més
favorable el resultat.
e si •
El Junior no va tenir sed; desnris
de desplaçar-se a Terrassa, va trobar-se en el camp de joc sense arbitre.
Van tenir cura de l'arbitratge das
gadors del Terrassa, que van diriju
g ir el partir antb més bona voluntat
que encert.
Esperem que els ärbitres designats
per la Federació per a dirigir un partit tindran tina mica mes de forma-

litat.
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ATLETISME

comarcal de Barcelona
de Cross
Francesc Devesa, campió
de Catalunya de debutants
La Penya Nurmi i el Sarrià
Esportiu, campions socials,
respectivament
La Penya. Esportiva Aire Lliure,
amb collaboració de la Federació Catalana d'Atletisme, va organitzar a
l'Hipbdrom de Can Tunis, el diumenge passat, un parell de proves de
Cross que feien molta falta.
Horn va organitzar la tercera edició del campionat catalä de debutants
i el Campionat Comarcal de Barcelona de Cross.
A totes dues participaren force corredors, la qual cosa ene ve a demostrar que encara perdura l'afició a la
cursa camps a través.
El caire principal de la primera cursa va ene- l'homogeneitat compacta
de l'escamot capdavanter. Fins a la
darrera volta, i prop del !loe dannbuda, no es destacaren dos xicots, dos

independents, Devesa i Esteller, cms

guate, després d'un emocionara cos a
cos, el primer va collocar-se guanyadota
Els tres primers foren independents.
El Sarrià Esportiu, socialment, es
classificä fàcilment vencedor.
En el campionat comarcal, destinat
a seniors, juniors i neòfits, sortiren
49 corredora, dele guate abandonen
vint durant el transcurs de la prova.
Julià López, de la P. E. Nurmi, va
sortir a bon tren, i portant el cap de
l'escamot fins a més de mitja cursa,
on el sarrianenc Manuel Andreu va
aconseguir atrapar-lo i vencer, malgrat estar momentàniament indisposat.
Destaquem la cursa feta per l'equip
de la P. E. Nurmi, el qual continua
essent dels millors, per no dir el miflor, dels de Catalunya.
Felicitem els organitzadors per l'èxit de les curses i pel bon encert a
repartir seguidament els vint-i-un premis oferts.

CLASSIFICACIO D E SENIORS,
JUNIORS I NEOFITS
1. Manuel Andreu (senior), Sarrià

Esportiu, 32 ni. 5 s. 1-5.
2. Julià López, íd., Nunni, 32 ni.
16 s. r-5.
3. Vicenç Navarro, íd., íd., 32 ni.
35 s. 4-5.
3. Vicenç Navarro, id., íd., 32 m.
4O45s9e ,. 3fengot, íd., Id., 32 m.
325 4.:Josep
3
46 a.
5. Antoni Badia, íd., Aire Lliure,
6. Josep Hemóndez, id., Sarrià
Esportiu, 52 TII. 56.s.
CLASSIFICAC IO SOCIAL
/. P. E. Nurmi, 2-3-4-6-7, 22 punts.
2. Sarrià Esportiu, 1-5-9-13- 1 5, 43
punts.
3. F. C. Barcelona, 8-to-11-12-14,
55 punts.
Corredors sortits, 49. Retirats durant la cursa, 20.
CLASSIFICACIO
DELS DEBUTANTS
t. Francesc Devesa, independent,
19 ni. 7 S. 1-5.
2. Josep Estellen, íd., 19 ni. 7 S. 3-5.
3. Alfred Barrionuevo, íd.
4. Joaquim Borrell, Sara Esportiu.
PRESENTACIO D'ATLETES
La Federació Catalana d'Atletisme
prega als atletes que es detallen a
continuació que passin qualsevol dia,
de set a vuit, al local de la Federació,
.0,
carrer del Doctor Dou, número
legaper a recollir nur llicència, ja
litzada.
Antoni Grau, Miguel Oriol, F rancesc Cabanes, Octavi Esteve, Ramon
Pont, Ramas Vila, Jaume Catrina,
Josep Sales, Llorenç Montejano, Jeroni Joan Monlleó, Joan Colomines,
Manuel 011er, Sants Gräcia, Joaquim
Gasull, Francesc Vila, Remen Carneres, Antoni Domènech, Joaquim Anglada, Agustí Sola, Enric Serra, Libera Ermengol, Avelí Perla, Patrici
San Pedro, María Montagut, Josep
M. Solä, Frederic Portabella, Albert
Amargós, Ferran Comeré, Josep Maria Puigvert, Eduard Buda, Josep Maria Alós, Mariä Aniño, Jaume Villa,
Joan Bigorra, Francesc Pérez, Ahons
Roure, Eduard Montserrat, Joan Guinard, Joan Bulbena, Ramon Carreres,
Vicenç Queralt, Antoni Folch, Lluís
Matutano, Manuel Jiménez, Joan Carrió, Josep Llaurador, Aureliä Villacampa, Joan Bta. Acht, Lluís M. Ferrer, Vicenç Arnau, Andreu Duaigües,
Josep M. Arbós, Joan Duelan, Joan
MIlerMn•n•••••n•••n•••n•••n•••
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BORA

Vives, Franceic Santnntrti,1 Albert
Segalä.

LECURON, VENCEDOR EN EL;
CROSS DELS CAMPIONS
Ati gCA PARIS o`e
Al Bosc de .Bologne va celebrar-se
el diumenge a la tarda el Cross de
"L'Auto", en el qual participaren els
millors corredora francesos. El temas
fou pèssim, i va molestar torea els
corredors.
La classificació fou la següent:
i. Lecuron, en 9 quilòmetres, 27
m. 12 S.
2, Rochard; 3, Remite; 4, Lerov;
5, Arnold; 6, Desroches; 7, Vigneron; 8, Poharec; 9, Lallemand, i to,
Nelet.

Naves de 1ot arreu
BOZA
El matx de Campionat d'Anglaterra dels pesos ploma entre Johnny Cuthbert, canea), i
Harry Mizler, elipilenger, es
disputarä el proper dia 18 organitzat per Jaff Dickson. Ilorn
fa una gran propaganda al voltant d'aquest matx. Mizler s'entrena tirant un carretó carregat de peix entre el magatzem
del seu pare i el mercat de

Diumenge al Central S.C.
de París Marin vence Roer per
punts, j Mortale a Delobelle per
abandonament a la segona re—

presa.

— Avui a Paris Huguenin
será oposat a Degand i Bensa
a Treyidic.
El combar entre Ilual
—
Young Pérez, se celebrarä definitivainent el proper divendres
a la Sala Wagrain de París.
— Dissabte passat a SaintEtienne, Robert Tassin \T'Icé el
nostre compatriota TeOdor MUrall per puttlx en deu represes.
—

A Valladolid el pes Mos-

Marian Arilla, que dispularh
pròximament el ritol europeu
de la categoría al francés Gyde,
va vencer per punts en deu represes el nostre compatriota
Manuel Gonzälez.
No havenl-se disputat en
—
els terminis reglamentaris el
matx entre el belga Petit Biquet
i el francés Huat el matx de
Campionat d'Europa dels pesos
galls, l'esmentat Mol ha estat
declarat vacad, per la I. B. U.
Bernasconi, italiä, ha estat el
primer boxador inscrit a la
competid& que continua oberta per a cobrir la vacant.
A Rouen el suec Ander—
son vence el francés Delleau
per superioritat manifesta, a la
setena represa.
ca

CICLISME

Diumenge arribaren a BueGirardengo, Giacobbe i Trueba, per a prendre part
en una serie de reuni o ns que
es disputaran a l'Estadi Palermo, junt ami> corredors uruguaians i xileno.
La pista de referencia amida
750 metres.
Els corredors disputaran
amoricanes de 1 Olz quiliimetres
en curses individuals i ce per-

nos Aires

La reunió

d'avui

Ara contra Menaboni i Barra
co contra Mestres
El combat que avui disputará Ignasi Ara al Non Món contra Menaboni, a quinze dies data del que va
disputar amb Frère a l'Olympia, fa
l'etecte que no ens pot illustrar gaire
més que aquest sobre la forma actual
del gran .boxador aragonés. Menaboni,
el qual no hem trobat classificat entre els quatre millors peses mitjans
d'It à lia, és un bateador del qual nosaltres fa teinps que no hem sentit parlar, la qual cosa ens situa en les
condicions més desfavorables per procedir ara a confeccionar un "avantgout" del que pot enser el comhat daquesta nit, combat eme presu:nim guanyarà 17,nasi Ara, el qual ha acusat
darreranient un cert retorn de forma,
baldarnent la que ha assolit no sigui
la dels seus millors dies.
Per contra, el segon combat d'aquesta reunió, entre Mestres i Barranco, ofereix unes perspectives de
bon combat que solament podrien frustrar circumstancies del tot alienes a
les qualitats darrerament demostrades
per aquests dos joves boxadors. Es
tracta de dos bornes de Punch per als
quals vencer per fora de combat no
és rar ni dificil. Mestres és tal vegada un pugilista més variat que Barranco, un borne que ca pea els seus
cops amb freqüència, eficacia i precisió. En canvi, Barranco dóna la
impressió d'ésser un boxador de la
fusta dels grans campions. Hi ha quelcom en el seu combatre que delata
l'home mancat d'oiici, encara; de vegades experimenta una evident dificultat per a plagar els seas cops, ensems que una nosa que li impedeix de
confegir les idees pugilistiques que,
sens dubte, flueixen a la seva imaginació. Perú es tracta d'un gran batallador d'aquells els quals, en un round
d'inspiració, són capaços cle capgirar
la marxa d'un combat i per a donar
a l'espectador la impressió de trobarse davant per davant d'un pugilista
cridat a exercir un gran paper en el
ring. En el combat d'aquest vespre
Mestres, donades les seves caracteristiques, aixe, és, el seu boxar seguit,
i acuse massa cura de la defensiva,
no representa una seriosa dificultat
per a Barranco quant a boxa.
tue tal vegada el podria frenar seria
producte de la precisió més
que de la potencia que sap imprimir
Mestres al seu joc. El resultat del
combat és, no obstant, Mcert. Tots dos
boxadors es juguen una situació molt
avantatio.,:a en relació al concepte que
d'ells té el palie, i és natural que ni
l'un ni l'altre vulguin baixar del ring
batuts. De més a més, sembla evident
que si hi ha un vencedor, el qual tant
pot obtenir el resultat per pues com
abans del limit, el resultat no sen obtinglit per poca. diferencia.

secució.
• Girardengo correrä en qua-

tre reunions. Tant ell com Giacobbe i Trueba es troben en
immillorables condicions físiques.
Els acompanya el massalgista Cavanna, el qual també tindrä cura de l'espanyol.
Existeix veritable expectació
per retire córner els expedido/tenis, especialment Trueba, les
proeses del qual en la Volta a
França eón del domini popular
a l'Argentina.

—Els organitzaclors de la Volta
Suïssa. en assemblea preparatória, deridiren que la Volta
d'aquest any comprengui sis
Manes.
— Als Sis Dies de Dortmund,
ahir, a les 23, s'assenyalava la

segiient classifiracid:
1, Broccardo - Guimbreliere,
91 ponis; 1.215'400 quiltonetres. 2, Dura!! - Loliman. 62
punts; 1.2 1 16 0 O. 3, Vopel-Korsmeter. 4, Kilian - Putzfeld. 5,
Ippen - Hurfgen. 6, Funda Ehmer; 7, Zints - Kuster; a,
Kroel - Nickel. 9. Sitien - Mac_
zinski. 1 0. 31ztrl iii - Van Buggenhout. 1 1, Rieger - Schenk.
12, Ignal - Deschamps. 13, Labourna - Klausmeier.
La pista de Dortinund amida
200 rnetres de volta; per tant,
Broceando i Guimbretiere porten quatre volles d'avanlatge
als SKIS immediats segnidors.
NATACI

Dels encontres revenja entre
Cartonnet i Coppieters celebrats
dissabte i diumenge a Paria. ha
sortit novament vencedor el
f nei. s I os nel aro,' el lemps
d'un minul 2 segdns
(Coa/nula a la pagina ti, cal. 6) I

Roth vencé Tino Rolando
El divendres passat, a París, Gustan Roth, campió d'Europa dels pesos mitjans, va vencer Tino Rolando
pe; punts. Aquests victoria del belga
no ei situa fas millar que el jueu Seehc erdront de Marcel Thil. No obstata Roth féu un excellent combat i
.el seu adversan durara )a »faj0( part dels rounds estipulits. Rolando, quelcom timid en els primers
moments, va reaccionar al final del

cornbat, però superat co boxa nel
aM;sonista va tenir molt [toques opontunitats per plaear eficaement els seis
cops.
A la mateixa reunió Yvet vence
Cloquel.

victória de Roth sobre Rolando
cli creu que el seu patrocinat pot
cer fácilment el belga. El matx
Roth per al campionat del món
pesos mitjans tindri efecte pr
mera el mes d'abril, penó abans
questa data el campió boxati
Seelig, i en un altre combat
Tunero o Ignasi Ara. En tot co
dit encara 11. Taitard—és
Jeff Dickson el que ha de dispuso

Martínez d'Alfara con
Steyaert pel Campim
d'Europa dels pesos
mig forts
Els pesos migforts Martilles d.
fara i Steyaert han estat designas
la I. B. U. per disputar el

nat d'Europa dels Pesos migiorn
tol que va deixar vacarrt el belga
derson en passar a la categoria
non, Sabem de bona tinta que
combat es disputarä a Barcelcra
mes de (ehren, probablement el

Locatelli vencé Kid Ben
per punts
En el segon combat que ita
tat als Estats Units el pes lleuger
liä Locatelli, aconsegui batre
Kid Berg per punts. El combat
principi bastant igualat, car
Locatell i dominava en el comba:
distäncia, Kid Berg aconseguia
lar en el Ces a cos. La victória
obtinguda per l'italià a les darr
represes. Henil diu que després d'a
combat Kid Berg ha decidit reti:se de la boxa.

Tamagnini s'adjudica el
Campionat d'Itàlia
dels pesos ploma
El combat Tamagnini i Ab
per al titol de campió d'Itàlia deis
mes, disputat diumenge passat al
tre Adriano, de Roma, fou
pel primer esmentat, el qual d
d'una finita aferrissada aconsegui
judicar-se la victòria per punts
represes. Tamagnini marrará a
cap als Estats Units.
A la mateixa reunió de Roma. C
carelli s-encé Bonaglia, i Rocchi a

Frattini.

PILOTA BASCA

Frontó Novetats
(Professionals)
EL QUE DIUEN
LES EMPRESES
Partits jugats dilluns a la tat
Quiniela. — Rubio-Angel Azp:
lea-Somorrostro-Pujana. Guarra
Somorrostro. Collocat, Angel.
Partit. — Rubio-Pujana, 50,
Ira Azpiolea-Somorrostro, 41.
Segona quiniela. — Narru IIllanta II-Quintana
zas'. Guanyador, Gallarta II.
local, Narru II.

Segon partit. — Narru
45, contra Callarte II-Quintana,
cinquanta.
Nit u
Partit. — Quintana IV-Narre'
45, contra Gallarta III-Campos,
Quiniela. — Pruden-Abadiaro-.
rrionaindía-Pérez-Algorteño. G
nyador, Algortefio. Collocat. A
diano.
Segon partit. — Pruden-Pérez
contra Sarrionaindia-Algortefio,

Carpentier i el campionat
de França dels pesos forts
De tornada a Paris procedem de
la Costa Blava, Georges Carpentier
ha declarat que no pensa pas inscriure's a la competició oberta per proreir la vacant de campió de Frailes
dels pesos forts. Ha afegit que esperarla que hi llagues campió nou per
tal de mesurar-se amb ell en un mato
válid per al titol. Carpentier ha manifestat encara que la seva tornada a
les activitats pugilistiques será retardat a causa d'haver-se de dedicar a
la resolució de diversos afers que necessiten la seva atenció i que li impedeixen de dedicar-se de pe a l'entre-

nament.

Neusel no cobrà sinó dos
dòlars pel seu combat amb
Impelletière
La pare de la recaptació del pes Pe sat alemany ‘Valter Neuzel Per al sra
recent combat arnb el gegant Imnellefiel-e al Madison Square Garden no

bou mes que de dos dòlars. El Madison va negar-se a oferir cap garantia
a l'alemany, i el seu manager, conveneut que el combat reportaría una
gran publicitat a Neusel, es convertí
en organitzador i va garantir a Impelletiere un ingrés minim de 2,50o
(1;,lars, Ara bi: una %nada pagada
aquesta suma i les altres despenes de
la ',talada hi va haver im sobrant
dos digan, que top el que correspongué cobrar a l'alemany.

Les activitats
de Marcel Thil
del

Taitard, el manager de MarThil, ha declaras, despees de la

FUTBOL

El Girona, en guanyar
dos a un, elimina l'Alac
Girona, 16. — Aquesta tarda
jugat al terreny de Vista-Alegre
segona eliminatória intergrups
tre el Girona i l'Alacant.
A l'hora de començar el partit
camp presentava un magnific
pecte.
Els equips s'han arrengerat
la segiient manera:
Gironz.. lborra, Farró, Tarad
flot, Bussor, Abat, Madera. F
Xifreu, Clara, Balmanya i
Alacant: Galiana, Mufliz,
les, Prats, L'heda, Beltran. Ciar
Nieto, Aguila, Vicedo i Vilano
En la primera part Clarä luz al
seguit el primer gol pe. al Gire
empatant en la segona part l'e
foraster, per mediació de lea
eSC1UCrre.
En el segon temas, Clan,
minuts abans d'acabar rencor
ha aconseguit el punt de la Nictò
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Una nota d'Hisenda

Per dificultats administrattves
els ingressos procedents de
1 impost sobre les rendes han
resultat migrats

o

Les Corto de la República

El dictamen referent a la capacitat de Calvo Sotelo és ajornat

convertint en Hei el decret d'organització del Miniateri de
Treball i Previsió, torna a la Comiasi6 per manca d'arnbient
S'ha plantejat una interpellació sobre ela passats fets tutarco- sindicalistes

Les dretes se'n mostren disgustades i qui ha de decidir
és la Comissi6 de responsabilitats

Un dictamen

Madrid. 16. — Contenga la sessi6 a
les cinc menys vint-i-cinc, sota la presidencia del Sr. Alba. Al banc blau, els
tar tose els rendiments que han de te.
ministres de Justicia i Comunicacions.
oir-se en comiste per iixar les bases
Sipsova l'acta i un dictamen de la
imponibles.
Comissió d'incompatibilitats declarant
L'acabament immediat de rexercici tal
diputats els Srs. Gaspar i Pérez Garcegada hauria justificas prescindir de
cia. (Entra el ministre de la Galernales esmentades compravacions adttació.) Prometen alguns diputats.
nistratives. a base de la tasca dele insS'aproven deiinitivarnent dos propectora. Es presumible que d'haver- jectes de llei. (Entra el ministre dinsse autoritzat rachraci6 d'inspectors i trucaba Pública.) Es posa a discussió
obligada la presentació de les declael dictamen de la comissió de la Presiraciona shaurien Merina-tu resultase
dencia donant força de Ilei al decret
mas brillants en ordre a relevaci6 de
organitaant el ministeri de Treball i
guatea, peró tal procediment ultra deiPrevisió.
xar en oblit preceptes de la Ilei, halaLa Sra. NELKEN (socialista) cenría estat en desacord amb el prooasit
sura el poc alteres que la Comissió
ministerial, que fou publicas oportunaha pres per aquest assumpte. fins al
mena que en la implantada de la conpunt de no haver-hi en aquest motribució general sobre la renda es
meen en el lezna de la comissió mes
guardarien les mejora consideracions
que ella. Declara mie la seva mMoria
posibles als contribtents en periade
as oposada al projecte que es va a
d'aprenentatge de llurs deures fiscal!.
discutir i creu que hauria d'anar preL'alludida acumuladó de liquidacedida la sera discussió d'una declacions en les darreries de rany 1933,
rada del Govern.
ocasionada per les causes ja coposaEl PRESIDENT diu que ell no pot
des, ha impedit que l'import de moltes
entrar en les discussions internes de
quotes es recaptés en aquest exercici,
la Comissió.
deslluint la xifra total d'ingressos, que
El Sr. FUENTES PILA, de Renoha arribas en elan/cros radons a lo vación Espariola. diu que abans de conmilions de pessetes.
sumir un torn en contra, desitjaria que
D'aq'pestes (motes que han deixat
el ministre del Treball, que no es trad'ingressar-se en caixa i que peleen en
ba al banc blau, e el cap del Gototal t.133.027 pessetes. corresponen a
vern. que no hi as lampee, expliqueeles quotes liquidados pendents d'exacsin a qué obeeix aguces projecte, en
Ci5, 263.608 pessetes, i a les declaraque es tonalmente i que Es el que es
cions pendents de liquidaci
ó, gaoaso
metan amb ell.
pessetes, aquestes quasi exclusivament
També pregunta quina serA la side les pravincies Bascongades i Nattraci6 dels funcionaris que estaven
varraadscrits a la scas-secretarin de Sanitat.
Es segur que el treball de la inspeeció. especiahnent organitzarla per a
El senyor (1-10nori).
assolir els ingressos efieacos, ',aura' d'edc Renovació Espanyola, membre
levar en molt les (motes tiquidades rasa
samba de la Comissió, expressa el
visionalment. i descobsir-ne nitres,
disgust d'alguna membres ele la
augmentant aixf el rcridiment de la
seta minoria per aquest projecte,
contribució general sobre la renda. cori com que nomas es traben al banc
responent a l'exercici de ran' 1033. any
Watt dls, demana que aquest dicde la sera implantada completa. aseotamen sigui retiras i tornas a la
lida en un espai de temo nntariament
Comissió.
desproporcionas. per rinsuficient. a la
Així s'acord a, entre els runtors
complexitat de la noca exacció.
dele diputats, que comenten recorAixò s'ha assolit anth l'esforç entunegus.
siasta i pereeverant de funcionaris de
PRECS I PREGUNTES
Fadministració central 1 de la provinEl senyor SABORIT. SOCialista.
cial, sense altres despeses. quasi, que
es dirigeix al ministre d'Instruccia
el petitissim que Ira originas l'adquisiPública i Ii fa present la falta d a
ció de fitaers, equips de fitxes, llibres
calefacció a les escales nacionals.
registres, patrons d'alises instrula qual cosa indica, segons crees,
mente de treball.
un abandonament per part de l'EsNo es aventuras esperar que rany
tat.
1 934. vence apressaments, normalment
El MINISTRE D'INSTRUCaplicada la llei i els preceptes toneles
CIO PUBLICA diu que agracia
mentaris, i mes compenetrats els conal senyor Saborit la sera interventribuents i els agents de l'administració, car el problema de la calefacció
ció, la contrihurió general sobre la rendels grups escolars sorgf al cap de
da obtingui ple desenrotllament, cone a
pocs dies d'encarregar-se en del
font d'ingressos per al Tresor
Ministeri, i ja llavors busca els mitblic.
jans per a resudar aqucsta neces-

Madrid, 16.—El sots-secretari d'Ha
suda ha facilitas als periodistes la
aguent nota:
"Per tal de vencer la resistencia que
a realitat oposa a tota reforma fiscal molt forta en el cas de que es
asasar per la profunda renovació que
inicia en el sistema tributari espanyol
la contribució general sobre la renda,
atas, treballat tcnaarnent per a la implantació d'aquest recurs en els presjapcstos de l'Estat.
A les dificultaste inherente a tot
re.5311POSt de carácter personal s'In
lun sinnst les derivades del poc temps
disponible en releen', amb el necessaa per a posar-lo en marxa en l'exeraci econòmic de 1933 despres d'orgasitaar, difondre i impulsar mas tord
els organismes provincials d'Hisenda
on sistema de gesteó de nou tribus.
Augmentava les dificultats de l'empreca la peremptorietat dels terminis
pe a la presentacia de les declaracions
e el dit exercici, que hauria
désser ampliat, i rescassedat del P er
-sonaldequipvrse
tan complex i delicat, en el qual, per
con cal atendre com una de les principais comeses l'assessorament del
contribuent.
Per tractar-se precisament d'un impass de carácter general, les bases imponible.; no radiquen únicament a la
provincia del dornicili del contribuent,
binó que en molts cacos atan dissesainete a diversos d'ella la qual COM
erigina la necessitat d'acumular els
rendiments que cada un obtingut a
tot el territori nacional.
Per tal d'aconseguir-ho Ita calgut
musitar fitxcrs a les delegacions d'Ha
senda, que degudament connectats entre dls. i tots amb la central de Madrid, facilitaran el procediment per a
la integració de les quotes exigibles.
El funcionament regular d'aquests
instruments de treball slan aconseguit
ea, genesaa ami corn altres elements
que cale-. 07 a l'exacció del tribut.
Presentadas amb el retard inevitable les declaracions dels presumptes
santribuents, shan acumulas, com
Pea metros de succeir, a fi d'exercici
• treballs de liquidació provisional
de les quotes corresponents de l'any
1933.
A pesar de la falta notaria de
senips per efectuar les comprovacions
administratises que la llei disposa de
les dades contingudes en aquelles
c'aracions amb les que consten en els
d.,..zuments cobratoris de contribució
directa, no s'ha volgut prescindir de
levanten de talo documents Per tap-

sitat.

Ha quidat liquidat

l'incident de Cap Juby

e

ea
as

Madrid, tb. — A la Direccia general del Marroc i Colònies han facilitat
la següent nota:
- Los detallados informes que obran
ya ea poder del Gobierno relativos al
trate suceso acaecido dias pasarlos en
ao juby confirman la primera imi7e5i611 cgmuuicada a la opinión púbica de que se trataba de un hecho
sporadico, "djelra en absoluto a la
aiitica espatasla en los territorios del
Sahara y que no ha tenido la menor
cesercusien en nuestras cordiales reacenes con los naturales del país, que
Sesae el primer momento se colocaron
nuestro lado y han sido los más
sairos colaboradores ese la persecucifre y captura de desertores, tres de
:cc cuales tan resultado muertos en
encuentros ron las partidas indigestas
ase loa perseguían.
Recuperados trae fusiles y una pisala, que conaituian tado el arma: unto llevado por los fugitivos y presentado une ile éstos levemente baria,
e a cabeza. cantinúan las diligencias
in struidas por el juez enviado por la
a utoridad judicial de Canarias.
Se ha reintegrado a su destino en
¡Trenas islas el coronel don Fernan'-, Capaz, y lea emprendido el regreso
a Madrid el capitán don Gonzalo Pela, enviado por la Direceian general
cac Marruecos y Colonias para infor*aria plenamente de lo ocurrido, queizada par la tanto liquidado este
santo
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L' assemblea

ferroviària
Madrid. 16.— El ministre d'Obres
Públiques Isa reúne en sortir del
Consell el, periodistas i els ha dit:
Ahir van quedar designados les
ponencies que actualment estan ja
treballant per a tractar de les qüestions previes assenyalades en l'Assemblea ferroviaria.
Per a la primera, que tracta de la
definició jurídica de les relacions
entre 'Etat i les companyies, han
estat designats els senyors Dualde
i Flores de Lemus, en representació
de l'Estas, els senyors Bravo i Vives, per les companyies, i lea estat
designat president el senyor Dualde
i secretad el senyor Bravo.
Per a la segona ponencia, que lea
d'estudiar la crisi actual de les companyies i els remeis urgente i provisionals, han estat designats els seneuen Fähregucs. Zapatero i Flores de
Lernue. est representacid de l'Estat,
els senyors Bravo. Codera i Anclinstegui, per les companyies, el senyor
Josep María Gonzalez, per la Camba de Camera de Madrid, el senyor
banchez Ferrer, del Sindicat Ferroviari i el senyor Armenta, presidetst
de l'Aseotiació d'Empleats i Obre,-.
de Ferrocarras.
Presidirá aquesta comissió el senyor Fabregues i actuará de secretari el senyor Zapatero.
El pròxim ple se celebrara el dijous i tinc resperanaa que es portin
ja algunes conclusions acordades per
les esmentades ponincies.

Les relacions ami) el Vaticä
Madrid, 16.— La minoras social ata 5h reunit i ha designar par
Comissió de rearioneabIlltets ele
tenyore Manso, Asna i Todemir
Ho nindez. S'ha autoritzat la senyott Nel,n perqub plantegt una inItibellacii, sobre l'atur al camp,
ats impugnar el traspala de limeis
lt ssee :tst au ininiateri del Trehall.
smaritaat el docta? Negrita El
'teaer Llopie lea informas «Itere la
cu nea de calefical5 en ele grupa
Iscolato I aobre *quede assmnpm no
pres cap acord.

Madrid, IG. — Segarla diu un
pdriadie, en ele dulero die,
d'aquesl !l'es s'obilrä la llegóeincid amb la Bta. Seta. Es tracia
de concertar un modus vivendi.
da respeale multa seis se des.
rendir a hl drfrflaa 'Ir Ira allligues resultes. siti e ea les actual s circumutnnuies no Undrien
onp Itentlt.

Afegeix que si lié l'Estat no té
l'obligació concreta de pagar aquestes desposes. ha acordat, no obstant, fer-ho, i aviat sItj procedirà.
El senyor SABORIT diu que
l'Estat está obligas a dar a l'Ajuntament de Madrid els mateixos
mitjans que déma als altres ajuntaments, perquè l'Ajuntarnent i le Madrid te resalta ele seas problemes
escolars, i no té cap obligació d'atendre el problema escolar de l'Estat.
(Entren a la Cambra els ministres de Treball, Guerra i Obres
Públiques.)
El senyor ORIOL, tradicionalista, demana que na siguin indoses les provincies basquee en el
decret de reorganització de les comissions gestores provincials. Es
refeteix conctetaneent al cas de
Navaera i Alava, les quals han sollicitat del Govern un relaten distad
per a l'organització de les seres
Diputacions.
El MINISTRE DE LA GOVERNAC1O recorda el declaras amb motas d'una intervenció del senyor Sube-ea de Tangil, ja que el Guvern no
tenla un criteri fix sobre la reorganització d'aque et es comissions gestores.
Diu que el Govern ha rebut la petició
d'Al:ira 1 Navarra, pesó que ell so
s'atreveix a resoldre res fine que el
Comen de tninistres dictamina
El senyor AIZPUN alluncia una
interrellacia sitiare aquest ascumpte.
El senyor ARELLANO, tradicionalista , sha que 119 es tracta en la seva
reclarnació d'una qüestió de PersOnet
sitié d'una qüestió de proceda/mies per
la qual ello s'oposen que les comission, gestores siguin deaignadea Per
decret. Mitas la Ilei de 1841 que estableix el cisterna electiu per a la Diputada de Navarra, que és l'encarregada de discutir el cobveni ecominac,
i mal poden diecurtir amb ¡Estat persones que Pel seu norrenament reptesemen el Goma o almems en de».
nen.
El eenyor BILBAO, Indio:mallete,
defensa tanate els dreta de Navarra
a organitzar les seres diputacione.
Ei senyor SUAREZ DE TANGIL
presa al ministre de la Governa46
rine digui quin es el criteri del (asalten
en la anhelarle, de les antaissiaas
gestore s. le nue hartntsse de cornilsituar el vInent febrer bo seria saber
el que es va a ter abans que no tin-

gui remei. Recorda que ell proposà
que es constittussin les cormssions
gestores proporcionalment a la influencia dels partits politice a cada provincia, i el Govern ha de declarar si estä
disposat a això o Pel contrari Pro Plig
-narelcitquelsn'mbrda(prestes comissions siguin merament
administratius en lloc de Palities.
El senyor PRIETO creu que el millar seria que aquestes diputacions
s'encomanessin al sufragi universal, i
de no esser així resulta absurd que
el Govern delegui a elements evidentment adversos al regim.
El MINISTRE DE LA GOVERNACIO diu q ue ell no pot
anar mis enllä en les otees dedo.
raciono, ja que el crited del Gocen, quant a la substitució de les
comissions gestores, esa en cansonincia amb els decrete del Govern
provisional de la República a aquest
respecte. Diu que aceeptara la interpellació anunciada pel senyor
Aizpun, així que aquest vulgui plantejar-la.
El senyor AIZPUN: Dones ara
mateas.
El MINISTRE DE LA GOVERNACIO: No; ara no pot hect.
Ens hem de posar d'acord el pretildent de la Cambra, S. S. i jo.
Acaba dient que el Govern Jinda
en compte les advertincies del senyor Prieto 1 que resoldrä sobre
això.
El senyor VAZQUEZ MENDIBIL, agrari popular, es dirigeix al
ministre d'Agricultura per tal de
protestar de l'actuada, dels jurats
Mixtos del camp.
El MINISTRE D'AGRICULTURA promet interessar-se en Fassumpte.
El senyor CANO LOPEZ, conservador, demana que es compleixi
la lid de congregacions, puix que
creu que no és mitjà de complir-la
proldbint en molts llocs processons
i enterraments religiosos.
El MINISTRE DE LA GOVERNACIO adverteix que, scgons
la Ilei, aquests actes requereixen,
per a celebrar-se. rautoritzacia oportuna, i lea autoritats competents són
el governador i els alcaldes. L'únic
Sitte dl pot fer és recomanar que
la Ilei s'interpreti en un sentit tolerant.
El senyor GONZALEZ I FERNANDEZ DE LA BANDERA,
radical, es dirigeix al ministre de Finances per recordar-li una prometença del Govern anterior sobre la
protecció econianica a l'Ajuntament
de Sevilla, i demana que busqui una
fórmula pesqué pugui figurar en els
pressupostos vinents.
El MINISTRE DE FINANCES
promet estudiar l'assumpte.
Es procedeix a empellar la Comissió de Responsabilitats, la proposta de
la qual és aprovada.
El senyor VIDARTE, socialista,
planteja una interpellació al Govern
sobre la represad amb motiu del passat moviment anarco-sindicalista. Parla deis SUCCeSSOS de Villanueva tic la
Serena, la vertió real dels quals diu
que dijereis en molt de l'oficial. El
que ells han pogut saber sobre el terretes- es que, aiai que la sublevaciú de
la zona bou advertida, es demanaren
reforcus a Don Benito, d'un enviaren
diversos guàrdies civils. Davant la seva presencia dos dels rebels deposaren llur actitud, i sortiren per tal
de lliurar-se a la força pública, peró
aquesta feu una desarrega tancada
usura ells, i els estengué a terna.
ales tard, després denderrocar a
canonades residid de la zona, quan
els guärdies d'assalt penetraren en les
rimes, i hi trobaren quatre individua,
el caporal invitä els soldats a que acabessin amb clic, i com sigui que els
soldats s'In negaren, el mateix caporal, amb la sera pistola metralladora,
acaba amb tots quatre.
Acusa el Gavera d'ésser el causant
de tot per haver enviat un luxe de repressió innecessari per a un focas revolucionad tan insignificant. Es possible que el Govern no s'hagi assabentat de res, pena mentre no sociareial, tota la malicia pot suputar que
el Gimen' tenia monas politics per a
acabar en un termini molt brea amb
el5 ilICCUSOS de Villanueva de la Serena.
Era obert el Parlament, i el Gavera s'hi anava a presentar a demanar
el suport d'una minoria no republicana. (Rumoro.)
El senyor MARTINEZ BARRIO:
Aiicó no lm creu S. S. No esta dient,
i no ho crea.
El senyor VIDARTE segueix parlant de les precaucione adoptades
mea tard a Villanueva, clausurant la
Casa del Poble i detenint ele mes
significara socialiatts, quan era ben
sisas que el partit socialista no
5-nia cap participació en aquell
moviment. Es va arribar àdhuc a
desarmar els guirdies municipals
diversos Ajuntaments socialis s es, i
car eo monetruisi deaarniat els orardita municipal% merme es deixt
les dretes armar-se fine les defits.
(Protestes a lea dretet.)
Protesta després que el Govern,

quan "El Socialista" va intentar relatar aquests fets, el perseguís aferrissadament, evitant aixl que es poses
en contacte amb el públic.
El •enyor CASAS, socialista, parla dels successos de Bujalance, assegurant que fou la força pública
que condrila els presos la que ele
va matar després de deixarslos en
llibertat.
Demana al ministre de la Gocennació, que s'obri una informació
completa sobre l'assumpte.
El senyor NAVARRO, agrari, nega la versió donada pel mayor Casas i parla de l'actuació subversiva
dels obrers de Bujalance, i protesta
de les frases que el senyor Casas ha
pronuncias contra els patrons, que diu
que han complert fidelment els contactes de treball i els acorde dels
Jurats mixtos.
El senyor CASAS rectifica breament, i dóna lectura a un cornunicat
del governador civil de Còrdova en
el qual es diu que els patrons tenien armes a les seves cases per a
oposar-se a les reivindicacions socials.
El senyor ALONSO GONZALEZ, socialista, parla dels suecasos de Saragossa.
Diu que els feto de Casas Viejas,
execrats per tots aleshores i ara, i el
mateix pels socialistes, no van tenir
Ja importància quant al nombre de victimes que aquests de Saragossa.
Aquells feto van estar determinats
pelo excessos de represeió d'un jutge,
el qual fon degudament sancionas en
ésser coneguts armells excessos. Allí
moriren una dotzena i mitja d'homes,
però en els passats jets el nombre de
victimes s'ha duplicas.
Diu que aquests fets respondran a
l'equivoc mantingut per molts republicans i per rnolts elements de la
dreta que han excitas els mateixos
socialistas. per a contrarestar la influencia del socialisme i la U.G.T.
Censura racteracia del governador de
Saragossa. ei qual diu governa
protegint les dretes antirepublecanes.
Critica també les condiciono en
que es trobaven cls detinguts a la
presa.
Dóna lectura a una tierna Irisa
de detinguts que foren conduits a
la Comissaria a pesar que Maten
ferits i sehe negó assistència facultativa.
Diu que alees detinguts foren objecte de mals tractes per part dels
guardies i amb l'assentiment dcl comissari.
També es refereix a alguns transeunts pacífica morts per excés de
repressió de la força pública.
ES refereix després als successos
de La Cortita, als quals assigna
una multitud de Sets semblants,
acaba dient que ell no vol jugar amb
aquestes victimes corn fan els enemica del socialisme.
Estic segur --exclama— que el Govern no empara abrir, i que bastarà que comprovi els fets pesque
procedeixi a les sancions q ue calguin.
El senyor COMIN, tradicionalista, fa constar que tot Saragossa està satisfeta de l'actuació del seu governador i del seu procedir en la repressió dels successos.
Afegeix que en cap dels sumaria
inseuits a Saragossa no figura cap
cas de maltractaments abs detinguts,
malgrat que foren regueras els presents perquè reconeguessin els presos.
El senyor IIERNANDEZ ZANCAJO, socialista, parla dels successos
dels Cuatro Caminos en els dies que
es descabdellaven els moviments ant.
co-sindicalistes, 1 en els quals soecessos fou mort un pacífic obrer roe fugi aterroritzat per l'explosió d'una
bomba, i es refugi a casa seta, al
carrer dels Artistes, on morí sota els
treta deis guärdics, que el perseguiren
aferrissadament.
El MINISTRE DE LA GOVERNACIO: S'assabenta be S. S.! L'eatapsia ha demostrat que els trets que
aquest home va rebre eren de pistola
de les que precisament usen els ararco-sindicalistes.
El senyor HERNANDEZ ZANCAJO asegura que la portera de la
casa li (ligué que el primer que enta
al darrera d'aquell home tau un &al.dio, i que més tard la portera s'U
negat a donar mis referencias, dient
solament que ella no parla del que no
ha de parlar, la qual cosa desmida
que ha egat coaccionada mds tard,
parque no descobreixi la conducta de
la torea pública.
Asatgura que les bales a que ala
referit el ministre de la Governació
són també les que usen els guàrdies
El radian presentava, a mis, terides al 011 i al turma!' que &mitren
que feu metrillat a resala.
Se sinen el debat, 1 s'aixeca la sešsfd a dos <marta de nou de la nit.
No corl en) nubticar 1e›
'oler nterade s vi ne no

l i n s uin pernee en catali
amh un timbre o signatura menda

(Ve de lo primera pagina)

A la sortida, el senyor Gil Robles,
que havia passat moments després
al despatx del vice-president per tal
de canviar impressions amb els seas
companys de visita, ha negat que
alegues entrevistat amb el cap del
Govern.
El senyor Lerroux, que ha sortit
després per traslladar-se al saló de
sessions, ha estat mis explica, i
confirmas que hacía estas visitat pe!
cap de la CEDA.
Els periodistes han pogut esbrinar que havien parlat de l'ajornament de la discussió de lada del
senyor Calvo Sotelo, que esteva assenyalada per a demä, pecó el senyor Lerroux no ha donas cap contestació concreta.
Llevan els informadors 11 han demanat que facilites el decret relatiu
a les situacions dels caps i oficials
de l'eximia aprovat en el Consell
d'avui, i el sényor Lerroux tumbé
s'ha excusas de donar-lo a conelxer fins que no hagi estat firme
pel President de la República.
Llavors han acudit els informadors al senyor Gil Robles, i aquest
ha manifestat que, en efecte, havien
parlas arnb el senyor Lerroux i que
s'havien ocupat dels plans parlamentaris.
heu parlat de l'ajornament
de la discussió de l'acta del senyor
Calvo Sotelo?—li han preguntas.
—Posen sí.
—A qué és degut?
—Als treballs parlamentaris.
—Quan es posarä a discussió?
—No ho se —ha contestat mentre reia el senyor Gil Robles —; són
qüestions que cal buscar el moment
oportú.
—zI la discussió de l'acta del senyor Benjumea?
—Cree que está en les mateixes
condicions.
—.A.leshores, no heu parlat de res
mes?
—Si, ja us dic que dels treballs
parlamentaris.
—I de l'amnistia?
—Res — ba dit—, ramnistia segueix els seno passos i sembla que

Segons noticies, demà es reuniran
alguns deis capa de les minories de
dreta per a tractor de la conveniencia d'entrevistar-se amb el senyor Lerroux i fer-li present el disgust amb que han vist les dites minories la mesura presa respecte a
l'acta del senyor Calvo Soteio.
En alguno grups es deia que si el
Guam monté la seva actitud en relació amb agnest assumpte, hauria
de portar-se la qüestió al saló de
sessions, per aclarir allí la posició
de cada un, i procedir-se a la votació
segons la consciencia de cadascú.
S'assegura que ek dos modus principals que ha tingut el Gavera per
a l'ajornament, han estat, en primeg
lloc, creare convenient que la Comissió sie responsabilitat, recentaneng
constituida, es reuneixi i adopti sobre
el particular l'acord que cregui convenient, i si aquesta fos el de Murar
als tribunals ordinaris tot l'actuat,
d'aquesta forma es donada. ja feta
a les Corto la conducta a seguir, i
per altra part es deia que la qüestIS
estava supeditada a la resaludó del
senyor Lerroux i a l'ús que el cap
del Govern fes del vot de eonfianea
atorgat per la seva minoria encara
que se suposa que el cap del Govern
deixara en Ilibertat ele sena amics
politice per a Pacte de la votació
de l'acta que es disanteix.
ELS MONARQU'ICS ESTAN
MES DISGUSTATS, ENCARA
El disgust produit entre ele
menta rnonarquics de la Cambra
per l'ajornament acordes pe" Govern. al qual s'ha conformat el
senyor Gil Robles, per a tractar al
sala de sudosas de la capacitat de(
senyor Calvo Sote/o per a /a ami
proclamació com a diputat ha donas lloc a nombrosos comentarla
entre els diputats de Renovadas
Espanyola l Tradiclonalistes. Sise
acordat que elemA a primera hora
de la tarda, aixf que arribI al Congres el president del Cansell, s'hi
entrevistin els senyors Goiccechea
i Dominguez Arévalo j Ii pregnntin
les causes de l'ajornament i el
criteri del Govern en relaciä amb
el cas del senyor Calvo Soteto,
Presentaran al senyor lerroux
diverses fórmales, amb les quals
podrà resoldrea aquest assumpte,
1 si el Governes neguis a acceptar-les, es reuniran cha respectius
grups parlamentaris i discutiran la
forma de plantejar l'assumpte al
saló de sessions.

DE RESPONSA'a
LA é.
BILITATS TE LA PARAULA
La noticia de l'ajornament de la
discussió de l'acta del senyor Calvo
Sotelo ha causat molt mala impressió entre els diputats de la dreta.
'• e

Les eleccions de Catalunya
vistes de Madrid estant
(Ve de la Primera Pagina)
Un periodista li ha preguntat si
ternien que l'Esquerra fes labor en
un sentit esquerrista, en vista del
resultat obtingut.
El senyor Ventosa lea contestat:
—Aixi semblen indicar-ho algunes
disposicions donades; penó jo us dic
que no puc avançar res deis acords
que pugui adoptar la Lliga allí fine
a llora de la reunió que se celebrea dijous.
"Heraldo de Madrid" publica mas
nifestacions d'alguna político sobre
el resultat electoral de Catalunya.
EL SENYOR PRIETO
—En la critica situació actual, a
la qual no es presta per tots la indispensable atenció, suposa molt que
Catalunya mantingui la seca puixanea republicana.
El trionef esquerrista catalä es, en
aquest aspecte, una garantia contra
el retrocés, una esperança que el
cruixit que ha donar, per a mi inevitable, la politica espanyela sigui de
Inane avanç.
A Camba l'hura decepcionas profundament la jornada de diumenge,
no solament percate dele la resurecció del seit predornini a Catalunya,
situó perque destrueix lec seres Rinsions, facils d'endevinar, de tenis alll
una base politica per a la seca ambiciú d'ocupar el Govern dlaspanya.
En el senyor Camba revivas la seva aspirada) d'antany de formar una
Lliga de "atetes Regionstls, amb mecho inicials periférico — Catalunya,
Valencia, Galicia, Bascónia — que,
arribat el moment, li permetetsin assumir el Poder, i com si hi haguda
possibilltats de totes aquestes soluciona de dreta i la seva direcció
intelligent i sudas la ferien mes pesilbosa, les esquerres catalanes, en
barrar-li el pas, acaben de prestar un
nou servei a Espana.
A Catalunya hl ha, efectivament,
un formidable die contra la reaceió.
Si els que havent de fer-ho no sapresten a andar les ronseqüanclet
d'un lunest error poli* pladmat en
l'actual Parlament espanyol 1 denen
!lee a que aquestes eenseqüencies
es coronin amb isa cop de mi de
les dretes, els que bagan de Iluitar
contre ell, per no avenir-nos a un
sotmetiment vil, %abril] ja n iiie per
la banda de Catalunya, lluny d'amen:111>nel cap perill, tus vIndrien
poderosos auxilie.

Per aix6 vaig dir en el =tu diocure de la Placa Monumental de
Barcelona, que Catalunya és un
znagnific baluard de la República, i
si FOCSSió arrilis seria un reducte
inexpugnable de la resaludó.
EL SR. CASARES QUIROGA
L'ex-ministre de la Governació,
senyor Casares Quiroga, dio:
—Quan vans anar allí vaig dir que
anlvem a reconquistar la República
i en aquest sentit he posat un telegrama al senyor Company s dient-lit
"Això es el triomf, o sigui, cl prineipi de la reconquista-.
A més, les forces d'esquerra de
Catalunya, tenen una puixança i un
entusiasme superiora al de moltes regions espanyoles.
Cree que aquest triomf repercutia
a Esfuma, i que significará la contrapartida de rsitC haguessin triomfat
les dretes.
EL SR. MARCEL.LI DOMINGO
El senyor Marcelli Domingo, diu:
"La jornada electoral fou d'un entusiasme indiscutible a tot Catalu ny
A Tarragona, es va comparar la
jornada de diumenge passat, amb la
del 14 d'abril de 5931. El fervor demostrat per les dones republicanes
fati tan absolut que es va projectar
un homenatge a les electores tarraconenses l'ir de Ubres vinent.
EL SR. ROYO VILLANOVA
El senyor Roya Villanova
—"El senyor Maell ha guanyat
tma batalla després de mart.
Celebro que hagi triomfat l'Eanuera, perquè a les sevea inans
fracasará abans l'Estatut.
Retarden el que val dir al cinema de l'Opera en un ade de propaganda: Cambd m'inspira mes
por que l'Esquerra.
Les esqtterres catalanes han sabtst
utilitzar en les SeVe5 propagandes
amb motiu
reclam que es feu
de la sessi6 dedicada a la memòria
del senyor Maciä.
Altrament, jo eres: que les elecen compte que Cambd mema>
guié fins a darrera hort 1 que el senyor Ventosa fou ministre del darrer gevern de la monarquia.
Pe/ demés, je Cree elle les elección% catalanes no Iniluiran ni sir
nIficaran res enssla nolitip. de la
resta del palo, perniit 't'II no han
Iluitat esquerres ni ¿retes, sind oem'adates, 1 han hiende els
separatistes.
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-prehafctusnilrvamb
els senyors Mafia, Mauna i Primo de
Rivera sobre l'actualitat política.
Er senyor Azafta, sobre la hei elestoral ha dit:
"Ja sé que se m'atribueix la pasen
nitat de la llei electoral. Està feta per
im g000rn aprovada per un Parlament. En ella collaborärem tots els
que Perlauelein en aquella Cambra,
excepte el senyor Ossorio i Gallardo,
que defensa la representació proporcional.
Els conservadors no hi intervingueren per omissió, tota cegada que s'havien retirat de! Parlament, ¡ els radicals l'Orne que feren fea discutir el
percentatge del quórum.
Ara es diu que será reformada
aquesta hei. Jo ja he dit que així com
els que ferro la Ilei en vigor hem estats els primers de sofrir-la, els que
facin la que substitueix¡ aquesta semis els que primerament sofriran elf
setas efectes.
Jo, Perú, no intervindré en la discussió de la nova Hei si arriben a
dercgar l'actual.
No se com la reformaran, però crec
que es pensa implantar la representació proporcional, puix que no crec que
per districes va g i a l'aMic regim
. tes, matriu del caciquisme espanyol,
perú ha representació proporcional en
tosa la seva puresa és plena de tota
mena d'inconvenients.
En una Carnbra elegida per sistema
ame de repeesentació proporcional, mai
no hi }mara majoria republicana. Això
és evident . Ara els partits sumen els
vots que han obtingut i calculen el
nombre de diputats que haurien portat
a les Corts, pub no fan càlculs sobre
els que haurien portat els altres grima
polítics.
Per altea pass, desconec la täctica
electoral que batirla seguit cadascun
des partid i com hauria respost el cos
electoral a aquesta tàctica i com s'haurien produit els electors, en definitiva.
El sistema electoral lió pot perdre
de asista la situació política.
A Franca, as cop acabada la guerra, es van fer assaigs de la represestació proporcione Les conseqüencies
no es van fer esperar, i el partit
base i nervi de la República
francesa, va córrer un serien perill, i
en vista d'això, es va tornar, amb alganes modificacions, a l'antic sistema. Sobre aquest tema preparava jo
so llibre.
El que jo he volgut sempre és
que cal buscar una Cambra amb doscents diputats reoublicans, enquadrats entre esquerres i dretes. i si
no seis vol donar aquest nom, entre socialistes i partits que no sensin la República.
--Creu que amb l'experiència i
l'ensenyança de les passades eleccions pot obtenir-se majoria republicana en les properes?
—Seguint un procés lògic, la conelueió final seria aquesta a qué vOs
arribes, peral) no succeirà aixi: aqui

cada ciutada crea que porta dins un
estadista.
Ha aiegir que el mejor mal que
mis caure sobre el règim és la inanicié.
Ha parlas després del vol feme.
ni, i reconeix que ha tingut una influencia decisiva en les eleceions,
ha afegit:
—Cal recordar que el sufragi femeni l'acorda la Cambra per quatre vots de majoria, vots conservadors, per cert.
El senyor Azafia ha acabar dient
que la política, que mal Ii interessä,
Ii interessa ara menys que mai, i
hi es contra la seva voluntat,
per deure.
EL SR. MAURA
El senyor Maura, al qual se li
ha demanat la seva opinió sobre el
discurs del senyor Sänchez Romän,
ha dit que tal discurs es el primer
pas per a la formació d'un partit
d'esquerra sense sectarisme, i en el
qual poden formar tots els que
tinguin la comuna aspiració nobilissima de servir Espanya i la República.
Afegeix que subscriu les condicions minimes que fixa per actuar
dintre la República, en la part fonarnental, excloent la separació de
l'Església i l'Estas, que no accepta.
Agrega que la crida que el senyor
Sánchez Romän fa a la classe
jana es un encert. La classe mitjana és rúnica pedrera d'en ha d'extraure Espanya el material humà
que la dirigeixi i la serveixi, si el
regim burgès ha de prevaler.
em dieu de les eleccions
de Catalunya?
— Que diguin el que vulguin, els
uns i els altres; la realitat és que
han triomfat les esquerres, i que
qualsevol espectador desapassionat
i seré pot i ha de destacar d'aquest
fet innegable les seves conseqüencies elementals. Al cap de dos mesos escassos del 19 de novembre,
els fets constitueixen una Neri, que
és de tenir en cornete; perú ni una
paraula mes.
EL SENYOR PRIMO
DE RIVERA
La intervenció del senyor Primo
de Rivera es refereix al programa
de la Joventut d'Acció Popular, al
qual el senyor Sänchez Romän
també es referí en el seu discurs
de diumenge.
Sobre aquest tema el periodista
ha interrogat el senyor Primo de
Rivera, el qual ha dit:
Les afirmacions de la Joventut
d'Acció Popular em semblen excellenta, Perú si la J. A. P. intenta
fer un partit de dreta disfressat de
feixisme, dura en ell el motiu de la
seva pròpia esterilitat, perque el
feixisme es alguna cosa mes que un
vestit de moda, i no pot ésser una
prima d'assegurança que pagui una
eocietat egoista perqué la deixin en
pau.

La U 6. T. i la modificac) El decret de guerra llegit
a les Corta
deis Mata Mixtos
Madrid, 16.—S'ha publicas la segitent nota:
"Al domicili social de la Unió General de Treballadors s'han reunir
amb el secretad adjunt de l'esmentada central sindical els secretaris
de tots els organismes nacionals d'indústries que la integren per a tractar
de la carta circular tramesa per la
Direcció General del Treball a les
organitzacions industrials i obreres
eonsultant-los la seva opinió respecte al que han d'ésser els actuals JoTals mixtos.
Ha produit en tots els concurrents gran estranyesa la conducta
distinta que s'ha seguit pel senyor
Ministre del Treball redactant normes per decret sobre la designació
de presidents i vice-presidents dels
Jurats mixtos i la del senyor Director general del Treball en consultar
«mi a base a les organitzacions interessades abans de proposar cap
modificació en les atribucions dels organismes oficials de referencia.
Per altra part, el termini de quinze dies assenyalat per contestar
les preguntes formulades per la Direcció General del Treball, es insignificant amb l'agravant que finalitzant el termini el 21 o el 24 del
mes que som, segons es considerin
dintre del termini els tres diumenges transcorreguts o no, s'han rebut
el dia d'avui les cartes circulars
de la Direcció General del Treball
amb un gran retard a les organitzacjons obreres residents a Madrid,
i tat fa suposar que abrí mateix succeire amh les organitzacions de pro%r indes. A la Secretaria de la U. G.
• T. no es tenien noticies en un altre

sentit

„En vista de tot alitó, la Comissió

extcutiva de la Direcció General del
..Treball queda encarregada d'informe el senyor Ministre del Treball
deis acorde recaiguts en la reunió i
donar les instruccions que procedeißka a totesies o yes organitzacions
glaciales.*
rehace amb la consulta
•
: l apa els hai_eatat dirigida per la Di. 6, Ganad 41 departament mi, simegi
nisterial que ene ocupa."
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El senyetor. Maña segueix assent adversari del
sistema proporcional... El senyor /lisura diu que
lea eleccions de Catalunya són una lliçó que no
achnot eiplicacions. - El senyor Primo de Riverii
4 r.,4j,
fa frases entorn del feixisme
Madrid, 16. — Un nerierdic del ves
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Comissi

de responsabilitats ha quedat

constituida amb els segnents
senyors:
isiincliel Mirandi.'91.: esanueva, Pujol, Busch, M'orín, Bel-

—

de

1111611 , Amorja, timb
res . Lamamie de Clairac, La u cano, Romero Radigales, Suárez, de Tangil, Giménez de Asúa,

Andrés Manso, Teodomie Menéndez, RIAMOS Acosta, Rey
Miira, Pastoral Gorileru. Ditinasu
Vélez, Mine libitum, De Pablo,
Blanco Turres, Muñoz de Diego,
Palet i Horn.

Els conflictos del treball
—
Madrid. 1 5. — El ministre de
Govertureiú ha dit aquesta marinad:1'mm després de la informarle) pe:retirada per l'Inspector del Treball. eis MillaireS de
Peflarroya l'aviso) desista de la
vaga que es proposaven planleja r.
I ha afegit: Es reben noticies
donant compre de 1;1 situació
angoixosa en q0 es troba el
poble de Fuentes ile Cantos
(Badajoz , , on no hi ha treball
i estan manents de lot. D'ene'
que sóc ministre s'han trames
dues o tres vegades anxilis. Hi
ha projectada una obra Sanithria per a la clesseearió il'itim
zona pantanosa, per lal d'higienitzar-la i entiverlir-la en un
terreny
Em proposo porlar aque.st
assumpte al Consell de
tres de demit i Venre , d'acord
a Inb el ministre tfe Treball, que
por fer-se.

La Comissió d'Incompatibilitats declara March com-

patible
Madrid, 16. — En una de les
seeeions del Ciittgres s'ira reunit aquest metí la ComisSiö
d'InCoMpatibililatS.
En acabar la reunió, el diputar radical senyor Arrazola ha
dit que slavia traelat de la ineurnpatibilitat del senyor Juan
March per al Arree de diputar,
i que després d'una breu discussid s'havia acordat declitrar - lo compatible artes el cirrrer. ja que la Coinissier d'Acres
no havia posat cap ohslaele a
la d'aquest senyor.
A la larda — ha acabal dieta
el senyur Arra7.1)111--eS pls eelllarit el dielarneti a la Mesa de
la Cambra. i ara es el Parlament qui ha de dir lit darrera
paraula.

El senyor Prieto declina
l'honor d'un homenatge
31adrid. 16. — El president
de la comissió organit unir:ira
del vi d'honor cotos a homenatge
de simpatia del partit republica
radical socialista independent al
senyor Indalecio Prieto ha rebut mia expressiva carta d'aquest durrer en la qual, consideranl desproporciona! l'homennlge fins a rompre els límits
i te la seva modèstia, declina
l'honor, bu i agraint-lo en tot
el seu valor.
En viita d'això. la comissió
ha desistit d'organitzar l'heme-

Madrid, 16. — El decret del Ministeri de la Guerra sobre la situació del personal de l'exèrcit
aprovat en el Consell de ministres
d'avui diu:
El decret de 5 de gener de 1933,
reierent a la situació del personal,
en l'any ciue porta de vigencia, ha
El prima par amentari
demostrat la necessitat d'aclarir
per a 1 1 1 1
un dels preceptes, estenent-lo al
personal que no hi figura compres
i delirar perfectament delininats els
Madrid, 16. — Acabada la
drets presents i futura dels que resessió el senyor Alba lis donat
ben l'aplicació de les disposicions
comple als periodistes del procontingudes al dit decret, pel qual
grama parlamentad per a dentà
motiu, a proposta del ministre de
a la tarda, que seria el següent:
la Guerra i d'acord amb el Consell
Dictamen de la Geonissió d'Inde ministres, decreto el segiient:
compatibilitals sobre el cas del
Article primer. — L'apartat b)
diputat senyor Mestres Puig.
de l'article tercer del decret de 5 de
Dictamen de la mateixa Cogener de 1933 quedará redactas
inissió relalin a d'adlniSSiú del
alai:
senyor Joan March per a l'exereici del claree de diputat.
Els generals, capo, oficials i els
Els casos dels senyors Calvo
seus assimiliats, individuo del cos
Solero i Benjumea — ha dit el
de sots-oficials i els seus assimisenyor Alba — han quedat ajo!'lats; cos de subalterns de l'exercit,
muts en espera de l'esludi de
sergents i assimilats, que, com a
preceptes anteriors en casos
conseqüència d'expedient o ordre
semblants.
superior, siguin separats dels seus
Aniran despres els dictämens
cärrecs quedaran també en situasió
de la Coniissió de Marina sobre
de disponibles forçosos, però :toels projectes de Ilei fixant les
mes percebran les quatre cinquenes
forres navals per a 1 9 3%, j
parts del sou i tindran els altres
bre Fabonament d'una anualiavantatges de les disposicions que
ta t al personal passin de la
es detallen als paràgrafs anteriors,
Cornpanyia Transatlàntica.
excepte el de poder soHicitar arDesprds continuará la interrees i no entraran en torn per a la
pellació començada avui sobre
collocació forçosa fins que desels teta del darrer movintent
apareguin les causes que motivaren
anareo-eindicalista. en la qual
les balices en el cartee.
faran ús de la paraula el dipuEls collocats en la situació astat per Gatliz senyor Muñoz i
senyalada en el parägraf anterior
m in ist re de te o ve r n a cié.
de l'apartat b) com a conseqüència
Si queda temps — ha afegit
de l'aplicació d'aquest decret no
el senyor Alba — és possible
tindran dret en cenar a reclamar
que comenci una interpellació
les diferencies de paga que hagin
sobre la intensificació de condeixat de percebre ni a soilicitar
vena a Extremadura sobre la
dret de preferencia per tornar a la
crisi Obrera al eamp.
guarnició d'on sortiren.
Sobre aquests problemes simaArt. segon. — Queden derogats
sien antmeial diverses iitterels preceptes de disposicions anteriel-racione que han (inedia rerior, en alba que s'oposi al que estobes en tina. en la qual intervindran els senyors AleitIO Estableix aquest decret.
pinnars I Diez Ambroelei i la se•-•
Donat a Madrid a 16 de gener
• nyora Nelken.
de 1934.
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II. CONSELL DB MINISTRES

D'AME. — Madrid, t6. — A tres
quarts d'onze del metí ha començat
el Consell de Ministres a la Presidencia, i ha acabat a la una de la
tarda.
En sortir el cap del Govern, un
periodista li ha preguntat com era
que havia acabat tan asnat el Consell, i el senyor Lerroux ha contestar:
—Per alguns quefers d'alguns ministres i perqué jo vaig a dinar amb

alguna companys al dornicili del senyor Cantos.
El ministre de la Guerra ha confirmat el que ha dit el president, i
ha afegit que, efectivament, aquesta
era la causa d'acabar el Consell tan
aviat , pela') que ja s'havia anuncias
que derna hi haura un nou Consell
a la Presidencia, a dos quarts denZum del mati.
La nota oficiosa sobre el tractat
en el Consell dita aixi:
Presidencia. — Resolent la reciamació promoguda pelo senyors de
Aguirre sobre la propietat de determinats objectes existents a la enserie de Sant Ignasi d'Ategorrieta
(Sant Sebastiä), incautada a la Companyia de Jesús.
Decret cedint al Ministeri d'histrucció Pública la finca situada al
lloc anomenat Cruz del Rayo, d'aquesta capital. per dedicar-la a camp
d'esports deis Instituts nacionals de
Segona Ensenyança.
Comunicacions. — Autoritzatit al
ministre per presentar a les Corta
un projecte de llei pel qual es faculta la Direcció General de Correas
per contractar la reparació de colees-Mitínes, fins a rimport total de
9 00 n 00 pessetes, i exceptuant de les
formalitats de subhasta o concurs
les dites negociacions i les que es
realitzin en el successiu.
Indústria i Comete. — Admetent
al senyor Josep Moreno Galvache
la dimissió del cárrec de sots-secre-

tari d'Indústria i Comen.
Nomenant per exercir aquest cmrec el senyor Josep Caros San., ex-

diputas a Corts.
Governació. — El ministre dona
compte al Consell de l'estat de l'ordre públic, que continua essent satisfactori a tot Espanya.
S'acordä estimar els recursos del
scnyor Manuel Paul i Pagés i del
senyor Lluís Vega Ostos, i deixar,
consegüentment, sense efecte les incautaciuns governatives que dels
SCI.13 bias slavia acordat el dia 11
d'octubre de 1932, amb rnotiu de la

Ilei de 24 d'agost de 1932.
Guerra. — Autoritzant el ministre perquè a l'arma d'aviació militar 5 e celebri un concurs de prototipus d'avionetes per a escota elemental.
Projecte de Hei facultant el ministre per a crear batallons de metratadores fins a completar el nombre de vuit.
Decret modiiicant el de 30 d'octubre de 1927 sobre dietes que ha de
percebre el personal que, eti trànsit
per les nostres posicions del Sahara
occidental i Canarics. aterritzi i pernocti als aeròdroms de la zona francesa.
Projecte de Ilei autoritzant el ministre per a la concessió a alguns
caps i oficials de l'exercit espanyol
de creus del mérit militar, amb distintiu blanc, pensionades.
Decret per a donar una nova redacció a l'apartat b) de l'article tercer del decret de cinc de gener

1933 sobre situacions del personal
de l'exercit.
Estat. — S'introdueixen modificacions en la composició de la Junta
permanent d'Estat, i s'acorda caneo.
car-la per a la seva constitució.
Instrucció Pública. — El Consell
ha examinat els termes en que es
troba plantejat el problema referent
a la calefacció dels grups escorare de
Madrid, i sense perjudici de mentenin el seu criteri que les despeses
ocasionades per l'esmentat servei no
corresponen al Ministeri d'Instruec'ó Pública, en el seu desig de contribuir a'Ia millor i més räpida solució d'un problema que tant el pre-

ocupa pel seu aspecte pedagògic i
sanitari, accepta la proposta de l'alcalde de Madrid i s'ofereix per una
sola vegada, davant la situació excepcional, a contribuir a les despeses que es produeixin per al proveiment de combustible per a la calefacció dels grups escolars.
No existint en el pressupost d'Instrucció pública una consignació d'on
sigui possible extreure els fons necessaris per ß subvenir aquestes despeses, caldrä obtenir-los mitjançant
l'obtenció de les Corts d'un cridit
extraordinari que el ministre d'Instrucció Pública proposa presentar a
la Cambra amb la mejor rapidesa,
perú e s sent aquesta mesura d'una
obligada lentitud de tramitació, proposa el ministre d'Instrucció Pública a l'Ajuntament de Madrid que
sigui ell el que contribueixi en
primer serme, i d'una manera immediata, a les esmentades despeses que
el Govern esta disposat a compartir
en el seu de s ig que no subsisteixi
la lamentable sitnació actual.
Obres Paliques. — Aprovació de
la distribució del credit corresponent
al present trimestre per a la continuació de nous ferrocarrils, que importe te milicias de mieles.
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Expel Soldat mort a Figueres
cid :: Nósa -d'eran ConalIng ReoMima :: Noticiad
Girona, 16 (per telèfon). — A Eisucres, a la carretera que mena al
Castell, un automòbil condnit pel ¡ove
Terrés, de allanova de la Muga, el
qual és soldat de queta del batalló de
Muntanya numero 3, atropella el soldat de la quarta cotnpanyia del mateix batalló Juaquim Ortinedo, natural
d'Albacete. Li causa tan greus ferides
que morí al cap de puco moments dingressar a l'Hospital.

— A les darreries d'aquest mes
s'inaugurarà a l'Ateneu de Girona tina
exposició de dibuixos i pintures
nostre bou arnic Josep Aguilera.
També, a la mateixa ensilas, organitzada per la seva Junta, s'ha acordat
celebrar la l'esta del Llibre denguany
arnb una Exposició del Llibre, per a la
qual compta ja amb importants oferiments.
— Aquest migdia el comissari
d'Ordre Públic, senyor Prunés. en rebre els periodistcs els ha desmentit la
tendenciosa informació que ahir publicava el "Diari de Girona", referent
a les coaccions hagudcs, puix que, se-

gons el senyor Prunes, les coaccions
abundaren per les dues parts, i féu
tut el que pagué per evitar-ho.
— La prensa davui ha publicat
una neta deAcció Catalana Republicana, desmentint una informació d'ahir
del "Diari du Girona - , i posant en et
curresponent la participar:Oí de
l'apoderat de la dita entitat al collegi
Suc fou assaltat per robar la docunientacie. Aquesta nota tatnbé protesta dels actes incivils deis quals foren autors els dos partits que es disputen Thegemonia cle la C:11 121 1.
— El Govern de la Gcneralitat fa
públic que les eleccions que haeien de
celebrar-se als pobles on no es pegue-

ren fer el diumenge passat, a causa
de di%ersos motius, es taran el
vinent diumenge, en lloc de dijous,
com en principi s'havia dit. — C.

MANRESA
Visita del senyor Selves :: La majoria d'Esquerra a l'Ajuntament
Noticiad
Manresa, in (per telefon). — A les
dues d'aquesta tarda ha arribas el
cosneller de Governació, senyor Joan
Selves. ha confercnciat amb l'alcalde,
senyor Marcet, el jutge i el cap de les
forces d'ordre públic. Ha sortit novarnent cap a Bareelona.
La seva visita era per tal (le ¡cese arree dels succeseus ocorreguts
ahir a les impremtes dels diaris de la
dreta "El Pla de Bages" i "Patria".
Amb motín dels desperfectes ocasionats a les imprennes dels diaris esmentats, aquests avui no han sortit.
— L'Ajuntament de Manresa estará integrat de la forma següent:
Esquerra Republicana, lo; Unió Socialista, 2; Federals, 2; Acció Catalana Republicana, 2, els quals són els
senyors Vicenç Prat i Brunet i Josep
Torres i Pujo!: Lliga Catalana, 4:
Carlins, 2, i Radicals, 2. La .1.ajoria
del Consistori estarä Ermecla per
l'Esluer , a. Unió Socialista Fed^:als
i Acció "e.atalana.
— Es cansaladers celebraran la
seva festa anual demä, dimecres. A les
dues hi hatmä un àpat en un cèntric
hotel, i a la nit un gran ball al seu
estatge social. — C.

TORTOSA
El triomf de les
Marxa de forces
Esquerres :: Noticiad
Tortosa, 16. (Per tereion). — Han
retornat a la seva procedencia les fríeces de la guàrdia civil que vingueren
per al manteniment de l'ordre públic
el dia de les eleccions.
— Al Ra y ar de Sant Llatzer i a
Roquetes se celebraren ahir a la nit
grans festes per tal de celebrar el
triomf de les Esquerres.
— Ahir a la nit s'entaularen al carrer
de Cervantes, davant l'estatge del
Centre Tradcionalista, unes discussions entre elements republicans i carlins. La prompta intervenció del rapiti de la guardia civil evità majors
mals
— En la si/hilaste celebrada avui, a
l'Ajuntament per a l'aprofitament
la fusta de La Mofa de Capi ha es-

tat adjudicada provisionalment a Josep Perri per 6.ocia pessetes. La del
barrene de Regatxol ha quedas deserta.

MATA RO
El dia de les eleccions
Vieja

Robatori.

El resultat de les eleccions en
aquesta ciutat ha estas de 7.045 vota
el Front Unic d'Esquerres per 6.182
la candidatura de Defensa Ciutadana; pedem, per tant. les Esquerres
un avantatge de 86 3 vots.
El dia no transcorregué tan tranquil con' era .esperat, puix que des
de primera hora del mati ja començaren els aldarulls a les portes deis
collegis electorals, que en alguns
anaren en augment fins a llora de
ranear la votació.
Els partas que han pres part en
aquestes eleccions han desplegat una
intensa campanya. En dina prosa
el bon nombre d'apoderats que sunieve!' 402, dels gneis en corresnonio: 224 a la candidatura de la
Lliga i 1;8 al Front d'Esquerres.

partits es veieren
en extrem concorreguts de gent
ävida de coneixer dades, que ß'anas
ven donant a mesura que es coneixiii resultats dels diierents collegis. A la inane, del Centre Republica Federal loa posada uni pissarra amb el resultat de 'les elecciones Fina a bona hora de la nit
es formaren animad grups comentant els incidents de la jornada, que
també foren el tema de les converses dels llocs de reunió ciutadana.
— La velas frene Casaprim i
Jover, de 64 anys, natural de Santa
Colom. .de Faenero, domiciliada en
aquesta chitar, al carrer de F. Marta, 83. denuncie que sorti de casa
sera a tres quarts de tres per anar
a votar, i en tornar a casa, a les sis
de la tarda, nota la falta de 500
pessetes en metallic i joies per valor de 1.500 pessetes. Es fan actives gestions per tal de trobar els
autors del fet.
— A la Becaptaciú de Contribucions d'aquesta zona, durant els
dies feiners de 111 al 25 del corrent,
s'efectuarä la cobranga en periode
voluntari de la patent nacional dautes crresponent al primer semestre
del corrent any.
—
vei noble dArgentona la
candidatura d'E:que:res assoli un
Com a mesura de precaució,
les actes fins al seu dipòsit a l'Administraciú de Correus, d'aquesta
ciutat, han estat constantment vigilades per la guardia civil. — C.

BALAGUER
El triomf de les Esquerres
La Unió Republicana la guanyat les
eleccions municipals per 46 vots. Heuvos an i el resultat de les tres candidatimes que anaren a la lluita:
Voto

Uniö Republicana
Lliga Catalana

r.o84
1.038

256

Bloc Ober i

•

•

17 -1 s ptler - se el -e s ultat, a l'estatge
d'L'nió Republicana es reuni una gran
gentada, que mostrava una alegria indescriptible- A la nit es destapa xampany i es van pronunciar discursos, i
el Sr. Verdeguee. que encapcalava la
candidatura d'Unió Republicana, digné
emocionadssim que desitjava per a la
ciutat pau, benestar i treball per a
tothorn.
Cal remarcar que en aquestes eleccions votaren 300 persones més que en
les de dipmats a Con, i s'abstingueren
tins 600 votants. Tothom preveia una
eictäria per a la Lliga, degut al fet
que en les eleccions del 19 de novembre va guanyar de mes de 300
vots. La reacció esquerrana vIla manifestat extraordinàriament, i no cal
dir com les dretes han sofert una decenció indescriptible.
No ha ocorregut cap incident.
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De l'Agrupació Excursionista :: El
triomf de les Esquerres
Badalona, 16. -- Denla dijous,
dia 18, a les deu de la vetlla, tindre lloc a l'estatge social de rAgrupació Excursionista Badalona una
interessant sessió de fotografies que
figuraven en la passada Exposicio
Gräfica Retrospectiva.
— La victòria que erren de Catalunya han obtingut les Esquerres ha
estat rebuda amb una gran satisfacció pels nostres conciutadans.
Saben/ que per a diunange s'estan
organitzant diversos actes dels quals
un serä dedicat a la memòria del
primer President de Catalunya.— C.

L'HOSPITALET
Les majories són per a l'Esquerra
L'Hospitalet, 15. — Les eleccions

de regidors se celebraren atub tota
norinalitat a la t'ostra ciutat. Les metes electurals quedaren constituides a
l'hora assenyalada.
La votació ha estat molt mes nodrida que en les eleccions de diputats
al Parlament Espanyol, però cal dir,
també, que en aquelles eleccions es
e des de primera hora, i en els colvol,
legis electorals es podien veure cues
de votants iins a les onze del mate
11 revés d'ara que els votants ho ieren sense precipitacions, i de mica en
mica. Això fa que atenent-se amb
l'aspecte dels collegie, podia sembrar
que la votació seria menos elevada
que en les primeres eleccions.

A11"? O s
Sortl
Resultat de les eleccions
Väria
El resultat de les eleecions a esa,
sellers municipals efectuat diumen
ge ha donat el següent resultat:
Candidatura d'Unió Ciutadans
z.444 vots.
Candidatura del Front Unic 4'4
querres: 1.433 vots.
Candidatura de Lliga Catalana.
592 vots.
La candidatura- triomfant és la del
partit que 18 anys enrera

els destins del noble.
La del Front Unic d'Esquerres
composta per elements joves i non1
en política, ha assolit un triomf con
es pot veure amb l'escassa diferencia de vots, obtenint així el lloc
les ramones.
— La Confederació Nacional d'Agricultors Arrossers ha obtingut del
Govern l'exportació a l'estrange
de 15.000 tones d'arrees. de la qual
pertanyen a la Confederació SA.
gricultors Arrossers, zona de l'Ebre,
2.700 tones. Aquesta quantitat ha de
quedar coberta per tot el dia 17. ej
passat aquest dia no s'U pogut re.
collir tota aquesta quantitat hauri
de posar-hi el que manqui la Con.
federació Nacional d'Arrossers, zona
de Valencia, sota el preu de taza de
31 pessetes els too kg. traientm
d'aquí 150 pessetes per ton kg. pe
cänon d'exportació, cobrant per tare
l'agricultor 29'50 pessetes per 100 14
nets.
— Diumenge a la tarda, mentre
dirigía a un hort propietat dels sees
pares, tingué la desgràcia de caun
de la bicicleta el noi d'aquesta lo.
calitat Joan Nicolau. de 15 anys,
com que anava per sobre la baram
del canal morí ofegat.
Fou tret del canal a les noquea
hores d'haver-hi caigut.
— L'Ajuntarnent de Perelló ha
contractat la música Unió Filhar.
mbnica per amenitzar la Festa Me
ion que celebra aquella vila els dies
16 al 19, del mes que 50271.
— Es procedeix al muntatge d'un
nou local per establir-hi la Caín
de Pensions i Estalvis per a la Ve.
Ilesa, situat al carrer Major Taquee
ta vila.

SANT FELIU
DE GUIXOLS
Municipals :: Els passaports
Altres naves
A proposta del senyor Campe, voce
de la Comissió gestora, aquesta ha
acordat subvencionar ami, 500 pesset t
Ila biblioteca de l'Escota Munieira.
d'Idiomes que s'està organitzant.
— El senyor Bru Gallard i Parcie
arrendatari de la centra frigorífica
de la placa mercar, ha demanat
revocació de l'acord pres per la Comissió gestora de rescindir el contracte per incompliment de diversa
condicions. Sembla que justifica el set
incompliment involuntari.
— S'està inetallant la calefacció a
l'edifici de la Sucursal de la Caixa
d'Estalvis de la Generalitat.
— El Club Guixolenc d'Escacs sin
traslladat al local del Casal Llevante
La inauguració del nou estatge linee
lloc amb una partida de .5 111Mhänitu
jugada pel president, senyor Josep
Saura, el passat disemines.
— Despeé; del trasteas de TOrdre
Públic a la Generalitat, el servei de
policia de frontera segueix a man o "I'
l'Estat. Això motiva, entre altres anomalles, que els passaports, que abans
co despatxaven al Govern civil de la
proeincia, ara han Tesser enviats, oe
MéS dues vegades a la setmana, a
Barcelona, per tal deeser firmare pi
comissari de l'Estat, cap d'aquel' ser.
vei. Convindria que les autoritats de
les nostres comarques es preocupin
que aquestes mokslrcs innecessäries
desapareixin, la quid cosa seria bee
ata atnb sols delegar aquell senyor
la firma en algun funcionar; a les se
ves ordres amb residenzia a Girona.

— El senyor Pum, i Valls, pi- es:'
dent de la Comissió gestora, ha estat
autcritzat per a firmar en norn
Municipi el prestec amb la Caixa
Pensions, l'import del qual, 2oe.000
pessetes, va destinat al cobriment
la riera del Monestir, obra denme:.
hie interés turístic i sanitari.
— 1-li ha el projecte de celebrar
una Rua al fiestee passeig del Mar t1
segon dia de Carnaval. Ens plauri:
que fos una realitat. Tenitit el mine'
passeig, de Badalona al Cap de Crees,
i les dones mes boniques de la COitä
Brava. Doncs nornis es qiiestió d'entusiaeme.

El resultas ha estas el setilent:
Esquerra, 5.004 VO 1.5 . Lliga, 15e3
vols. Radicals, 58t. Ecelerals (escuderos), 551. Acció Republicana, coaligada amb els federals (no escuderos),
409. Comunistes, 68. Total, to.226 votante. El Cens Es de 24.434.
La distribució de les minories, doncs,

legues es dedueix del resultas de la
votació, és el següent:
Esquerres, la inajoria, o sigui 16
llocs. A la Lllga ii orresponen les
dues • minories, de sis i dos llocs, respeetivament, puix que els radicals no
tenen el suficient nombre de vots per
adjudicar-se la minoria de dos llocs.
El manear Eses:sieso ha sefert un
dele detenert p mes grossos de la,
seva vida puntica.
Cal assenyalar. tambo, que els ces
niunistes, en aquesta votació no han
estas tan votats com en les darreres.
Acció Republicana ha estas molt
perjudicada pel desgavell que sotri la
aeva canslitatura la setmana abans de
les eleceions.
Els radicals nimbé han tingut menys
vota que en les darreres eleccions.—C.

MALLORCA
Premi periodístic
Palma, 15 (Per telefon).— ila
mort Jaume Font Monteros, el gol
ha llegat els seus llibres a la Bi'
blioteca Municipal i ha instituit as

premi anual de cent pessetes

que

s'aromare al millor article pubecat
a la premsa sobre divulgació de
q üestions d'higiene privada o pública.
L'alcalde. el president de l'Aea•
demia de Medicina i el president del
Collegi de Metges atorgaran aquest
p remi el 3: de desembre de cab

any.
— Ha mort el canonge Jaume Hanuar.
— Amb assistència de les autoritats foil inaugurada la nova escola
de Son Pirohens. a "'dende.

— SIta llancat un empréstit des.
tinat a la canalització d'aigües i construcció de clavegueres, al tipus del

95 per cent.
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Una part de l'exercit ha proclama')
president el senyor Alexandre Vergara'
L'Havana, 16. - El nou President
de la República de Cuba, Sr. Hevia,
ha arribat aquest !liad a l'Havana.
Poc desprès de la seva arribada.
celebra una entrevista amb el Sr. Mendicta, el qual sha mostrat disposat a
collal)orar amb el Sr. Ilevia i amb
es partas politics
L'ambaixador dels Estats Units,
Mr. Caf fery, ha rebut instruccions del
sea Govern relacionades amb la incautació de les fabriques d'electricitat
cae són piopietat de ciutadans nordarnericans.
Encara miss disturbis
Aquest mati han esclatat a diierents
indrets de la ciutat tres bombes, les
quals han causat danys materials.
Una d'elles fou collocada per uns
desconeguts en l'edifici on estan installades la redacció i els tallers del
periòdic "El Sol".
L'explosió de l'artefacte ha estat
de gran violencia i ha causat danys
de consideració en Vimmoble.
Afortunadarnent. no s'han hagut de
plànyer VICtiMe5.
El Govern, davant l'actual situad&
ha proclama; la llei marcial a la captal.
L'afer del Chaoo
11.1enos Aires, 16. - La Consistió
del Chaco, que presideix el senyor Alvarez del Vavo. ha donat a coneixer
l'informe trames a Ginebra sobre la
sera actuació en el conflicte. en el qual.
desprès de donar compte de les gestions realitzades. conf ia al Consell de
la Societat de les Nacions la tasca
de resoldre l'actual situació.
El Sr. Alvarez del Yayo ha manifestat que era inexacta una informació procedent de Ginebra informant
tue el Govern del Paraguai estaria
disnosat a prokngar Varmistici.
Existeix la creenca que durant la
rresent setrnana podri variar la situació del conflicte holiviano-paraguaiä
conseqüencia d' algunes restions
del President Sr. Justo i del ministre de Relacions Exteriors Sr. Saavedra

Noticies d'Argentina
Buenos Aires. /6. - Pel termini
den any, i a títol d'assaig, ha estat
autoritzada pel Govern la prestació
del servei telefemic d'abonament entre aquesta capital i els Estats Units
r er mediació de la Unió Telefónica
Internacional de Radio.
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Buenos Aires, 16. - Havent quedat acabades definitivament les negociacions que se celebraven per a la
conclusió d'un tractat de tomen entre l'Argentina i Bélgica, hom treu
que d'un moment a l'altre es pro-

heimwehren
El ministre Suvitx an rá a Viena
excepcional gravetat. Actualment es ti
poni neuralgic d'Europa. A fart de la
:ngerincia italiana en la política in-

terior de la Confederació, provado
amb fa finalitat del z iatge de Suvits o
Vi e na, la collusia entre nazis i heimuehren OPO,CiX cada dia

evident,

encara que es vulgui lenir dissimulada
ama la comiclia dactes policíaca.
Alemanya ha concentrat tots els
,,C11$ esforços a Austria, per tal de
procedir, al mis aviot millar, a una
an esió al Reich. Es clar que aquest
jet consumat no pot isser acceptat per

França ni per la Petita Entesa. Les
seres conseqüencies serien itnntediatament calast r bf itpses , i la teína de les
cancelleries per a etitar-les no seria
ras gens

Viena, 16. - La imminent visita
del sots-secretari italiä, senyor Suvitx, prectdida de fets tan significatías coto del viatge dun expert italia
en qüestions constitucionals per a informar el govern federal sobre els detalls de la Constitució italiana, te innegable importancia política.
Es recorda que recentment se celebraren negociacions de caräcte r econienic per a Vaprofitament del port
de Trieste per part «Austria, i com
resultat d'això, la recent visita que
feu a Roma Vea-ministre de la Guerra general Vaugoin, actual president
dels ferrocarrils austriacs. Tambo el
presirlent del Banc d'emissió, senyor
Rienhoeck, aniic intim de Dollfuss,
estigué a Roma, despees cranar a París per assumptes de gran importancia.
Finalment es la observar que coincidint amb l'estada del senyor Suvitx. tambo sera a Viena el ministre d'Agricultura hongares. se .
nyor Kallai. Aparentment aquest
viatge es relaciona arnb la seca par-

ticmació en les negociacions politico-comercials entre Austria i nonada. Es sabut l'inter è s que posa el
Govern italià per aconseguir una
estreta collaboracid entre Austria
i Hongria per una part, i ambdós
Estats junts amb Italia, per altra.
La aituaoleb pedalea de
greo
s:
La situació política va fent-se cada vegada més greu. S'observa que
el Front nacional de Dollfues perd
terreny entre els elements 4'ettrk-

beltle4 eY-1

Japó s'inten• ase p eis

ma dreta, que acusen de debilitat la

del Govern federal respecte als social-demócrates de Viena.
conducta

El cap dels "heimwehren”. de la
Baixa Austria, conste Alberti, acaba
si anunciar que s'incorpora al partit
nacional-socialista austríac, fet que
ha causal certa impressió, i es tem
que aquest exemple cundeixi entre
altres elements.

domicili del cap hitleriä
Frauenfeld, on fa poc temps la poAl

licia sorprengué una conferencia
de personalitats hostils al regim,
s'ha efectuat avui un escorcoll. Els
agents hi han descobert documents
demostratius que el princep \Valdeek, fa poc promogut al cauce de
conseller de la Legació d'Alernanya
i que a conseqüència del descobriment de la dita conferencia, a la
qual prenia part, havia estat posat
a la frontera, preparava en unió
d'elements nacional-socialistes un

complot destinat a enderrocar el
Govern del canceller Dollfuss.

Detene16 d'un cap nazi
L'ex-cap del partit nacional-socialista de Viena, Frauenfeld, i l'exconseller federal hitleriä Schattenfroh, han estat condeninats, el primer, a sis, i segon a tres setmanes
de presó per maneigs nacional-sqz
cialistes.
El prefecte de policia ha internat
a més al camparnent de ‘Voellersdorf 26 hitlerians de Viena, dos
d'ells antics membres del Consell
Municipal.

Demore«

Comuniquen de Grate que a Sehdbach (Estiria) s'han produit violenta
desordres provocats pela nazis.
Uns mil cinc-eents individus, pertanyents a organitzacions hitlerianes,
es congregaren davant les Metes de
la previ demanant que fos posat en
llibertat el burgmestre, que baria natal detingut i conderpnat a vuit setmanes de presó.
Els manifestante s'alsoderisren dele
cape de rorganitsaait, beiniverhen
oficials d Ii gendarmeria
.
local.
Les forces de oficia intervingue.

res per tal de res tablir l'ordre,
després de carregar violentament
.aconseguiren dispersar els manifes-

tante i posar en Bibertat indivi-

dus que havien estat fet gneis:Inda:

411Eko
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pesos velos a Rtíssia

serves.

g

Els comentaris de la premsa al discurs
de Roosevelt són optimistes

lar Roosevelt".

eionaris.

L'esdeveniment és saludat pels (*ditorials corn tina data histOrica de primera importäncia.

aquest sestil,

objecte es collocar la potencia d'adquisicid del dólar al nivell dels mitjans dels pulsos que tenen pendent
el seu deute.
El primer acolliment del Congrés
al missatge del senyor Roosevelt
es favorabilissim. Els demòcrates
són els que especialment s'agrupen
al ‘ oltant del President.
LI Partit Republicà del Senas ha
ajornat l'adopciO duna actitud decidida respecte al projccte de hei
del senyor Roosevelt, que es reicreix a les proposicions monetäries.
Per la seva part la majoria demócrata expressa reiteradament la
confiança que el projecte de Ilei
será adoptat sense cap difioultat.
DeClara010119 de Roosevelt
El President Sr. Roosevelt ha not.nitestat que, al seu judici, el benefici
nominal que obtindrä. cl Govern com
a conseqüència de la deAalorització
del didar, pujana. una suma compresa
entre 3.400 j 4.200 milions de ch.,lars.
En el projecte de Ud relatiu a les
proposicions monetaries, a part de la
cessió al Govern de tot l'or existent
als Estats Units, la retirada de la totalitat de l'or en circulació i l'abandonament de Vor fet moneda, es preveu que la Tresoreria quedara autoritzada per a adquirir, amb l'aprovació
del President, una quantitat qualsevol
d'or. tant als Estats Units com a l'estranger.
El secretari de la Tresoreria podrä,
aixi mateix, vendre er als Estats Units
i a l'estranger, i, a fi d'estabilitzar el
curs del canvi, pocha adquirir o vendre o descomptar >free, xecs i altres
efectes de comerç o altres proves que
demostrin l'existencia de deutes.

La commemoració
de Leopardi

Paris, 16. - Els Comitès
d'Associacions de Premsa francesa visitaren el President del
Consell per tal de Iliurar-li un
ordre del din protestant de l'intent de reforma de la Ilei de
Premsa.
El senyor Chautemps els ha
contestat que eslava disposat a
acollir tots els suggerirnents
que li siguin fels per tal de facilitar la ràpida repressid dels
calumniadors en el seu desig
de no coartar en res la llibertat
de premsa.

La princesa de Polignac

ferida
Londres, 16. - La princesa

Polignac, hereva de Mónica,
ha resultat ferida a conseqüen_
cia d'un accident d'aviach5, i
calgut hospitalitzar-la.

Canonització de Dom Bosco
Ciutat del Vaticà, 16. - Durant un Consistori semisecret
que acaba de celebrar-se, tots
els patriarques, arquebisbes i
bisbes presenta van votar la
calionitzacid del venerable Doin
Bosco i Pirretti i de les benaventurades De Mareillac i Hielt uela.
El Pontifex expressa la seva
satisfacció per la unanimital
dels vote i anuncia que les ea nonitzaeions tindran lloc en la
forma segiient: fi de mere,
Michaela; II de naire, De Marcillac; 19 de mate . Pirrelli, i
el primer d'abril. Dom Bosco.

solemnitats literäries commemoratives de Leopardi. Es sabut que
Leopardi va morir l'any 1837 i va
passar els scus darrers dies en una
vila d'aquesta ciutat. Ha estat en
aquesta vila on han començat les
solemnitats literàries del cicle Leopardi que durará. fins l'any 1937.
Ha pronunciat un discurs l'acadernic senyor Artur Farinelli. Han assistit a la solemnitat literària els
prínceps de Piamonte.
Giacomo Leopardi morí prcs-isanient
al fobie de Fuorigrotta, a casa del ser;
amic Ranieri. La vida del cantor d ,
l'amor i de la mort s'extingí d'una manera un sic misteriosa, que donh pes a

rumors d'ernmetzinament.
Cont que l'Església havia condenutat
les sezes obres, no li fas conced:do sepultura al temple del poble, on solien
isser enterrats els mor* de ceinEcid,
i aleshores ii fort erigida una tomba
a la pina on hi ha l'esgiesio, davant
la porta,
is del cas fer la biograf la del
gran poeta: observen; nomis que na
es Pot dir d'ell que los ates, per.) el
sea esperit independent li fria rehallar
tata imposició espiritual o material.
El seu taranna, dones, un s'haura pas
solmts o un rtgim dictatorial.

El

Senat italiä

aprova el pres.
supost

Roma, 1 Si. - El benat ha
aprovat el pressupost d'llisenda. En el discurs pronunciat

amb aquest motiu pel ministre
del ram, aquest ala n'ostral
escèptic respecte als resultats
de la Conferencia Económica
de Londres, i lia a fegit que no
ha arribat cl monient de pro-

Les compres d'or
La R. F. C. va cessar ahir a ring<tia les seves compres d'or a l'estranger.
En anunciar la cessació de la venda de certificats en or de la E. F. C.,
el Sr. Jesse Jones. president del dit
organisme, ha manifestat que totes les
a;cinisiciors d'or que haque,sin estat
irneiades a l'estraaper abans misdia d'ahir teman completament acabades.
També seran denudament atesos els
certificats de l'Oficina d'assaigs de la
Casa de la Moneda per a l'or norament extret. sempre que hagin estat
Ilitrate abans de la mitja nit dahin.
El Tre or prendra al sen cierre l'er
de la R. F. C. d'acord arnb les condicione que no han estas fixa4e, encara
def initivament.
El senyor Morgenthau ha anunciat que, a partir de demä. tot Vor
extret als Estats Units sera adquirit per la Banca de Reserva Federal,
en comptes de fer-ho, com fins ara,
la R. F. C.
L'esmentat Banc abonara l'equiva_
lencia en monedes d'or.
La Banca de Reserva Federal de
Nova York, que Es l'encarregada
d'aquesta operació, pagara Vor al
preu de 3445 dòlars, menys els conrespononts drets fins a non avis.
::
Vaga
Wilkes Barre (Pensilvänia) 16.Slan declarat en vaga quinze mil
obrers de les mines de carbó d'aquesta regio:).
La causa d'aquesta vaga es troba
en la discussió entaulada entre dues
societats mineres, que pot afectar
als jornals que perceben els obrers.

Continuen
negociacions

les

tranco - espanyoles
París, 16.-Les negociacions
comercials franco - espanyoles
tonlinuen el seu curs nornial.
L'sictivilat de la Delegad()
espanyola no es limita a acudir
els seus menibres a les (liarles
reunions que se celebren amb
els delegats francesos, sitió que
es posen en contacte anib els
Ineffibres de la Cornissió assessora d'exportadors, designada
pel Govern espanyol per a auxiliar els °rinitis de la Delega-

La dita Comissid assessora
ha esta!, ampliada amb un re-

presenlant de les indústries de
la seda.
El presideill de la Delegacid,
senyor Badia, marxarit dema
cap a Madrid per tal d'informar

el Govern del curs de les ne-

gociacions i tornarä a Paris
d'ad a dos dies.
n• n• nn•n

Primitiva Miau)

roció Pus al eetembre, qua* es remuele( la Comissid. Aixa co fa 'cacle. El
Consell de lo Lipa té iota els poder,
que calen. Es com pres gas no es vldrd
fer esperar mol: de irnos a Raseia
en fonlicanehra abatas d'obrir-li lea
portes de la Lbga, on la ~a entrada
constitneix un adveniment d'enorme
importancia, tant des del psolt de vista
polític com per a la mateira S. de N.
Cal notar, lambí. , que el D'aren, holandés ha enviat uno nota en dejen»
del pacte de la S. de N., amenaçat
de reforma per alguns gavents rece-

permanent del dólar amb respecte
a la lliura esterlina i el franc.
Ha afegit que mentrestant es dedicarà a la desvalorització definida
i permanent del dólar, i que el scu

discurs de Roosevelt, i
diuen que s'ha inicial l'era del "Dó-

comentar el

..-.-

El Sarre i la S. de N.
Sarrehruck, 16. - Eis periódies de la regid, comentant la
invitació del Consell de la Societat de Nacions, adopten el
mateix punt de mira que la
premsa do Berlin, que rebutja
lambe la invitad() del Conaell.

"Saarhrucker Zeitung" diu

que- rúnica titanera de fer reIlaitier la confianea de la lesbiacid del Sarre en la Socielat

Nacions seria donant a les deliberacions do Ginebra un esperit d'objectivitat i Ileialtat.
- El Frost Multe del Sarre,
aixi cot» la frarció socialista
del Landesrat, han trames al
Guisen de la Societat de Narions un ducument en el qual
s'esmenten els nombrosos casos que estableixen, segons els

loe
de N.

a Ma r Pode emesUni tele
da aire e viiititoltnent lo demanda rtu,1
sio podria ¿asee presa en candil&

Op t imismo de la Premia
Els diaris consagren grans espais a

Napols, 16.- Han començat les

La reforma de la llei de
Premsa francesa

v.

16. - Parlant del
seu missatge al Congrés davant els
periodistes, el senyor Roosevelt ha
dit que esperara l'estabilització
Washington,

e

d
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Rooson t declya quo s'elfo
él dókr respecfe a
la lliura i el franc

lielsingfors., 16. - Se sap
que el Govern de Polonia ha
sondejat el de Finlandia per st
saber si esta disposat a consentir a sumar-se al Pacte de
garantia de neutralitat pronocedirà a la firma dels corresponents
sal. per la U. R. S. S. i Poblana.
instruments per representants dels
Si bé els altres Estala baldos Governs.
cänics no havien contestat eaA aquest respecte hom assegura
legöricament, tampoc pot dirque existeix el propäsit de concertar
se que haguessin rebutjat la
un altre tractat igual amb Holanda.
Buenos Aires, 16. - Degut a haproposta. En CalIN t, I,'tttlititdttt
ver-se aconseguit establir en deguda s'ha mostrat rotundament opoforma la prestació d'auxilis, es norsada, i ha declarat que el seu
Estat es bastant fort per a demalitza la situació a les zones afeefensar-se, i que el proposat
tades per la catàstrofe de Mendoza.
havia
experimendel Pacte de garantia resultaria
La crescuda que
tal el riu Diamant disminueix a poe superflu perquè la independencia i la neutralitaf de Finlandia
a Poc.
no estan amenaçades.
Segons han manifestat els tècEl diari “Unsi Suoini", ergan
nics que han recorregut la linia del
deis conservadors. s'estranya
ferrocarril transsandí, els danys causats pugen unes cinc-centes mil lliude la preOenpartó que el Gesten,
sostiene )1eneistra per Fintanres esterlines aproximadament.
di.s, meittre simullaniament els
Una guàrdia felxIsta?
elements comunistes treballen
Montevideo, 16. - Amb el fi de
a l'interior del país per minar
defensar i fer mes efectiva l'acció
el règim actual de Finlandia.
del Govern, el Directori del partit
Helsingfors, 16. - Un diari
herrerista ha acordat organitzar una
fa notar el creixent interés que
força ciutadana que actuara sota el
posen els circols militars del
nom de "guardia cívica".
Japó en els Petits Estals llinde
la
cris'
Soluold
dants a l'Oest de la Unió de
Río Janeiro, 16. - Havent-se
Repúbliques Soviètiques. nixf
acordat que el President, senyor
cum en els paisos escandinaus.
Vargas. adoptes les mesures mecesActualment - diu - es (roba a
säries per tal de resoldre la crisi
Esthnia un capita d'Estat Maministerial, aquesta ha quedat solujor Pip ones 1 a Hetsingfords ha
cionada reintegrant-se als seas llocs
arribat tamhe un comandant de
tots els ministres dimissionaris, exreabren japones.
cepció feta del senyor Mello Franco, que exercia la cartero de NeEl Govern espanyol redueix
gocis Estrangers.
L'Havana, 16. - Aquesta les tarifes duaneres per als
tarda ha prestat jurament cont
automòbils anglesos
a President de la República el
Londres, 16. - Al Foreign
Hevia.
Caries
senyor
que. el Govern
L'Havana, 16. - Al "Campo Office s'anuncia
espanyol ha concedit als autoColumbia" ha estat proclamat
de procedencia britanica
president de Cuba, per una part mòbils
la mateixti reducció que als
de reabren, el senyor Alexandre Nergara. Aquesta resolució francesos.
La nova mesura tindra efecte
ha estat presa a causa de la
d'octubre
seva ineonformitat per la per- a partir delenprimer
aceptar l'oferta
de 1934, i
sona del senyor Hevia.
entenTots els funcionaris palies el Govern anglas &ata a
de
s'han declarat en vaga de bra- dre que es reserva el dret
ços plegats com a protesta con- formular noves observacions,
en la clàusula de na.'
tra la dictadura del coronel Ba- basant-seafavorida.
cid mes
tista.
Es diu que el Govern del Ganada ha fet les mateixes re-

La situació d'Austria esdevé
greu a causa de l'actitud del

La situació d'Austria eldcze d'una

-1

La ere

Halo:» so és eta docta: ni iota.
gible, però qae ea opiriió del
Govern, les critiques forme:dad
darrerament no soim irrefutables.
Acaba la nota demostram la falte
de fonament de tetes tes osridessoll
¡des sobre agnert Pacte
Out fui' adiada? u va
Parle, :6. eerelee pelítid
es tren en general que l'anstnciadal
entrada de Rússia a la Societat
Nacions, encara que ha estat mesh
ben rebuda, es considera premat ura.

Es la pritne,a intervenció oficial en
i es molt signifieatiu.

Se sap que la Combatid de la Sociatat de Nacions, que és l'única que
té qualitat per a entendre en la
qüestió, no es reunirà fine al tete
bre vinent.
John Simon, a 01r:obr.
Londres, z6. - En acabar la red.
nió celebrada avui pel gabinet,
sabut que el ministre de Negocia

Berlín, 16. - El Govern del Reich
ha enviat aquesta tarda al Consell
de la Societat de Nacions la seva
resposta sobre la invitaeió que se
li ha fet de participar en la reunió
del Consell que ha de tractar la
qüestió del Sarre.
Als cercles generalment ben informats s'assegura que la resposta
sera negativa.
La premsa alemanya fa notar que
no es gens probable que el Govern
alemany participi en tata deliberacions, ja que, com es de creare,

no volara crear un incident, en
aquest cas isolat.
El Consell de la Societat de Nacions -afegeixen els periòdics- pot
ara demostrar la seva neutralitat
portant-se lleialment vers Alematuya. Aquesta no té cap raó per a
descarregar el Consell de la seva

responsabilitat.
La "Volkische Beobachter" diu
també que Alemanya no es troba
en condicions per a aceptar la in-

vitació que li ha estat feta, i aquesta informació negativa ha estat confirmada per una nota que té carácter oficiós, en la qual es declara
que en l'assumpte del territori del
Sarre la Societat de Nacions ha de
limitar-se a complir lleialment
rectament el Mandat que té

i correbut.

La situacI6 del Barre ::
Ginebra, 16. - El Secretariat general de la Societat de Nacions ha
pubicat el test de la petició formulada per la fracció del front alemany
del Consell Consultiu del Sarre a la

Societat de Nacions, i la contestasenyor Knox, cap del Go-

cid del

vern del Sarre.
Del primer dels dits documents resulta que els autors de la petició neguen exactitud al quadro de la situació política del Sane, delineat per
la Comissió de Govern en el sea

darrer informe dirigit a l'organisme
internacional de Ginebra.
En transmetre aquesta petici6 al
Consell de la Societat de Nacions,
la Comissió de Goa= del Sarre declara que si no ha d'emetre el seu
judici sobre els esdeveniments política que es produeixin fora del San-

pot romandre indiferent davant de les actuacions subversives
d'un determinat partit politic.
La Cornissió de Govern fa conata n que el terrorisme denunciat, el
boicot i la perseució contra els jueus
i els adversaris política pels nacional-socialistes del Sarre prenen tals
proporcions que la dita Comissió
rep gairebé diäriament queixes procedents dels centres de població

re, no

mis diversos.
El partit nacional-socialista,

organitzat clandestinament, assumeix
funcions governamentals, dirigeix
crides a les autoritats comunals i

directament amb les autoritats alemanyes, formula peticions
de naturalització i es lliura, per 61tun, a altres diverses activitats de
diferent caräcter.
A pesar d'haver estat prohibides,
les organitzacions nacional-socialistes de carácter militar subsisteixen
i executen sistemàticament exercicis
comunica

militars.
En un document trobat a un funcionan nazi, declara que estä en con-

dicions de proporcionar, en un espai d'algunes llores, en cas de peral, mil cinc-cents hornee, amb autos-1161)as i motocicletes.

Aquestes organitzacions nulitaritraes, perilloses particularment al ter-

ritori de plebiscit, no existeixen solament al Sarre.
En aquestes condicions, la Comissió de govern del Sarre expressa la
convicció que no slian d'atenuar de
cap manera Ics Ordenances per ella
prornulgades i que la Comissió faltaria al Sea deare arnagant al Con-

sell de la Societat de Nacions la sicedir a una reforma fisektl.
tuació que existeix al Sane des que
seGovern
La
política
del
Troballa de tombes
el partit nacional socialista descab.
gneis
essent
la
definida
en
el
seus signants, la pressió caer- della una labor important.
romanes
mes de maig passat.
cida damunt la població del
Prohlblekt de ter santTrento, 16.-Les excavacions
Sarro pels narional-socialistes
El Ball d'Itàlia ha comunicat
empreses en aquesta comarca que des del 31 de desembre al per ruitja dei terrorisme i el Pernea
Sarrebruck, 16.- La Comissió de
han dental, per resultat la leo10 de l'actual, les secos reser- hoirot.
baila de nombroses tombes ro- ves d'encaix or ha auginental
gorrrn del territort del Sa"e
En aquest doeurneni s'expuso
n-mes que contenen eümelets de 7.091.665.000 a .V.)3.808.000 la conducid que aquesta pres.- prohiba l'entrada al dit territori del
en perfecte esta! de 'conservalires, per() que el papel . mone- sitS anihila Iota Ilibertat d'opi- cap del partit camperol alemany, von
ció.
ni6 i de v'nt, i fa, por tant, i llu- Rubonava que anava a donar una
da ha minvat de 13.243.000 a
seria la llibertat del plebiscit confutada sobre el que projectava
13.180.5i8.000 tires.
instituït , pel Tractat de 'Versa- el Partit Nacional Socialista.
A (ola la Itàlia Septentriunel
Visita a unes casernes
Holanda a favor do la
.•
Egtrasburg, 16. - El Sotta:' es deila se»tir una o»ada de Iles.
-Esperem - acaba dient - eml•tat d5 No°10^8
secretari de Guerra, senyor Guy fred tnolt riguruea.
Ginebra, 16. - El secretari de la
A MOdenti el terna/1.10T
que el ',tajara sigui 1 erino , s
de le Chambae, ha visitat els
sahumad a partir del niontent Societat de Nacions, senyor Aveno!,
real lo gratis sola ser)).
,nona edifieio per a aquarteraha rebut del Govern holandes una
,.11 que lt•i- e ‘ oullehms do Ililier, ment de Bilhe. Ha derlarat que propteSiena, s'llW dbservat
Ilota relativa a la revisi/, del Pacte
% ta t i sierro ilitt, posud('s pel
no existeixen els defectes de presencia , ne u:anadee de
•
rom a liase traque:Me de la Lliga.
Icotistrucció de qui, s'havia par- i a C.o5euti l, , 11 phint hit
d'ebsar
En aquest document es fa resuleto ,s -Iln
imaurntit
je) aranow.
¡lut i , que han 'Motivat la visan Iduit (lima
11,1
tar
que
el
Pacte
de
la
Societat
de
'•
"
.uoit icaLlat."
¡cla,

Estrangers Sir John Simon, sortirà
demä al mati d'aquesta capital es
direcció a Ginebra, per a prendas
part en els treballs del Comen da
la Societat de Naden&
Una contertmoia do lasdarlaga
Ginebra, 16.- Demi anibari
aquesta capital l'ambaixador d'Eso
panya a París, senyor Madariaga.
A la nit, al Saló de Reformes, do.
narä una conferència sobre el temas
"El que poden esperar ela obieg

del desarmament”.
L'actIvItat d'ahlr te
Ginebra, sa-Tal mm ebavia anuo.
ciat, no s'ha celebrat avni cap re.
unió del Consell de la Societat di

Nacions.
En canvi s'han rennitt
El Comité encarregat d'estudiar In
collaboració técnica amb . Xina.
El de l'establiment deis sirians a
l'Irak.
L'encarregat d'estudiar els infor.
mes emesos sobre el problema dd
Chaco.
A la reunió del primer

deis dita
Comités ha assIstit, per Espanya, el
vescomte Mamblas, i a les almea el
senyor L6pez Olivin.'
El Comité del Chaco camba 41
informes rebuts respecte als reíoss
eos realitzats pel Govern argeng,
com a membre de la Lliga.
Després el Comitè ha començat
l'examen de l'informo que ha dele.
rar al Consell... ••

El govern anglbs
examinara l'actitud
d'Anglaterra en la
qüestió del desarmament
Per fi a Londres han vist ciar ave
rectitud del ponerlo de Berlín no d'ira

marge a esperances d'arranjausted ese
la qüestió del deranisawsent. El
fy Herakr, que Es nordriament Hl>
rafeb, diu que Alenianya vol mas!
tenipir, o fi de preparar els ante an.
mantents i que dintre sus meros «adra
una aviació militar tan forte) eme la
francesa. I airé que diu se ¿inri, al
Foreign Office no de*" ignorar-ho.

Anglaterra sembla fumes Pres cm>
ciéneia de la gres responsobilitat qua
Ii pertoca, i és fatil de preuevre pul
l'aProvació que ha eoneedit al nema
randum franch es traduirä, re de.
nitiva, en una entesa per a IPia come
nitat d'acció.

Londres, 16. Els membres del
Govern han celebrat aval un Corleen
molt important, que ha estat dedicat
al problema del desarmament
A conseqüència de la manca d'una
contestació d'Alemanya al memorandum francès, la deliberació ministerial

tenir tota l'extensió que han li
concedeix.
No obstant, sembla que els ministres han estudiat l'actitud d'Anglaterra respecte d'aquesta qüestió.
Deolaraolone de Handerson
Londres, tó. - El President de le
Conferencia del Desarmament, settyor
Henderson, poc abans de sortir cap a
Ginebra, ha dit que caldrà realitur un
no va

gran esforç si es col que la reutti6
arribi a obtenir resultats positius,
alió que fa referencia a l'afer del des-

arrnament.
Referint-se dentaria a la data en qui
caldrit que es reuneixi la Mesa de la
Conferencia, el Sr. Henderson ha deelarat qtre la dita data sed ä fl esda
la reunió que divendres
Comité executin.

celebrar el

El premi de la revista

"Scientia"
Roma, 16. - El premi 'de
10.000 liras concedit per l a
revista "Scientia" al millar assaig sobre el tema: "Evolucte
da la noció de teraps", ha salat
concedit per mensa iguala a
l'Itali à Giergl, de la Univareltall
de Palerm, 1 al polenta
virski, de la Universitat !la
Ibnia.
Es presentaren 95 treballa
procedents d'Ità lia, Franca
Alemanya, Anglaterra, Estala
Volts, Pobbala, Anatrla, *fin%
Muela, Luititab.." Ateldeall
'
1 Austria.
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eitrilitsts bàrbares
estat deplorable que la magnIfiC0
victdria de la coalició d'estIsterres
hagi anot barrefadd amb la Madrid
del, incidents del correr de Cao. Tota
els eleetors que ¡'hi von ¡robar, comp, tan1-hi ele dele parta, srionijants i epa- 911/14Meet olavorite per ¡a conducta
.rirdkatfie adjsaas, tuterventore i apoderats, en parlen amb mi (MULTA,: j jusuperable fàstic. •
¿A quin cervell privilegia, li va
cedrrer la idea d'aquesta obstrucció
vergonyosa? 3l 'agradaria conóixer-lo.
La idea te ele . palier detectes que
Pot tenir: is ineficaç j is escandalosa.
Evidentmcnt, amb aquesça
~Jadie. ° envere els electors i envere
SIs documents que exhibeixen, a //li$ a
inh d'exasperar tothont, incuniegueix
que els primer: de retirar-se de la cua
siguin precisament ele que anaven a
votar el partit aparentment afavorit
pel sistema. En canvi, la goa que va
a votar contra el parta aparento:lela
afavorit troba noves pi-ces per a augmentar l'espera, els Petards i les irispe r tinóncies. 1 acaba per votar.
Din: la tremola electoral, el sistema lag:testa obstrucció público i ¡'ro.
caç resulta mol: inferior ale entice
sistemes dusurpació del sufragi aseas
pa caciquisme. Es una reculada, no
eni pro gres. Es un ¡oc d'infant: barbare, M10 Pas uno maniobra fino i subtil con' la que han rcalitsat en temps
no Iffe1,510 IlunyanS el: selle partas que
elan succeit en Thegcmonia de la
ciutat.
Suposerda que després de l'assaig
realitsat al mes de desembre, aleshores
de les clrecions legislatives, ningil fan
prou insensat per a reincidir en aquest
frie sorollós i inútil. Però es ven que
l'oficiositat d'alguns organite.adors subalteras es una cosa terrible!...
Per sort, la bona voluntat i el seny
dels votante esquerristes ha adula
proa voluminosament terqUe la gesta
dele "organitsadors" del correr de
ePieodi condrentaCasp resti com
Perb que 00 pot enfriar la magnitud ni la Atreva del resultat obtingitt.

Servei Meteorolägle
de Catalunya
SITUACIO OINIRAL /11111081,1111CA
OMUISSIPII e LIS 11Cll 4111.
14 DE 44,111111 De 111:4
Das d'ION& I nord-oest do Feasga fine al nord d'Europa dominan
pressloas bilis*, amb dos centres

da m'airoso, aftuata Pan • los aletea da Noruega t Peltre a Italia.
ConatallentMent, el tomos ha @enalijaras • Europa I plus a /ranga,
amb venta forte del nord-oest, I nena a lea roglona alpina., a Traeoslovesula I • Donan..
A la PenInsula Ibérica hl ha
pressions altas gua donan lloe •
Den temas, inmola • Andolina.
• Extremadura, on, d'out a la mana da gradlent, hl ha bolres, I ale
Plrentus orlentalt, on bufen Yente

A

CITA? OSL /TM%
CATALUNYA. A LEE VUIT
las comarques da Croma I cura

alt vibra SI ha ligan, nOvIlls, I en
can vi a la rufa del pala al cal

este completsment sera,.
iota la Influencia do la d'erastio barométrica d'Itilla s'han atablen venta forte del n'ami a la
3eate pl
, a les oomargues
de Tarragona I a les golee da ra-

beo.

Tem
mlnlma d'arel, a
NOrla, 5 grao *ola loro; prole
do nao, 145 morse
sondatges do l'atmósfera
Mural fato • Torteras assenyalen entro ole mil i dos mll matra. Valgoda un fort corrent g ol nord.
isst, aMb volocItats mItJanas de
60 • 100 guilemotrell por hora.
(Lea ontervaelons del tempa a

Barcelona , a les set. van a la Capçalera se la p rimera pelona.)

El Comité del Carnaval de 1934
ha pres l'acord que el primer premi
dels Concursos de la Rua sigui de la
quantitat de cinc mil pessetes, i que
eta altres el segueixin en importancia, i té la impressió que enguany podrá oferir premis més importants que
en anys anteriors. Tumbe s'ha dirigit
a diverses entitats de Barcelona sollicitant prenis per augmentar la theta
dels que ofereix el Comité per als
Concursos. Avui sera repartit el cartell anunciador de la tradicional Risa,
la qual se celebrarà al Passeig de Gracia les tardes dels dies ti, 12 13
del mes de febrer.

Corles SOLDEVILA

ELE E0181LLS DEL IlDHE
..¡Atenció, els que volen
casar-se.
Es completa:1*ns injust que quanta solteretes moltes jovenetes que
tota la seva vida han alimentat la
illusió d'un matrimoni ¡die. A moltes d'aquestes jovenetes els està passant seva hora" perquè, en ei sets
camf, no es creua l'ideal en el
qual han vingut somniant i esperen,
algunes, inútilment. No obstant, la
cosa té la seva solució.
Totes les noies, siguin de -la classe
o condició que siguin, tenen al món
destinada la seva altra rneitat. Només
és qüestió de trobar-la. Com ?...
La solució, senyoretes, és, avui
per avui, un secret, pera la saludó
existeix, i no tardará a ésser-vos revelada.
Existeix una pellícula que posseeix
en exclusiva Selecciona Capitolio que
es titula "¡A casarse, muchachas!".
Aquesta pellícula conte la solució.
Aquesta pellkula demostra präcticament cota la dona, i àdhuc l'home,
pot colear la seva altra meitat.
Gracies a aquest film, la dona o
¡'borne pot mostrar-se extremadasnent rigores per a escollir el que
ha d'ésser el seu company o la seva
companya per tota la vida. Pot exigir quant a ella o a en li apeteixi.
Bellesa, elegäncia, fortuna, etc...
La pellícula ho demostra eneacament i ensenya la forma com ha
de procedir la persona que vol casar-se.
Per abaa la pellicula "iA. casarse,
muchachas!" ha tingut a tots els
paisos on ‚'ha projectat una gran
aceeptació i a molta cinemes
projectat dues i tres vegades perque
moltes persones que no la van veme
en la seva estrena van reclamar a
l'empresari la seva reposició.
Però, ultra aixè, "¡A casarse,
muchachast", penteula admirablement interpretada per Remate Müller
i Hermann Thimig, conté un argument gracias i amable que, al manetz temps, farä Rendir l'espectador
d'uns moments felicissims.
lAtenei6 a l'estrena, dones, les
perecmes que vulguin casar-se!

A MORET DE MAR
(011101111)
CUNA «MI “TONItt CANIPS411.0.
per ii tnataltt ntrytesto Oltetsle I tOil•
emano Teletoo 10 Monte eireetet•rettdent: DOCTOR U. IIIERNAT i CARA/1 B. • Per a Enormes, g reses vel a
lo mustia aisles o a IIMICIMUNA, lis
d1r101011111, do Oustre a en 44 le urea.
, a la 41$4., eh ¡Manteen. n. • 3, ler,
4/1111111111111~11011~1•11111311.1~111118

ø3z,

tots els dijous
«MIRADOR»

cenote

»Tal 114 ADULT8...
han de saber que la mejor part de les
seres dolences es deu a que la seva
sang no circula be.
Per efecte de mala, circalació sobrevenen aquestes horribles migranyes,
apestes sufocacions, inflan passatgeres de les extremitats (bravos i carnes), varices i fenamens congestius
diversos que ataquen l'home a tota
época i la dona q partir de certa estas.
Per a corregir aquests trastorne es
requereix un rentat ne r kete deis
i
dels vecina i Mis%
de qué es troba carregada la sang.
A manera de dutxa interna verifica
rUrodunal un filtrat perfecte de la
sang, un rentat complet dels trisits.
La sera acció és font de vigor i energía per a l'organisme, deu inc.gotable de salut.
Una cullerada d'Urodonal dissolta
en un got d'aigua en aixecar-vos mastindrä l'equilibri de la vostra salut.
El vostre cos recobrará el vigor. El
treball us será una distracció mes.
L'eminent professor doctor lal. Bellido, catedrätic de Terapéutica de la
Facultas de Medicina de Barcelona,
explica cm s isits aconseguits co aquel.
La forma de tractament, resumint-los
en les aegnents paraules: "1.:Crudonal
una feliç selecció de latinees que,
en els casos indicats, que san nombrosos, obra beneliciosament sobre la catabelia i l'eliminació de les purines."
Ele Laboratoris de l'Urodonal,
Apartat 718, Barcelona, U3 trametran,
gratis, l'obra del doctor Duma& "La
Medicación del Hogar", si teniu
teres a rebre-la. Aquest manual de les
famnies conté dades precintes sobre els
mitjans per a conservar la salsa.

La Societat d'Atracció de Foresten
d'aquesta ciutat celebrará la seva junta general reglamentaria dc uncís el
día 23 dele comente, a les set de la
tarda, al seu estatge &acial (Rambla
del Centre, 30, bajaos), a la (alai sön
pregats d'assistir tota els mes associats.
El vinent diumenge. dia 11, a les osare del mall, tindsä thez a l'OrK Gracienc l'assemblea general reglamentaria dels socia de la Comissió Delegada de Gräcia i Sant Gervasi de l'Assatiaeid Protectora de l'Ensenyança
Catalana. Entre altres aesumptes, figura a rordre del dia la renevacid
total de arrees.
El comissarl cap (te la Delegació
Especial del gavern de la República a
Catalunya, ¡layar Eduard 3Iataa
Cuesta, Iris cennmica que ha pres
peeteetid del cirree, I ens ofereix,
amablentent, els seo servels. En
agrair-li ratencie), II desitgem força
encerts en rexercict del carree que
ha estas conferit.
Es convoca per a aval, a les 2130,
de primera conveeatörla, i a les 22.00.
de segona, tots els socis d'Amo Popular de Barcelona, al Casal dels ESporte, cures de Cosen de Cent, 363,

mor discutir les addicions al Reglament
si hi ha tome, bes condicions per
les quals hamaca de regle-se les fusil.
res beques que ha de donar Acre Popular per obtenir el titol de pilot
aviador,
El dissabte de Carnaval tindra nao
al Circo' Eqüestre un ball de nit, en
el qual pudran cencerree ele senyots
socia que s'hi inscriguin, Itur familia
amistats amb tes ecieguadea invitacions de ia junta ce Luyen que es
facilitara:1 a Secretaria, i que donaran
a llurs posseidars dret disaistencia
a la iota i al buffes. Les mayores i
senyoretes haurarr danar amb mantons, i els senyors arab vestit d'etiqueta.
La Delegació d'Hisenda ma assenyalat per a avui els segnents pagamenta: Concepció
480 pessetes; Mermé 4..;3.4o; Lugeni
Nomen, 25u; Josep lraitzu, 743277;
Adininistració nIe Ludes numero a,
35.0001 AdniinistraciU da Loteries número 16, 15.00 0 ; Adinimatració de Loseries número 20, 15.05e0; Administracié de Luteries número 32, .43. 000 pesmies
La Comissid d'Esbarjo del Centre
Comarcal Lleidatä fa avnteat a tots
els seus asso.ials que han cuaencat
eh trenas d'urea:u:recio del tiran
Ball de Lbs:res:es que sesera lloc al
Teatre Caseta 1:0n11eä el proper Me 12
de febrer. dillurrs de Carnaval. Les
llotges i seients poden encumanar-se
l'estatge del Centre Camareal
ti, Ronda de la l:niversitat, i primer, primera, tosa eis dies, (.'1% art a
nou del vespre.
Objectes trobats en el,s cut,:es de la
ConfederaciO de la kaenotria ad Taxi
durant el mes de desembre pruppassat i a dispusiciG de les persones que
acreditle prupictarie., a les
oficines de fa dita Coniederació, Bolmes , nü:4c.00 top: Sis claus, tres
clauers, /pudre 1,0rtanione.Us sewra,
tretZ4 guatas senyora, tina cartera documente Sindicas \ iticola Cotnercial
de Martorell, una gorra xofer, tres
boines, dos capells senyora, un clisé
radiografia, un guant criatura, una
manteleta negra, tres paraigries senyor,
deu paraigües mayora, cinc guatas
senyor, documents Caves Asturianes, un pactad mostrari felicitacions,
una libreta eta: redor 'nobles, dues boles Jazz-Band, un despertador. un
cinquanta pessetes, una ine(ialla
militar, un paquet tres truque, llana,
una petaca tabas, sin paquet ohjectes
tocador, una cap....1 alteres, um 'libre
química, dos Ilibres ntissa, dos Hascons e.pecilics, dos abric. senyor, un
paquet llibres, una gorra, documento
aduces, una cartera documents, una
polvorera, dos parmets roba interior,
un farcell amb una gasosa i un sucter.
Per tal de tractar (le l'erecció del
monument al plurat dramaturg
Angel Guimerà, i en crinpliment de
record eres pels delegats de diversen
entitats que assistiren a la reunid convocada per Patria Nova el proppassat
dia ti, es prega a totes aquelles cantats que no haga] rebut la present
convocatòria. de no mancar a la retan.;
que timba lloc koiâ, dijole, a dos
quarts d'onze de la venta. al local de
Patria Nova, Bonavista, 39.

NOTES POLI' QUES
NOSAL't ItES SOLS!--Es con.
Voett tols els esesslars
raid y (le Nosaltres Sois!. I els
estudianls soeis de toles les Delegaeions, a l'Aieemblea
bits 1 Delegacions (le Nosalives
Sols!, que (hidra Iloo el din 21
del mea que srun, a (los quarts
d'onze del ninti, al loeal de l'enWat, Corls Catalanes. 028, primer.
ELS ItADIGAL2 INDEPENDENTS. — Els Radicale ludependents, adlierlts a l'Esquerra
Republicana de Catalunya, convoquen Sula els afiliats 1 Misspatiletints; a tes reunid que ea
tara denla. sltIlstns, su les deu
la vettlit. al marre! . de Wifeetla.
número 11, per tal de prendre
acords relneionats amb el momel polítie actual.

L'

ENSENYAMEPT
—
Polémica escolar. —

Es convoca tols els eleddldianta de les
Normales de Mestree i Mentree•
els emtudiatils Iltureti de la
Univereitat i de Malito:lit 1
tole els que te'interessen per la

Mama de la Universitat, a una
polemice que lindrä lloc demit;
dijous, dia 18, a tres quarte de
dote de la vetlla, a la ¡ala d'aeles de l'Ateten Encielopédie
Popular, (iespecle 1,1 pla que
resuma/tal Menea ve elaborabt
per tal de posaibililar a les
chistes treballadoree l'acces a
la Universitat.

* INSTITUT FRANCES (Provelkea, 334),
Agllesta setmana es
donaran • t'Instala Francis (le la n ostra capital tres cursos públics a arree deis professor de l'esmentat centre cultural: Dimanes; dia 1;
set a vuit, una conferencia de 31. G.
GaIllard sobre "Delacrois, le romantique", amb projeccions; dijuus, dia
z8, de set a vuit, per M. I. J. A. étertrand, sobre "fleaux menees d'aujour.
d'hui", ame ere:receten; divendres,
19 de gener, de set a vuit , per M.
Cases, sobre "1.ones-Philoppe et la
romaute bourgeoise". tes carms d'entrada es despatxen a la secretaria.
* ESCOLA D'ASSISTLNCIA
SOCIAL PER A LA DONA. — El
doctor Pere Domingo, metiere del
Comité Consultiu de l'Escola d'Assisténcia Social i professor tacneral de la inateixa entitat, reeentment arribas d'un saetee a t'estrena«, on ha visitat les pranelpaie cucoleo d'Assistincia social europees, lonard demà, dijous, a les set del vespm, una interessant cenferencia al saló d'acre de l'Ateneu Barcelonés, el
tema de la qual send "Les acoles sucials i el seu valor politic". A toses
les persone que ell, interessi d'assirtirbi poden pasca n. • recollir invitacions
a la secretaria de l'Escola ( Corls Ca'
talanea, 6/4
* iNSTITI"T TRANCES. — El
ser%or J. J. A. Bertrand donará a
l' eStnentat Institut (Provenga, 325) el
dissabte vinent, de sis a set, una conferencia sobre "Maeterlinck".
* ORTE0 DE EINS ; Curs de
GramOtica Catalana, a cirrec del proiessor Lluis Veguer, del Cens de Professors de Català de la Generalitat.
Durada del curs: del 23 de gener fins
al 23 de juny. Dies de classe: dimarts. dijous i amolases. de 9 a lo del
ve , pre. Preu de matricula: locis i familiars, y ptes.: no socis. 8 mes. Per a
inscriure's dirigiu-vos al conaerge
nyor Amenós. - Per tal de solemnitzar
l'obertura de cites. didleCrtS. dia
a dos quarts d'once de la nit. timni
!lec una conferencia púb(ice. a carrec
(le Tomas Roig i Llop, sobre el tema
"Per l'esperit de la catalanitat
* 4TENIJU BARCELONE.N. —
Domé, dijeus. a les set de la tarda,
tindra Iloc una conferéncia pithlica a
cirrer del Sr. Pere Dnm inqu. el miel
dissertaré sobre el terna: "Les Escale,
Socials i el seu valor politic".
* .4. E P. — k,,ri a les deu
la nit. Tulla G Gorkin donara una
conferencia sobee el tema "Literatura obrera i literatura !nurse".
Aquesta ronferén eia. organitzadl per
la Secció de Literstur, i Belles Art,.
forma part del ruta! de Polémiques
que es portara p terme tot neguit- Al
final. donc ., , els assistents u l'acte podran manifestar les seres opinions i el
Sr. Gorkin les contestara.
*
S SOC l .4 CIO D' A 1. I '.1tt N ES
DE I'ESCOLA NORMAL de la Cenrralital nie Cate:Irriten (P. .V. E. C.)—
Oryanit mita oes In Setri.5 de Cultura
avui. o fin< m ' arte
tje de in tarda
Iloc a l'estatge serial: l'reee.
187. Inin c o eVerSe 5fIbre "Litereltete"
en la ' mal prenda nart dirieinl la.
rarle4 Soldevila. L'acte sprii ¡di/dic.
* AC.4DEMIA DE FARMACIA
C-IT.4LUNT.1. — Demi diinus.
a le, den de la nit. celebrara la se...4i
inaugural de lee tasques avl present
curs académic. a l'estatIr del Cón leal de T'armar-entice de Barcelona.
carrer d'En Guardia. O. El secretar; de
la corporació. Dr. Antoni Sanronii.
Ilegiea la metmiria e n tresnonent, i el
professo , Dr. r
G en4lez. director
del i -,bera t nr; ar .... unirá el
seu disrms sobre "Canalització de
l'excreta".
* IVSTITUT MEDICINA
PRACTICA. — En la darrera oessió
cien“fica celebrada a l'Institut, els
doctors Jesus Noguer i Moret i Vescomte Lakanal van exposar les seves
anunciades conferéncies. En la pro.
pera sessi(3 d'aque s ta nit. que començarà a lev den, el Dr. Vescomte (lissertara sAre tema "Terapéutica
general endocrhta".
* ACADEMIA 1 LABOR.4TORI ( - IRATIrs MEDIQUES DE
CATALUNT.4.— En la darrera seasin celebrada per aquesta Academia, el
Dr. Sunyer 1 Mechan va exposar una
serle d'observacions personale amera(lamen, estudiades cle tomos estranys
de l'eS6ta5 i dels hronquis en infante,
els nuals van ésser trets satisfactee
rianient pel dissertant, a benefici dels
aparells d'esnfeeostèpia I traqueobroncoscimia &teta. Re la dIscussió van
apealar referenciee (atabe Interessants
ele Dra. remeten i Melar«. ele nula
feren remarcan- ele •xIte asselits Del
nr. !tunyer en &catear terreey deliras
de la sera practica professionat Avui. lec eef del veepre. alueets
Cornormid relehm-A. al sea estatge
social, se g ad etentiffte. In la miel verb preeeeteda Ii, eeeileet comunicad:S:
josep M. Rartrina: "Treetament operatori de les estenosis Infranquejables
d'uretra i abseessos eremles de pefané".

No nodem alinear lea
notar Drenada, nue

no

vingrain escritor in estala
i amb un timbre o alpe
ton

agenda

i it

ettittl t s'itICIALS ViÐA s OCtil
GENERALITAT
Oonseilerla de Oevernao16. —
En rebre abir al migala els periodistes el senyor tielses va
dir-los que de resultes de l'estat d'apassiuneinent que bi lluvia abuite-d'aiiir it Llinars del
i per hit de coneixer
corlees lee eutieee del que bavie
:neceen, i deterinivar, per laut,
el milluv reatei, despree de parlar per telefon amb
abir bi enviä un delegal. Aquest
Ii telefona que Iii huela truit•
quillital absoluta, i que coas
mes axial millor li embuda una
infsannuciú dele( fels.
11eferlill-ae a Manteea vie dir
que el que havia muta:g il ¡Di
tina euneeqüenria de les litemt'estacione letei per eletermlnale eleinenla ¡rrespoosniane
els quieta exalten elm grups.
Ategl qlle no era gens ualic
d'eque$1e3 menifeelaciuns.
després de duldre'e del ama:en
i d'anunciar que tenia el propbsIt efassabetela y -se'n pernonalmenl. marsaria su do a guatas
de dues ‚'tip a MullreStt, A cu l a-'
panyat dcl capita Gebarrt, havent Mal anda anteriorital l'alealude, el julge 1 el cap de la
foren pública.
* l'estibe parle anib els periodistes de la noticia donada
per un diari del watt, en la
qual es diu que el deparlament
de Governuciú deu als laxiatee
unea 3i1.a00 peesetes.
—Abulia de lot — y a dir
he de fer constar que no ea
la Csaiselleria de Governaeiú la
que den «questa quisulital, binó
rEelal, ja que els serveis prestals pels taxis tic rolen mil
molan del passal aleametn extremieta. A nes, no cree quo la
quattlilat aigui les que din el
periMile, sino lit de 38.000 pessoles, de les gneis ja n'Iii ha
quinze innil de pagades. El senyor Aecarragn, que fou neceeinri de rea-Govern Civil, 1:8 el
que le la Ilisla.
Per la ineva pala --a ¡08 1- faig gestione ¡naif: el Govern
la República: lierque envil la
quantital que envara ea deu
COM 111éS ins ial muIr. i acabar
de ¡manir Hiniesta serveis.
al El conseller (le Governa •
eiú en retire els periUdi,deS
al vespre eis astil:bolita que a
3latarcli lii havia hagut una me
nifeslaciú espontitnia. sense
perinis de rautorttat. Els nin
nitectiints demanaren noses
extr:aird inda ion i complete ment
fora de lo. Un regidor va sortir
al baleó de l'Ajuntament i acotesegul posar pan i dissoldre
manifestacid. No ucorregue cap
incident.
* Ahir al vespre el senvor
Selves Na h n ldir l'ilp a Madrid
en auloniúbil per tal sraesislir
a In Junta de Seguretat que
miar ii Bee dijoui s. A quest a
junta 1 :mes ponimeies rer
resoldre: la del sonieleel I la
dele inössos d'Esquadrn.
'Tumbó ha de parlar anih la
Direeció General de Segilyelet
siihrc una serie de PellIS n8sumples.

Dorant la :leva estada a 1:1
capital de la Repúblien es fakt
Arree de In carteen de finvernatió pta., assoimples signattirn 1 Iramit el preeldent,
senyor Gmnpanye.
El secretan l del Consonar de
FInanees. — El senyor Madi
Esteve. Coneeller de Fltinnees
de la Generalitat do Catalunya,
ha nontelMI seeret art pala (rular ¡ polilic el ilustre estima(
company Caries nulls i Anfruns.

Escota de Molleta de la Oeneralltat. — Conrursants a ingres
a l'Earola cine hallran d'eseer
reconeguts liel Servei Medie de
la Generalltat:
Denla, dljous, die 18, a les
deu del metí, els números 151
al 189; a les Cinc de la tarda,
els números 181 isl 200.
DIvendres. na 19, a les dett
del matt, els números 201 al
230; a les elne de la tarda. els
números 231 Al 250.

AUNO Onda) de l a Genera.
Iltat.—En el cela número d'ahir
publica el següent sumari:
Governació: Deeret disposant

que a has Seccione electorals en
les quals Luis Ouspeca la voteeió en les eleeelone do Gensellos municIpale que miii ha,, itli de celebrar el dla 1 4, meeeple a les de la eintat de Barseh ne, la nova Meció ser&
efeetuada el vineut diumenne,
dla 21 del mes que aorta.
Departement de Treball i
Obres Públiques (Jurel Mixt
d'Eepeclaeles Pública de Cali-

k4"

•

eles.

substitucions i suplen-

geceld Administrativa de Pet-

raer ansenyttmettl de TarreguAnunei.

Juntes Munieipals del Gens
electoral de Catalunva: Redactó
dele ciutadans que Matetittlimin
lee Juntes municipals del Gens
electoral ele Gatalunyii ituraut
el hielan 1934-19;15.
Administra:MG Municipal. —
Edictee, etibliaeles i coneureos
d'Ajunta ment s de Gel aleinya.
AdMinletraci6 de Juetfria. —
Edietee de JilljnIal de Primera
Inelatieia i Inettineeih de Catalutiya.
Fdictes de JttlJ:nta 11111/iiripals
CnIelunt

COMISSARIA GENERAL
D'ORDRi PUBLIC
Per la Comissarin General
d'Ordre Públir de Culaluitya
desfilaren ahir diverses personalitats, les gneis complimentaren el nou Comissari. senyor
Tomás Ramon i Ahmt. Entre ele
visitante in havin el coronel del
19 tere de la guardia civil.
* La Junta de Seguretal ha
sotert una pelitti traneforniaeld. D'ara endavaid. Cattalnitya
estat• it representada pel Conseller be Governeeki el de Justicia i el Comissari general d'Grdre Públic. No podent anal: SI
Mas!, id el senyor Tomas Ruano(
1 Anual, Ita delegat per representar - lo el senyor Sbert.

AJUNTAMENT
Notes de preu.
Fins nl lim
20 dri eorrent. a lea (bilie. pil.
dran il eser Ibiitrnmtbe el
cien MUnIrlpal d'Obres
anee d'Elant»pla (.segan pis i le
les Cases Co llaisldrIalS role
de pren. per S01101111, per tal
d'optar a reserve:4d de len seagente obres, megone les rondiclons i preeeuposlos que es troDen d manifeet en la dita dependencia:
Arranjainent del earrer de
D'ase. de Garay; arranjament
del earrer de Londres. entre la
carretera de Sarria i els carrer
de Calabria. ¡ Calalaria. entre
Londres i Perfs:
del entren Sepúlveda. enlre
Casanova i Urgen; pavimentas-tú de) cunret . el'' Blai: pavinientaeiú del reme :le Londres,
entre Pie de Cannnova i Villar!ami; a r alffini o nl le l'obertura
del rail er de BrI181. entiT ele
de Saill Elles i Copernic: oxida_
naeiú i colloració de botabais al
carece de Padilla, entre ele de
Pallars i Almogavers: pavimentarjó (le la mitrada do la Gran
Yja de Ronda, entre l'Avincinh:
del 14 d'Abril i la Travesmera;
e0b01111ra del ramal nie resquerra del Llobregat. a In earrelera
de Pral. (lavan! In brilTiada 11('
Plus Ultra; eoustrueeid de clavegueres al carree tri•lnun, entre els de Caslillejos i leueltal,
i entre ele d'Igualita i DOS de
31aig; arranjament (lel earrer
(PEnna, entre els de Calabinyis
i Luchana; arranjuluant da;
carrer de la Ind e pendencia. entre els de Pujades i Wad-lsas;
construecid de etavegueres al
carrer d'Almegisvers, entre eles
de Marli Vilanovn i Luebana.

Avis ale contrIbuents de plus
L'Ale:Odia prega mm l(•s
persoute que tu 1,1111h1/1 n11'il.n
8'e g4 111011tell que, per 1;11 d'evltar - se perjudlcis passiu cont
mas avInt nallor II Negorint
Muntripni de Plits-Valuil, imrrer
de la Clutat, 6. Segon,
Gonsistorils, qualsnvol din feiner, de les dotan le (loe :marta
(le (Mes, per Ifil de releve tole
notificarid relacionada sirnutm el
susdit Rebata; Monleerrat Betinis i Sagi, Concepció Desees i
Bonet, rtamon Bassols Torres, Roesend 13:deis i Medres,
Goneepeió Bel : enanca: i Ma laVicem: jsodi i Fuster,
Filomena i Evarist Bofill i Dohay, Gortrudis Bonet i Camages, Jinin Escas:mnt s llosa
Pral, :loan E011t 1 Recio. 'royese,
Miguel i JOaqUint Eurest I Millón, Joan Gascón u Iñiesta, Antoni Gibert i Salines, Mane
eimenee u Payane. Darle Oleber, Mera, I Goneepeló Guells
OliVfl, Joan Joeep Lanza Aspas, Josep Mari! 1 FAbregues.
Filomena Martorell l Catiyelles,
RICard Montón de In 'Forre.
Joan l'hatee I Roen. aletee Pons
1 noflIl, Prlmlltu Pujades i

lunya) Plantillee ¡ tarifes per a
Musie-halls.
Consell de Primer Enaenyament de Gerona: Llista da uta-

Rotulen, Francos° 'loteen 1 itaró, Francese SagnIer I Rius,
Merla Mandaletus aampol 1 Bonn, LIttie Sana 1 Amills, Manne! Segura 1 Tarea.
Serrats i Orriols, Angela Sol i
Elos. Mafia Taverner i Bu gle•
Antorel Tolva i renegones,
Teresa 8abater 1 Vallverdú, Pare Vernet i Teresa Vilatieea,
Marta Vilella Ribera Juagula

rito per a la provIsid

Yglai 1 P978

inmute

Allanes Obrera. Aquesta
entitat Ine rebut noves adbeanona: Front ente d'EMpleate
Mercanlils, de Barcelona; Federack, Local de elindieets librera,
Bloc Obrer i Campero', Unió
Se:Mallete de Catalunya i Gral)
Ecleelic de sinipatithanIs armarquistes, de silgee; laindicat
Unte, de Salda ColUtuu de (herail; Grup de Lambrers. de (tirana: Atonta reitidicalista, Unió
(le Rabassaires, Unió Suoialieta
de Catalunya, Bloc Obrer i Caleperol i Federació Local de Sindleats, de Valls. i Sindicat d'OBeis Diversos de l'Oposlció, BO°letal Obrera dlificis Diversos
de la U. G. T. Bloc Obrer I
Camperel, de Muntblanc.
T'estibé han eonefitun el Co.
Mita Local de l'Allano obrera
l'Ateneu eindienlistn Llibertari,
Bloc Obrer i Caniperul, Agrupació elootaliela, Uniii General
de Treballadors, eiedicat
Rabassaires, Sindical d'Arte
Grafiquee 1 Sindicat de Fornera de Terrassa.

Ala hotalers.—Es posa a eoneixement de tu!, els aesociati
al Sindical de la indeletria Hotelera i Cafetera de Barcelona
i CrrirJ General de Cambrer i
Similars de Barcelona, que han
quedat mullades lotes les carleo de I reball que fins ara tei que per a ublenir les
liorna catas.0 de lreball cal tiol n
licitar - 110 aculupanyat de dos
retrate, a la acta-Malea que per
a ¿sil efecte tenue lee diles entitulo ituslallada a restedge del
Sindical de la ((M'isleta Hotelera I Cufetera, llanada del
Centre, 30, principal. Les llores
de desnata sún quittre a gis
de in larda.
Beocio Mútua Femlnai del
C. A. D. U. I. — La Junta de
gatera asherle13 (pie el Gonsell
general extrainalimeri que Itavia
de celelnar-se el din 12 de desembre, 1 que llague de suspeedre's per Vestal d'alarma,
I indra IIoe el divendres vinent, a
les deu de la nit, de ¡datilera
comucalinau, i a dos quarts
d'unzo, nie (*gima. ((MI) el 1118bin ordre del din antuntial.
La Flequerla Catalana. —
Contederaciè d'Industrial; Elequers de Catatunya eslä (irganitatust Um gran acte gremial.
en el qual hi l'aura representacions da Iota Ols Gtelitis del
real. de Calalutiya. i que sera
per donar comide Ile les gestione toles prop CIQI ministre
d'Airieultura. El local i hora de
reamentat gel e senil anunciats
oportunnment.

!entina del Front Unic d'empleats meroantlis. — Per tal de
protestar ronlra l ' aeluadd de

la Patronal de dependeids del
comerse i (le l'aelutsciú passiva
dels Jurats 31ixtos en negar - se
a donar c,,Iiiplianent al laude de
la Culis:elle:in de Treball de la
General i tu I, quo fou acceptat.
respectivament. pels patrono i
els obrers del ruin, l alltora per
a dallar Idil . 11D1H011.5 concretes
per lat (le reaoldre aquest fet
i determinar l'aettlall0 a seguir. el Fridli rIlie celebrara
doma, dijous. un millas: a la
Haberme Moderniela. El Front
Unlv reenniana nl tole( eta socis
do les eu!Oct n milec que
formen renlitat que In ((Salelela in.
---.~.4.11111.11nn•n

FETS

DIVERSOS

Robe:1 014‘1111 ii a present at
una drni bl e id ml l Julja I (le guardia conlra itti individu quo li
va 1 r:1,1 nnn sz.,. n11 1,1.1* 1.500 pesseles un bar i al cap de dos dies
de regenlar-lo se li va ¡arenenla r r a g enCia executiva i per no
linver eallsfel el venedors uns
reblitS de la rontriburi."( vis emles extstencies.
— Segellis una nota de la
Comissaria- de Policía ha (+sial
reenperada Oil anell de gran
valor. robe! el dia 13 de ramilla() id settyor Rafel Badea/mi.
al seu diattrlcsll del cane y de
Girona. número 104. Eislava
pignoradit en una casa de rompra i venda del correr del Cariase, número( u. l'alabe Isa esta)
recuperat un aliic i una bufanda que (Oren sostrets a Ricard Solares en un cinema.
L'autor, que es troba detingut
per un altre furt, es diu Carlee
Biosca i es professional en
aquests denotes.
— Al correr de la Independöncia fou detingut 'Veleta f
San Pedro Jilret, flamee robava
a la casa número 4 :le resentat carrer, propietat de Bastlia
Martín. El getingut lavotee a
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cima *ten t
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--7tiftablenteni
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04 406
t coleta'.
t de duma

_iffeelifflemtreet

ventor. - 23 ro dici6 ex
legan, que eren les de la benita i
auccesalita mort de golle-de Ren
questa estere
Secci6 'altera es vnru;
crits Maya ,filaut Formule, Vidas;
poliLes diligències mime« la
de l'explicat Actiu
una causa contra Rafe Rieri, el
de Viliamea._ Dei Jpeep Roca lopoder
ditUtiat,
i
cia ssi ja_ a
ent en la fo
prevé 'el
que va disputat-se amb Josep %tatb
/Nriai;olpiengb1
a pesar de la gratuesgrypage .segiketz..Sagotaile_tlieWrilarege
fia Teixidor • i va prodniell4eidea
es -nota, ilha clCdtilt '4deferfrbek: 'ZiAJ'ep-ott, "117 concedeix als 4aja,niajorsldtat r reina d'agites- z--infigiVerririminbiredralrid"
que van trigar 49 dies a guarir-se.
ta, DlUEli)joe @apli q uen en 5 174gp Parldoint de Cal(libmie el,
sada0 esteva enver...1,e . Fran-, Ilerla medir refresentetum
La pena que soNicitä el fiscal fon
t 933, algtou d4r Cedia lago. st
totes lea 4.IWei
comblIs
Uo
es
ser&
gest
Pedir
m10
tn * quk
d'un any i un dia de presó, a més
fideo que dr.g . refcreisen al funcionatotre."
ProPodirld
amb
r
obato.
,
assumptes
relacionats
i
tan
suficient
com
en
dret
es
red'una indemnització de 500 pessec. id,. mimicipit, per conwat na,'
dos Porcada de Ripoll, -S. Á.;' . 1 els
ris.
@suele:si iei" a *llenar, pel preu i
r'..`
erer-lor de gran interh rn aquert
tes al ferit.
seo «editora, or In -out a ene res•
Sembla que 11 tIngtvdaleä
amb els pactes i condicions que
sumos,:
Peetivim e nt ettiteeitatex, i en ' concarregada de dur les 11e$ guau el -*ego* convenients, tots els bens
Art. min.-SI càrrec de ConA la Secció Segona hi va com41. Srs. Roca,
se q ili n 4a:
mort desitjava 'repartir agua ro- 'indices en' él pacte anterior. Aquest
sellen Municipal és obligatori, i no
parèixer Miguel Hernändez, acusat
Portada, renuncien
Baratigé 1
batori, ja que anant una dona sola
poder té des d'ara el caräcter d'ircomporta
retribució de cap mena,
que essent guardaagulles de l'esta
a percebre -els etidite que ostentano feia sospitar la policia, i si
revoèable, con, a prc vinent de conArt. te.- Als Municipis de noció de Vilafranca del Penedes t de
Forcada
de
contra"Hilarles
ven
l'autor era detingut abans de .70tracte. Tercer.-- "Hilados Floreada
blació fins a mono habitants, curresultes d'haver-se equivocat en un
Ripoll, S. en declarar-se en
metre el robatori, com que no li
da la totalitat del Govern l'Ajunde Ripoll, S. A." däna poder als
canvi d'agulles, una màquina de
suspensió dtt' Pegamento. b) Els
tament en ple. Amb tot, els Munitrobaven
cap
eina,
podia
seus
creditors,
representats
per
:a
man¡obres va entrar en una via
Roca
Soler
i
Don
Srs, Don Jallo
cipis de foco a muno habitaiits
alliberar-se de la detenció.
mateixa Comissió aludida, penqui
mona i topi amb uns vagons que
a:oblimedran prendre l'aeord de regir-se
Josep Barangé Plaja
alai que hagin realitzat tots els béns
També es deia que Fagressora
uns obrers estaven descarregant. A
per
Comissió de Govern mitiancant
guen'
a
llorar
a
la
Comissió
de
amagava a casa seca les eines
ala quals es refereix el pacte anteconseqüencia de la topada, un d'ella
el vot favorable de dues terceres
Creditors que es nomeni la suma
alguna
;oia
robada;
però
els
inforrior
o
a
mesura
que
els
vagi
reava caure del vagó a terra i va queparts dels Consellers i previa una:
de setanta sis mil tres-centes
mes permeten assegurar que no
litzant, apliqui el seu producte a
informació pública per un espai 116
dar mart. Pel delicte d'homicidi per
i-quatre pessetes vuitanta cèntims.
tenia a casa seca res del robat i si
l'extinció del Passiu d'aquesta susmener de trenta dies.
imprudencia, demana el fiscal que
ä
efectiva
dins
els
trenta
fan
es
que
pensió. Aquest poder té també el
solament les eines. El que ha queArt. 15.-- Tots els Municipis
a l'acusat 1¡ fos aplicada la pena de
a
aquell
en
el
qual
següenta
dies
carácter d'irrevocable per la madat plenament demostrat és que la
mis de 10.000 habitants, o' els
deu mesos i un dia de presó menor
llagues
guanyat
fermesa
el
Present
teína raó dita en el pacte anterior.
pistola amb la qual la Ruperta matä
de població inferior que estiguin
i 15. 000 pessetes d'indemnització per
conveni. - Barcelona,. vint-i-vuit
Quart. - Havent obtingut "HilaFrancesc Llop era una robada en
en el cas 'Je rarticle anterior, tina la familia de la victima.
de desembre de mil nou-cents trendos
Forcada
de
Ripoll,
S.
A."
que
una torre de Sant Gervasi, robatori
dran una Comissió de Govern per
ta-tres. - La quantitat indicada en
..
a regir i administrar el Municipi. la
que fou atribuit al "Xiquet de
Don Josep Roca Soler i Don Josep
A la Seccid Tercera s'hi veieren
rapartat b) precedcnt sera satismial será elegida d'entre els Con:eMaria
Barange
Plaja.
en
atenció
Reus".
feta,
quant
a
pessetes
vint-i-nou
incidents ¡ divorcis.
Ilers en lacte de la constitució de
al parentiu d'aquests senjors amb
Sembla que aquests antecedents
s
dotze
amb
qua'
l'Ajuntament.
mil quatre-cente
serviran al Jutjat per resoldre la
els administradors d'aquella Sacietanta-tres centims, per Don Josep
Art. 76.- La Comissió de Gopetició de reforma d'ante de protat, Ii facilitin la suma de setanta
A la Secció Quarta compare11..
Barangé, i quant a les restants
vern estará formada, ultra laicalguié Ferran Tesorero, el qual ja ha
sis mil tres-centes vint-i-quatre
cessament que té sollicitada la prode-president, per quatre Consellers
pessetes
quaranta-sis
mil
nou-centes
estat condemnat repetides vegades
pessetes amb vuinta centims, per
censada.
Regidors•als Municipis de mis de
dotze amb quaranta céntima, per
per delictes contra la propietat,
donar viabilitat a aquest conveni,
5. 000 habitants i per vuit Consellera
avui
Don Josep Roca.-- El present doper
a
Assenyalaments
que ara s'havia apoderat d'un far"Hilados Forrada de Ripoll, S. A."
Regidora a la ciutat de Barcelona.'
cument
i
la
proposta
en
el
convindel] de generes que hi havia en un
en cas d'aprovar-se aquest conveArt 17.- En l'acte de la consfirma el dos
guda
anula
la
que
es
vagó de l'estació de Manteada. La
Audiència Territorial
titució de les Corporacions Munini, accepta l'oferiment i delega en
d'agost
últim.
Data
"ut
supra".
cipals
de poblaci6 superior a mono
pena solicitada pel fiscal fou tres
la Comissió peeoué es faci arree
Sala Primera. - Executiu: Lluis
Pilar Forcada, Vidua de Vilaseca;
habitants i en les de població infeanys, sis mesos ¡ un dia de presó.
Ales Milan contra Rasa Cots Made la dita suma i la faculta perqué
Barangé."
rior que estiguin en el das de l'artiJosep Roca; Josep M.
grinyä. Incident: Juliä Coromines
l'apliqui al pagament dels crèdits
cle 14, els Consellers elegiran priTRIBUNAL D'URGENCIA
Resultant que acceptada la Propon'
Rius contra Josep Rius Male. Podel passiu d'aquesta suspensió.
mer l'Alcalde, que será president
ta dels creditors per la Societat susAquesta facultat s'entén també conbresa: Francesc Garcia contra Frande l'Ajuntament i de la Comissió
S'hi veieren les causes segnents.:
pesa, després d'haver-se deliberat
cesca Rius Llop i advocat d'Estat.
cedida per manera irrevocable com
Govern, i després els Consellers
per la Junta, Ion votada aquella per
Contra Maria Asensio Ballesteros,
Sala Segona. - Divorcis: AntòRegidors. La jerarq uia dele Consea provinent del contracte. Gincreditors
conper atemptat contra un guärdia a
unanimitat
de
tots
els
Ilers Regidors la determinará rorquè -D'ara per a quan hagi tinnia Baques contra Victorià Gómez
la Plaça Maca. Fou condemnada
currents, els quals reunien els requidre de votad(); el primer Conseller
Manrcsa i Ministeri fiscal. Anna
gut lloc la total alienació dels bens
paragn'ais tercer i
a tres mesas j un dia d'arrest Per
exigits
pela
Regidor substituirà l'Alcal de i sursits
Juli
Llopis
Calabuig
Suárez
contra
als
quals
es
refereix
el
pacte
primer
l'atemptat, i a pagar 2 50 pessetes
ressivament cada Conseller Regiquart de rarticle expressat 14 de la
Berenguer.
i liagi estat aplicable el sea prodor será substituit segons l'ordede multa per resistencia.
Llei de 26 de julio' de 1922: i prola
suma
de
setanta
sis
mil
ducte
j
nació establerta. Aquestes votacions
Per tinença illicita d'armes {oren
Audiència Provincial
clamada la votació, ha transcorregut
tres-rentes vint-i-quatre pessetes
es faran mitjançant votarió secreta
condemnats a vuit mesos de reclutermini que prevé la Ilci sense
el
Primera, - Dos orals per
Secció
vuitanta centinis a la qual es rifei en la forma prevista en l'art. 28
sió Join Josep Soriano Gómez i
qu erais dels creditors no concurflirt i injúries contra Josep Pérez
d'aquesta Llei.
reis el pacte anterior al .pagament
Simia Poyuelo Rennen. I pel mateix
rents a la Junta hagin impugnat l'aDomènec
Castillo.
L'Ajuntament de Barcelona nadels
crèdits
de
la
stispensió,
els
delicte fou condemnat a quatre meprovació del conveni votat.
dita elegir President de l'Assemblea
creditors fan quita a la detitora de
Secció Segona. - Tres ora% per
nos i un dia Joan Sánchez CabaConsiderant que havent-se votat a
de l'Ajuntament en ple: aquest
la part dels seus credits que no
furt ¡ dos per estafa contra Antoni
favor de la Proposició la majoria
nyes.
cärrec será sense retribució i elegir
hagués vingut coberta amb el 'proPérez i altres i Madi Francesc HoEls processats Didac Manrique
en la mateixa forma que l'Alcalde.
del capital i per unanimitat deis
Gómez.
Maria
darte
i
suma
indicats.
Sise.
Els
ses
¡
Josep
del
Barrio
Martín,
Garcia, Bonifaci
Art. /8 -Les vacants de Concreditors assistents a la Junta, requiSecció Tercera. Dos orate per
creditors suscrito nomenen els resellers Regid,rs les cohrirä interiJoan Pérez Ortiz i Antoni Ballasits exigits per l'article repetit de
estafa
i
un
per
lesió
contra
EranRasch
nyors
Don
Estere
Cartó
nament
la COilliFS1('I Govern
d'un
delicte
Garcia,
acusats
juliol
de
1922
probanga
la I.lei de 26 de
cese Perramon i Joan Casal; i Joan
fins a la primera sessiO que celebri
per Vidua de Domènec Mas: Den
de sedició, foren absolts, però quecedeix aprovar-se el conveni de que
la Cor-.oració Municipal en ple, nue
S,',nchez.
Josep Roig Batey, per "Hilatueas
daren detinguts i a la disposició del
es tracta.
les robriri en la forma establerta
Secció Quarta. - Tres orals, un
Voltregä, S. A.", i Don loan M'inTribunal sentenciador.
S. S. per davant meu el Secretad;
en l'article 17.
per penetració de morada contra
guell Calix. per "Sociedad AnóniVa dir: que havia d'aprovar i apeoArt. to.- L'Alcalde i els ConJoan Altés i dos per danys contra
ma Minguell" i "Hilados Forcada
vaca
el
Conveni
acceptat
per
la
Sosetter< Reoidors no nodran
La causa que s'instrueix contra
Lluis Casals j Manuel Zapater.
S A " accepler. tal node Ripoll,.
cietat suspesa "Hilados Forrada de
del terme municipal cer I/165
tan-se
89 processats amb Motiu de la remenament a tots els efe n te, ( 'asie vuit dies cense llicencia de la
Ripoll, Sociedad Anónima" transunió clandestina sorpresa al bar La
Comissió de Gestero
quest conveni, per a formas' la
crit en el segon Resultant; i faci's
Tranquilitat el dia 9 del mes corNo ondran gandir dz llicencia
comissió a la qual s'ha j et referènpública aquesta resolució per mitja
ANUNCIS
JUDICIALS
ja
qualificada
pel
fisrent ha estas
aimultäniament mes de la meitat
cia. Les seres facultats
d'edictes que es publicaran als Esca, el qual , demana per cada un
dels m enthres eme componnuin
trats dels Jutjats i inseriran en !a
a) Possessionar-se dels bens indieis detinguts la pena de dos meComissió de Govern.
cats en el pacte primer i procedir
forma ordinärie•
sos i un dia darrest. S'ha disposat
Art. 20.- La COMISSIO de Goel seu aute ho
per
aquest
a
la
seva
alienació
pel
preu
i
amb
vern distribuirà les funcione i serque el judici se celebri a la presó
don
Que en rexpedient sobre susfirma
el
senyor
els
pactes
i
condicions
que
creguin
preven,
mana
i
veis
de la competencia municipal
mateixa el dilluns o el dimarts vipensió de pagaments de la SocieAlbert Gaharró Carles, Jutge Municonvenients. b) Fer-se arree
ei forma que cada regidor tinetti
nent, per no comptar amb un local
tat "Hilados Forrada de Ripoll,
cipal i accidental del de primera
cura d'un del e crups amb que l'Adde la suma a la qual es reiereix
suficient a les sales de l'Audiència.
numetracio Ajuntament es diSociedad Anónima" vist davant el
instáncia del número nou d'aquesta
el pacte quart. c) Distribuir aquevideixi. L'Alcalde p odrá regir un
Capital, dóna fe.= Albert Gabarró
Jutjat de primera instäncia del núlla suma, i del producte de la reaVARIA
d'anueste emes n limitar-se a tenir
= Davant rneu Llict, Josep M.
mero NOU d'aquesta capital, obra
lització dels bens entre tots els
la Presidencia de la Comissió
Sala.
el següent
credits, sota un peu d'igualtat enLa noticia posi a la disposició del
Govern. ultra les funcions que per
Perquè tingui la publicitat previntre ells, o sigui en proporció al
AUTE. Barcelona, dotze de geJutjat número set els detinguts Gorrai; del sett rärrec ii pertoquen.
de
juen
la
I.Iei
de
vint-i-sis
etni
a
,
excepeió
muntant
dels
seus
credits
ner de mil nou-cents trenta-quatre.
En poblacions de mes de In orlo
gon¡ Redondo Lop i Eugeni Larde
mil
nou-ccnts
vint-i-dos,
exliol
que
tinguin
refeta
dels
creditors
Resultant que per aute de ;tia
babitants, per acord de l'Ajuntarosa Larrosa, com a suposats coma
Barcelona
a
pedeixo
el
present
podrá haver-hi delegacions
ment.
conegut
dret
dabstencid
cense
alde novembre de rany últim es deplicats en els actes de sabotatge
quinze de gener de mil nos-cents
especials exercides ner Conseners
tres deduccions que les segiients:
clara la Societat "Hilados Forcada
duts a cap a la fàbrica "La Escotrenta-quatre. = El Secretad =
ente formin part tle la Corn;ssib
Primer: la suma de cinc ntil pescesa". El jutge ha disposat que inde Ripoll, Sociedad Anónima" en
d Govern.
Llict. Josep M.'
setes per a pagament al Lletrat
gressin a la presó incomunicats 1
estat de suspensió de pagaments
Don Ignasi Jane: Lagrifa de part
que no seis rebi declaració fins a
considerant-se d'insolvència providemà. Segurament, abans de decladels honoraris que hagi acreditat
sional i corn a conseqUéncia de la
111.
CARRERES PER
rar ells, ho faran el gerent de la
per la seva intervenció en les gesdita qualificació es maná convocar
Se. Director del POPULAR INSTITUTO POLITECNICI,
Aparta,. 106 . -SEVILLA (Espenye)
fabrica i altres empleats craquesta,
tions que han precedit aquest coni citar els creditors de la Societat
CORRESPONDENCIA
a vena ne
Mou
senyor
meni
Servni-103
trarnetrean
per tal d'aportar dades sobre aquell
veni i dels que hagi acreditat i acresuspesa a Junta General de crecorreu. I cense enp rompromis ni despeas P e, la inev•I
ELECTIllf.ITAT, fet.
para. el Itibret neensenyn la manera n'arrerelte
diti en l'expedient de suspensió de
ditors, la qual tingué Bor el dia
CULTURA. CON>I THUCasta earrevi per rorresponencla soase sor? Ir per a
clo. COMERC, TOPO.
pagaments de la deutora, el qual
i hora assenyalats, al qual arte,
dr rasa 105.12.
CO3IPT.ABILIGli1F/A
pagament queda assumit pes s reper concórrer més deis tres cin. .
ME ipain„ai
TAT. QUIM1C \ .
Isoin I emanes .
Es doni compte al Jutjat de
NUTAMOBICANICA.
dits fins a armen muntant mastri
quens del total passiu deduit rimguardia que, a Badalona, la nena
L IeRE 1 FUS1 F. F1 11
de cinc mil pessetes; sepan:. les
port dels crèdits amb dret dabstenAgna Mercadell resulta greument
--.suvliggli~liall~ av
despeses per costes de la suspensió
ESZWINMEMer.,
ferida de resultes d'uns trets que 'ció, es declarä legalment la Junta,
de pagaments, exclosa la minuta
havent-se presentat pels creditors
Ii feu un germà seu en descarregardel Lletrat Sr. Janer, la qual ja és
Don Francesc A. Serrahima i Don
se-li una escopeta, que aquest es
objecte de l'apartat ante, ice; i terJosep Palou una proposta de conva creure que no era de debe). La
cer: les despeses que. hagi hagut
veni als efectes del que disposa
noia ferida fou conduida a l'Hosd'efectuar la cornissió en execució
l'article 14 de la Llei de 26 de
pital.
de la seva comesa. d) Represenjuliol de 1922, la qual literalment
tar tots cm s creditors suscrits en
diu aixi: "Proposta de conveni que
judiri i fora dell en tot alió que sipresenten els subscrits creditors
Fou detingut a Santa Colonia de
gui d'interés o faci referencia als
"Hilados Forcada de Ripoll, SoGramenet Pere Espiu, el qual es
crèdits que ostenten contra "Hiladedicava a robar les verdures dels
ciedad Anónima" perquè, previa
dos Forcada de Ripoll, S. A.".
camps dels voltants d'aquell poble.
acceptació per, la representació lee) Transigir i solinetre al i judici
g al de la dita Societat, sigui sotd'arbitres o amigables componemesa a examen i aprovació de la
dors les qüestions que a fectin els
Uns lladres entraren a casa de
dita Junta de creditors. En solució
al
carrer
Garcia
i
O'biol,
drets dels creditors i dels deutors.
Joaquim
de les questions pendents entre la
de Cabanyes, i li robaren tot el que
f) I en general obrar amb relació
Companyia suspesa i els seus
GRANDIOSES PARTIDES de
hi tenia, que ell valora en unes 2.3 00
als crèdits que ostenten els firsenyors creditors es concerta un
altres
creditors
contra
"Hipessetes.
mants
i
Sedes Cotona
conveni d'acord amb els següents
lados Forrada de Ripoll. S. 4." amb
PACTES: Primer: Els creditors
d
les més amplies facultats a la made "Hilados Forcada de Ripoll,
nera com pogucren fer-ho els proPel fiscal 'de torn ha estat qualiSociedad Anónima" concedeixen
ficada la causa que seguí el jutjat 16
pis titulars dels crèdits. Setè.-Troa aquesta una espera per tot el
pel descobriment dnns explosius
bunt-se a la fábrica de Manresa
temps necessari per a liquidar els
que portava Josep Manto Caballeicerta quantitat de primeres matebéns segitents, integrants dels seu
ra al carrer de Jaume Girald el cha
des en vies d'elaboració. es ronce
clames per a senyora, senyor i nena
Actiu: a) Existencies en vànoves al
es
re19 de desembre darrer. Com
que la cornissió pachá utilitzar gramagatzem de Barcelona. b) Exiscordara, aquest detingut portava
Mitament el local fábrica i la matenaies en teixits. al magatzem de
una bossa d'encerat i dintre quatre
quinaria per a la terminació de
Barcelona. c) Existències generals
bombes i sortia de la casa dels alIlaboració
de la dita materia sense
de la filt-ii(a de Sana. él) Exietres processats Josep Gonzalvo Bepagament de meneé o preu d'arrentencies generals 'de la 'fabrica
nedito i Llúcia Esteve Vida!. Dedament de la dita maquinaria i de
Gràcia. e) gxisténcies gerlerals
mana el fiscal per als tres, com a
"ile Mantesa. f) Ma- - l'edifici. Vuiti.- Don Josep Rode
la
fabrica
autors de finen* d'explosius, la peg
* Soler, Don Josep Maria Bares>
quinaria i accessoris de la propiena de dos anys de presó menor. La
gé i donya Piar Forctda, Vidua
de la Companyia que es trobin
tat
causa es veurä dintre poca dies.
Vilaseca, mitjançant raprovació
de temporada
a ' les fibriques de Sana 1 GrIela.
estes de
i' fermesa del presert conveni, •reg) Installació del despatx de Barque
ostentaven
Comptes
corrents
crèdits
als
nuncien
•
10
celona. '
cintra la Societat deutora en dedeutors a la seceló de värroves.
Després de la mort, al tener del
1 cré- clarar-se
Pie del Cirerer, de la barriada de Le metcadarira,¡fa'accemoris
apartats ante*ente i
dito compresos
el
UNA
La Prosperimt, del confiar lladre
eBarangé N'obliguen a Hiato a larior, sób tire eta , Coinpnyate i
Francesc Llop (a) 'tiquet de Reus
inventaridtu. pata tale epigtafv pel - ciemissió de r editora abano esmeridel
Visiten: el
per la veina Ruperta Herndadra.
vni1aátor Jódicial eenit lada la suma de g erente pis mil tenque esti presa ; protestada, Je pelk ; ogi
peseetes
.vint-i-quatre
dentes
di lid etesee
oadtállitntrldriarerinli Mor
dés 114 Mal a ti de defeebetilk

t ' oiv

EDICTE

~Pe-

arato

ORANSIQUIDACIONS

TROSSOS

Llanes,

i

5.000 peces de punt

diverses

a medid del preu marcat
eniS

senyora

sèries
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pessetes paren.
pesseta parell
Calçat
Palau
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•

st. - Ele -roise era etpdora, al front respectans departaments, prendran lea ~tire§
que creguin necessäries per al 'oca
desenvolupament de les funcions a

n4.-1
aerltìfeCtarnefl responsable eral« 'Preaident, el qua l no palta
autoritzar exaccions que no odfr.

gua previstes en el pressupost
ordenar pagamenta que no es
guin justificati' o per conceptes
compilis.
Lea resolucions dels Regidora re- serveis prohibits per les Lleis
das
ferents ale serveis ,,ue regeixin han- la República i de Catalunya, nialetea
a
ran d'ésser sotmeses a la Comissió linar recursos municipals
de Goven, excepte lea reglamenta- fins que els fixats en el pressupot
5i. Corregir ¡ sancionar les me*,
des.
Art 22 - La divisió de funcions que5 d'obediencia a la seva autori"municipals s'entenda per la totalitat tat i les infraccions d'Ordenancts,
Reglaments i Bans dictats per al
del territori del Municipi.
Dins d'aquesta divisió, per a ma- regirla de la vida municipal. immee
be. Ordenar la tramesa
jar eficiencia dels serveis, l'Ajuntadista als Tribunal& i Autoritats dele
ment podrá establir subdivisions terexpedients a que facin referencia
ritorials.
els recursos de totes classes, contra
Ant . 23. - El càrrec de Conseller
resolucions o providencies presea
Municipal podrá ésser remunerat. En per l'Ajuntament o les Autoritats
el seu cas l'Ajuntament usará la
municipals.
•
guata que cregui procedent, ateses
7e. Inspeccionar tots els serveki
la importäncia de la població resmunicipals i el funcionament d'aspectiva i la quantia dels pressuposcines i imposar suspensió de arree
tos municipals, d'acord amb les nor- i sou fins al máximum de quina*
mes que regulin les Lleis de les Hidies als funcionaris que no comsendes Locals.
pleixin llur deure.
Art. 24. - L'Alcalde President
8e. Dirigir la policia urbana 1
presideix la Comissió de Govern i rural, i dictar bans i ordenances
la seva suhstitució es farä d'acord
dintre t'esfera de la seva compeamb l'adiete 17.
tencia.
En el cas del darrer parägraf de
oe. Reste els comptes de l'Ad17, l'Alcalde, previ acord de ministració municipal i de remenla Comissió de Govern, trametra al dó dels seus pressupostos.
President de l'Assemblea, amb tres
En les poblacions fins a so.000
dies d'anticipació, l'ordre del dia de habitants ii correspondrä a mis
sessions
i preuidir les sessions de
del
ple,
i
el
Presigient
convocar
les
haura de convocar-les abans de les l'Ajuntament, determinar en elles
eint71-quatre hores d'haver rebut la l'ordre deis debats i decidir amb
vot de qualitat els empats.
notiiicació.
Com a representant de la GeneArt. 25. - El President de l'Assemblea de l'Ajuntament en ple de ralitat de Catalunya i del Gavera
la República, exceda les funde
Barcelona, si opta per a elegir-lo, dirigirá i ordenará els debata, ¡ tindrä cions corresponents, en la forma
que disponen les L/eis.
vot de qualitat per a resoldre els ernlo. Fer campar les Lleis i Dispats. El seu mandat durara dos anys, posicions que siguin, de carácter
¡ roen tots els altres arrees és reobligatori per als Ajuntaments.
Art. 33. - La Generalitat de
elegible.
En ras ele produir-se la nennt del Catalunya, per al compliment dels
president de l'Assemblea s'haurá de serveis que no corresponen a l'esfera privativa dels Ajuntaments, pot
proveir a la primera sessió que celedonar mandat exprés a persona disbri l'Ajuntament i en la forma esta- tinta de l'Alcalde, sempre que
blerta en l'art. 17.
aquest s'hagués negat a compile les
Art. 36.-Quan a conseqüència de, ordres rebudes per escrit o les comla confecció d'un nou Cens resulti can
plis en forma deficient.
Aquesta delegació especial es
viada la categoria d'un MUIliCipi,
ganització forresponent a la nava ea- farä solament pel temps indispensable
per a aconseguir aquel comteaoria començarà en el moment ele
pliment, i sempre que sigui possle,
la renovad() biennal posterior, en la en la persona d'un Conseller Muniqual seran elegits aquel l nombre de cipal o Autoritat elegida per suconsellers que calgui per a completar fragi, i sense que, en virtut de la
dita delegació, pugui mai intervenir
el nombre corresponent a la nava eaen afers propis de l'Ajuntament.
tegoria.
Art. 34 - Els Alcaldes, Rus
Art. a7.-L'Alcalde president és
substituta o delegats de la Comisel primer magistrat del poble i el cap sió de Govern, podran sancionar els
de l'Administració municipal. Presimancaments a l'obediència i resdeis l'Ajuntament o la Comissió de
pecte a rAutoritat i les infraccions
Govern , segons els casos, i és l'exed'Ordenances, Reglarnents i Bans
de Govern, amb multes que no pocutor de Ilurs acords.
A més, ¡ mentre la Generalitat no dran excedir de 50 pessetes en Municipis fins a 3.000 habitants; de too
tingoi òrgans adequats i permanents
habique ostentin la seva delegació a les en Municipis de 3.001 a 20.00020.000,
tants; de 200 en els majors de
poblacions de Catalunya, correspon- i de 1.000 a Barcelona.
dei a l'Alcalde president la represenPer al cobrament de les esmentac:O, complimen t i exercici d'aquestes tades multes, sense perjudici deis
recursos normals que contra la imfuncions, Ilevat el cas de l'expressa
posició es puguin formular, podrá
privació que assenyala l'art. 33.
aplicar-se el procediment crapremi
Art. 38.-En la primera sessió de
cada renovació municipal l'Ajunta- de conformitat amb els Reglamenta
vigents sobre la materia.
mrin e legirá l'Alcalde president d'enEls esmentats recursos paralitzatre els membres que componen la Cor- ran
la via d'apremi durant la seva
poració. Per a essen elegit caldrä retramitació.
unir la majoria absoluta dels vots del
Art. 35, - L'Assemblea Municitotal dels Regidors. En el cas de no pal podrá en tot moment destituir
obtenir-la 50'2 interinament Alcaide el en part o totalment les persones a
qui hagi conierit els arrea d'Alque hagi ohtingut mejor nombre de
sufragis Es repetirà l'elecció en la calde, Alcalde segon i tercer ¡ Consellers Regidors. L'Assemblea Musessió següent, i si tarnpoc cap nom
nicipal de l'Ajuntament de Barceaconsegueix la xifra de la malaria ab- lona podri destituir també el seu
soluta, sen definitivament elegit el que President, cas d'haver-lo elegit.
en la tercera prova reuneixi mes quan_
Per a la validesa de l'acord caldrä que hi hagi hagut proposició
titat de vots.
Sempre que aquestes repeticions d'e- signada per la quarta part dels Consellers, la qual s'enviará a l'Alcalde
leeció es fac i n necessäries les sessions President.
de l'Ajuntantent s'hauran de convocar
Dins dels mit dies següents desa aquest efecte en l'espai, de runa a ser Rimada, se celebrará sessió exaltra, no superior a una settnana.
traordinaria per a discutir i votar la
En els Municipis de menys de LoGO proposició, i racord de destitució
no serà vàlid si no el voten favorailabitantS Iti haurà un Alcalde segon.
absoluta dels
En els de 1.ml a 3.000 habitants, un blement la majoria
Consellers en exercici del cárter.
Alcalde segon i un Alcalde tercer.
Art. 36. - El Municipis que gauSubstituiran l'Alcalde President Per deixin craprofitaments comunals, el
ordre de categoria, en els casos d'ab- rendiment dels gneis representa la
sència i malaltia, Aquests canees se- quarta part o mes del pressupost
ran elegits en lacte de constitució de municipal, estan autoritzats per a
l'Ajuntarrent ¡ dintre la mateixa qua- constituir-se en regim de Consell
litat de votació, a continuació de re- General o de Consell Obert si ho
determina la Carta Municipal que
terció de l'Alcalde President.
podran adoptar segons les regulaArt. 39.-Sempre que es produei- cions d'aquesta Llei mitjançant
xi la vacant del cärrec d'Alcalde Pro- raprovació del Parlament en cada
sident o dels seus substituts, l'Ah> cas. •
Art. 37. - En els MUlliCipiS que
tatnent dintre el terne de vuit dies
será convocat per a procedir a noca s'acullin a Regim de Consell Obert
tindran
la categoria de Consellers
elecció en la forma que preceptua
municipals tots els vena elegibles.
28.
Art. 38. - El Consell General o
Art, 30.-Els Ajuntaments de poConsell Obert es reunirá en el dia
blacions superiors a 20.000 habitants fixat en aquesta Llei per a la conapodran ele g ir l'Alcalde President d'en- titució dels Ajuntaments.
En aqucsta reun:O, que presidirá
trb els celtas elegibles de la Pränia
el vei de mes edat, s'elegirà una
eaiitat sempre que ho consideressin Junta veinal formada per un Preconvenient a les necessitats de la Corsident i un nombre de vocals no inporació Municipal respectiva.
ferior a dos, ni superior a quatre.
En aquest cas, calda reunir neEl President será el que hagi obde
les
tres
tingut major nombre de sufragis.
cessàriament la suma
En cas d'empat, ho será el de més
cinquenes parts deis Consellers
possessionats del càrrec.
«hit Cada vel elector podrá votar
Art. si. - El ciirree d'Alcalde
dos noms si la Junta veinal es compot ésser remunerat. En el seu cas pon de tres membres, i tres noma
repitan les mateixes normes estasi es campean de guatee o cine
blertes en l'art. 33 d'aquesta Llei.
membres.
Art. 3a. - En concepte de Cap
Art. 39. - La Junta venal adde l'Administració Municipal, corministrará els interessos del comä
responda a l'Alcalde:
¡ complimentarà els acords que el
ter.-Publicar i executar tots els
Consell General prengui.
acords de l'Ajuntament.
El Con g a, General 'funcional* ea
Suspendre els acords munila mateixa forma que l'Ajuntament
cipal@ en els casos previstos per la
en ple; previa convocatòria, aegone
Llei.
consuetud.
Art. 40. - El President de la
3c-Representar rAltentament
el, organismo que depenguin del Junta venal seré l'Alcalde de la
Municipi en tota mena d'actea 4 de- poblad!) i el sebetitisimm morffli
vast de les /monjitas i de les judo- que Calalú' els vocera pee - Puedes de
vota obtinguts en Vekeaii. Si de
dircione de gotea citases.
vocal* timropssin Mea( gembre
41. Ordenar el inmensos, I els

~Menta de mentelpale
que s'efetteln. Mg esta hindi
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"Papriblei
Fabear h
Pantassica
Si en el seu primer filin. Franziska Gaal fou, una enseben, —una
agradable revelacie—. en " Paprika",
ei sepen film que díeila hem lee,
ha- confirme totalment la primen
in/P r emi e , i no solament l'has confirmada; sane que Iba minorada; ja
que aquelles teminiscencies, aneas-.
detalle clee recordaver altres actrius
sien, en una segana visió, reabsorbes. i Franziska Gaal reeedevé ella
mateixa, i com a tal pot enser mi5.
ben apreciades Ene tecleen aleshores< unte unas serie d'una ~han
i d'un nervi extraareffneies unte una
potencir Minepressió que deiciltnent.
ee- pote trotar en una dama jeme
sense cene desaparegui el seu ende
a. causa dele moviments fisioninnics.
L no obstant, Franziska Gaul te una
mobilitat extraordinària; exprease
st que volt ande en una arab la
feeme amh les manee etéte remarais
gestos cedas que parta ande penes
vibrado" pea que fa a texpressió
dist sean pensad despees hi In. la
anottldielet dr la ven; que és, una ales cosa, peris * la maten quanta/.

Frarneska. Gemí ése une actrin
enem tole. actrim eme en sigui,. la
ah. presentar st unat dificultas. pes a

un director que fuel film a %se.
de fotogratieg, de primera plana. i
efe Malle, ~trata amb remite de
ta cambia, Nis is- un material per
sempandre un film a la russa, sine,
un une substància extremadamett vivent i actiu que ha de- performer tate sola reecin amb, els
seue mamar mitjans,
Afartanadament per a ella í per al
director, fina ara, que sapiguem, no
s'ha trobat amb cap, crame-sts renectors de que pateen ni. ami) cap

El cism a anzericii turna
a raire Hiere
Hollywood. tarea. a asea com , ara
fa amos, un punt sreanaLs. tau- a un
viatge a qualeeval lloc del min.. Iniriada pm Chales B. Ifamens, ha
co nsan cada regada mia brea a
toes eta grans estudie ciummetomifice et tendencia a no- simular el
fetos i reediten de lee enema mitjaneant recursos de trate:roja terne a
anar a huarac-la dina de la reaeett.
Ea la iramigració temporal 'radiares
i &remara que anee supina, tocan
a l'Amèrica. Listín& 'aren de tenue
a la filmrein de más 'runa de les
pandee que hi ha el mojarte. "Ovo
verde" ("Gema Maree, preelmeie
de Charles- R. Raras per a la Pasman" será una dretres. Dues mes
eracureet director, tres de la Fox,
Mies de la M. G. N., una de la
R. R. CL-Itidito i ama Mere de Warner gros-Pirat Netienal, completatan. el tome de quinze cene ea filmaran ea la ten totalitat a en part
faz de la capital del cinema.
Recentment Chisme Meses, Tti(traed Arfen, Genevieve 'rabia ï ases acoses del repartinumt de 'La
cosecha esotra' "Golden flameen,
van pasear tres settnanes a PCMIffston, a rEstat dOregeen, ocupes, en
la presa. d'escenes de ta dita peinada, que fa tambi Chulea R. Rayere per a la Paramemerni La producció abans esmentada, "Ore sede", partarà els son intérprete a
TAinerica norme poix que m'in les
plartradons de la indietria trajeen
les que ti serveixert de fono al deseabdellament de recele i en certa
manera le maneen_
Ele prineipals mentes del reparta
mese de "Ocho- mehaelass a bordo"
("Erre Cede iee a Besar"), i el disector Bichera Wallace ~tiran
d'ad, a mes semen, cap a la majó
de? %e de Tahoe, tma de fes mes
bellas de CalSrárnia. 'No mis 1701¡tres" ("No More Womea") portará. Ednumd Lowe, Víctor ItcLatan i ele altres artistes del repsztiment que elle ente/maten al part
Sant Pare, també a Califarnia. Ern
easevi, ela insterpnts de "El bello
bruta" rThe Flendseene Bruto."1,
no honran efe sortir de Los Armelee, telex que és rambient de la tira
de Poznona el que ha calgut per a
fa pelTieula.
La produccio "¡Viva
de
M. G M e portare Wallace Beery a
/a arel ctd faene peralte moiaciari B. de Mille i els herpe*: de "Cuatro asustados' (Fan
frightened propia) han sortit ja cap
a la Perneen, per eme a les alas
Hawai en han de cercar l'ansiedad
Ialit ~asa aquesta pelectin Paramos:ea Una abra película de la maten editora, "Ei capitán jerithe,"
(Cala Jericho), es filmar* a Sal7 Die.
go de Canfarnia, i una tercera, "Vida
de tm Limero de bengala" (leves of
a beagal lame), pertarä el sets di3eme 1 hess part deis mis arriates a

La parda efambient septentrional
' llatliettenles" (Eakinto) potti rk seus
ildepola a. lea darles resana del
MIL « to gewisen" tima par meeliddra 1 tromatmeet la RICOpm: empitez aBio de Janeiro diama dgandeigradiges ad ?mirra de ambo vida„die serrada
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dele tornar al tren pala
on
s'enamora de la filla de la reina,

d'aquests filme, siin6 amb un. carece
tea lietelem ees, ilegal, ha fet Elms
litsullens s'ias i akePes, i escara
amarme sean mame tittliellia detectives: éte a die, hi pomar expresa:use ella.
"Paprika" (punta de sal, de pebre, de malicia) li ofertes la possibilitat d'actuar amb tata Ilibertat.
ein marit cipe enememe la acta dome
es traba, et tolerar d'una aveatuaa„
ami) una cambrera nova, cene ao est
anea que una amiga que ha vingut
Í, peque esta enamorada d'un veme
del unt malea heme de laboratori,
que no- es preocupa de faldilles. El
cenen pene, que miaja que Le subetiesta da l a criada, que está de /menees, liEVik ¿Tener le sera NI&
creu que ho és ramiga de la S&
nyora, peque fa quinze enes que
va abandone la dona. La aova
criada, a la canal volia conquistar et
marit, es fa convidar pe cose ella
estima, 1 surtes una un.. Les coses
es eaesseiiqueme ei esposa pare crea
que lec noia ha esta sedada 1 vol
äv-ibe asar; a n'atina el seductor
bi accedbür, i., al final es descobreix
tot F. tata eón, leeos, 11=3'3 el pare,
que cheeenerein que la seva lea és
una rtaia grama i antipàtica.
Naturalmente, In passen, maltee
mis enes, pana . en arribar a lls naei-,
tat fan hagun de remudar a esplime.les maque. hem traba me aria mía. fácil escrinre m armunent
non. Poner un dia o abre- !ro fem.
no ha farem perquit seria in•
útil.
Acompaerem Fammiska Goal Paul
Harbiseet, actor madun, que fa en
boa Mea a la jovenes de Ineoina.
EL director és Carl Reese Un
film "rafraichissant e , diguem-ho . en
trances, pee a gime une precisos.

A. RILRILlaN
d'embiste. a "Vuela a Sin de Janeiro."
(Elying aman. to Bid:
—S'ha parla malt — din Charles
El. Batees — de la, canveneincia de
prendre les escasea ea liamniaent. propi,
i no en el que se simuli ganes ah
recursos,. mole acenpleta. altrament,
de en es disipan. a l'Astudi cinematografíe. AMI tot, pnocedir atece ha sin¡ni essent. excepci& alune , que norma.
L'epoca, es, propicia a una tornada envera el naturaL EL públic comenea e eausar-se de. les pelacules a les
cines merads de km& Hollywood_ es
les emes infiaites. vaciante
La tendencia que predomina avui,
tant en la novela com en ei matee,
es caraetetit.aa yen renteetament molt
mamat de tomar a la semientes i
renda de teseastari en el q ua es la
mantisa naturalesa la que serveix ¿'nosubstituible trae/miga.

BeniCLafr comença
"Le dernier nuliardaire"
Eme una enema radminericana
que ha azuurcia0 que René Clair enmeneará un. non film; mis tard,
tan &Mide aparagut en una revista
mermalavaca, trohitenm ultra unes
interesante darles, coneeleme de les
activitats del gran director frenes,
una confirmació de la noticia. P u
1k qual afegia notes de- -blicad,en
mentrestant re. prensa. cinetalle; mentrestant
matografica francesa ala timitat a
reproduje la noticia sense remarcar
la sera impartencia.
Termateix René Clair s'ha decidir
a fer un non film, que será reataras a París i no a Londres, don
lea releen temptadores proposicions.
Armes** nava película de René
Cien acre ista neme la coleaboració
• Perival, el bertegraf de quasi be
tetes tes seves linees prilkules.
misia ere Peinar és a Londres; la
(ohmeta de "Vida ¡altivada d'Ert'
ric
reAlemedre Kurda, fe

BOU

fibn de neme Clair, que pe/ que hem
dit ene prevene la sátira formidable que areb aquest argument
sorttire de lea mans d'un dels Milicos directora que ha tingut el cinema.

Bzposicid Internacional
d'Art Cinetnatogräfie
Ek ca p del Geniert. itabi, ha aptos« les línits guarda del programa
de La II Exposició Internacional
d'Ain Ciaanalogrific que se celebrará a Venecia de Ea al so d'adaga de me.
Liare les naciese que han comu-

niat la seta participació amb els
millar& naturalment inédita,
fiase-ver Alemana-a. Espanya, Estats
Units, Franea, Jame. Holanda, Ho, gua. Latea. Artelaterra, Polenta,
Suissa i U. R. S. S.
El primer dia de l'Exposició ciaematoanika sera dedicat a la projeccia de filme de producció italiana
als quals diverses cases productores
d'amasa s'estan dedicant amb
eatusiame
En el p rog rama de la manifestació
será Melosa també la projecció de
pellícules de carecter especial: davan/guarda. surreelistes, simfonies
musitan Iluminases. filma nie curt
rnetesage, documentals d'excepcional
napartincia. films de dibuixos animare exoressament preparats per a
la manifestarle. de Venecia.
Tots els filme es projectaran en la
sera edició original.
Del le al SO d'agost la "Confederazia=Nazianale Fascista degli
intellettuab." (Caufederació Nadonah Feixista d'Intellectuals), celebrará sambé a Venecia la Primera
Asamblea Italiana d'Autora i Directers Cinemato g ráfica Der a discutir els actuals problernes. técnica i
artística, de la cinernatograiia. Melle
direeters d'eleena europeas n'han
adherit ja a aquesta inuaortant reunió
assegurant
seva presencia.
El cap del Govern ;talle ha concedit amablement una corsa q ue sera
destinada al millor film de arodurció estran gera i una altra copa destinada al meter film de producció
nacional. Les dues "Copes Muesolini" seran atorgades a ludid i del Cotana Execren de l'Exposició.

Seleccione ltilindfon. Un vodevil pur
estil trances, en el qual resplendeix
tota la graciosa picardía parisenca

La venjança

de Joan Monden
La simpática intèrpret de "Vampiresas 1933" i "Central Park", entre enes filma vistos aquesta temporada, i de la qual ara es projecta al Catalunya "Así es Broadway", esté molestada amb l'empresa on da contractada perquè Ii exigeixen que es canvii el nom. De
moment, ens diuen, ha deixat d'ésser rossa, d'acord amb l'ofensiva
que pensa dur a cap cas que no tingui mis remei que Complir aquesta
exigencia.

Un petit homenatge al senyor Martínez Sierra
Ofert per Mr. Sidney S. Horen.
director de la Hispano-Foxfilm.
S. A. E., i en nom d'apuesta societat, es done abans-d'ahir, cha la. a la
una de la tarda, un xampany a l'Hotel Ritz a honor del senyor Gregori
Martínez Sierra.
L'acte, al qua; loa invitada tota
la eremsa cinematogrifica. Feren
de la oaraula Mr. Hocen. que *din el tue el en diaué "Homenatge
a l'eh:mi-e escriptor espanvol". i el
eenyor Gregori Martínez Sierra , que
excuse l'absència de Catalina Bärcena, q ue es troba ami, una petita
indisoosició a Madrid, i eins dOnä tin
mane de la seca próxima pellicula
"I,a ciudad de cartón". La nnya
película— ens digué —no es adaptada de cap obra teatral previa, sine. que es tracta d'un argument escrit p er al cinema. Catalina %nena s'ha adardat completament al teté
art i ens Mina en la nora película
una Catalina enterament nova. Acaba
anunciant el projecte crinstallar en
el tutee uns estudie cinematogrefice
a Barcelona Der a la producen nacional.
En nom de la premsa parle el president de l'"Astruoació de Periodistes
Cinernatoerätecs", senyor Larraya.
assenvalant la satisfacció dels presents -'er les greses noves que el senyor Martínez Sierra i Mr. Floren
basier fet públiques.

Llegiu

Amiel i Andre Obey, que ens loe
oferta en moteta sessió, no es una
novelen a %redora. Fa ves ente anys
que ya ene estrenada al Romea amb
el títol de `La somrient Magdalena",
serene versió catalana de Montero. La
"%metiese" Magdalena o la "posense"
Ma gdale n a es conserva, perb, be. TriPre a sentir el pes dels anys yergue
el seu diàleg—i eme ene ho fa ben
sensible la meritòria traducció de l'autoe argend Armando Mook —és ágil
i es viu; no Es, sobrent, adscrit a
cap d'aquestes rondes liteiries que
en pasear deixen com a marcidm les
obres d'aguces <me les han seguides;
reten ens presenta una situació teatral malt ben trobada, i perquè, sobretot, hi ha un lind estudi de carätters.
En sínteei, els autors ens presenten
sma dona delicada i sensible, una mica
somniadora, enema de les exigencles
i de les impertinències d'un marit crinteRigencia limitada. L'efecte traencbmic de l'obra prové precisament del
contrae d'aquests carecters. L'estulticia del marit, la seva incomprensió
de La ame«, donen constantment una
neta còmica. L'afecte agre, dramàtic,
tràgic a estones, es produeix perque
la niciesa, la vanitat ridícula del marit produeix situacions verament angoixoses per a la muller. La fusió del
tragicòmic resulta així perfecta.
Aquells que hagin rist "La soturieut
Magdalena" je recordaran a quin extrem de desesperació es portada Magdalena per la necia intoleräncia del
marit; «MI arriba a fer-se-li insuportable la idea de viure amb ell tota la
vida, 1 com adhitc, en un moment d'exasperació, pensa desfer-se'n. Però
recordaran, sobretot—perque és inoblidable—la manera com es a punt
realitaar aquesta idea. Una de les (a
indes Inés importante del nearit consisteix a jugar amb un revólver. Per
qualsevol motiu l'amenaça ansb
dar-se. S'aplica el canó al front
acció nie disparar. No pot, pene passar res. El revólver este descarregat.
Però set ad que Magdalena, en un
campee d'odi, carrega el revólver._
Gairebé tot el semen, acte el passem sota l'amenaça dramitica que
aquesta ecce!, significa. Ella, penede
da del seu rampell, haure volgut descarregar-la Pese, no hi és a temía.
Ell entra, la bar-ella entre ambdós
es repren. El mutis, com sempre, davant de la muller, ara realment aterroritzada, fa acció, diversos cope, de
es damunt
suicidar-se„ Perb
ell
q ue dispara. sine que dispara contra

del que ha pogut esdevenir-se. Es pensa que ella havia carregat el revólver per matar-se. 1 Pregunta: ¿Per?)
de debe eres tan dissortada? 1 una
explosió de tendresa, de penediment,
de ganes de reparar el passat, ens fan
acabar de comprendre l'esperit trahonre lintitat, que tot i isser-ho,
feia dissortada te muller per les äeves falsee i mediocres idees sobre la
dona.
Explic as el cas, gairebé no cal In
sien a subratllar que aquest careeter és molt ben vist i ben traçat.
dir, però, que la interpretació d'avis
que de Rosas contribueix mole a fer-he
singtearment complex i viu. No será
potser cap de les secta interpretacions mes importants, pues si une
d'aquelles en les quals Int1 contribueix
a enriquir un text Car no es limita
ad a ¿asee un intirpret de ha comedia, ans hi posa molt del P r olpi corteje
emanen del cor de l'hale, de les leves
febleses i dels seus entendriments.
Hom sap els miracles que Enrique
de Rosas fa amb malleable del
seu rostre. Apesta vegada, amb la
interpretació del mate de la senyora
Beudet, ha. donat un rostre a l'estultícia vanitosa i obstinada, a la. snperioritat i petolincia, de vegades
que infon el tenir o guanyar diners.
L'expressió és mis meritária perquè
no té res d'encarcarada, ans es matini,
en moments oportuns, d'estupor i de
tendresa, i perquè, tot i isser una expresen, molt allunyada del seu natural. de De Rosas i fine de la dels personatges que sembla preferir, és obtinguda amb molt poc maquillatge.
Matilde Rivera fa tamhé una interpretació discretíssima de la senyora
Bendet La 'somrient" o "presumida"
Magdalena troba en elles el desdeny
elegant, les actituds llunyanes i somfiadores que sen del cas, i CO ele moments oportuna, sota l'amenaça del revólver del seu marit neciament engrescas en l'absurda facecia, les expressions de terror que la situació reclama, donades amb mitjans tan sobra com intensos.
Després de l'obra de Denis Amel
i d'André Obey fou representada "La
paz en la casa", de Courteline, traduit
a un castellà magnífic per joaquirn
Vedis, Matilde Rivera en fa una creació vivacissima, i Enric De Rosas ea
en fa sensible, no sols l'humor, ans la
beutat literäria del Milete
• • •
gue/1

Iluís Masriera, amb "Els mal,
seins", deixa de banda /es cumedies
escrites a manera de passatemps o
com a pretext per a crear uns ¿ecorata — en la qual Lasca és on ens senaMe mis artista — per a escriure un
drama rural, de pasman, violentes.
El tret és errat Pues el mara, mes
Arree un reatente Rentan i una fiencara que la mueca resta trasbalsat
delttat al natural que en meta manera era sembla excesiva, enfronta dues
¡emites de pagesos, les gneis, per
•••••nn••••n24III01..64..«.11••••••••••••n•n••••n•
qüestions d'amor propi, es batallen,
pledegen i acaben per arruinar-se mátuanmnt. LJuis Masriera senibla volee
merar, en aquesta oora, a quin finasal maestra: poden portar-nos els
.mpulsoe de cólera mal dominats,
afanys de revenja, l'obstinen co el
;ancore
La interpretació de robra és feta
per la companyia amateur que dirigeix Pere Mote, i que es una de les
mes discretee i meriteries de Catalunya. Pot competir, per la seca disciplina i pels elements que la componen, amb les de professionals Inés
orejean. Pere Moix, ultra demostrarnos una regada mes ésser un bon director amb el muntatge d'aquesta obra,
¡él] una interpretado molt vigorosa
del protagonista. La senyora Papell,
que és, per la seva banda, una actriu
; Je força, aconseguí d'infondre al seu
;arar una gran ensil & i el digue a
'nenes amb escaient -vehemencia Tots
ls altres van contribuir al bon con,mt.
Cal subratllar, per?), d'aquesta
presentació, sobretes, la presentació
escénica, sovint desatesa en les companyies d'aficionats. Els decorats eren
del propi enser Metiera, i, ultra
harmemitzer i edhue encnmanar tuesta
a l'obra, en crearen molt adequadament remetiese Cal afegir, altrament.
que la Ilum i tots els efectes escenogràfics, com l'espectacular crema dele
Altere, per exemple, eren molt ben
¿mat a.
DOMENEC GUANSF.

MIRADOR
Setm.anari de Literatura, Art 1 Politica
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TEA' RE AMATEUR
A Barcelona
Teatro Studium. — Avui, dimea les deu de la nil, Lyceum
Club, de Barcelona, denan la pri-

cres,

mera representació de teatre ama-

Prau: 30 cèntims

papas; s'implanta, Peque
Migó no té cap diaer, el sistema
RO adis

di tercand (imaginem-nos de gege
rae d'aquestes sitiadores Itend Clair
en treuri). Medrara el hon millo.
eari, que ha estar a mar de me
lea Ribetes del Seria, d'ej.-hers

"La sonriente sehora Beudet", tragicomedia en dos actes de Denis

Esperma ands ansietat, despees de

sera; el matriz sumes% ara) Mur.
ros, decorador de la majoria de
flema de René Clair, actualmem
tanate a Londres, i que será suba
tituit per Agostara, essest la presa
te visäe d'Aratenisee; pedem afegir
timba segone declaració del prole
Rei +. Clan-, que el productor ha ac.
ceptm. integrament el "deroupage"
del se: film.
René Ctair ha dit que es dispuse
a reservar simplement una farsa....
pede plena de moviment i de quelcom de nou.
A grane treta contareis la "bistecla".
La crea deba al luan teme
dnicament a Parla en resta
un que és fill d'una mitin nació.
que ni tan sois figura al mapa gro▪
i en la miel han de importar una reina vena, molt respectaba
i molt ridinda, MI si digndeam
una mena d'ea-solririna de Tahiti,
que es la euriositat de tots els tutestes que le vat La reina ti una
billa mole bonica Perd a cama tam
de La criad es traba mas no t6-bé
diners. Els funcionara i els soldan

;UdUm, per la Com ,anyia
Rtverale Rosas

Saiat-Cyr

mune mazos feneció, aquest

EA TRE

Sessid e a( Ti gre "os Camera" a la t ala

entrara que aquesta pretere* en
"gigoló"' bru. Merrtrestant et miMerad dieta mesures energiques per
tal de remeiar la crisi, ja no farra
res mis: la felicitar torna despeé,
de vencer penes difntte
ess.
la seva eatimació, que ven que no
is corre/parta, el té amoinat; la
amb les seves diverses
complicaciems„ el ti boba; mes endaeaat s'ado na de la realista, pele
is massa salde usiliorsari ha Perda la sera forman, i a la terra ja

s
no mima
cap sea !alienad
Max Deerbr lexcellent cómic,
será el
; Josep Negrero,
galan,
princesa nrä René

EL
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teur al Teatre Studium. Es representaran tres obres en un aoe. 'Un
eaprici", d'Alfred de Musset (traducei6 de Rostend Llame); "Antonieta o la tornada del marques", de
Tristan Bernard. i "Com ell va enganyar el marit d'ella", de Bernard
Shaw (traduce/6 de Carles Capde-

vila). Trobareu invitacions a Lyceum Club, Fontanella, 18, tercer;
Syra, Diputació, 262; "Mirador",
Corts Catalanes, 38o; Llibreria Cata:etnia, Renda de Sant Pere, 3, Eis
a les set de la tarda, i des de les
nou en trobareu al m3te:3c teatre,
Bailén, 72.
Foment Autonomista Catea. —
El dia ta el Quadre Escenic Mos-

sin Cinto representa l'obra de Jo.
sep Marta de Segarra, "Les Ilagrimes d'Angelina". La interpretacuí
atta a cartee dels sen)ors Guixer,
Duran, Permanyer, Enric, Mingo,
Folch, Balasch Sans; les senyoretes Vinyes i Duran i a'gunes actrius
professionals.

LA MUSICA
NOTICIARI
Tres grana comerte a l'Associació
de Cultura Musical.— Els des fizata per a la celebració dels conmute
que dins aquest mes celebrare l'Associació de Cultura Musical, han tetas el 23, 29 i 30. El primer
encomanat al famós Quartet Leiser,
es de molta importencie. Dins el pla
de l'Associació de Cultura Musical
figuren, ultra les més sobresortints
figures actuals com a solieses, els
concerts dedicats a grans agrupa.cions (pel maig actuare ei Con de
Cosaca del Don) i aquest mes donará dos concerts l'Orchestra Penes
memica de Madrid, dirigida per reminent mestre Bartonneu Pérez Casas. En el present curs la Ce:Iterar
també dedicará un concert als nostres artistes catalans, a mis del ja
anuncie de l'Orchestra Clàssica de
Barcelona per a final del cure
1933-1934. En resum. els concerts
que exclusivament per als seus sede celebrare l'Associació de Cu:tura
Musical en els deu niesos del cure
sean disset, i no quinze com al començament &hacia anunciat
El Concert ¿'ave a "Mútica da
Camera". — Avui, diniecres, 1- A ssociació de Música. da Camera" ens
oferirä una de les se yes brillante
audicions al Palau de la Música Catalana.
Un públic nombrosíssim i selecte,
un artista de (sana mundial, con, és
el pianista polonés jan Smeterlin. i
un programa de qualitat excepcional,
faran una cegada més acreditar l'esmentada " Associació
En el programa obres de Bach,
Mozart, Chopin, etc.
• •
Tal com s'havia anunciat, diumenge passat, día 7, St celebrara el primer acte de concert organitzat per
la Secció de Miasma de l'Ateneu
Enciclopedic "Sempre Avant" (Riego, 2). L'acte anä a cärrec del renomenas "Quartet Leceum", cornpost
pels senyors [-luís Benejam, enea
Joan Casals, viola, i Robert Torres,
violoncel; els quals interpretaran fidelment obres de Beethoven, efendelssohn, Serra, Dvorak, Tschaikosyski i Borodine.
Aquesta mateixa Secció de Música
de l'Ateneu Enciclopèdic "Sempre
Avene', organitza per dintre pocs
dies el segon concert selecte a cärrec del "Tercet d'Estudis Musicals".
Oportunament es donaran a coneixer
la data i el proesma.
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"SEIS AROS ESPERANDO
UN BESO". — Ningú no medre.
culpas:, certamen:. Al. jolson d'haver contribuit a l'abús del bes, que
alguns morallstes atribueixen al cinema, car en la seva carrera cinematográfica, que data ja de sis
ame, no es registra ni un sol pese.
Fou el 20 de nevembre darrer que
Dolors del Rin, que apareix amb
ell en la producciet l'earner Broi.
First Nationsl "le !cnder Bar" <El
Rar Marayillenl, que en aquella
masie es (ensaya ale estudis de la
Warner Bras., besä Al. joison davann la cambra. i posa fi a un perinde de sis anys de rigerese abs-

Quan es réu pfiblica la
noticia d'aquest esrul randa, nene
no es cregué que los el primer que
Al Jolson rebia al llene, rete> lsrtinta invita tothom a ter un reees
de les seres anteriors producsions
cinematogràfiques per tal de noevencerecs que no pedrien recoroar
un sol cas en el qual una asa
llagues besat.

...plitIletn /111111N
-—

UN DETALL DE REALITZACIO. — En el film " After to
en amerasen oue hi beura "autmtica carrossa en la qual va PSSeT
aassinat l'arxiduc Ferran a Sarajevo,
q ue tan d'enrtneu ha dut 1 qu. ha proporcinnat extensa materia al cinema.
UN ACORD INTERESSANT.—
A Romania l'Associació de Dimetors de Cinema ha emulas en permetre la presentacie de des film
de liara tnetratge en un aletees prograna.
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lona amor Easofet, i iseer sclaego iwer espiePer t
de la Ilesa 919 99,011
Oliveres, faeme Solso4 Car
Pardo Werhlei Rare de Ominar-lea
Caste116.
Pel Patraniat, Junta d'O:desudó Financera i Comal del &adiad van
fsser elegits per la tptalitat dels vota,
menys ente en blatx, ele selenio id-
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MERCAT LLIURS

penta per a manifestar-se más enllä
Les sessions celebrades ahir pel d'una jornada. La major pan d'egcto r d'especulació presentaren un missions que cotitzaren dilluns amb
aire dferent del registrat en les ce- • pèrdues de dos a tres enters, aconselebrades dilluns passat. Ja en els gueixen avanços que oscillen entorn
erime rs moments de la reuniO del d'un enter i mig. S'aprecien alga lies baixes de valors que no havien
Bor si hom nota aquesta particulaatar. i aixi cono en aquelles ja ieixu- estat encara contractats en la present setmana, la qual cosa no ofeVI es paletó intensament, en les
reix cap particularitat, ja que no fan
darreres. l'activitat contractadorr
asnienta visible:nene. i alzi mateix més que posar-se al nivell en qué
es troba la resta daquest grup.
canvis, que aconseguiren aranDe les Diputacions, s'operaren dia poc a poc, però sense defallir
verses series, les quals es cotitzen
cap ocasii, uns arribar a nivells
yastant optimistes, com es compro- a canvis poc modificats. Es de re
marcar la banca de les 6%, a 8875
a en el detall que donem a contii Provincials, 88' 00 (-0'50),
sació,
Caixa Crèdit Comunal, remunta a
De moment podem dir ben alt
73 00 (+V00.
que la massa contractiadora, desconEl grup de cOdules es mostea basaa:a del resultat de les darreres
tant actiu i presenta sosteniment gee:tu :rus , no ha tingut una influencia remarcable en aquesta ocasió, neral de posicions.
El rotlle curriler. Inés efectiu que
sisó no vol dir que es confii en una
represa continuada, tal cona es feo- en la sessid anterior, queda ben sosactualment el mercat especulatiu, tingut en canvis. i si alguna tendencia s'aprecia és de Ileugera Irr'
2 tendencia ens ha de sorprender,
mesa.
encara que no ho creient podrien
El mateix es pot dir del sector
presentar-se algunes jornades dind'aigües, eléctrica i industrials, en el
ygiel6; el fet Es, pecó, i és el que
soleen remarcar, que aquest sector qual s,Gn la major pan de valors
contractats que acusen avanços de
5; aha deixat impressionar fàcilprop un quart d'enter. Queden mis
une i continua el ritme que ti
modificats. Energia Eléctrica 6%,
oprès de diverses setmanes ençà.
Tanta linda pel Mercat Lliure de 95 .25 ('1-loo), Indústries Aragone2
Madrid-Paris,
ses, 6 . 2
raloro en la reunió de Borsa:
20'oo
i Metropolitana Cons(-2'oo).
enrejó,
53'00
Dia 16 Tanca Alça o
Vslors
De l'escàs nombre d'accions conanterior bajan
tractades, només es de notar el canvi de les Gas Lebón, serie B, 8o'cio
5630
>arda
+i'ss (-4001, la resta no ofereixen varia54'75
+123 cions apreciables.
4985
:decanta
4860
iToo
Andahtsos /675
+0'75
BORSA DE PARÍS
106'5o
104•50
Gas E
El mercar parisenc, en la sessió
+150
Rif
59'50
58'00
d'ahir, no presenta cap particulariExp:osius 142.75 14165
tat remarcable. El sector de rendes
4Too
Colonial
+1'50
49'50
continua poc sostingut i no gaire
+2'50
163'oo 16&50
Mgües
actiu en ier negoci; la 3%, cotitza,
210.00 210.00
Ford
6540 (-0' 1 0), 1 9 1 7 alliberada, 4%,
Fetrolis
5'55
5 60
(-0'05), 192 0, 4%, to5'os
68'oo
Asland
+1'50 74-85 ), i alliberada, 4 1/2 %, des6950
-0'75 (+0'40
7400
14'75
Flutet
prés de tallar cupó. es fixa a 81'35
(-1'95), Banc de Franca remunta
La tanca anterior de Plates és del a 113.60 (-1-1'00), de l'especulació,
2 del mes que som. del dia 11 la
es poden notar els segiients canvis:
rresponent als Andalusos, i del
Rio Tinto, 1644 (-1), Roval Dutch,
a 12 la dels Fords.
182oo ( -t-loo), Suez, 19565 (-85),
BORSA AL COMPTAT
Kuhlmans, 623 (+4), Wagons Litt,
L'aspecte que presenta la sessió 99.2 5 (-0.75).
telebrada ahir en el sector de comptat, ens mostea una evident millora
a la de dilluns. en particular pel que
eespecta al grup dAjuntaments, els
cuals aconsegmeixen refer-se en part
de la desfeta constatada anteriorLa sessió celebrada ahir en
nent.
aquest mercal transcórrer
Els denles de l'Estat es reuen Inés
fellicitats que en jornades prece- amb força animació; les venente i a la regada ben sostinguts des l'oren de regular importana canvis, s'aprecia en la major part cia; amb tot, poguérem constafe series contractades, avanços en- tar que existia una lrleS bona
acceptació per a alguns gènecmn d'un quart d'enter.
Obligacions Tresoreria Generali- res, i això és prou per creure
que la Isituaciff eerealista pot
at, repeteixen a roo entera.
Poca durada ha tingut la rieres- recobrar el seu prestigi.
•tata: Els preus confirmen
:6 que presentaren els Ajuntaments
es la sessió de dilluns. En la ce- molt sostinguts, sense que per
febrada ahir domina una tónica ara es cregui en una baixa. Les
:ampletament oposada, i s'aprecia operacions registrades ho foren
amb Extremadura, a 5250 pesaaa reacció en les emissions que foten operades dilluns, que tat i no setes; Huele, a 5350, i Saha¿lugar totairnent les pèrdues so- gún, a 51, posat damunt vagó
origen.
fertes. aconsegueixen refer-se en
Sepa: L'oferiment es bastant
Part evidenciant-se, per tal motiu,
redulit; hem de fer remarcar,
c :e la davallada no tingué prou

perol, qua la puf, compradora
no es mostra !non disposada
a fer negoci; el pon (0 . se vengue ho fou a 38 i 38'50 pessetes
origen Unia Mafia;
Ordi 1 altivada: Mantenen
mateixa posició, havent-se
alguna operació une ordi
gell, a 3850 pessetes, 1 en civada Extremadura, a 28'50 peasoles damunt vagó sortida.
Els &Urea generes continnen
sense modifieació.

z
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7 5 (-2' 5),

MERCAT ÜE LLOTJA

Monopoli de Parriga k:,
La crin arrossera, conseirlincia de
baixa en els mea mundial:1 i falta
d'exportació, degut principalment als

COMPANYIA GENERAL D'ASFALTA I POST LASO "ASLAND"
En el sorteig número 20 per
a l'amortització de 340 Obligacions 7 per 100, emissió 6 de
maig de 1920, verificat en el
dia d'avui amb intervenció del
notan1 d'aquesta ciutat N'Antoni
Par Tusquets, han resultat
amortitzades les Obligacions
següents:

301 a 310
271 a 280
1401 " 1410 1531
1540
1610
1541 " 1550 1901
2080
1801 " 1810 2071
3441 " 3450 3531
3540
3621 " 3830 3941
3940
4071 " 4080 4201
4210
4581 " 4590 4681
4690
4870
4711 " 4720 4861
5061 " 5070 5371
5380
5411 " 5420 5821
5830
6270
5841 " 5850 6261
6470
6271 " 6280 6461
7400
7301 " 7310 7391
8050
7451 " 7460 8041
8970
8301 " 8310 8961
9570
9171 " 9180 9561
A partir del dia j de febrer
vinent, lindra lloc a les oficines
de la Societat Anónima ArnúsGarf el pagament del capital de
les dites Obligacions, a raó de
500 pessetes cada una, deduils
els impostos del Tresor.
Així mateix, a partir de la
indicada data 1 de febrer vinent, es procedirà al pagament
del cupó núm. 28 de les esmentades Obligacions 7 per 100,
a les citades oficines de la
Societat Anónima Arnús-Garl,
Passeig de Gràcia, núm. 9, on
es facilitaran les oportunes
factures. L'import líquid del
dit cupé) és de 1508 pessetes.
Igualment, i a partir de la
mateixa data 1 de febrer vinent, es procedirà al pagament
del cupé, número 13 de les nostres Obligacions Hipotecàries
6 per 100 Córdoba, a les citarles
oficines de la Societat Anónima
Arnús- Gart, Passeig de Gràcia,
número 9, on es facilitaran les
oportunes factures. L'import
liquid del dit cupó és de 722
pessetes.
Barcelona. 16 de març de
1934. - El secretar general,
M. Entiné I Bruna.
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El dec ret del 17 de maig de 033,

completat pel tau regla:wat dei 19 dagest, va crear la 'Federaren Sindical

que els contadora d'arròs s'agramada
amb caräcter obligatori a la dita Federaci6, que com a liare disposadora
de la collita dejara redults els

productora a la qualitat de simples dipositis de l'arròs que havien collit.
"La Federación Sindical" domiciliada a València, i les atriblicions de
la Qual no deixaven d'ésser poc menys
que nominals, en fracassar el seu latera de controlar la producció arrossera va avenir-se a prendre comprozds
amb un grup d'industrials elaboradora
d'erró'.
El dit contracte, aprovat per decret
del 18 del mes passat, disposa que la
"Federación Sindical de Agricultores
Aroroeros" s'obliga a vendre a "Arnocenas Reunidas, S. A.", amb exclusivitat i dins de les possibilitats que
Ii permetin les disposicions oficials
ligeras, tot l'arròs en cloaca de la coIlita anual.
Si no de dret, almena de fet queda constitnit un monopoli a favor d'u-

na societat amb sois un capital de dos
milions i mig de pessetes, i encara
incompletament subscrit, que es compromet a fer-se cärrec d'una collita
d'arròs valorada en mis de cent mitinas de pessetes.
No es compren quines garanties Pot
oferir "Arrocera! Reunidas, S. A."
amb aquest capital ridículament esgui lle, que solament Ii pot permetre
comprar l'ardes a mesura de les eleves necessitats o conveniències, quedant el problema sense resoldre Per
al pagès que té necessitat de vendre
aviat una mercaderia que no sempre
pot conservar-se tense perill d'avariet
Segons referències que tenim, no es
perquè uns quants, amb fins particulars
o burocràtics, vulguin beneficiar-se,
aquest monopoli sois pot servir per
encarir el preu del consum interior,
sense resoldre el problema de l'arròs
sobrer, i com que es ven clarament que
la cosa no pot anar be per a ningú, i
si amb perjudici evident per al pagis,
per això la desaproració unànime de
tetes les eones productores catalanes
és ben palesa.
S. G.

Convocada pel governador general
de Catalunya, el dia 3 del corrent
celebrar-se a la Cambra de la Propietat
Urbana, amb nombrosa concurrincia

d'obligacionistes, l'elecció deis que han
de formar part del Patronat de l'Habitació, de la Junta d'Ordenació Financera i del Comité del Sindicat Oficial d'obligacionistes, segons el decret
del ministeri del Treball de 24 de novembre darrer.
Per delegadó del governador presidi el conseller de l'Ajuntament de
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Francesos: 4755 per roo.
Anglesos: 3825 pessetes.
Italians: 6380 per roo.
Belgues: 33'75 per roo.
Suissos: 234. 50 per too,
Estats Units: 745 pessetes.
Alemanya (Reichsmark): 288 pts.
Austria (sxilling), 130 pessetes.
Txecosloviquia. 34 per roo.
Holandesos: 4. 80 pessetes.
Grecia, 6'5o per ufo.
Suecia: 1 ' 92 pessetes.
Noruega: 1'87 pessetes.
Dinamarca: 1'66 pessetes.
Finlandia, 16 per roo.
Romania, 6'5o per roo.
Bulgaria, 730 per roo.
Turquia, 5 pessetes.
Portuguesos: 0.34 pessetes.

- L'equip probable flet Bar _
eelona a Les Corto contra l'Arenas es el següent: Cruz, Villacampa, Zatiafb7 SitneW , Arilee;
Vantolrä, Golburu, Morera, Padrón i Remen o Cabanes.
Pedrol continua lesionat.
- El Sabadell sortirä tirentres al mati cap a La Corunya,
deplaçant el segtient equip:
Fournier, Morral, Giner, Sitges,
Duran, Pons, Crespo, Bertrand,
Calva i Esteve.
- Miranda, el jugos' ir del
Barcelona, que, con, se sap, va
resultar lesionat en el partit
contra l'Oviedo, Ita arribat a la
',ostra ciutat molt millorat i ve
disposat a reingressar aviat
als rengles del Barcelona.
- Resultats del Campjonat
italiä:
Casale-Ambrosiane, O a 1.
Livorno-Juventus, O a 0.
Näpoli-Triestina, 2 a 8,
Yercelli-Genova, 2 a 0.
Torino-Padova, 4 a 2.
Alessandria-Bologne, 2 a 2.
Palermo -Lacio, 1 a 0.
El partit Milis-Florentina fou
suspes al cap de 33 minuta de
joc, a causa de l'espessa boiraClassificació general:
Ambrosiana, 28 punto.
Jurentus, 24 ,
Bologne, 22.
Näpoli, 21.
Milä, 20.
Vercelli, 20.
Florentina, 19.
Roma, 19.
Lacio i Palermo, 18.
Triestina, 16.
Brescia, Alessandria, Liv0rn1
1 Torino, 15.
Gènova, 14.
Padova, 13.
Casale, 10.
- El matx Alemanya -Hon gria celebrat a Francfort, doniti
la victòria als primers per tred
a un.

Envien les notes en entalit1

CATAL41104
LLI CURIA
RONDA øL sANT PM. 3
Acaba de sortir la traducció catálkii del
llibre de
Pau Geraldy

TU JO

Canadä, 7 pessetes.
Argentins, 1 .90 pessetes.
Uruguais. 325 pessetes.
Brasilers, o'5o pessetes.
Colombians. 4 pessetes.
Peruans, ta'so pessetes.
Venezuela. 125 pessetes.
Japoneses, z pessetes.
Argelina: 47 . 30 per roo.

Un volum bellament editat

i amb illustracions
Preu: 8 pessetes
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El Patronat de l'Habitació
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d'Entitats Excursionistes de •
Catalunya posa a cUlleilelliellt
de les entitata encara no teteradee, que el termini d'adiniasió
sense pugament de quota d'entrada s'his prorrogat per tot el
Ferrando.
prensil mea de gener, degut
Representant a la Junta d'Ordenació a les nombroses peticione reFinancera: .1061111hd Oil« i Sobirana. budes en tal sentit, je que hi
Pel Comité del Sindicat: Joaquim mollea entitata que no han p o
011er i Sobirana, Rama Noguero Can-gutrenisparendl'latiera, Bonaventura Gassol i Soler i
cord d'ingrés.
•
Miguel Cortada i Ferrer.
ho
soilicitin
Lea entilate que
seis lliurarä un exemplar dels
Estatuts per tal d e . poderolatuDADA, FACILITADAS PER diar-los.
LA CASA »ACUDA SITO»
Passada la data assenyttlada
PADROA
del 31 de gener, no hi haurä, cap
mes prórroga.
- Avul, a dos quarts de
TA111011811
aloa Miss vuit de la venta, el senyor PeSS Petate, 11%•121
legrf Casados i Graniatxes, presIdent de la Serció d'ArqueoloCacen Nova York
•
gia
del Centre Excursionista de
:9
4.77
4.68
4.60
4.53
7
Catalunya, donarä una disser4.86
4.01
tació sobre l'Art Romttnic, corSucre Nova Yak
responent al curset sobre te2
1.28
196
mes excursionistes, organitzat
1.36
1.34
2
1.39
1.41
per la Serció d'Esports de MunBlat Liverpool
tanya dl C. E. C. Apesta disIst. „.. 4.6
4.6 1/8 1/8
sertació tindrä lloc al local so4.5 7/8
4.7 3/8 1 1/2
M.
cial (carrer del Paradis, núme4.7 3/4
4.8 1/4 1/2
Blas Mago
ro 10, pral.). L'entrada 'es
91 t/I
90 1/8
.1 1/8
lliure.
99 7/8
88 5/8
. I 1/4
- Sobre el tema "De Barce91
1/8
89 7/8
lona a Vilafranca del Penedès",
lioreac Xicago
el senyor Maspons i Anglasell
53 3/4
1/2
53 1/6
55 5/8
55 1/8
1/2
donarä una conferencia avui, a
56 1/2
56 5/8
1/8
les deti de la ni?. a l'estatge
Cafe Nov. York
social de l'A. E. Catalunya,
7.43
7.06
17
Plaça del Pi, 5, primer.
7.93
7.42
19
7.39
7.57
18
FUTBOL
9.66
18
9.84
9.87
19
1906
Ahir, a la Clínica del doctor
17
10.00
10.17
Puig Sureda. va ésser °perab
Sucre Londres
d'un quist el porter del Barce1/2
4.10 1/2 4.11
5. 5 1/2
5.9
1/2
lona, Nogués. La intervenció es
1
5.3
5.4
dugué a cap satisfactòriament
5.3
5.5 1/4 1/4
i, de no sorgir complicacions,
aviat podrà reintegrar-se a l'equip. No cal dir com celebrarfem que los aixt.
- El partit Sabadell - Alavés
se celebrarä al final del torneig.
- El mig del Barcelona Cifuentes ha ingressat a l'EsBITLLETS
panyol.

BORSA DI BARCELONA AL COMPTAT 1 A TERME 11A 16 11 6ENER 1114
v4J
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acorde d'Ottawa, que eas han privat nyors que formaren la candidatura padel merma anglas, l qual era la noe0a trocinada per. FAssociacié
base, ha ocasion.t un , greu problema'. abalear
Representants al Patronat: Joan
al nata pala i les intervenciats goTurnamentals han «tat a l'ordre del
Pardo Werhle i Aureli Sanclemente

de Agricultores Arroteros". disposant
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ingcritterltinui.
—
El ap 'del -Negneiat de Re- •
gistr4 de la Delegació Mal-Mima
en aiuesttiprovIncia fa avinent
als inscrits marltims que encara no han fet el servei militar a l'Armada, i iliolt especialment als que compleixen els 19
anys d'edat en el present, o sigui äquells .que han nascut en
l'any 1915, que amb data 14 de
dzisembre de 1933, ha estat ouleicada una nora L'el de Re cioltimenl i Lleva de la inarineria de l'Armada, i que les
dates, terminis i altres dalles
instruccions que figuren a
les "Observacions" de la 'Cédula d'inscripciei" que els bou
lliureda han variat, i, per tant,
aquelles .no topen avui cap va-

1)inleoree, t/-11>iponer de

P‘'7ARIS'

Teletre o o Ir A

nacionahnnse,
nyanfa icruca
1934 3""1

El pròxim Congrés Internacional d'Ensenyança Tècnica
tindrà lloc el dia 17 de maig
a Barcelona, sota els auspicia
del B. 1. E. T. (Bureau International de l'Enseignement
Technique) de Parta.
El *imite d'Honor ser ä integral per les altes personalitats
següents:
Ministre d'Instrucció,
blica, ministre d'Obres PUMigues, ministre del Treball,
ministre d'Indüstria j Comerç;
president i consellers de la Generalitat, alcalde de Barcelona,
lor.
Amb el fi d'evitar perjudicis rector de la Universitat de Barcelona,
president del Consell
als interessats, a continnaci0
s'expressen les dades que en d'Indústria de Madrid, presil'actualitat es fan les diferents dents del Consell de Cultura de
la Generalitat, de la Cambra
operacions de rallistament.
Qualsevol ~te que els in- d'Indústria, del Foment del
teressats puguin tenir han Trebell Nacional, de la Federad() de Fabricants de Filats i de
d'exposar - lo al Negociat de ReTeixits de Catalunya, de l'Insgistre expressat al principi, on
titut d'Enginyers Civils de Maels serà resolt.
drid; directors de l'Escola d'EnEl dia id de l'actual s'erposa ginyers de Camins de, Madrid,
al públic a la Delegació Maríde l'Escala d'Enginyers de
tima (abans Coinundimeia de Monts de Madrid, de l'Escola
Marina) la relaciO dels individ'Enginyers de Mines de Madus compresos a l'allistament drid,
de l'Escola d'Enginyers
i fins el dia 31 del mes que
de Madrid, de lInssom s'admetran les reclama- Agrònoms
titut d'Investigacions (senyor
cions que es presentin, les Joan A. d'Artigues).
quals seran resaltes per la
Els altres membres del CoJunta local de l'allistament que mite
d'Honor secan nomenats
es reunirà el primer diumenge
de febrer. En aquest acte te- pel B. I. E. T.
Els temes a discutir en aquest
nen l'obligació d'assistir-hi tots
Congrés són els que es transels inscrits per tal clésser reconeguts per una Junta de criuen seguidament:
Primer tema. — Paper que té
metges. Els que no slij presentin seis iniposare una pe- al seu càrrec l'Ensenyança Tècnica: a) Des del punt d'albir
nyora de 25 a 125 pessetes.
'En el mateix acte podran elS econòmic. — b) Des del punt
inscrits acreditar l'exereici de d'albir social.
Segon tema. — a) Manera
la navegació, pesca o indüstries maritimes a que es refe- d'utilitzar el darrer any d'esreix redicte publicat amb dala cola per a l'orientació professional. — b) Activitats del
11 de l'actual.
El primer diumenge del mes metge en l'Orientació Profesd'abril es verificarà la classifi- sional (fitxa medica - utilitzacació d'iuscrits per comples de ció de cardiacs).
fer - ho el primer diumenge de
Tercer lenta.— Aprenentatge.
maig com es feia antigaineut. a) Programa i mètodes d'Enseel
'numero
precis
que
Aquest és
nyança Professional practica al
els inscrits ci els seus repretaller.— b) Tecnologia: el seu
sentants allegaran, si les tenen,
aprenentatge, la sena relaeia
les causes d'excluaia i solliciamb el dibuje, amb el treball
taran la prórroga d'incorpora- de taller, material didàctic.
cid que es creguin amb dret.
Quart tema. — Aprenentatge
seran admeses, per justes i abur. a) Referencia de Fallir
crie siguin, les que deixin d'al- er. l'aprenentatge.—b) Estudiar
feriar-se en aquest acle.
les repercussions d'ordre intelDel 15 al 31 de desembre lectual, econòmic, moral i sote irult de presentar-se els ins- cial de l'atur.
c-: .1s per a rebre la cartilla naCinquè tema. — Personal dival, ¡ de no fer-ho seis impoAlts empleats. a) Reglarectiu.
penyora
de
25
a
125
sartt una
mentació collaboració deis
pesseles,
alumnas procedents de les EsAquestes són les modificacales d'Ensenyança Tècnica Suessencials
que
fan
Mime mès
perior. — b) Protecció del TIobligacions
dels
referencia a les
tol d'Enginyer.
iliserits, als quals es prega que
El B. I. E. T. creu que és
les tinguin presents i les anotin molt important l'aportació de
a _les cèdules d'inscripció que textos legals que es refereixin
tenen en el seu poder.
a la protecció del Tftol d'Enginyer.
Els drets d'adhesió sein 15
pessetes i els de subscripció a
Moviment maritim
l'extracte de les sessions 25
pessetes, que es poden fer efeci aeronàutic
tives a la secretaria del Comité
organitzador (Escola
VAIXELLS ENTRAT:.
oyera Industrials, Urgell, 187).
Vapor italiä "Alicantino", amb
Alees la importància d'aquest
anega general, de Casablanca; vapor espanyol "C. de Palma", amb Congrés, el Comitè organitzador
cärrega general i 114 passatgers, de s'adreça a totes les entitats
Palma; vapor espanyol "Cabo San culturals, de la Indústria 1 del
Agustín", amb càrrega general i 9 Comen especialment, i també
a totes les persones a les quals
passatgers, de Genova.
interesal en particular, perquè
(VEIS
DE
LA
COMPANYIA
SE
vulguin inscriure's.
.
•
AERIPOSTAL
Arrjbades: De Tolosa, a les
750, amb 3 passatgers; de Els fabricants, magatze.
Marsella, a les 905, amb 2 passatgers; de Casablanca, a les mistes i manufacturers
1 4'10, amb 8 passatgers.
han de redactar en català
Sortides; Cap a Casablanca,
Dure factures, albarans,
a les 812, amb 5 pasatgers;
cap a Marsella, a les 14'15, diritides ala dienta de Casense passatgers; cap a Tolosa,
taltmya
a les 1420, amb 6 passatgers.

,4eeeeso,o944,414444~4.00.6444~•~04•Neeffle

COMPANYIA TRANSATLANTICA
Serveis del mes de gener de 1934
LORA DE LA CANTAOR'« A OtRIA-IRRXIO

•

El vapor CARA» mitra II nO Si ha variad°, de 11111Mo I Santander ei 15 de genes; de 0116n el 26, 1 de La Cortina el 27, cap a L'Havana I Veracruz, amb escala a Neeva York de tornada.
Properä sentón, si no to be vallada, el 55 de tebrer.

LIMA ea LA miDITERRAIINA A PUERTO R100,

vEREZURLA 001.011111BIA
e vapor MARQUES DE COMILLAS sortIrli, id no hl ha t'arisca& de

Bireelnna el 20 de gener, de Valeneta (fea.) el 11. de )1lila ga lfv1.1
el 52 , sic cildíz el 24 , clIP a Las Palmas, San Juan de Puerto Aleo,
santo Domingo (fra.). Le GUllyri, Pasmo como (Mi), Curaçao (fr..),
Puerro Colombia (hm.) I Cristóbal.
Propeea tortlita. al no hl na verme&

el in de rece,.
a A MILDITIERRANIA DE LA LIBIA .08 LA
cARTABRICA A CUSA-INEXIO
locura de litreelone, al no hl bi
81 'vial« , MISTOBAL COLON
Tarragona ( f va), Valencia. Alecent (IY*.).

ex-ransio

„virlic10, el 16 de febrer, cap a

bialaga; Cadlz t SIlban. d'on eortIrla el 15 del moteta mai cap a L'Ha .
ti . tina Veracruz I escale. InlerM3d1411.

os LA MEDITERRANIA A ROBA YORK. CUBA
e-tufla
,
01111 1 11 AIRIMIDA

Vapor INACALLANES morara, al no hl laa varlseld, de simio» t
Tairagone ' (1vd.) el 16 de gener, d• Palma do Arder« (DIO el O.
de Valencia I Alerena (04.1 el II, 15 Mälara el 15, de Caus el so.
de Liaba NI.) el SI, de TIV) (2Y11.) el 511, cap 150v. York, L'IN>
(INS.) 1 CrIldeobal.
• sama. guamo lardes (N'a). PUert•
sl no hl ID »Meló. • 1 11 di eme.
• 4 Pragiefa
-1/-461- lisie Crin Hotel. - T. t. P. CRISIS INafr a Oisasstes, ele
tes tGiusetnale Inerte que rol es tatoctir, rbaneeteala
Cartaln
. 'altart IPPINION N
Oersue PNB
TM11111 II osealeasesa mema'
ei1018711
Melle Me ale PrIlealleott ~le 414
PIR a Infame& el leo eosisissiark

"«.

Aval, colossal programa:
'

PIMPI

Teil r e

11 O f.: F e

"

s

Demi: l'Opera NICOLETTO, pels eele•
bree amistes Merla lEepinalt, Maro, VIvieni. Diesel:de. darrera representen:. de I
TRIPA'« I ISOLDA

TEATRE ROBE

T'ideo 18401
Cada die. a les 5 1 a un quart d' 1 1:
El. DIVINO PIAPACICITE, Ile Pealan,
l'Axil mes gran del Tetare Deplanyol.

TEATI .! NOVETATS

P
Tarda, a les 6; nit, a un Quart d'll

Lx täs toisideb:e
del meravellós 1 sensacional.

espeetacie

La posada del
Caballito Blanco

unta la ten incomparable Rintota Meetorloaa, amto els seta 11141pulencs, lea
sesee vedettes, etc. EASFIKIS es l'Unte
al ida! RASPIIII8 no s'assembia a nloEll. Tole s'aasemblen a EA8111108. Tutean.. Oro?... Revista?... Tol, lot 0110
I mol; mio ha de presentar l'empresa
de l'Olympla sota la fórmula moderna
d'espeotaolo secelerett, fundió ~raer
Ceda nUtnero e la seva hora, visto
merco: A les 10: Simfonia; a les 1003:
LES KANAlS, barruntes; a les 1010:
THE NAPIAS, torea dental; a lee
10'18: MILL SILINC, "rodeo" arnerIca;
a les 1029: LES IBER108, trapezls escala: a les 10'42: LP 4 SYNEK,
Pira PlksH e s; a les 1050: TSE ELLIETS,
persistes: a les 1100: WA5COXCEL08,
el mIllor eavallIsta del filón: a te? 1110:
RICO-MIX, celebres 1 molt &Mancilla
clowns excentrics mundial! I parodietes: a les 1140: T. WORTLEY, trapezls
volants: a les 1207: Slmfonla; a les
1230:
RITOS?* MISTERIOSA
RACIONS, sanadors. a les
A les
1320: Galop final. Buteques • 3 pestetea. Entrada General, 1 pta. DIJOus, lar•
da I nit, grane funden& Es despatxa
a comptadorta I a les taquIlles de revenda per a les sia tiritones representaelonS
ne KASFIKIs

arlistes: [malla Allega, Neta
Anua, Tino Folgar, Joaqulm vos
II, Cuma, 20 alela vieneses, 20;
T'out. de tiroteaos, Duele', Raff.
30 bailarina, 80; Coral 1 80 Pes.
eones en muna, 130. Notarial o,
queStra. Modernitats esceniques
1. piojectot I me
Isoenael ti
canica MOderlis; 400 resin a de
Vorch I Floten, de BerlIn; Decorata 1 figuritas del professor Stern.
Denle, tarda I nit:
pala

liedvey 1 lobo
Boles. LA camisa la 0111INTE,
en camella, per R. Navarro ZARAGOZA (documental), parlada I cantada en camelia REVISTA
DIBUIXOS

Cinemas

l'Opera de Parle, 1 a la 0051 apor
ten la seca valuose cooperaeld la
famosa acola MIstIngueti, acompanyada de fa campanilla del Caslno de Parle, Marte Dabas, les shapatIquIssImes Alfred Jackson Glrls,
la celebrada orqUealrina de Jazz de
Ray Ventura I un "ballet" vienes
per les bailarines de l'Opera. A tes
4'25: la darrera creaeld de Llene

Dla t9 de (tener. Nil, a dos hilarla 011: I
moteen •ztraordluel I oomlat de

Antònia

As

tes rcot: CURIMITATS NUNDIALS. A les 011: Una Interoseant
I Instructiva s'alta al jardl zooldglc
de Hagenbeck. A les 522: LA
A

i

Tan:

PlIdi DEL CiBilIN

1 Arto. larda, a les 4; !Al, a le/ 1005.
EL PEZ HUMANO, /*Inca. REVISTA PAN/4105NT. Maulas. I LA
ISLA DE LAS ALMAS PERDIDAS,
¡ter Charles Laughton 1 la Dona

del Teatro Barcelona

Ele grana

flema, illjous, estrena deis dos
clareen ecIts de Paris: AL ORDENANZA, film de Tourjansky, amb
Mare/lis Chantal, 1 Et. REY DE LOS
HOTELES, comedia musical. ami)
Jales Berry, 5101611 I Dvanem

AVUI,

ufeinnaona

dtmecres, larda, a un (luan
de sls:

T&mos 25677-2451.
Tarda a les 4: n11. a les 10:

LA MALA LEY

San unto parla de

Nlt, a un quart d'onze:

JOAN CRAWFORD

EL OTRO AMOR

LETTY LYNTON

en

Demä, dllous. tarda . FELIPE DERII. OTRO AMOR
ELAT.

Ami,

OLIOR AM A
Mora-Espetiattledn-Sarroeo
Aun, larda, 1/5 de 6: LAS ERMITAS.
Sil, 1/4 d'II: estrena de EL CRESO DE
BURGOS. Denla, tarda i nit: EL CRESO
DE SURCOS.

ESPLAI

86, F. tale«, 85 - Telf. 31874
Tarda, 330; nit, SINO
80 ARTISTAS, 80 - Estrelles: CARCIA, ARGELINA, VALENCIA, TARRY,
VILLANOS*, SARTONEU
Dancing el a • de la mat.ned•
I un ALEGRA VODEVIL

amb Paul llorblger

PUBLI CINEMA

Gran Teatre Espanyol
Compuyie da JOSEP SANTPERS
Primera actora

directora:

A MOLLA a A. MITEAM
Aval, dImecres. tarda, a d'as quarls de
cinc. Festival a proflt de la Germandat

de Sant Antonl Abat (Cotxers de Barcelona): UN MILIONARI DEL PUTXET
I TRES TOMI. NO, a les deu,
l'obra del dia:

PAPA VERT
Es

ilespalza a tots els Centres
de Localltata

Sessió continua de 3 tarda a 1 //latina da. Seienl, I pta. Av UI. a les 4, e.4 11/1
programa. Ele senyors espectadors de les
tres poden, Del matelz preu, veure el
prosnona d'estro,: CURIOSITATS
Interessants reporlalges Foz
Movielone. EL CONREU DE L'ARROS, documental. NOTICIARI FOX SONOR, noticies d'Espanya: les eleeelons a Barcelona; festival ciclista al club de la
Puerta de Hierro; enterrament de la
ducincssa de Alba. NOTICIARI FOX SONOR, Internacional: el suleldi de S'avisky I repercussions de la seva estafa.
calaslrofe minera a Tzecoslovaqula; una
Visita. a L'Ilavand al coronel Batista,
alises. ANGLATERRA RURAL, Califa 315glca de 51ovietone

CERQUEU PIS?

Mobles

tul, • n •• n
9er tramas, Ca.
Onda. 55. Cau del
retó No is
ennoort
• mu • ido.)

Per trasIladar-vos recordeu

CASA CAR-

1887. anteco:inductores a 25 ptu. dlna de la clutot, I per
carretera • 0'80 pies. km .
Talaron 3181 4
BOREAL 132

RERA, fundada en

CERAMICA
Artdeles de construce16
RaJoles de Valenelk

CASIMIR VIGENTS
CINEMA

Despatx: Tallers, 72

• Organtlzarla pel Circo' Arltstic
Sensacional esdevenlment d'art

PAR

Tarda, 430; nIt, 943: Revista.
Sally /Gane en EL LEGADO DE LA
ESTEPA. k.ls meravellosos dibulms
III colors de Wall Disney NOCHE
BUENA. Trlomf de Sylvla Sidney
1 Gary Grant en »DURE BUTTERFLY , amb Charles litigies.
Diumenge mannal, a les 1030.
l'una vinent: 81 YO TUVIERA UN

Telefon núm. 15844

Barrera dies

BARCELONA

Vleit• d'11 a den cluart. de 2 I de E a 8.
Soterranis dele Ferrocarril& de Sarria
ENTRADA 1 MUTA

GRANJA

MILLON I EL TEMERTE DE LOS

ROYAL I FITXES-FITXERS

cdda Ala, esa deis 10 CRAZY BOUS,
cine aCIl l en en els TER I SORTIDA DE
TEATRES. De I n 3 12
SEXTET

BESOS

AGUSTI BO

33744-33114ses.niz

TOLDRA. As ni caneen extraerellnerl

SPLENDID CINEMA
fe Cent, 217 - Tiraron 30015

alandiós programa sonor:

JUVENTUD MODERNA

;CON EL PELO SuELT01
a un quarl nil 1 cada nit, el grane/lee Axil ;CON EL PELO SUELTO! Gran
presentac16. T'Uf« de tala la Companyia

Diversos

EXPOSICIO DEL NU

A4115,

PAPIKRA

i

‚eles en llibres
Apartado 228 - Tenerife

FABRICA DI

•

SUERTE DE MARINO
Palau de la Werfeta
Avui, larda, a les 4 •:10: DON CIPRI

'.

Per den cupons culi

1 aquest. regalem cinc pes.

BA-TA-CLAN

per Dorothy
Ilevier. AMERICAN BLUFF, per Lupe Vedez I Lee Tracy. GRAN CALA
EllICAEY, el mIllor film de dlbulzos
sonors. YO Di DI* Y TU DE NOCHE, per Kaue de Nagy 1 W. Fritsch

Corleen

As-ni. tarda. (je 4 a S, nit, a les te:
Gran exlt de Franziska Gaal en la ensile.
dla t'austral

11n11•1n

/amwrem.•••••••••n•n•n••n/..meenee*

per Dorothy tlackdll

TEATRE COMIC

dimeeres, el gran pianista polones
TE
Rl7 lH
socis
EStelM
u - IvaMentperal
E

Slmone, Simon
Dvanem

Jalea Buey,

Robert Montgomery - Cita Asther
Film Metro Coldwyn Mayor

Es despatren localltats amb tres
elles d'anlIcIpac16
01 111, estrena rl el non NOTICIARI
FOX, amb les darreres noticies
mundlals

11 CRIS
.-'.7dE OL
II7O71.;76707

conmine de la

Associació Música Camera

Pantera

Companyla de cornean.
Ladrón de C

Villarroel, 41, principal

Localllets de 3 a 15 pessetes a la taquilla

Vd) filma I aramount

TEATRE BARCELONA

FABRICANTS
I COMERCIANTS
COMPREM
!oto mena de génerei
d'ooasló I saldo
1,1 L UMEN CODI C111,

LLUIS GALVE
».._ I del guildrrisid
Salvador Ballesteros

CONSIGA. 'entre Montaner I Arlbau
NOTICIARI FOX. El. MISTERIO

COL-MUNA

gentina

amb el roncurs del pianista

FIESTA De LAS CAMITAS BLANCAS. A les 6'45: Llene littd en
LA NOVELA DA UNA NOCHE. MI,
a les 10: CURIOSITATS MUNDIALS.
A les /0.13: Una Interessant I Inm
truene a visita al jardl zooltglo de
Hagenbock. A lea 1023: 5,5 FIESTA DE LAS CAMITAS BLANCAS, I
a les 104A . Llene flald en LA NOVELA DE UNA NOCHE

CINEMA

PROPROUEU-Lat

Tercer

Hold LA NOVELA DA UNA ROCHA.

I

(3erencía cata'ai,

TEATRE BARCELONA

DEL PIJAMA ROJO,

Despista a Comptadorla

Ampliat ea 1932
180 habita:gene -:- 100
trotaireir teta mena
de facilitets: per esser

Concerts

Tarda, a les 4: LA PISTA DE LAS
CAPTAS BLANCAS, celebrada a

«elele•Mell«Mleeellffll•n••n••••n••nn•••n••••••••••n••

La posada
del Caballito Blanco.

Mote Ment-Titate
.., 4. mei ll onteTha boe
me: peal:Ad .)rup de

Mis labios engañan
sonora. per Lilian

del unte rival &Mala

KASFIKIS

i'exit actUat a tot ktoopd. Princl

1

I>, A A

CINC EQÜESTRE
Olmetr
aa, no Si hit run a& De*,
. Avot,
tarea, 4'10; nit, a les tO: guarsta surtía'

GltPnNTEATRE DEL LWEU ,

Dlumenge, tarde, 3'30 I e.

M

per San)* Eilers 1 James Dunn
MACIZOS

TECNICOLOR

Estrena en dquest saló de Id produceld
M. G. M.

CORAZONES VALIENTES
per Mazde Evans u Robert Mont gontert

II

cOMPANIA TRASMEDIT ER RANEA
in ,..Setellana. 1 4 — BARCELONA: Vla Leimos- !
LINIA RAPIDA DE ORAN LUXE BARCELONA-CADIZ-CANutute

M'un,. canses cle

ies,415fes e lea 13. En/Meran el lerve14 lea rnnnn In
°ratee metrnablis
« CIUDAD DE SEVILLA' a « VILLA DE MADRID"
LIMA NACIDA DA GRAN LUXE BARCELONA-PALPA Uf IRALLORCal
sonido. c ada (Da (Hm> eis dlumenges), de Barcelona 1 Palma, a si

CINE RAMBLAS
341 1 88 TI
A,11. COMICA, REVISTA

Rambla Centre,

EL

BAllt

El amor y la suerte
superproduceld erl espanyol

(SesSid continua)

BARCELONA - IRIS PARK
Al BARCELONA:

CANCION DE ORIENTE

en camella, per R. Novarro. MIS LABIOS ENCARAN, per Lilian Harvey 1
John Bole s TOPAM, de Marcel Pagnol.
A l'IRIS PARK:
MIS LABIOS ENCARAN

per Lilian Ilarvey. ATRAPANDOLOS COMO PUEDEN, per Raquel Torres. POR
QUE TE QUIERO, per Nancy Carroll

EL

SUIFOPILOI

ES A TOTS ELS PoRTS DE LA MEDITLititaa
t1(111L) D'AFHICA 1 CANtRIES — So/lides quinzensM de Barcelona ela a
LIMO Idt) JERCIAL BILBAO CADIZ CANAP i ES, AMO ESCALA A TOiS •
roliTS GEL NORD D'ESPANYA. — Sortides quInzenals de Bilbao els (91
1 .1510 RAPIDA REGULAR ENTRE ESPANTA 1 TERRITORIS DE LA CCINII
ESPANYOLA (FERNANDO Pool. SortIdes el día 15 de cada mes. amb escala
Velenele, Alaikm (facultativa). Cartagena (facultati v a). COI:, Las Pe
Santa Cruz de Tenerife Ello de ()ro (facultatIvel, Monrdria o Freetown (fan;
RM 3
cUrl itpittl ysl, rorro
oval Santa Isabel de Fetn(athaileouit.Pl otvos). Ravetais tvfalim
Llt/IA 1.:1151 3.111.1AL NNI/I esCal

romedia seni 'mental

LA

sures, per les motO-nalls
PALMA"
SARCILONI' 1 "CIUDAD
"CIUDAD
I*. ALACANT I PALMO el
a g livEnt RECULARS NNNNN TARRAGONA,
a
EARCELONA-EIVISSA
BARCELONA-AIM
MALLORCA

allfillla
CIMM

"PLUS ULTRA" 1 "LECAZPI"
RAP1DA REGULAR ENTRA BARCELONA 1 VALENCIA
sorna« de Barcelona me dianas 1 dIJOul, a lea 20 Dores
LIMA

"CIUDAD DE VALENCIA"
Peto

• caben.: 7150 atea. IlltIleta d'auda 1 tortada • oreas recio%

1A-CANTAMMA
SERVIL' QU1N7.ENAL. 111101
amb mala a loas ele parta de la eentbsuis sorna« ae Barcelona ela dIro
UNJA REGULAS ENTRE BARCELONA • ALACANT - ORAN • MELILLA •
ALHUCEMAS • CEUTA 1 V10E•VERSA
sacudes ae bareelona Cada 0IUMe1139. a leß 8 bares: d'Atacan; eta ano
d'Oran eta alineen... d'Oran cap a Alled111 elä dImarta I d'Alacant cap
Barcelona els ~Acres.
la a •
Catre Manase 4 earottia. — Servele Algeoarse-Ceuta. Dues so
cada (Da des de cada port. — Servil Algeoleaa-Tänger. Dlarl. — Sornas blse
almerla-Meulla Iltreet regular Gana-Lamia, Street 1113/11311111 Bareolona-Car
Deleguid de la COMPItarla a Iota els Porte

Remel cientifir

contra la calvicie
11111111111111111111m,
Amos tots ets calbs I1() son per la sebo?.
rta, aquesta hipersecrect6 del cap,
que es manifesta amb l'aparlció de la
-caspa. La seborrea es el comencameni de la
oatvicie. Combatrt aquella Es evitar aquesta.
e - No es condx altre especitic contra la se.
2
,
/ boina que eI sofre. I no es coneix mes que
un medlcament que pennetI uttlitur aquestes
proptetats del sotre: el SULPOPILOLe ara
de non otert al públic
El SUI2OP1LOL no es, donci, un produde emptric, casolà, o de pertumeria, preparat sense reponsabfitta t cientitica. Pel contrari,
estä tat per facultatlus catalans 1 basat en bárranles del gran dermatòleg Dr. Sabouraud.
1 Ea ?ciad crac 11 aconsellerä el seu metge,st el consulta. Amb el SULF0P1LOL
'
tarä la celinda del cabell en qualsevol
ment en que es trobt el sal procés de calvicte.
Amb el SULPOPILOL tindrä, denles, sempre
1 perfectament ei cabell net t set, evita« qua
ta caspa ti malmeti ta cabellera 11i Lid llefg.L„.;
brut dinnunt el coll de la seva roba exterior.•
ene. feiellikk g Poi i shO OIL

PRESERVEU-VOS,
CUIDEU VOS

SALONS CINAES
TIVOLI
4 tarda I 10 1111: "MI debilidad" (pro.
(Meció Foz), LIllan Ilervey. DIbulsos,
Notician 1 Revista
CAPITOL
4 tarda 1 9'45 all: "Lobos pastores",

Erle Linden. "Mujeres de postiza", Neil
JiamIllon

CATALUNYA
tarda I 10 nit: "Farsa contra farsa",
Renal Morgan. "As1 es Broadway"
(produccions FoAl, en espany01, loan

Blonden

4 tarda 1 930 DO: "A casarse, Inuchs•
chas" en espanyol. "La viuda quena
enlOCIOne3",
'
Elvira Merla I Vicente Dadula. "L04 crInienes del museo", Lionei
Atwin i Fay Wray
44444 PALACE
continua 4 larda: "n'aros de noche".,
"La muerte ne gra". "Es esto amor".

Mary Orlan. Cómica

EXCALSION
4 tarda 1 9'30 n11: "Fantomas"
catnent tarda). "La muerte ne g ta" "Ea
eato amar", 5Iar3 Hilan
N IMIA

4 tarda 1 930 till: "El palacio 110110"

(UnIcantent Mida). "Vi- je da Ida", en,

Easpirtel Isasomailase iatlispticas Isba

PASTILLES VALDA

loa

quale obras dtreetament por t ahalso10
sobre IM

viES REISPIRATORIES
oolait

antietepata
t condal enredas« els
Refredate, Mal do Col!, Crepe,
La aova

Bronquitis, de. Nto.

tapen senpre a la asa asa CAUCA de

PASTILLES VA LOA
VERITABLES
I OCURZO-VOS-LES

PL

SEMI DEVORA.
>ere eo&-e Mg, «POSEO SENSE
COUPTEUPLACIONS
hm Padillas
ofeweixin a la Menuda
I al preu duna quanta centirna.

Lee tala no son mes que bah:Liaos.
Su •UM» enea 21819 III TENIS

Les Veritables Pastillas VALDA
el 60 14.4 competa ea
045111541
arlab el MIS VALOR

• 414 epa I mai
d'anua

tor ta

espany01. -Yo y la emperatriz", L'Han.
Berrea:
ERAN PATRI COMTAL
Continua 3'45 tarde: "M'alerto de Vt•
Ila Posa". "viaje de Ida", en espanyoi,
"Yo y la imperstrtz", Latan Itartey,;
Cómica
Coalla» . 945 tarda: "SI vengador".

"Alles Terremoto". "Denton",
en espanyol

comban' 310 lord., - Alias Terremoto"
"El vengador" - panoli" en eamotvol
MONEARA 1 'ti ta
ColitfIII13 345 halle: -Aviones y ne•

n

ras", explicarla ei) espanyol. "Rapten»
rd.", Roger Treville. NotIclarl 1 una alma

,
zmin5meisienall11111111111111111181111811111111111111P5imusaintaild11111111811811111

Llegiu LA PUBLICITAT.

Propague,-

