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Estem convençuts que solament la
implantada, del sistema proporcional pot donar a Catalur.ya la
representació popular que Ii correspon; i aquesta convicció l'hem
manifestada sempre, i la renovarem
sempre que les circumstäncies ho
aconsellaran. Si algú creu que
tunest punt de vista és una novetat
en nosaltres, s'equivoca o deliberadament falseja la veritat, i d'ajara
n estan be prou informats els que
ban conviscut politieament amb
resalares en èpoques no gair e Bu
-t'yens.
Hem cregut °porté reiterar aquesta declaració abans de comentar
l'article del senyor Cambó..perquè
tota la seva construcció dialéctica
s'apuntala en la conveniencia d'adoptar el proporcionalisme en la
mecanice electoral de Catalunya.
En aquest aspecte, dones. la nostra
coincidencia és absoluta. Pel to i
el contingut de l'article es evident
que el senyor Cambó s'adreea a la
gens del seu partit desmoralitzada
per la derrota electoral de diumenge. i amb les seves observacions
ponderades prova de reprimir certes impaciències que s'han fet visibles entre les joves iormacions de
la Lliga. Si aquest plet no transcendis de l'esfera familiar, no abandonariem l'actitud d'informadora
imparcials; en el seu article, pero.
e: senyor Cambó passa per alt aspectes que no poden negligir-se,
i esquitlla fets d'una importancia
capital.
El senyor Cambó dedica la primera meitat del seu article a demostrar que ni l'opinió de Barcelona ni la de Catalunya han variat
del tq de novembre ença. D'acord;
:di:, en analista afirmad& que tem
raslra, hi ha una confessió tacita
e.e l'error comes per la Lliga en
:es passades eleccions legislatives.
L'opinió pública no ha canviat,
efectivament, i ahir demostrávem
que el resultat de les eleccions de
diumenge era previst, fonamentantT'as en aquest argument. Les dretes
i an tingut els mateixos vota, i les
esquerres també. ¿Qué ha passat,
doncs, perquè el resultas hagi estat
totalment distint? Senzillament: que
les esquerres s'han coaligat en
comptes de dispersar-se. ¿Pub era
just que les dretes, a Barcelona,
amb menys vots que les esquerres,
obtinguessin les mahones pel novembre? No, i el senyor Cambia ho
reconeix lleialment en el sea anide.

¿Com es produje, dones, aquesta
injusticia? Es produje perquè la
Lliga, amb la seca maniobra, la
provocava deliberadament. La llei
sera bona o dolenta, perb és Ilei
per a tothom; corregir-la de comu
acord entre tots els interessats es
possible i excusable; burlar-la en
benefici propi i en perjudici de la
majoria de l'opinió, ni és honest
ni excusable. El resultat de les elections municipals catalanes acusa
una desproporcia irritant en donar
(piaste llocs a la dandidatura radical, que nomas obtenia vint mil
vets; però es molt mis irritant i
pertorbador que una estratagema
poc escrupolosa doni la majoria de
llocs a una minoria de votants, com
passar en les eleccions legislatives de novembre. La desproporció
d'ara és injusta, peró el culpable de
desproporció és el legislador;
en les eleccions de novembre el
Pensament del legislador va ésser
frustrat a gratcient pels homes de
la Lliga, i els defectes de la Bei
s accentuaren talment que les canhabilitat
se nlencies d'aquella triste
gravitaran molt temps en el joc
de la política catalana i deixaran
la Lliga sense autoritat al Parlasient de la República, presa en el
parany que va posar-se ella mateixa.
La llei que regia les eleccions generals, bona o dolenta, obeia ß una
concepció determinada; pretenia que
en el segon torn s'encaressin vasta

jor enemic.

L'opinió no ha canviat, i com que
no ha canviat, si el procediment
electoral de novembre s'hagués consumat, les esquerres, per la pressió
de les circurnstäncies que la Bei creava intencionadament, s'haurien coaligas igual que ara, i els resultats
d'aquella elecció haurien estat si fa
no fa com els de diumenge. I com
que aquests resultats s'acosten molt
mes a la realitat que aquella, la
política catalana hauria entrat en
un periode de normalitat que prou

falta fa a Catalunya. Ara, en canal,
es dóna l'absurditat que la majoria

de la representació catalana al Parlament de la República no és reXpre5si5 de la malora de l'opinió caautoritat pot tenir
talana, ¡
una representació parlamentaria en
aquestes condicions? ¿Qué significaran els seas vots quan seran favorables a una qüestió de la qua l la

majoria del poble catalä en sigui contraria? ¿Qué respondran els diputats
de la Lliga quan algú els dirà que
no representen l'opinió general de
Catalunya, si ells reconeixen que la
majoria que diumenge es pronunciä
a favor de les esquerres, existia
igualment quan ells foren elegits
gräcies a una esgrima electoral reprovable? I, el que es 'pitjor: ¡cm
pot articular-se lacció de govern
d'una majoria ficticia, sense autoritat, amb els órgano de govern de
Cataluns a?
L'error del senyor Cambó j dels
seus arnics ha portat la Lliga a una
situació politicament dramatice. Es
compren que davant d'aquesta caiguda hi Itagi nerviositat en les formacions de la Lliga, i algú penal
en soluciona violentes. Les astúcies d'aquesta mena fatalment congrien la violencia: en els uns per-

que l'instint els excita a neutralitzar-les per la contunch ncia, en

ela Mina parque és insoiribte-

l'home veure's agafat en la trampa que ha parat per ter cauce els
altres, i creu que amb estrebades
violentes podrà sortir de la incamoda posició que s'ha creat ell mateix. Com a catalanistes, deplorem
l'entrebanc que la posició falsa de
la Lliga al Pailament sera per a la
politica catalana i per a la consolidecir:, de la República; com a observadora imparcials, hem de dir que
en autoritzar o suggerir l'estratagema que li donava les majories eh
les eleccions de novembre, el senyor
Cambó ha tornat a ésser víctima
del seu menyspreu sistemàtic del
poble i del concepte exageradarnent
grandiós del seu poder d'organització i de la tecnscracia aplicades a
una matina tan viva i tan sensible
cona les masses populars.

Llegiu

a la gag.
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Al Senaat trances ha rasgue ¡Inc
aquests dies 5110 impartan, discutid
política a rentont de la interpeilació
peesentada per membres de diversos

j'arria

A güe a la torda, Paul-Boncour, ema
a conclnsiä de la discnseió, va fer
discurs, Meran« des de diferente
pinas de viga, esPecialment mata
ociareis atoan (gires foscos de Its
relacione franco-olemanyes.
El resans del distar: que /lea proporcionas les apiades ls molt pustari,
i poner Per irise> no hi trobein res
sobre les relacions franco-angleses, les
quals, segons gran: diaris maleaos,
han inillorat amb racostament de les
Mies tendin des a ProPasit del desartsament. Potser ha toteriaerta asperflu de remarcar-ho.
Paul-Boncour ha usat sass Ifeasoralge molt fiarte en parlar de lee telacions amb Alemanya, la dipioakkia de
la qual ha blarntat pel ser Paeengós
captersiment. El ministre d'Aten Estrangera ha elimina' tots sis ~tse
sobre l'existincia d'ama politice de feblesa enser: Alemanya, i que era injustificada la preocupació d'aguas
cerda internacionals sobre agua.«
punt. No perque es dubti de les jussof
de collaborar lleialment en et wseetamintent dc la pan, sind perquè ab &ames que avili sin al yerrenn edema"
haurien poma interpretar son arceseísi
esperit de tolerancia con,
cid de por que Franca, maltrae el sao
a
ferm pacifisme, no experimente.
Paul-Boncour i.a demostrad
meni que en les esteres re»oltuables
franceses són prou conegudes les Upiracious hegeniciniques de Berlín, i
que tant de perill enclouen per a la
tranquiNitat cursara.
. Ef cap Jet Qad d'orear ha freira-t.'
¡lineé, de les qiiestions sobre la inde.,pendOncia ¿'Austria i la reconstrucció
económica de l'Eu r opa central, die.
.mant estar d'acord amb Roma.
Cal felicitar-se d'aquella entesa mi'Ire París i Roma , si realm ent és
I diem això perquè no velen: manera
de conciliar la política germanófila
italiana en la qüestió del rearmament
amb la comunitat de parers amb Prosiga gua ra a la independencia d'Austria
i /a restauració de l'Europa Central.
El gorern italia ¡tosed de decantar-se
a !lit cantó o nitre. I creiem que no
podrá sin.; decantar-se prl cantó dr
Franca, la anal, de toles ',unieres, lid
jet una obra de gran valor pacifista
afavorint, amb acció hábil. ¡'acorto ment a Italia.
NatItralment, a ministre ha tracia'
la qüestió del Sane, confirmant que
Franca no pot ocupar-se'n Stna. en
qualitat de pal.' pertanyent al Cansdi
de la S. de les N.
La situació en l'esmentada eones, segneis essent greu, fías al punt que
¡'anglès Krol, cal, de la Comissió de
Govern, ¿emana a la S. de les N. roeupeció del territori per les trapes

Ahir, a les cinc de la tarda, a, la
Generalitat, sota la presidencia del senyor Cornpanys, i amb assistència dels
Consellers senyors Martí Estere
Lluhl, ea celebrar un canvi d'impressions la representació catalana a la
Comissió Mixta de Traspassos, a la
qual assistiren eh vocal, propietaris
senyors Nicolau d'Olwer, Corotnines,
Sbert, Turell, Pi i Sunyer
H.)
Moragues; el secretari Sr. Closes i
alunas vocals suplents.
En aquesta reunió. que va durar fins
a les set, hom va canviar impressions sobre l'obra a realitzar en matèria de traspassos i valoració de serveis, i principalment respecte a la realitzada fins a la data
Seguidament, tal com lucia estat
anunciat, va reunir-se en Consell extraordinari el Govern de la Generalitat.
A la sortida, el Dr. Dences, en donar
la referencia als periodistes. els digné
que el Consell hacia acordat autoritzar el

teniacimeals, o fi ¿garantir l'adememis 1 la reaulasied ¿ti plebiscit, amemeada Peses aidiaeire nacional-so
-cialste.
Pata-Boneottr he referirte l'allana
amb Polònia i fa Petiea Entesa, i ha
fet remarcar la gran importancia de
Urdiesen freace-nst, degut, sobre.
lot, a l'obra d'Herriat.
Qual d'Orsay
El Aterre del etp
ha 'refluir molt bfw4kete, adhat
'

Conseller de Justicia. per tal que assisteixi a la reunió de la Junta de Seguretat que s'ha de celebrar a Madrid.
També va dir que el Cansen
baria dedicat la resta del temps
que va estar retmit, a l'estudi del

nroblema d'allotjar convenientmen t els

diversos departaments adaptant-los a
les seves necessitats. i tenint en comate el, immobles i solars que sin propietat de la Generalitat.
Relacionat amb les reunions d'aquests dies a Madrid, ahir, amb l'exprés del vespre, va sortir a la capital
de la República el Sr. Closes i Cen-dra. El Conseller de Justicia. senyor
iLluhi. ho farà avui, a la nit,

4ali2,2*oescour, ministre 'd'Aten
...*strangers do Frene
on da Premia, pe, te co,. ha refermat
les preste link: de la politice intensa(fanal basades en la democracia

feria de la pau d'Europa.
Ufo, ty

Contestant al Senat

deniej • interpiladork

el *Mere

•

rAfers estrangen, senyi,? Soricadr, i
ha pronunciad un discurs en el qual
s'ha referit a tots els problema exte-

riors actualment plantejats, dient entre altres coses: . .
.No es pot dir que Franca no ha parlat quan ha pogut fer-ho, i si la sera
veu no ha sonat al diapasó de cenes
diplomacies sorolloses i decepcionants
que apareixen al món, creu tenir
dret a preferir una forma més discreta a la qual sempre ha estat fide!.
Sense immiscuir-nos en la politice
exterior del; vençuts, cal convenir elle
el concepte racista as timemaa ra bit_
leriana tradueix una impressid contradictòria amh el nostre, que tendeix 'a
desbordar les fropteres per unir tts
avells als gneis se suposa units per
una comunitat hipotética de races. .
El problema del territori del
Sarre és molt delicat, i . sobre ell
Franca es mostra, roan sempre,
lleial i clara. En la situaci6 del Sanre Franca no pot intervenir més.nue
a Ginebra, en la seva guatitas de
membre de la Societat de Nacions
La preocupació de Franca es que
en el denla al territori del Saire
no panul ésser molestat ningú per
l'actitud que hagi pogut observar
en anys anterior,. ' •
Pel que es refereix a Austria.
Franca ha considerat sempre la independència de la dita nació com
la clau de l'equilibri europeu, i està
d'acord amb Italia en la necessitat
de respectar la independincia d'Austria; pera, la política de Franca no
s'ha limitat a expressar aquest principi essencial.
El senyor Boncour is partidari
d'emprendre la reconstrucció de
l'Europa Central junt amb liba;

també Es partidari d'agrupar els
paisos que comparteixen les inquietuds de Frenas, no amb l'objecte
de voltar Alemanya, ja que aquestes paraules -causaren molts danys
abatas de la guerra, sinó amb l'objecte de fortificar les potencies que
catan disposades a mantenir la pau
en un pla de collaboració Mama
nacionaL
Nomas depen d'Alemanya—afegeix — l'unir-te a aquestes potin-
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ELECTORAI,

MONGES
Es indiscutible, en termes de
Ileial democracia, el dret a votar
.idhue per part de persone. del ene
•fumad voluntàriament retirades del
-neón i sense gran coneixença del
•ele hl gama, fan sobretot per a
viere recerades, i consciente que
aix6 ele convé. Si elegeixen de vo-tar, q ue votin; 1 que horn no els tiri
cap pedra (real ni metafòrica) ni
se'n tiri. tampoc, cap pedra al fetge. Pub en aquesta mobilització
deliberada de les monees (persones
manadas) en les aleccione, potlem
destriar-hi, una regada ITI éS, que
les coses de la religió no són pas
governades, en aquesta ciutat, amb
seny catall ni anib tacte roma.
Ha estat delatada tan sovint, en
.tons horripilants, l'anomenada persecució religiosa, que un estranger
nouvingut q ue llagues fet cabal de
frases tan apassionades com la d'aquell famós orador mallorqui:
"N'Azalia, aquest "horno" que és
"s'émulo" de "Diocleciano...", s'hauria estranyat de presenciar com
sense perilla massa greus eixien de
Ilurs catacunabes, a fer-se assenyalades entre les multituds, tantes orecides senyores, astorades, mes que
per res, pel brogit i els atabalaó Jo ein penso
ments de la circulaci
saber que una mica de real persecució religiosa hauria estat ben

vista per alguns vendeans capanyols, que sempre somien a fer els
gegants amb motius d'aquesta mena. No vull pes creure que obeeixi
a una sensibilitat aixi la pastoral
iniciativa d'enviar aquestes clames
a votar per D. Lluís Duran i Ventosa paladi a les seres velleses
—després d'una llarga joventut —
d'una proficua entesa entre la plutocracia i la fe; peró ja és una pena
que pugui semblar-ho a algnn contemplador • superficial.

dit no gaire deje de matar los
rellgioses a fer assercid no pu del
que tumba, trinó del que separa, i en
matèries de tanta suseeptibititet
•com ho és relecci6 d'en particular
•mitin autonomista. 1 ni tan gotament hi havia en les plataformas
electorals la particularitat de traetasa se directament de cap tema relisiéis o antireligiós, que neme sin
tecomate rigorosíssim de Milikr j'a
veis l'argument que podre geseleiree'm; j és que un dels dos ama... menta en finita n'anomenava CoeHeló d'Erquerres, i Jee6s ara (alguna ho venda a dar entenent) de
' la dreta. Verb aquesta &infra afirmada ern sembla politice:nena sea
ximpleria; i, religiosament, naa invenció sacrílega: no pes que jo
pensi de dedicar-me a ua capotad
.proselitisme de consemblant free-retardada. Tanmateix un prelat podria ben tenic sammece saateriespel
cap dels
es: r
Algun din es podr1 estriare la
curiosa història de les inneeemaries
activitats politiquea de cene pasmes

catalans — peró no pu, com senaere hanria estat escaient, catalana
de naixença—, i Ilur tendencia a
afavorir sempre, ande tan magre
sentit de la casa pública .com díatracció momentinia
deures apostólica, les candidatures
q ue semblaven menys adients a la
vibració catalana. Ades, hom ha pogut perdonar molt a la Lliga per
la seva ente« arnb els carlins i el
seu caràcter d'equivalent en aquesta
terra del partit agrari; i no pas
d'estranyar que hagi arribat .• favorir-la, en vista d'aquestes formances, una autoritat religioaa del
temps de la Dictadura. Però crac
que l'ajut hauria estat mis ificient
.—vull dir manga contzaproduent'+,
tense l'exhibició d'aquestes tirallan-

Per raons particulars' el darrer guau de pobres monges sofertes que
diumenge resultava un dia mal es- ;anaven a cercar una cosa infinitacollit per a aquella mobilització pia- ,ment més grisa que el triomf o el
dosa. Anintam les passades elet- martiri. Aquest recurs, repeteixo, te
poc d'habilitat romana, o d'aquella
cions municipals un sentintent de
catalanitat, i encara moltes orden tirada a la prudinaia que, tot amb
tot, ens reconeizie P1ini i mks
religiosas bareeloninea san dele
aviat fa l'efecte (In trae de catoúltima reductea de l'auinilieme
yenes y na pusi6 intensa bate- licitme mexia.
i • ¡t'al:AFILA
gava en el cos electoral, haurieu
31

Elbovern de Madrid a merca: de l es dretes

Batista s'ha
apoderat del La Cambia tia aprovat l'acta
govern
de March i sembla que la de
de Cuba
Calvo Sotelo seguirà el
Londres, 17 (Cripta). — Comuniquen de L'Havana a l'A géneia 11 PlliPt' que el coronel Batista s'Iba apoderar. del Govern
de Fina de Cuba.
L'Havana, 17. — L'Organitunció revolucionhria A. B. C. ha
desaprovat la constitució del
Llover!) del senyor Berta.
L'esmentada Organitzarió
d'aeord anda els parlidaris dels
senyors alenocal i Guiteres, es
disposa a preparar tan moviment
guelguistio per tal de recolzar
en el , qua] es demann In dimissi6 del coronel
PaAtin8 i1 17 . pasanda es plaidejh la
vaga dels melgea, però el con:in/it del moviinent ha esta!
ajornal.
El ministre d'Higiene ha ordenla al fiscal general que perseguraxi els presidenls de les
societats espanyoles que es resislehen a la llei sobre lucestigacid medica a les seves eliniques.

mateix camí
La labor de la gent de la situació
a ctual to fent el seu cura. No ignorara ningii /a 12rie de propòsits i compromisos Personals que enardien determinan actors de la política espanyola colara robra de les Carta COPOStiturr i ts. Per a desprestigiar aquestes
tots ele mollas semb/aven bons. Si els
gozerns obrareis amb energia recrimirayen els seus procediments de la asatei.ra manera que si actuaren dins una
norma de tolerancia.
Els fas que han portal el país a la
sitssació actual San prou reeetils perque es mmitinguin en la memòria de
tata, Ara, eisinia de les interpellacions
que s'estan loa al Gotera referents
al: MI de l'illannera dc la Serena.
lfitjalance, Logroño, Saragossa, La
Coruña, etc., coneguts, segons el lennisire ele la Goveruació, anticipadament prl Goveon en tots els asPectes
menys en el de la procedencia deis diarrs, ha rdot aprovat en votació no-

ELS COMPARSES

mina/ a la Cambra el dictamen declaran, vellida l'acta de /001 March.
Les °Mirlo*, han considera, baldera iota discurrid, i Aun limita! •
demanar dues votado« nomiaals que
han revela! una exemplar tinanimita
entr e els sectors del Parlament nomas
pels ressorts del compromís previ i
per la tasca destructora de robra

constituent.
Joan March, al vial la Consissió de
Responsabiluan se,geteix a. sama-'5
ha estat declaras diputas de la Rapablica. Ara manca jet el matriz amb
rex-ministre de FatanCe$ de la Dictadura iambj sumaria. Les dretes hi
estan eSPecialnaent interessades. Els
que sembli' mostrar mis indiferincia
en el cas Calvo Sotelo que en A cas
sMarch els radicas. Aancsta actitud té erasperats tots els eleinents
reaccionaris, des deis que dissimulen
11 111 5 cesta adhesió a la Republica fins
als que Ji n declarada:neta mondr, quics.
¿(entre Afartines de Velase() tracia
. de cerca, una fórmula de complicitat

del Galena en aquest assurnpte, la resiMPOCiel Vil fan
ta de les dretes
mans i manigues pec a plantejar
e»
qüeslió l Parlament forma de proposició incidental que ha d'iner de-Pensada precisament pe, room. de
"El divino impaciente", senyor Pe-

,nsan.
' L'afer, mataras Unir Idtt past de
•SeMblail‘a antb el de March, és
tint per tractar-se d'una qiiestió que
•les dretes consideren essencial. En resum, per a parar a prora el republi-

cies.

Referint-se despees • les retado«
de Prensa amb. lea nacions unidea
a ella per tildas, concertase a plena Ilum i registrats a la Societat
de Naciona, el *mear Boncour es
defensa enirgicament que ell hagi afeblit aquests llaços, 1 dio que
totes les manifestacions;petbliques
dels Gomas interessats 1 les visites 'camriadei voluntériament antb
els seus representante, adhatc les de
caràcter oficial i protocolui, demostren la comunista dels !mitre*
criteris i la persistencia de la madre
*mistas.
--isCom putendre—din—que ele
de nogal,
*irisa andeeVallsesparea
• lit
Elaj . n 1» , .
, • 1: 0
i t 'i
(Ud** I • MI /. col. s)

egriete.,•

rw›../ rrv

in canvi—
floprW
Paidencolir
dona de la ragaFrança, la qual talitart; ientació
catalana!
la
I
pau
e mantenir
'a la Comissió de
corlaboracii internacknal 1! Traspasaos

formacions polltiques, matizad« 1
dosificades segons ele resultats ohMiguts en la primera votad& cae
q ue les xifres que en resultessin no
fessin prou eloqüents. ¿Per mad obturava aquest procediment la Viga.
provocant un quórum que mistificasa la realitat? ¿Per qué no ho
frien els sens ami= de les dretes, a aladrid, on va predig.*

•

i f‘ barte

sa`

feota de Sant Antoni
La festa

un cas de Idiota., con eln*
ela produit a Barrio*? 311 al,
senyor Camba ni ningú de la Lita
' rel ean que es peana *tesis:ate
Per a atrNuir-se una fertilitait
venció superior a la dila seus aliada
a' a aa rols : per tant, hem de erecte
q ue l'archa peeed te **in par IIV"—
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aplicar-lo. Els fets han demostrat
que la superioritat politice esta de
la banda d'ella respecte de la Lliga.
que, amb una impremeditada, lamentable, es posava bastons a les
rodes i es convertia en el seu pit-
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UN COMENTARI DEL SENYOR CAMBO

el nostre c7iteri proporcionalista.
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Abans de recollir les manifestacions que el senyor Cambó ha
fe: públiques en el seu òrgan en
'a premsa ens interessa fer constar, de la manera mes categórica,
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teniente del partit radicad
El cap d'aquest perfil es masa its
aquella esfera que fi is habitual de
.prOcurar acontentar els que el tolere.
en el Gavera. ¡Qué lord /a aent
•
noria!'
No arria estrany que, tot tramite
lusa fórmula °platelminto del pareit
del reseyer Linar, arable la ele.lid ami u* ~las total el del c
hlarch.
.
11 ,
' Madrid, 57.
A das mete

-n

quatre de la tarda salan reunit en
de les seccions del Canaria les minarles de "Renovación Espafildala.tarrar
didonalista, i bes *dale
daos una hora deapie.., •
(Cendal» • la1110111 48Ñ

LES APORTACIONS

cal escritite els noms
russos en català? -

4Com
222'

Ja molt de tenue, Pausen Fabra, en una d'aqudles breada Converses filológiquee que apareixies periòdicament a LA PUBLICITAT. exposava les normes que creia millaca
per a la transcripció deis noms formesera a la nostra llengua. Referint-ae
concretase= al cu del mot pena so,
que alguna =rivera hha, deia
UI afemine: "Si el persa emprEs
Telfabet hall i el mce ea hi fos escrit
eka, liaron seria potser paseador d'escriarel sha conservant-bi el grup eh.
easrany al cana, cona en tersa mota
presos de l'anales i l'alemany conservan les k i les ro, orioasaries (adate.
water. kaiser). Perb no usant el persa
rallares ILati, ¡per que transcriuriem
la letra perla que sosia s palatal, alarman que . pm la tierra catalana st
Jecriurem ¡ha, perqué els anglesos
escritura elsols1 Els &agitaos escriuen
eh en aqueas mot, perquè el so de la x
palatal representat en anglas pel
digraf sli, com els alemanys bi empren el trignst sch (schaa), perquE
"ki=ernb aquest grup MI que representen aquell so palataL Nosaltres,
- que el representem per s, hem d'eseriure evidentment $0, com ele portamame. En les Ilengiles que no usen
l'alfabet ¡latí DO existeixen, naturalment,el, grups á (anales), clo (I rattanglis o candle), etc., com no
existeinn lea lletres doncs,
ahitad que emprem cap d'aquests aínabola no catalana en la transcripció de
mota penes, araba, turco, greca, rusroa etc., =rielar, per exemple, sha
o eh", kioek, Larache, Marrakesch,

kilo grom, bolsevik".

Akri, dona, els noma com Kiel,

(que els alemanys pronuncien bil amb i Batea, kaid/berc amb
h aspirada) o els anglesos Gloucester,
Salitinse (prontnaciats glaster i
ens limitar= a escriurels com
la lengua originaria i a pronunciar-los
de la manera mis aproximada
posalle. En noma de llengües 'Moyases 1 desconegudes ens veurem obligats, en canvi, a fer una vera &muniere (en el sentit exacte d'e:criare
d'alero guanera), a vestir la fanatice
original amb grafsa catalana. I fe Utatima que hom no posi esment en tot
això 1 es deixi portar per les grafies
que adopten altres llengiies, singularment la francesa, amb la qual cosa
çs contribueix a propagar noms ridiHeidelberg

eulament ~Jets, essel de 'Uribe
posas en beta dd =mantea seminalfabet, o roamos'« (sic!) Potemkine
de qué parla el dinasta gramatical-

ment abandonar, o Borodiu, que fa
les Mides d'aquest o d'aquell amant
de la música.
No es estratiy, perb, que sucotehi
aixi, quan el Gran Teatre del Lima
tot i obrar sota el patronatge de la
Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona, publica tan programes ce, fent
costar a la mis gran descuenta de la
nos= lengua, trobem grafies com
Moussorsky Mussorsky (en lloc de
Mtusorski), Poushltin Potuhltine (en
lloc de Pseixkin), Onglie i Ouglite i
Godtersoff
Uglistch (en ¡loe
(per Godunov), etc.
Per des Es doblement de lloar la

cura i l'exactitud amb qué empreses
con les Edicions Proa transcriuen
noma russos; les traduccions directes
d'Andreu Nin i Francesc Payarols,
ultra oferir-nos un text de confiança
i =se mutilacions, tenen la gran valor de donar al lector les obres millors dels escriptors russos atase Esser passades pel filtre de la cultura —
i de la Ikngua — francesa.
Els mateixos elogia hem de fer al
concentrat Resum de Literatura Ruso:, d'Artur Penacho, publicat recentment per l'Editorial Barcino ("Collació Popular Barcino", número 93). De
La seva precisió histórico-literaria en
parlaran els crítico Aci ens interessa
de fer constar, solament, que la seva
exactitud lingüística no queda gairebé
mai contradita: Posotxkov, Puirkin,
Lamondsov, Karanuin, Turguénev,
Dostoieveki, aún belles mostres de com
han de posar-se tots aquests noms en
català. Un as d'ultracorrecció sembla
ene: el d'anomenar pop al pope; aci
no es tracta pas d'una mala influencia francesa, sinó del veritable nom
rus.

Constatem amb plaer la pulcritud
amb que despleguen aura activitats

aquestes colleccions tan genuinament
nostres que s'anomenen A tot vens i
Collecció Popular ~tino. la segona,
amb aqueas Resano de Literatura Russa, ha vingut a ajuntar-se a la primera en la bella tuca de transcriure
exactament en la riostra Dengues els
noms alans.
CANDI BROSSA

Llibres publicats a Barcelona durant el mes de desembre de 1933
"Te Gilles de Rala a Gui-

Els libres nous

llazune Apollinaire"
per FERNAND FLEURET
(Ed. Merare de Frasee. Parir)
En aquest llibre de Fernand Fletara u barregen la critica i el pintorcaz Fernand Flemet is tan erradit conscient, paró que posa en el
sen treball una tendresa i una simpatia considerable. TE una gran debilitar per tot el que hi ha de pintoruc i una mica d'extravagant en
Temerit dele escriptors. Li interesa Mis l'home que el Ilibre. Abrí
moltes vegades assistirn a una mena
de presencia gosarlem a dir real de
l'escriptor. No hem llega res que
ens descobreixi d'una manera mis
viva 1 mis intima Guillaume Apollineire que l'estudi—potser no Es
ben bé un estudi— que finalitza

seu ¡libre.
Despee d'això ni cal dir que preferim la part del llibre dedicada a
contemporanis, personatges que ell
concia, dele quals descobreix aspectes poseer molt particulars, pena
que tenen un interès innegable.
.Altrament ell Es ben conscient
guata debilitat i ens parla d'honies—mok dulligate i de vàlua
diversa—que tenen aqueas element
d'aventura 1 d'anècdota. Gines de
Rana, Casanova, Blasco Ibieez,
Yapellinaire.
• 711fEs untan lem remarcas ren-Cut de les pigines dedicades a
Apollinake. Teranyines i palideces
torbadores del record desvendes
amb una veritable emoció. Apardx
l'Apollinalre divers, cap ri ciós, rata
de muta fatgenda, ettrafolari, latid i, com a bon poeta —parla
Fleuret--, extraordiniriament conotiene. i ea tot moment, acompanyant aquesta superstició, ele
• estranys i fatals: una rosa que
Can dins la copa, el pressentiment
d'un vell ucretari d'APollinaire, el
corb que ve en el dia de le, mol,
el Dotar decandit. Tot Es evocat
mieteriosament. Fernand Fleuret,
amb aguce. demente ene fa vente
tota l'abeeditat de la desapareció
d'Apollinaire
JOAN TEIXIDOR

Obres generals (Diccionaris, cocidopidks, gules, *amarle etc.): Universidad Autónoma de Barcelona. Facultad
de Farmacia (Llib. Bastinos), rtca., 2
rosetas; Universidad Autónoma de
Barcelona. Facultad de Medicina ( librería Bastinos), rtca., 3 ptes.; Universitat Autónoma de Barcelona, Facultar de FiL i Lletres (Llib. Bastinos), 3 ptes. Universitat Autónima de
Barcelona, Facultat de Ciències (Llibruja Bastinos), 3 ptes. Universitat

Autónoma de Barcelona, Facultas de
aret i Ciencies Econòmiques i Socials
Bastinos), rtca., 3 ptes.; Universitat Autónoma de Barcelona, Fa-

cultas de Medicina (Llib. Bastinos), 3
pessetes; Universitat Autònoma de
Barcelona, Facultat de Farmàcia (Liibreria Bastions), 2 ptes.; Calendari
Excursionista de Catalunya (Llibreria

Catalónia), rtca., 3'75 raes.; Mallorca,
Guia Gràfica Costa (Llibreria Catalbnia), rtca., 7 ptes.
Filosofia i Religió. — Upton Sinclair: Radio Mental (B. Bauza), rústica, 7 pta.; ene., 9; Mensa i Vigo,
Josep, Carmen de Sojo de Anguera,
Vida de la Sierva de Dios o Santidad
en el mundo. (Lo Hormiga de Oro),
rtca., 6 pees.; esc., 8; Aragón Fernández, Ant, Pare.: Palabras de Vida
(La Hormiga de Oro), rtca., 5 ptes.;
Longinos Navàs, S. J.: Cien pläticas
eucarísticas (La Hormiga de Oro),
rtca, 4; ene., 6; Narcis Sagtrer, pare.:
Catecisme elemental (J. Vilamalla,
ctota. nutre, 2; Col«, 4; Daniel Llorente, pare.: Rameilet de Pensaments
per a Catequistes 4 Educadors; E. Goblot: El Vocabulario Filosófico (Editorial Apolo), ir 1 4 ptes. (J. Vila.
mala), rtca., i pesseta.
SOCIOLOGIA - POLITICA
ECONOMIA - DRET

eles ..
-111•0111111k
0/Iviti—"Tratado de jabones
ptei1/2 t., 6;
tiat'.. (Andlee) R.,
CM" J. Gatics, G uf«, 1L.Jrusfermedades de loe Paises d'idos.%
•(Salvas.) g.. ao otee; Manar% J.—
Organización tic/tila* del trabajo
atricola". (Salvat) 1 &, la, S., 23.30;
Smidt, 3. We---9 11eitdces, pintura
esmaltes celulósicos". (A. Roch.) Enquadernat, /5 ptes.
SELLES ARTS
Historia del Arte".
.
(Ataluce.) Ctne, t ptes.; Alomar.—
"le cátedra de Santo Domingo".
(Araluce.) Rtea, 15 pta.
'
LLIBRES ESCOLARS PER A
LA JOVENTUT
Ayuso, R. M.—"Sugestiones". (J.
Vilamala.) Ron., 7 ptes.
L Iglu drama en aqueeta

"acoló
00$ FRONTIS
per Irgan( Font I

EL CORREU D'AVUI
• Jovent catalanitta: el
teu diari Es LA PUBLICITAT; el teu
setmanari, Mirador.
* Avui es posa a la vendadl setmanari tan esperas cada dijous: Mirador.
* Les obres de loan
Cresells.—Joan Crexells o- traspassat ara fa uns set anys — era considerat a tots els medie inteuectuals
del país com un deis bornes mis ben
dotats — el mis ben dotat, sens dubte — de la noca generació. Tots n'esperivem mole per a la grandesa
de Catalunya, i per abre la seca mort,
a desgrat de la sera jovenesa, va fer
tanta impressió i fou tan sentida. Ara,
davant d'aquest volum primer de les
Sena obres completes, publicades per
la Llibreria Catalania, sota la cura de
Joan Estelrich i Caries Riba, didem
que el nostre sentiment per la desaparició de l'amic admirat es reuova.
I no és sense emoció que fullegem
aquest aplec de "Primen assaigs", en
podem seguir el pensament de Joan
Crexells en formació i les seves pri-

meres provatures per a orientar-se. Altrament per als joves estudiosa, sobretot, ultra am estinnal, aquesta obra
ha d'Esser un ajut valuosiesim com a
iniciació a la filosofia 1 al coneixement dels filbsofs moderna. - El volum publicas porta un pròleg c•MCía.
perb dens, de Joan Estelrich, i horn
anuncia dos volums mis, un dels quals
anira encapçalat per un estudi de Carles Riba,
• Els Nostres Classies
han començat l'any amb un ingris de
subscriptors. Bon senyalt
* Aneo Karenina. — Un
esdeveniment literari Es l'aparició en
tatúa de l'obra mestra de Tolstoi,
Anne Karenina, que, traduida per
Andreu Nin, acaben de publicar les
"Edicions Proa", en quatre volums,
dins la Collecció A TM Vent.
* Ami, dibuixos d'Urge%
Antoni Garcia i Jaume Pla, les Gale-

ria d'Art Syra inaugurar= dissabte
passat les exposicions corresponents a
la present quinzena.
* Alexandre de Cabanyes
ha triomfat amb la leva exposició de
La Pinacoteca. Es traca d'un conjunt
de marines i vistes del camp de Vila.
nava, executades amb un se g ell Personalissim.
* M ir. 21— L'expaició
natge a Joaquim Mir, que s'inaugurará
el 37 d'aquest mes i que organitza la
Sala Pares amb motiu del seta einquantenari, sera patrocinada per un
Comité d'Honor, integrat pel Conseller de Cultura de la Generalitat, el
President de la Comiasi6 de Cultura
de l'Ajuntament. i els Presidents de
les entitats Cercle Artistic, Cercle de
Sant Lluc, Saló de Montjuic, Saló de
Barcelona i Foment de les Arts Decoratives.
* Les Srees. Sans-Iordi
han assolit bdt amb la seva exposició
de vaixells miniatura (segles ane al
XVIII), i peixos exòtics d'una gran
modernitat artística. - Aquests objectes continuen exposats en unes vitrines de 'les Galeries Laietanes. Seré.
clausurada el dia ats del mes que
sena.

Marco Merenciano, F.—"Seso
Cultura. (J. Vilamala.) Rtca, o.yo
* Colom,—L'exposició gire
pessetes; Brachhfeld, Oliver. Franc- Jan Colom ti, anunciada per al 27
fort, S. Milite D.—"La justicia de d'aquest mes, a La Pinacoteca, Es esHungria". (Non. López Robert.)
perada amb expectació i a= un inpueda; Carena, F.—"Esclavoal) . teras vivíssim. Es ben natural, puix
( Gil.) Rtca, 1.73 pies.; "Cómo seria que ja fa guatee anys que Joan Colom
una nueva guerra". (Muntaner i Si110 ad "Tia ensentrat mes que rares
món.) Ries., 13 otea.; Bickermana- mides
alguna rnostra bolada del ses
"Libertat o istaddsd". (Ataluce.) Ithe- oonstant esforç.
tka, 6 ptes; t., 8.5o.

Babó de Sale

FARONS Areiatevedre

Babó de tasador d'untuosa oscuras 1 ttlioat„ perfum, molt
indleat per al tractament de les afeccione entintes per
Mur 'laboral amb lee alude' de la renorpenptWOMI Par0P8
N"le
Contevedrat
DE VENDA:
MONIS« Lo Florida, II. A. Perfumerll 11611albe 8. A.
Pon dual (Montaner, tei)
• Pertnlarit "Mayo
I praosie Psturaario.
okimumpmios

* Galeries d'Are Colalò nia. — A la sala de canferenries
de la Llibreria Catalónia inaugura aval
a lee tia de la tarda, 11138 alarida exProsieho de quadres en da qua), figuren

: ores

Rectificeció del
Cens Electorel
be'rea:ta
A les oftMmi d'attomlaesdtat central (Corta "eáiwi
neta 589) 1 a les de totes
anua dheridu queda oberta la
iimetiPd6 11mi:elles persone"
que tenint-hl dret no figurera

Miau Cal Electoral, i
tambd d'aquelleeque hi cona-

Al

ten amb el nom o cognoms
equivocaba, alab Tobjecte
tenir cura de la seva inclusió
o rectificad" fans 4 ,proper

diaaOccrr.st
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JOVENTUT CATALANISTA
REPUBLICANA
Avui, dijous, a les deu de la nit,
tindrà lloc a l'estatge social d'Acció
Catalana Republicana, Corta Catalanes, 589, principal, l'acostumada
conversa de la Joventut.
No cal dir que davant dels darreza esdeveniments política els salinas d'A. C. R. es velaran, si mis
no, tan concorreguts com en les
anteriors.

CORSOS
I CONFERENCIES
* CENTRE EXCURSIONISTA
DE CATALUNYA : CLUB ALPI
CATALA (Seseiti d'Arqueologia
Ni:ebria). — .Demi, divendres. a les
set del =pm, al Centre Excursionista
de Catalunya, organitzada per la uva
secció d'Arqueologia i Història, donará
una conferancia ilustrada amb proj ecciod, el Sr. Manuel Carreres, sobre el tema "Escurrió pel Vallespir".
—El m'aria divendres. a les deu de
la nit, al propi Centre Excursionista de
Catalunya, donara una COldeliDdll el
Sr. Joan Suträ, sobre "El retaule de
la Mare de Déu de la Cate Metropolitana de Tarragona". Aquesta
conferencia ha desvetllat molt d'intens, particularenent entre els elements
que s'interessen pel nostre tresor artistic, ja que en ella es tara rament de
l'antic retaule major del Elone- ,• r de
Santes Creus, el qual, clespri, de passar per la parróquia de Guardia dels
Prats i al Museu Diocessa, recentment
ha estat installat a la Catedral de Tarragona, degudament restaurat. Fa mis
interessant aquesta conferencia, encara, el fet que el retaule és incomplet, i de les peces que hi manquen,
q ue es troben fora de Catalunya, per
primera vegada se'n podran veure projeccions dintre de l'abundosa conecció
amb la qual será ;Ilustrada.

.

* ESCOLA D' ASSISTENCIA
SOCIAL PER A LA DONA. —

El Dr. Pere Domingo, membre del Comite Consultiu de l'Escola d'Assistencia Social i professor d'Higiene General de l'esmentada entitat. recentmera arribar d'un viales a l'estranger,
on ha visitat les principals escolia
d'Assistència Social euronees, donará
arta, dijous, a les set del vespre. una
interessant conferencia al Saló d'Actes de l'Ateneu Barcelonés, el tema
de la qual sera "Les Faroles Social,
i el seu valor polític".
* INSTITUT FEMI.VAL. — El
professor Aureli Campmanv donare un
curset que constara de yuit converses
amb projeccions, sobre Història de
Catalunya. Comeneara el dimecres de
la setmana entrant de set a vuit del
vespre, i continuara nos elc dimecres.
a la mateixa bon. El preu d. matrícula per als no socis is de 5 ressetes.
"-- a inscrincions, a la Secretaria ele
l'esmentat Institut.
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1.4 HUMANITAT
Revira redada, epounnomenr, que el: hornee de la Lliga — i
entre ells el Sr. Candid — afirmara

`

que si les esquerres perdiere les decaen& Mofa d'hure lima el Parlamerse Mala. I pregunta: el: heme:
que pensarlo: Ciad, ¿cm poden ara actuar i parlar al Parlament de la República( ¡No Muden de presentar 10
dialinid de llar caerse de digiera:, As
que No reprelenten el tabla

"Cal reconeixer que, en determi-

nata casos i en determinades condiciona, unes eleccions per a diputats
a les Corts d'Espanya o unes clecclan' municipals din& Catalunya,
poden delatar en situació dificil i
ädhuc en situació insostenible el
Parlament catalk No rebutgem,
dona, en absolut la procedencia
d'una dissolució del Parlament catau ä per efecte del resultas d'aquelles eleccions. En una tal eventualitat, el procediment de dissolució
mis präctic i mis digne, entre els
que figuren en l'Estatut Interior de
Catalunya, es el de l'autodissolucid,
Es . ) dir, la dissolució per acord del
propi Parlament.
En ésser discutit al Parlament
nostre, menos enrera, el problema
constitucional de la seva dissolució,
el senyor Duran i Ventosa, terriblement escèptic i amb una pessima
opinió sobre els bornes, declarä
mai les Corta Catalanes no es dissoldran per propi acord, ni que hi
lassin en majoria els seas correligionaris. Ja aleshores vam dir nosaltres que creían que el senyor Duran calumniava a tots plegats. I ara
hem Taiegir que entre els diputats
esquerristes del Parament catali hi
havia en aquestes últimes setmanes
una marcada tendencia a sostenir
que en el cas d'una veritable derrota
en les eleccions municipals catalanes, es faria necessari, almenys moralment, de procedir a la dissolució
i renovada de la Cambra, tan bon
punt restessin enllestides les Beis
orgäniques que per a això fan falta.
Aquest problema és, sobretot, un
problema de sensibilitat, de dec6rum. Davant l'eventualitat d'unes
eleccions municipals clarament deafavorables, els diputats esquerristea
del Parlament catalä, ben lluny de
mostrar-se insensibles, com afirmava insolentment, per tots els diputats en general, el descregut pealmista senyor Duran i Ventosa, reaccionaren amb una sensibilitat noblement democràtica.
Davant el resultat de les eleccions del 4 de gener, que confirma
els poders dels diputats al Parlament català i asautoritza la representada> majoritària de la Lliga al
Parlament apara ol, ¡com reaccionaran els diputats que componen el
grup? ¿Cm reaccionaran especialment els diputats regionalistes elegits a Barcelona amb el truc del
quórum fraudulent? El senyor Duran ha demostrat no conèixer els
homes d'esquerra. ¡Quedara potser
demostrat en canvi, que coneja els
homes de dreta?
Abre no a una questi6 de Dret
politic. Es mis aviat una questi6
d'ordre moral."

eu

EL LIBERAL

que les eleccions catalanes has
Cr
demostrat que les Corta estan divorciad,: de l'opinió i que cal la seva
dissolucid ha molla trti.r rad —
diu — per desmanor ara que siguin
dissoltes aquestes Corts, que no Por
quan, sota la impressió de les eleecion: per al Tribunal de Garanties, era
denumada la dissolució de les Consiiturne:. Per les dretes:

"Deben disolverse, sin embargo,
porque a más de no representar la
voluntad del país, no son instrumento de gobierno, y, porque, a mis
de esto todavía, las extremas derechas, que suponen una dificultad
grande para gobernar con estas
Cortes, no sólo no representan la
mayoría del cuerpo electoral, sino
que ton desleales con sus propios
electores, cuyo mandato no cumplen.
Lo esencial de ese mandato fui
la revisión constitucional, y ni siquiera se acuerdan de ella. No plantean esa cuestión, porque el acuerdo
revisionista lleva consigo la disolución de las Cortes que 10 amardan para convocar unas constituyentes que resuelvan sobre esa cuestión. Saben que su triunfo fui circunstancial; que no se repetid en
otras elecciones, como no se ha repetido en ataluda, y quieren administrar lo mejor posible la la.
fluencia que tienen en el actual
Parlamenta.. Ante el riesgo de quedarse sin kg actas que lograron.
aplazan "ad kalendas" la revisión
conetitucional, y forcejean con el
Gobierno para aumentar el presupuesto de clases pasivas con los
haberes del clero rural; para encuadrar las falanges fascistas con la
tolerancia gubernativa; paca artableeer la impunidad de loe delito&
contra el Gobierno legitimamente
constituido; para penetrar en la Loetalen, y una vez dentro, dar desde
el Poder el golpe de Estado; paca
tantear, en fin, las posibilidades del
asalto, sin Jugarte ea el lance otra
cosa que la lealtad empellada, la caballerosidad prometida.Si unas Cortes no representan la
voluntad nacional; $i están divorciadas del pais, al que dejaron sin representación, a penar de los votos,
y ei ademe& hay en ells. Ved Me'
merosos que no cumplen el masdato de sus electores y qua no de-

jan pbernar si no es al dictado de
Mur reculares date:uta, entonces
eme Cortes no tienen razón de ser.
Las leyes que dicten carecerán de
la autoridad moral q ue se requiera
para obligar a su cumplimiento.
A =le grupod desafectos a la
República, que no pueden ni deben
gobernar, y' que no dejan que gobiernen otros, de no ser al dictado
de sus conveniencias, hay que plan•Unirles el problema que ellos abandonaron con so programa mínimo;
hay que requerirles para que cumplan lo mis esencial de ese programa; hay que ofrecerles la revisión
constitucional, para que unas Cortes Constituyentes la resuelvan, en
pro o en contra del acuerdo revisionista.
Lo que no se puede consentir es
que estas Cortes subsistaa, sin más
finalidad que la de poner las prerrogativas y los votos de una buena
parte de sus diputados contra el régimen, al que acechan de una manera tan alevosa como inaguantable.
Vamos, pues, a la disolución de
Cortes; pero sin que pueda decirse
que se atropelló a nadie. Vamos a
la disolución por la revisión; esto
es, con la bandera que llevaron a
las elecciones las candidaturas del
conglomerado.
;Tendría gracia que cuando se les
pidiera el voto para la revisión no
lo dieran!"
EL SOCIALISTA
Declara lambe; que la viciada de les
emparres deixa sense ° omite al Parlamed t la minada regionalista:

"Han vencido en Cataluña, donde
se ha hecho una política de izquierdas, de parecido tono a la llevada
a cabo en el resto del país. Han
vencido contra Cambó, flamante republicano, paralelo de Gil Robles
en la región catalana. Sería excesivo que de esta victoria sacáramos
nosotros consecuencias demasiado
ilusorias por lo que puede trascender, incluso por la posible ana:ogia
futura, en la política nacional y en
las contiendas electorales que puedan desarrollar-se en el resto del
país. El triunfo de las izquierdas
en Cataluña deja sin autoridad en
el Parlamento a la minoría regionalista, tan amorosamente compenetrada con los enemigos del Estatuto. Nos satisface este triunfo, por
lo que significa de avance y por lo
que representa de merma en el poderío derechista, que ha conocido
casi simultáneamente la derrota a
raíz de su circunstancial florecimiento. Resulta sensible que la Cataluaa
republicana e izquierdista este representada en el Parlamento espaaol de forma que no responde a su
fisonomía política. El domingo último trazó Catalulia un aviso demasiado claro a estas derechas embriagadas y jactanciosas, que pueden tener alli su espejo."
EL SOL
Reconeix que el resulta, de les elecdelts consolida l'Estafo:
"Consolida, eso sí, el Estatuto,

que es la primera etapa en el Gobierno que Cataluña se ha dado a
sí misma, según repiten tenazmente
en la prensa, en la tribuna o en el
escaño la Lliga y la Esquerra.
En que el Estatuto no funciona
aún del todo, y en que es primera
etapa, los señores Cambó y Companys coinciden y concuerdan íntegramente. En el dominio de la política catalana, donde los cotos cerrados abundan, es donde la Lliga
y la Esquerra no se cansan de pleitear. Están en su derecho, y es dificil para nosotros el conocimiento
cabal de los litigios interiores que
llevan tanto apasionamiento a las
urnas. Una vez registrada la victoria de la Esquerra, necesitamos un
volumen mayor de noticias que el
que nos llega, para hacer pronósficos.
De todas suertes, el triunfo izquierdista desengañará a las derechas de muchas ilusiones impacientes. El les impone un alto de meditación."

El discurs del senyor
Sänchez Romän
HERALDO DE MADRID
Dis ame va estar partiodarment asentad en definir les idees en què han
de coincidir tott els partidaris del nou
ripien. 1 en enbraella els semienta:
"La Ropilla/ice no puede olvidar. A

)% 4'

Ins que han tratado de derribarla me
la violencia de las arrue podre ea

lUaLiPerciegnirselei'
bertad de conciencia. Ha
H°1avidaderic'rie.s:
petarse primero en el raigo. El Estado
no ha de cruzarse en el camino libre
de esa conciencia en formación, imponiéndole confesiones de ninguna clase. La instrucción =hiena, en casa.
"El niño pertenece al padre", dicen
las derechas. El Sr. Sánchez Rom3è
contesta aclarando: "Si; P ertenece al
Padre en su formacien moral y religiosa; pero el ciudadano no pertenece
al padre, sino al Estado, y éste tiene
a !u cargo ta cultura para formar
ciudadanos eminentes."
El divorcio. Lo combaten las derechas. Pero el noventa y cinco por ciento de los que se divorcian son catóticos. Lo destaca con acierto el señor
Sinehez Romin y exclama con razón:
"Pires que no se divorcien!"
Ejercito. Los militares son funcionarios adscritos al servicio de la defensa nacional. Cuando trascienden de
esta esfera de su estricta función, su
conducta es reprobable.
La Iglesia. Se han levantado las
curas contra la República. Habla de 4
pobreza del clero y dice: El Estado
tiene competencia en las =secuencias
de la instalación social de la Igle,
sia Sin extralimitacienes paede, desde
su posicin republicana, dirigirse a ella
para evitar que, con medías económicos. tenga a sus sacardates en la
mijuerstiiCia social. No puede mirar !a
República ron indiferencia al traba.
jadnr..sina con atención preferente
Toda la tutela le parece poca. Hay que
mirar con recelo el privilegio capitalista con el promisan de reducir-lo a
normas de distribución mis exacta.
Ser republicano es aceptar. en efecto, de esta forma todos estos problemas. De immierda o de derecha. o del
centro. un republicano tiene puntos
esenciales de raincidemia que le distinguen de onc no lo con aunque
se lo llame- re Sr. Silabea Roma:::
ha hablada de la cordialidad entre
republicanos. Cordialidad inteligente
será fàcil encontmrla entre los que,
llamándose
se llameo. piensen
del mismo modo
EL SOCIALISTA
Diu que el programa del Sr. Sänches Romo,, is el mateix que han
intenta: realitsor der del Poder els republicans i socialistes. Afirme, er3,
que un tal programo polític la bur.qesia
no el tolera:

"La burguesía espaaola no toleraria
al Sr. Sanchez Roman en el Poder
dispuesto a hacer carne de realidad su
programa. Compraría periódicos, sugestionaría a hombres y a instituciones con la propaganda torrencial de
los discursos y la letra impresa y desde los confesionarios. El capitalismo
le har'a una guerra sin cuartel, por
rigiera
rmeno
trY mciberado
guanjuterisbtala. nc°
;; Pgeureo sinoto-el
leran a ?iban, derecha tronante en la
República!!
Y contra la reacción. en régimen de
libertad abierta, de juridicidad con jueces monarquicos, no se puede gobernar
en republicano en nuestro pals. Deseagiiliese el Sr. Sänchez Romän de que
persigue una utopia. Pretende dos cosas imposibles, o, al menos, muy difíciles. Una es la organización de la
clase media en zona política templada.
Fracaso seguro No ye que la clase
media hoye ya de si misma y se refugia. desesperada, en el extremismo
derechista o en los núcleos P roleta
-rios.¡Opnaeldquvonta
de un hombre puede tener mis fuerza
Que el proceso histórico? Niega el
Sr. Sánchez Romän una profecia que
es una tesis del marxismo. Pero a
la postre Marx tendrá razón y no el
Sr. Sánchez Romän. Pronto lo ha de
ver. En nombre del antimarxismo —
no del antimarxismo agresivo, ciertamente — el orador emprende una obra
utópica. y nosotros, en nombre del
marxismo, le adelantamos que iracagsaanr zarra
F acla sadraileenm an
„j iapryopf6rasu
it de cesa es la otra pretensión ilusoria —
si intentara aplicar su programa desde el Poder. Entonces le llamarían socializante. masón, etc. , a un Juan
March cualquiera acabarla por derribarle. O, de lo contrario. habrfa de
hacer lo que LerrOux: gobernar cen
iniciativa ajena y artirrepublicana
Otros puntns del discurso cementado, sobremanera vulnerables, merecenon espacio de que no disponemos.
Justa y certera la crítica del Gebicrna y el Parlamento actuales."

Bollar F ol
NI. 14 8111111, 413
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En compliment del que distaceen
artvalea SO, 52 6 52 da la Iiigent
electoral, la Junta franicipal del Cern
proc-edira a-rui a Pacte de Peacrutini
general de les eloccions municipals celebrades el proppassat diurnenge, i a
prodamació de consellers de l'A....ntamer.t de Barcelona. A tal efecte,
es constituirà, a les deu del matí, al
de Cent. Casa de la Ciutat. L'ac'e se:a palie.

A Tortosa
1.2S DRETES HAN ESTAT
BATUDES
Caunenge tingueren iloc les eleccions
a conseliers municipals. De ten mati,
un cop constituidas les meses, comencà tot seguir la votació a les 42
secciona existents a la nostra ciutat.
Els primen votants que In acudiren
ioren eis de la dreta. Les cues so KaStaren de cinc o sis perscauts. El vens
va colar en la proporció d'un 65 per
100.
A la partida de Jesús votaren gran
nombre de monges vestides de seglirs. A la erutar no he feren amb
tanta intensitat.
En el tren de la marinada del diumenge arribaren uns So individua afiliats a] Requeté, procedents de Castejió, que venial, segons ella, de ter
una excursida Foren detinguts, i
alguna d'ella foren ocupades porres de
goma. Finalment conlessaren haver
vingut per compte de les dretes. El
diputat senyor Bau s'interessi perquè
fossin alliberats.
A Remolina, en el moment d'acabar
d'emetre el vot, a la veles de Vitem
Manuela Gisbert i Royo, de 62 anys,
Ii sobrevingui un atan cardiae, 1 queda
morra a l'acte.
Durant tot el dia s'originaren petits incidents que taren räpidament sutocata. Les dretes portaven una organitzacin perfecta.
Les esquerres posaren rota la seca
voluntat i entusiasme en la lluta, i supliren, alai, alguno detectes d'organitzacin.
El resultat de les eleccions ha estat
de 8.244 vots per a les Esquerres, i
5.475 per a les Dretes.
El Consistori estará constituit de
la següent forma: 16 regidors de l'Esquerra. i vuit de la Dreta.
- L'ex-rr.inistre senyor Marcelli
Domingo, que dirigí releccid durant
tot el dia, a la nit adreçà la paraula
al pûblic estatjat al Centre Radical
Socialista, i féu una de les seres mis
entusiastiques peroracions. Fou aplaudir i victorear.
Al Centre Catalanista Republicà,
Poca moments després de posseir els
resultats que donaren per descomptada
la- victòria, hissa la bandera. A la nit
se celebra un vi d'hornenatge al regidor electe d'Acció Catalana Republicana senyor Josep 1M, Brull.
Amb motiu de gnanyar les eleccions de Roquetes, la banda de mas:ra va passejar pelo carrers. El resultat fou el segiient: Esquerres, r.459
vots. Dretes, 1.237 vots. Aquesta elecció era una de les rnés difteria per a
les Esquerres.
L'entusiasme a tata la comarca del
Faix Ebre és immensa per la gran
rktbria aconseguida per les Esquerres Catalanes. .- C.
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El multas de les eleociotis usual.
cipals és el següent: Esquerra 1.383,
Lliga 6,32, ~6 Catalana stt, i Federals 84. Es de notar la formidable davallada que s'observa en la
candidatura de la Lliga i els carlina
coaligats, la qual obtenia en les
darreres eleccions la nitre de 900
rota, i això, malgrat la desequilibrada camaanya d'insolencia que la
por de perdre Ii aconbellà portar a
cap. Acció Catalana, en canvi, argucia cl sea camí ascendent: en les
primeres eleccions que prengué part
solament aconseguia 6 $ voto, en lee
passades que eren les arganeo, arriba a 212, i eni atracares a 511.

A Aviii
La candidatura d'Esquerres ha
obtingut 333 vota i la de la Lliga i
monárquico 403 vots.
Han sovintejat les coacciono i
atropellaments de totes menea per
part de la coalició de dretes, els
Quals slavien batejat amb el nom
de Concòrdia avianesa. A censecifiéncia d'un aldarull motivat per
coaccions cal plànyer diversos ferits,
per be que de poca importancia.

A la majoria dele Ajuntaments gironins han gua-

nyat les Esquerres
Les dades recollidee avui de les
eleccions celebrad« diumenge,*acusen el segient resultat global: 1 149
Municipis ha obtingut mejoría l'Esquerra i a 71 la tanta : en to caldea
repetir Pelecid diumenge vinent. En
dos el resultat ohtingut Ea dubtes
i no es té una sola dada dels altres
24 Municipis.

Les eleccions a Arenys

de Mar
EL CENTRE REPUBLICA RADICAL ÉS UN
ORGANISME ILLEGAL
Per tal de posar un )(ir en ciar l'afer de les eleccions a Arroyo de Mar,
ens personixem ahir a la Conselleria
de Governació.
Han estat examinades les signatures
de l'arta de constitució del Centre
Republicà Radical, i s'espera el dictamen dels experts. De totes maneres,
i amb això tothom esui d'acord, les
pòlisses sin nores de trinca. Estant,
pern. aquests detallo al marge de la
legalitat de l'acta, será lliurat un certificar pel conseller de Governació proclamant la illegalitat d'aquell centre.

podem publicar les
note: pre g ades que no
ringtiin escrites en catete
No

amb tII1 timbre o signa

tura coneguda

Sigui vosttot com
ciesiti o
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Als 13 Dispensario médico-quinir•
gics: Perits auxiliats, 2.132; operacien practicados 41); tintes traten'
tea alt Wats, $.1301 ,dititet tegrete
a domicili, 236; reconeixementa
t'enorme, ßt; reeonehtemente e persones alienada, 20; certificacions
informes. 1.839; auxilie ß IICOhOlit•
tate, 46; vacunacions, 758; semeja
diversos, 1.281.
A les q uatre Cabes de Socors:
Visites de cinargla, 649; visites da
medicina, 659: visites d'oto-ring , 15.
A l'Escorxador: Accidente nota,
131; visites i elaraCiente, 360.
Als Dispensarla d'especialitats:
Oftalmologia, visites practicades,
2.640 : operacions, 15. Oto-rino-laringologia, visites practicades. 1.043;
operacions, 15. Venerologia-Dermatolo& i Uralogia, visites practicades, 3.068; ("peticiona, 10. Puericultura, VisiteS practicades, al; operaciono 1 vacunacions, 20. Ginecologia, visites practicadet. 318; opera
-cions.6Tlgavteprcides. 870; parta assiseits. 538; vacunacions, 119. Odontologia. inspecciono en les Escotes municipal', 793;
operacions pm/Mitades, 193.
Al Labqratori dAnaliele Mes:
Anillas de Ilet de vaques, 403; atelisie d' orina. 372 ; análisis de sang,
393; análisis de secrecions, 3.
A l'Hospital de l'Esperança; Malalts de centres nerviosos, homes,
46; dones, 56. De l'aparell respiraton i circulatori, hornea, 16; dones,
23. De tuberculotis, hornee, p; dones,
6. De neoplisite, hornee, o; dones, 2.
D'ossos i articulacions, homo, 16;
dones, 16. D'altrea malalties,
mes, 9; dones, /6. Total: homes,
19.
del Part: Visi: d?A
nesgil i
97A
te! practicada ale 74 alienats. 697:
operacions, 2. Visites practicad« a
malalts no alienats. hornea, 150; dones. 141.
A la Clínica de Psiquiatria d'Urgincia: Visites practicades ale 178
: Ri°
t e :os ne6.i st ements
ali.eanalV1 .9d7e51 ; Pe)J'yte i.
als nous inmutas, so; metal% vititata. 45; vitites practicade al malalts, 254.
Serveis prestats en la Direcció 1
en la Comissaria de Beneficencia:
Visites de reconeixement medie per
diversos conceptes, 66.
A l'Ambulancia Sanitaria: Ferits
traslladats, z55: malalts traslladats,
141: morts traslladats al dipòsit judicial. 41.
COS DE VETERINARIS
A les Estacions i Fielato loren decomissats per no reunir les
degudes condiciona per al consum
pimblic: 5 caps de bestiar boví; 63 de
llaner; 1 de capri; 3 de porquí; 370
aus i cortina A mes, foren decomissats 32.039 kgs. de taronges.
A l'Escorxador foren decomissats:
vaques 32; vedelles 17; maltona 4;
ovelles 35; xaix 16; crestats ts; cabreo cabrits 24; porcs 17; porcellets 6; solipedes 5; al Mercat de
bestiar: boa:1 1; llanes 1; caprí
Com a decomissos parcials es registraren els següents: 103 tetas bovins;
1.123 de llaner; 3613 de porqui, i
19.310 kgs. d'espurgalls i despulles.
Als Mercats Públics de Provelmente, foren decomitsate: 7 Irga de
carne diverses; 27.238 kgs. de peix;
3 12 lego. de despulles; 195 de boleta;
22.874 kgs. de fruites i verdusca;
ous 847 unitats; avirame i conills
36 unitats.
Control de Ilets.- Al Mercat Central de Llets foren recollides per al
seu analisi: 228 mostres, resultant
antireglamentàries
A les Lleteries taren recollides per
al seu 507 mostres, resoltant antireglamentàries 58.
Als districtes foren recollides també: 57 molares d'embotits; 32 d'aigua de rentan de batalla i 40 de
caldo de Ilegums, i resultaren antireglamentáries: 1 d'embotits; 4 d'aiella de bacallà i 5 de caldo de Ilegums.
Registre Nosogrifie. -Acusa les
següents baixes: 150 cavalls; 22
ases; to6 de bestiar bovi; 42 de elprí; 217 de naner i 117 de porqui.
ASSISTENCIA MUNICIPAL
Captaires recollits per la ronda,
170; ingressats voluniäriament, 34;
majors de aetze anys, 202; menors
de setze anys, 2; homes, 150; dones, 54; de Barcelona, 44; de Catalunya, 41; de !a Península, /09; e;trangers, to; persones repatriades, 322; hornos, 186; dones, 136;
a Catalunya, 19: a Amagó, 33; a
Valencia, 29; a Múrcia, 67; a Galicia, 34; a AndaluMa, 26; a aseda la Noca, 60; a Cantil& le
Vella, Co; a LIO, lo; a lischnia, 6;
a Astúries, 11; a Navarra, 2;
Extremadura, 2; a les Illes Baleare, 1: menjadors de l'Asil del
Pare' (ipats servits), 2.057; ho•
mes, 392; dones, 33; infamo, 28f
esto servita a la Cosnissaria pel
Restaurant de Sant Jeroni, 931; ti.
g neis del Restaurant de Sant Je.
reni, 18 4; informacions tetes per
l'Assistència Municipal, 118.
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quae int eeeee i la AM:carió Immediata de IA testes que ens Arden que eh original s han d• dieigitnee IM. la Redaccid. Cate
Catalanes, Ah s.« phi. abano
de las lorn gel 'Apee. El. que
ene arribin rnh tard d'aquilata
hora 0 vagin &drusa. • la
impedirte NI diario ~bu', st,
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d'upen Sant Mitad barcelemissim

cutis dels coturs, que banana presereiat de nois, i gis ara ja no es van:
el deis 'Tres Tomba". dele borre",
els secas i el vi niki; el de la &afilada pintoresca i , de colon bisar-

nts, el carall en* la asa bes patentada i 'cernida amb 'lace de seda de
colors vius, i al cap, entrennt deis
guarniments platejats, Ilunt-hi un pío:Rail duras, i del catea babilla al*
el vestit negro de lea solenmitata 1 les
Metes de mitja canya, el board de
entm Den betnIstet, 1 una mica da libren, al cap, el chiven roig a l'orella
i un citar have, enorme, a la booa;
de la bandera morada del •ans,
jant al mig del grup de cavallers. i
voleada cie servidora fi4sl.
Lt out soda als belenes, ale carrera. ornpVm les voraviss; la quincalla
llanca.* crits d'admiració en adonarse del ploman d'argent que 11u,a el
cavan del « abanderado, o del capita, al mig de les osciles, i tota i.ontemplitam la pasada Ilitatdatits, arnb
ralegrla retratada ele elle, mentre ele
protagonistee de la imta anean pmsant, l'un duran Nitre. dalt del aval!, majestuosa, guaita de la imponencia que tenla 1 llamean; de tant
en tisú, amb gest intinenlA una manada de deanes borrega a is quitxalla.
La Asta, avuie a unes ei ea cekbea.
La besarla 1 ele casaione l'hin arrecenada de mica u mica. ja ne es ni
ombra del que era abint, ni el que
es veu avui no den& idea de la briIlentor que hacia arribat a emolir
axila enrera.
Amb tot, però, sempre se'n transpua
una mica. I en aquesta horn troba, entera, i ho sabortja amb dalit, un perita,: Taxi de traditió.
Aquest any la festa de Sant Antoni
quede limitada a la bertedictie de cavai altres animalets, a la Ronda,
davant dels Escolapis. La destilada.
igualment que l'any pasan no se celebrä.
Al costat de la porta principal del
Coilegl es munte un altar a l'aire lliure deditat al Sant. Dei de dos quarts
de nou del mati diversos frares escolapia aliaren beneint els cavalls que
s'hi presenta; en.
Hi acudiren amb abundancia el" típica cavallers muntant cavalls guarnits amb llaços i flors acolorits. Hi
acudiren, tambe, moltes senyores, perque els escolapia els beneissin gossets
i àdhuc gata
Naturalment, als voltants de la
Ronda hi hagué, durant tot el mati,
una gentada que contemplava la cerimentía.
Igualment que els anys anteriors, hi
baria instanades per aquells voltants
un gran nombre de barraques en les
quals es venien els típica tortells de
Sant Antena', i els no menys casales
borregos prepis de la diada.
La benedicció de cavalls i dels altres
animalets acaba a dos quarts de dues
de la tarda, i, e0m qui diu, aquf s'acaba la festa del carrer, la qual va
continuar despres a casa, amh un dinar
Importad, 1 a la tarda, amb l'escampada de les familia dels que celebren
la testa, pele teatres del Parallel.

Un acte de sabotet-

ge as autobuses de
la Rambla del Prat
Ahir, a les set del metí, luan et
procedia a organitzar el servei de
la linia d'autobusos de la línia D,
que sdn ala que van da d'agua lloc
a la Barceloneta, s'hi presentaren
cinc o sis individus, els quals, pistola en mi, obligaren els empleats
i el cap de Unía a retirar-se. Aleshora els desconeguts ruixaren
amb bencina un dels cotxes i despres lii calaren foc. Els empleats,
mentrestant, atufen a. avisar per telefon els bombera els quals hi atu.
‚Iren ripidament, i pogueren autocar rIncendi I evitar, a mee, que
aquest es propagas ale altres colees. La gardia civil va dentar una
batuda pels voltants del lloc on va
edrar el fet, tense retultat.

El monument al
President Madi

gl

A la Cenieuria General «Opere
Páblic fingieren .Soit a oegilept,
nota:

"Ame motin tu teta otertedán
dels quals han . estat principal.
autors dos guirdies d'assalt pertanyedte 5 una de les tempanyies
installades ale locals de la casa
David, avui al mati han «set expulsas, al devane de las minase de
seguretat 1 del ase coa formadas,
ele funcionaria que . s'almea«.
Els km pele quia ele ha estat
aplicada aquista unció, de nulxim
carácter, afectava la disciplina interior del Cini, la qatl en tot moment
cal sostenir, i enrobustir si cap, i en
atiusat apees*. importantistitn de
tota organització d'ordre no he dubtat a propotu Inplisaci6 d'exemplar correctiu, que ha merescut, des
'del primer moment de conegut el
fet, l'ate oread del senyor ronceller de Governació de Catalunya
i del senyOr director general de
l'Estat.
No ha dia doname cap altre carlear ni tendencia a allb que no
ha estat més Que Taplioni6 de
correctiu a infraccions reglamentarles de gravetat %sibila de regim
Interior del ros Barcelona, sy de
gener de 1034."
Com a complement de la nota, el
comissarl general ene ha manifestat que era el teu propòsit ferm
disciplinar les torees, cu «tia que
per a disciplinar la saleta tedia
otemenar per lee forres d'ordre
palie, la quel rosa faria amb la
máxima inflexibilitat

Dos regartidori • de
pa que es resisteixen ale atracadora
resulten feris
Prop de lea set de la nit d'ahir, al
carrer de Novel!, cantonada a la Iravessera, al carreta Isidre Vila i
Ponc, de trenta anys, i el mosto ajudant Antoni Ponq i Coll, de cinquanta-vuit, ele eortiren al pas uns descontenta que, pistola en mi, els exigires els diera que portaren.
Els dos obrers de La Panificadora
es red/tiren, i bree eenyal de cercar
alguna anta, per la dual cosa els del
grup, que crea uns cinc o sis, dispararen liara pistoles ensarta que fallen.
A conseqüencia d'aquesta treta, el
carro ton traspassat per les bales, i
dues d'aquestes feriren els seus ocupants.
El carreter resulta amb una feria.
amb entrada per sota la cama saques-'
ma, i sortida pel genoll, de pconestic
greu. el momo,. amb una ferida d'entrada a la cuixa esquerra, senas «Oilci de sortida, de pronbetk reservat.
Tote dos torta coriduitt al die s ensal de Sarria, 1 despeé, d'auxiliats de
primera intenci& fosen concluida a una
clínica particular.
.
La guardia civil que prora servei
e aquella veinte dona tina batuda,
sense aconeeguir detenir trinen.
El carro en el qual anean ele fe
rits acostuma a pasear cada dia per
aquell flor quasi a la mateixa hora, i
luan meced el fet tornara de la reten& de la guardia civil prospera a
agoten lloc, que fa un dele clients de

la Panitieadora.
Es done compte del In al Jutjat de
guardia, i cl jume senyor Pare Fernindez Cavada, amb el secretan ser/70 r Dalmau i l'oficial senyor Vicenc
March van acudir a la Clínica on
eren els ferits, i procediren a rebrile
declaració.
Al Ilse del fet es recolliren alguns,
capeules de pistola que sdon de diversos calibres.

t
A. pri..cipi els fedrdcaertif aleteen
lolía poc a poc, t a inter-vals. bastan 444414sta:e p ernse un elmeixien
els mecanisman de senyals i uns
hornee situats, de tant en tant, al
Eire de Mi eles, atinaren unes
banderolein* unes linterna de diferente colore per indlear ale maquinista st podía o no continuar la

marica.

Orlan l'increment del ratee va
exigir trena ende rápida, els enginyera de ferrocarril. Intentaren Substituir aquellos primitivas precaucione
per alerta aparat s mentales que Pisan •enyeta òptic s o acústica fixos
o movibles, i que durant la nit
s'enllumeneseln amb colore convencionals. MIs enclavan?, a fi de prevenir en el poseible els error, o diatraccions del personal, els aparells
esmentats es van combinar amb palanquea de fácil maneig per governar-les des de !largues distancies.
Un dels problemes més cornplexos
de l'enginyeria ferroviaria Es el de
les agulles, que per majá de diterenta dispositiva es poden solidaritzar aistemiticament entre elles i amb
ele aparells de suya'', de manera
que un guarda-agulles no pot donar
pa. a un tren per una via determinada sense que totes les agulles de
l'itinerari estiguin normalment
volada i ele m'arene de senyala es
trobin en funcionament.
Dialgret tot, aquestes innovacions
encara no eren suficients per a. evitar
les catástrofes ferroviäries, i, en conseqüència, es van idear nombrosos
dispositius amb l'objeta de reproduir
als Otea!' a le. mateixes locomotores. Suposant que tote els funcionarle
d'una Unía de ferrocarril cemplebrin
ó, el maquinista d'un tren
Ilur obligaci
que circuli per la linia comentada
pot tea,' mermee a la vista ele senyals que se 1i facin i el cap d'una
estació tempre pot donar-se compte
dele trens que ha fet circular.
Primitivament no es donase pas
a un tren en una via fine que agries
transcorregut una estona d'haver
pasta el tren precedent. No res
rnenye, aqueet eittema tenia graos
IneOnvenienta 1 va desee subetituit
pel de bloqueig, que consisteix a
dividir la Unja en seccions de longitud variable segons la intensitat del
moviment de trena. A l'extrem de
ceda secció presta servei un fundonari que, en entrar un tren a la seva
secció, posa el semitor en senyal
de via trincada i no permet el pas a
cap mes tren fino que el guarda de
la secció següent fati el sent-ai que
el primer ja ,ha entrar a la nova
secció.
Els ferrocarrils francesas empren
generalment uns aparells anomenats
electro-sernifors Lattigue, el mecanisme avisador dele quals coincideix
amb el de senyals òptics. En entrar un tren en una secció, el temabria ga, per mitjà d'una manivela,
canon en posició horitzontal l'ala
major de l'aparell semafbric 1 al
mateix temps un corrent elèctric
I posa autonliticament en la mateixa
posicid el braç menor del sentifor
de la acedó segiient, mentre a la
precedent Mala un tim br e 1 queda
bloquejada. Quan el tren surt d'una
secció per entrar a la que segueix,
el semaforista d'aquesta rece la ecoresponent manivela i estableix el
bloqueig, analogament a cose ea va
ter a la /teca& anterior. El telèfon
complementa la comunieaci6 entre
ele umaforistes.
A l'entrada d'una estati6 important, o a lee proximitatn d'una
%reacia, hi ha installades les casetea de les *ganes, enllaeades amb
els aparells de senyals per mirla
d'una &gana mecánica, moments
picaporte., l'invent deis quals es deu
l'enginyer frentes Vignier. Les
casetes es construeixen a uns quants
metres sobre el stivell del terreny i
catan voleados de vidrieres, • robjecte que, amb una gola mirada, els
guardaagulles puguin dominar tota
la part de linia que puguin abastar
amb els una. Cada palean permet
una pi:sitió normal i una altra d'invertida; totes porten un número
d'ordre i sota d'aquest el de les
altres palanques Que el guardaagu-

Sditt . MOIlifi lea persones que deaconeisen els
graos beneficio /novele: i malurinle que pot
vroporciOnar-lo, l'Hasiegurano; sobre la vida.
'Tetes elles tunea neoessitat urgent d'estor
Informades en Ilengualgo planer i corrent per
agovite.quiä eonegtain a la perfeocid qué és en
realitat l'astegurança sobre la vida i la twv a
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endrsics I .1W:141s que vulguin
treballer ailternäticament per a exposar la veritat
Hornea íntegra*,

5.000 poust•s por a teepecte . de l'aasegurança-vida i ele beneficie que
presta, ', Podran dedicar rapidament ep la seva
l a u to et 441 proj ect•
. ,1
t rofeasió i..obtinciran eirit. i . »,„
que ids c utteix1
n -4'4 ,
as fob ,ibisvetuall ihnilkt
Ahir ele senyors Sanaste Cordöttee
i Torrente, de lidio Barcelona, visitaren el Preside nt de la Generalltat,
tenyor Lluis ComplulYt, Da a notificar-1i que l'esmentada tedio codcediai sitz preml de 1.060 Milete' al MiIlOr mojase de lsirintlinent el Presiden( Maca.
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toree de multiplicar. D'amasa manera el mecanie no pot donar la volta
a la clan d'un itinerari deternrinat
Sense bloquejar totes lea aletee dates
de la resta d'itineraris d'origen oxea
que es trobin entras-rasada ami) el ptirner.

L'enginyer Descubes, de la Companyia francesa de l'Est, va inventar,
amb resultats practica un altre sistema en el qual els quadres da maniobres no consten de tantea palanques
com itineraria, sinó d'un nombre igual
de vies que pot recórrer un tren din, la
zona regida pel quadre D'aquesta manera, movent les diles palanquee corresponents als extrems de ceda via
diferent, es governen totes les apiles
i senyals que estiguin compresos entre elles. Amb aquest sistema, el maneig de palanques és senzill i ràpid,
i les causes demos- queden reduides
al mínimum, peque el somenic solament ha d'obeir cegament l'ordre de
transferir un tren d'una via a una
altra.
ExceHents resultats sban obtingut
fent repetir els senyals ferroviaria a
les mateixes locomotores, amb
te d'evitar gaiterot motiu d'error o
distracció per part del maquinista del
tren. Un dele sistemes mis recaes es
funda en la telegrafia serme fils,
paren emissor de la qual és situat a
sotament
vía,
senyal
Ia
tP°
sea
guM
azi
i
La locomotora porta una asa que
alimenta un circuit format per una
bobina i Un detector, enllaçats amb una
antena constituida per un tub de corre
situat prop de les rodes, a in anee
i mis de terra. L'aparell radioulsgretic installat a la vis este imane per
una bobina que produeix espumes
eléctrica/es sota recen d'un caree
primari de 8 volts Eil frundari
de la bobina ata unit a tersa per
un extrem 1 per l'altre comunica amb
tma antena de id de coure d'usas 25
metres de llargària, disposada panatela:0cm a un metre d'altura sobra el
nivel' del terreny. Entre la pila i la
terra hi ha un commutador, que sudonat pel mayal estableis o inlerrocoe
contacte, de manera que quan el ~jai
indica via tancada ea Prodlaeistis 01135
durant tot el temps que el tren puta
davant del senyal. L'antena de la locomotora recull lea ora' «NON Pes
Paparen radiceeleific 1 fa funcionar
el xiulet de la locomotora a la vejada que un aparen gratia ni pesan
moviment t anota la velocitat del tres.
Aquestes son, descrites suceintarnent,
les principal, precaucione que elt terrocarrils adopten per evitar les catastrotes, i nsalgrat &Uta encera ;en produeixen de tant en tant. Val a dir que
• Eepagya ede molt frettäents, 1 ter
Pe rle a Catalunya hem de fet cottatat
que la Companyia de Madrid a Saraalmatt i Macan% da una de lea ene
té rás sistemes de senyels mis pede'act
al
án.icle""
les
sencdiael dal
nts gbP
reu'""Preva
s, roalgrat"b"
Mane entine i l'encreuamant anea diver
seo línies d'autobusoe i de vehialee de
tota elan que els trans de la cormanyia sementada han de travesear en
entrar i sortir de Barcelona. isiab ta
que el viatge per ferrocarril, malaria
la Al/mirar 1 et amero di tren ea
•errei, ês utualnsent molt mis ser.ir
itiirepireimlitivals-,
tqreues emu itijeatunr dde
e loc
leeomdoc
O0n1 miel ho genes-erren 1416 elterlistiquet.
ENRIC CALVET

.1‘

elesegtteätä lidettellrteielet, otereid una issetilent • ii
epurimig¡tat 540(a 09064 %ele 13 proP0Idn de"
dedicar-se e la professió d'aslurticlor-nda
forre IrtrittNerfere AMO'ste ei, s iitlettatent

Iles ha d'emir movent per desistoQuejar-la. A les estacione de molt
tilmener, en entren 1 surten trena
conanuanaent en dile:wats direc.
dona Os possible antara conjugar
o entiesar en grupa les mulla tan
mate& trajeoi amb corresponente salpa", per tal «tratar els
descarrilaments, i Atonte ei fa el
mateix entre grupa d'agalla. i senyals de diseno. trajettes.
Les creisents •ntigincies de les explotacions ferroriáries van determinar
la t'educad del nombre de palenques
d'una MateiXt caum, 1, a relate, l'enginyer franees libe/1er el yeentegnir
habilitar una sola palmita per fet diyerma maniobres en un tesela trajeete ferroviari; aixl, també, per tullecer ele elements de cada trajeas va
establir trajinen regite efe una eola
palanca, que pum« de menne Sebe
les i sertyalt de Minarla que
ha de seguir el tren que out d'una
estaci6 determinada. Aneen sistema
funciona a la caseta central de 1...sacie! del Nord de Parto, que ereapren
trenta vies d'anda& tannfiedes
den d'entrada. Per al moshisent da
trens calien abans 3oo mimarme amb
»o registras d'afilas cada Ir, de a
dir, unes so.coo combinados», »ab
rialtnent impouibite de recamar asá
els mitiaaa . ordinaris. En comegebtia, ti Companyla amagada va betallar a Parte diveria cunee que
porten uns madres de elan* delata.que,
rli
eemb
qPteirelcom
ittir ate«itt"ta
utta tuditdisiesid6'
de Pite-

Llegiu
tin s eis dijous
«MIRADOR»
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ELS TRI-131INALS

.L'u niô sagrada,.

Canees emes ahir

medicina heroica
Es Oil i sil tin etz partils 0/11,4
t'uneixin en m'oncena decaiga de la
vida política dios poble. EJ convenios' i admissible que llavors que els
n'amena, ultra ésser decisius, són crítica, és a dir, que afecten la vida mateixa da país, la seva subsistencia con*
a evitas moral, s'arribi a una unió
de toto els Partas, adhsw del." mis contrara. Pesó cal recordar be» bi que
aquesta mena d'unió que hom qualifica d'unió sagrada, una medicina
heroica que, tot reina serveis
dables, implica una :ultrajó del descabdellansent de les energies i de les
idees. Aquista treva is siuldtica
iras conmovedora quan arriba en as
tombant de la histaria del País—amb
ele enemas a la poro, amb mig territori eurrait, amb una estat
neut ~torrada—. Pera la mateixa treva sena aquestes condiciono d'ItrgenLió is una engarryifa perillosa—perillosa Per a país que permet que la hi
Naturclimmt, eh qui primer reclamen la unid sagrada, eis qui is
tarjen aenb mis Pres.,* i ama *lene
justifícalas, foro. les Jaeces >merara
estàtiques, les purament conservadores.
Per Que , ¿Perquè tenen un sentit patriòtic mis ofintal iPerqui s'agarrifas mis sincerarnos: aovan' els Perdis
ose volten la terma No, no. En general, l'afició que toar' els partas de
dreta a arribar a soltaron: d'unió
sagrada" és fruit d'un càlcul Inés o
menys conociera, pera activIstim: en
tos règim "d'unió :agrada" les forces
dreht! e: hi traben molí mis avaladges que no le: force: d'esquerra. El
conformista iqui vol sind un comprarais general de na tocar cap problema
profund si delicat
En canvi, els partits inconformistes
ore treballen—o que kan de treballorPer modificar el present estat de Coses
tiO traben el mateix avantatge a pactar treves.
Cal recordar aquestes veritats, que
tot i el seu tira! axiomàtic sin oblidades sovint i creen a resaorn dels partit amb Programa novador una fama
sempre merescuda d'egoisme i de

sorruderra.
Caries

SOLDEVILA

FETS DIVERSOS
En una fábrica de teixits propietat del senyor Josep Bosch, situada
al carrer de Cáceres, hi entraren
!ladres, els guata se n'emportaren
unes cinc mil pessetes en diners i
efectes.
— Tumbé es va realitzar un altre robatori a la fabrica propietat
del senyor Antoni Marquet, del carrer del Consell de Cent. Els efectes
diners robats pugen a la quantitat
de 2.500 pessetes.
— En passar anit per la Ronda de
Sant Pau Vicenç Senti i Munt, dos
nois joves s'abocaren contra ell, i
aconseguiren robar-li el rellotge i
unes guantes pessetes que portava a
la butxaca de l'armilla. Alv crits del
retat acudiren diversos vianants, que
aconseguiren detenir els autora del robatori, que s'anomenen Joan Iriarte i
Gorch, de dinou anys, i Miguel Gómez
Romillo, de divuit. Tots dos quedaren
detinguts als calabossos del Palau de
Justicia.
— Ahir fon concluida a l'Hospital
de Sant Pau una dona que digné anomenar-se Hacia Lasarre, la qual presentava diverses ferides de pronóstic
greu que no pogué precisar com se
les havia causades. Donat el seu estat,
s'ordenà un repòs, per tal de veure si
minora, i pot saber-se on es causa o
li causaren les ferides que sofreix.
— Un tren atropelli, en el pas a
nivel) del carrer de Les Naves a Tolosa, Franeesc Cortes, i ii causa lesions
gratis. Passi a l'Hospital Clínic.

SENARA
DE L'IMPERMEABLE
Fine al 20 actual la FABRICA
FACAREII I IlERIOA, 5. en C.,
del cerrar Salmos, 10, xamfri a
Corte Catalanes, en obeequt als
seue oliente, l'arel un desoompte
rentable de 10 % sobre els
preue marcaba en lee peces
confeccionadas. IMPETRE toles
mides per a nena, a 5 ptas. Solament ale maten..

L' E NSENYA ME VT
Ala alumnas de le Escotes
d'Agricultura. — Degut a l'interrs que el Conseller d'Economm i Agricultura, En Joan Comorera, o'ba pres Per l'allaum.0te de l'oficialitat dele titols de
les Escotes d'Agricultura de la
Generalitat, fent 011 eli treballa necessario per a resoldre
un problema que de tant lampa
altiva peident, la Comipsine
eteleiteabopte de les diles tenles nomenada a l'afecte ha
acordat donar pm acabado la
vaall que texto deelaneda.

A la Secció Primera es va reir.
una cauta contra Joeep Parea Navarro, acula d'haver robat diversos ganares. Es conformi amb la
pena de quatre suya, dos mesos i
un dia de presa,.
A la mateara Secaba es va veure
una causa per injúries contra Domenea Garcia Castillo, per haver
publicat un article que fou considerat injurias per al Govern, a la revista "Espanya en Africa". Dragaras
de les provea, el fiscal va retirar
l'acusada contra el processat.
A la Secció Segona se celebra
la vista d'una incidenta a porta tancada.
A la Secció Tercera va comJoan Sanchez Verme'', el
parèixer Joan
qual vivia en una casa de Badalona,
i en presentar-se a cobrar-li el Bogue:. d'aquella Eliseu Rodríguez, en
noe de pagar-lo, l'emprengué a
cops de puny i garrotades. Li produí lesiona que van trigar setantacinc diez a Estar guaridas. El fiscal manan que li fos aplicada la
pena d'un any i un dia de presa
correccional i la indemnitraci6 corresponent.
A la Secció Quarta el fiscal va
retirar l'acusada que sostenia contra Josep Cases com a suposat autor d'un robatori de ganares a Manresa.

TRIBUNAL D'URGENCIA
S'hi van acure dues causes. Una
per coacciona contra Sebastia Martínez i altres, contra eta guate el
Tribunal va dictar sentència absolutòria, i l'altra contra Francesa
Serramalera, que bou absolt també
del delicte de desordres pública que
se li imputaven, comesos al Prat de
Llobregat.
Per haver soRicitat el fiscal que
se sobresegués el processament de
34 dels detinguts amb motiu de la
reunió clandestina del bar "La
Tranquilitat", la Sala Im acorda
així, i foren posats en llibertat ahir
al ala« els 34 detinguts contra els

quals no se sostenia acusació. Els
processats, dones, que hauran de
compareixer davant d'aquell Tribunal seran cinquanta-cinc.

VARIA
Per trobar-se indisposat, no va
acudir ahir al matí al seu despatx

oficial el president de l'Audiència,
senyor Anguera de Soso.
S'ha reintegrat al ser: arree, un
cop acabada la llicència que li fou
concedida, el jutge del Jutjat número cinc, senyor Joan Pastor.
Ahir al mati declararen davant
del Jutjat número set el gerent de
la fábrica "La Escocesa", amb modo de lacte de sabotatge realitzat
en ella. Explica la manera com
va ocórrer el fet, creient, per les
caraeteristiques que va presentar,
que els autora de l'atracament coneixien loé la casa i que devien amar
vaguistes o bE estar relacionats amb

la darrera vaga que hi hagué a la
casa, El Jutjat anirá avui a la presa
per tal de rebre declarad() ale dos
detinguts a conseqiiincia d'aquell
fet.

Ahir al mati bou trobada per uns
obrera de l'Exposició de Montjuic,
al lloc anomenat "Perfil onze,
una bomba de forma cilíndrica amb
la metxa corresponent. Es doné
compte de la troballa al Jutjat de
guardia.
Des de Badalona es va rebre un
avis telefònic al Jutjat de guardia
donant compte de les coacciona que
uns desconeguts practicaven a la
fabrica propietat del senyor Esteve
Rodríguez, situada al Passatge de
Sant Jordi, número 3.
Ha estat detingut, i ha ingressat
als calabossot del Palau de Justicia, Joaquim Patrias, el qual, al carrer de Picalqués, roban colonia de
tato eta colomars que hi ha als terrata d'aguan carrer.
Per al dia 7 del mes que ve ha
estat assenyalada de non a la nació segona la vista de la Califa per
atracament i
inat, al cinema
Avenida, la nit del primer de ee

vender, de 193t, contra Angel Espt
i Josep Llorca. Com hom recordara, ele dos processats, junt amb un
altre ja mort, volgueres atracar el
ClilCCT del Cinema Avenida dueto
de la recaptació, i en no aco geguir-ho, perseguit, pel vigilant del
carrer, se susciti un tiroteig, a conseqüincia del qual el vigilant, Antoni liarhi, resulti mort. El fiscal
demana per a cada un deis procesaste la pena de vint-i-cc anys,
non meso. 1 onza die s de pres6 per

i&

Noticiad

l'assassinat i un any per tictac'

¡Ilícita d'arma de foc.

Amenyakuneuta per a avui
Audiincia Territorial
Sala Primera. — Menor quantia:
G. Eransqui contra J. Salanova. Incident: Josep Maria Garrigué contra A. Carreras. Acumulació: T.
Abat contra R. Celta.
Sala Segona. — Divorci: Alfred
Gallar Vallesci contra Pilar Duarri

Serra i Ministeri fiscal. Menor
quantia: Joaquima Olasia contra
Benet Samsó. Major quantia: Maria Martí Dole contra 'Ramon Pujol
Molienda Provincial

Sena!, Primera. — Dos orals per
lesió i vagabund contra jesús Bereche i Agustí Bordero. Dos orals
per estafes contra Josep López i

Tomas Otero.
Secara Segona. — Tres orals per
furt, desobediancia i estafa contra
!sidra Rodríguez, Julia Rodríguez
Francesa Ametlla.
Secció Tercera. — Tres orals per
resistència, coaccione i tinença d'armes contra Lluís AJbanedo, Llàtzer
Lapuente i Antoni Verdon, respectivament Divertí: Juli Babot contra Josefina Dominech.
anda Quarta, — Tres oral, per
danys, furt i estafa contra Pera
Alonso, Fristest Cortés i Manuel
Pelagra respectivament.

VIDA SOCIAL

Servel Meteorolbgle
de Catalunya
—
arrumo aallotaa. anaeramea

IVILLMOPA A LEA sar mas. 0111
17 o. CIZIER DA 11184
tina nava u astenia demuela barométrica Malea al 110P11.10«
macee. 1 que varen' e g uapa, pude'« mal lempo ala paleas
~dentals, Coa to la PonMoula
Ileirloa fino • leaandlairla, pula
quo anean latehlort santa huta da
panul I pleu • Puna, • he Illeo
Orhanlauor I • la mar Cal Nora.
lambe plou amb unta forte del
nora, a Mella,
paróuel antro da
parlorboolé ora altura • la mar
Ahlieloa, ami tondanola a allunrehoo cap ale galana
Pol contra, Iluant I sud reoPansa, pefisstals el bu tmum, s'ab

NI sera 1 temperaturas babeo a
~tolla I
N ruin out*.
1111111.

ILIITAT OIL TEIAPA
A CATALUNYA, A LCS VUIT
Ilsoutuant nabulultal
que hl ha dos Pe Vio fino a la costa do Alma, el sal «ti simpletamal uri • Catauro, I a. regle:~ tonmeaturos
loa
oomarquos do 1 costa I ilusas.
I Veliesehm de pisos de PIntarlor.
La temperatura m'alma Varal, al
Use lastaniento, ha utat N watt
anuo uta aun, I a NONa 1 anua
lambe seta ~o, ami' un ' p ula da
non do 1 •24 mitras. A La liollna,
pro@ del sal" hl ha 411 outfmo.
do nou, I a lee platas

le

(Lea obsorvaclona ad lampa •
Barcelona • las sol. Tan a la capla primara Pealna4

Les festes de Nadal, tan casolanta,
imposen cada any una minva en el
nombre dala que viatgen. Per tant,
san menys nombrosos els visitants del
temple de la Sagrada Familia als
guata el guia de les obres acompanya
en la visita detallada. Amb tot,
Pagat anotar els estrangers seguents:
alemanys, 7; tacas, 2; nord-americans,
francesos, 27; anglesos, 2; italians, 2; letona, 2; mansos, 5 i els
2;

Un m'Uno 'MI freid Unlo

MercantiL — Avui, dijous, a les
deu de la nit i a la Bottämla
Modernista, se celebrará el míting organitzat pel Front Unjo
d'Emplasta Mercantils, en el
qual parlaran Alvarez, per la
Unió Ultramarina; Marco, per
la Unió Ferretera; Gallard, per
la Cambra del Viatjatit; Hurtado, per la Unió de Mossos i
Cobradora; Gutiérrez, pel ram
del Detall; Vila, pel C. A. D. C. I.;
Arqueta pel Sindical Mercantil,
i Sentfs, per l'Associació d'Empleats d'Agents de Duanes. Presidira l'acta aquest darrer.

peninsulars: andalusos, 4; aragonesos,
8; barcelonins, 78; canaria, 3; castellana, rs; gironins, 12; lleidatans, so;
tarragonins, a; valencians, 12; basaos, 4.

vugå

Banyeree, lavabos,
---,a alcatara —
Ida. Universitat,

Ha estat enviat el següent telegrama: "Associació d'Empleats d'Agents

de Duana, Consignataria, Armadora i
Similars, davant V. E. respectuosament per() enérgicament protesten per

decret publicat ,30 desembre darrer
traslladant despatx paquets postals

Jurats del Traban en Madrid i Barcelona, irrogant amba
les Indústrlea de la Construooló això perjudicis per augment atur forI Obres Públiques. — Aquest Os a companys d'Irún i Portbou,
Jurat fa públic que a l'objecte per la qual cosa preguen sigui derod'informar el ple de la Secció gada l'esmentada disposició.—Sentis,
de Decorada del dit Jurat sobre president; Marcé, secretad".
la conveniència d'establir a les
Bases de treball d'EmpaperaEn l'Assemblea general extraordidors, en confecció, el treball a
preu fet, o a jornal, és convo- naria del Centre Comarcal Lleidatä
cat un plebiscit, d'acord amb les que litigué lloc el passat dä 7 del corrent al seu estatge social (Ronda de
següents normes: Primera. La
Universitat, núm. 1, primer) quevotació sertt absolutament se- la
constituida la nova Junta directicreta i tindrä loa el dimarts di
de la següent manera: president,
vinent, dia 23, de dos quarts de va
Ramon Aldomi i L'usa; vice-presicinc a les vuit de la tarda, al dent
local d'aquest Jurat. Segona: rer ;primer, Antoni Cabestany i Fervice-president segon, Maten
Tindran dret a votar: a) Tots 011er i Candalia; secretad, Antoni
els que figurin inscrita al cena Joyel' i Soler; vice-secretari, Jaume
d'empaperadors que obra al Durany i Bellera; tresorer, Joan
SilJurat; b) Tots ele que figurin
i Lluch; comptador, Francesa
inscrita en les relacione de so- vaga
Fuster i Domenech; Bibliotecari, Amacia de lea entitats obreras le- deu
Saboia i Ginesta; vocals, Ramon
galment COnstilliides de l'ofici.
A aguaste afectes, i abans de Bellet i Agreda, Miguel Poch i Prat,
Jaume Roig i Bonet i Joan Cases i
la votació, les entitats obreras Torres; Relaciona comarcals, Manuel
trametran al Jurat un certificat Serra i Bartra.
lliurat pel secretari de l'esmentada relamió; c) Tots ele no
estat publicats els Estatuts de
compresos en els dos apartats laHan
Unió de Bibliotecaria de Cataluanteriors 1 que portin una denya, associació legalment constituida
clarada jurada d'un patró pintor o empaperador, acreditant i de carácter professional, amb vistes
que la saya pertinença a l'ofici a assolir una majar eficacia de tredata d'un any abans de la pu- ball per mitjä de l'estudi i proposta
dels metodes i tècniques que puguin
blicada del present adiete. Ter- contribuir al millor servei del públic
cera. En un departament reser- i de biblioteques. Els bibliotecaria que
vat hi htturit unes paperetes que s'interessin
per les finalitats de la
diran "Preu fet" 1 unes altres
que diran "Jornal". Els votante Unió són pregats de comunicar Ilur
escolliran la que vulguin i la adhesió al domicili social, Direcció
introduiran en un sobre que Tècnica de Biblioteques de la Generatrobaran en el mateix departa- litat de Catalunya (carrer del Bisbe).
ment, i un cop fet raza paseaLa Delegació d'Hisenda ha assenyaran al departament on tindrà
lat per a avui els següents pagaments:
iloo le voten&
Comercial Cambalia Sagrera, 47769
pessetes; Minus Alfonso i Tia, 240;
11444444444444444444•••444 Biosca Germana, r 337; Valenti Marín, 7475'50; Josep Molina, 91335;
Mini Pujadas, 66.as6'as; Fill de M.
Marti i Ventosa, 1.048'92: Josep IranEl* que aun* a Parle
ro, 6.383'79; Administració de Lote-

110 PUSO»
que trobareu

LA PUBLICITAT
• Si10 ale Ilulonleme dele
Oren. Eoul•varda, de la
,..ama d. te Aeltinaga
. te imito»
A ta Mes do la Bastilla

A la PM» de Ilidotedliebta
Noel« Illadfmolltdil.

eme-imem
Cauleverd ii••••Wiesd

4 • tole ole graba glalbseoa
da ?arlo
444444••••••••••••••••••

ries núm. 43, 2.000.

La sardana
A la sala d'espectacles del
Grup Sardanista del C. C. de G.,
carter de Santa Magdalena, 12
i ti, tindrä lloc el dissabte vinent, dia 20, a la nit, una surtida de cardanes a chrrec de la
cobla "La Principal del Llobregat", la qual execularä el programa següent:
"La Santa Espina", Morera:
"La Granieta de Rocaters
serrat; "Ele (levanto de V'anova", Serra (fill); "T'estimo",
Berra; "Girona amada", Bou;
-itanouara", Eaderra.

Pels centres of icials
GENERALITAT
Vientos rabudos pel president.
Una Comissió de la Junta directiva de la Societat d'Atracció
de Forastera, d'aquesta ciutat,
composta pela senyors Bartomeu Amengual, Jacint Monlllor, Enric Ribalta, Damià Ribes, Manuel Riber, Joan Ruiz i
Porta, Manuel Sabater, Josep
Serra, el seu president Maria
Subió i Batiré, acompanyada
del secrelaq general, Manuel
Marinello. visitaren el senyor
Lluts Companys per tal de presentar-li llurs respectes amb
motiu d'haver estat elevat a
la Presidancia del Govern de la
Generalitat de Catalunya.
El senyor Rubia prega al senyor Companys que en arribar
l'hora de fer un pressupost turistic per a Catalunya, la GPneralitat Ligues en compte
l'obra realitzada per les entitats
que, com l'Atracció de Forastera, fa anys que treballen amb
desinterés per al desenv olupa,ment del turisme a la nostra
terra.
El president va prometre tenir en compte les sean observacions.
Lllurament d'una peRfoUla a
la Oeneralitat I a la familia
lattolb. — Ahir al matt visita
el president el senyor Horen.
director de la Hispano Foz
Films, el qual li ha fet lliurament de la pellicula de l'enterrament del senyor Macla. Aixt
mateix el senyor lloren va visitar el conseller de Cultura i
Ulula) una capia de la mateixa
pellicula per a la familia del
senyor Macià.
Tambe ha fet donada) al c°11sellen d'un recull de Noticiarla
Fox impressionats a Catalunya.
amb destinadó a la cinemateca
del Comité del cinema de la
Generalitat.
La Federació d'Emlsoores de
Reino de Catalunya visite el
president. — La Federació d'Emissores de Radio de Catalunya, que va constituir-se ahil
a la tarda, i que compren les
emissores de Terrassa, Reus,
Tarragona, Sabadell, Manresa,
Badalona, Vilanova, Girona
Lleida visitaren, acompanyats
del representant de Radio Associació de Catalunya, el president, per tal d'oferir-li els serveis de la dita Federada. El
president agrai la visita i l'oferiment, 1 prometé el seu ajut
el del Govern de Catalunya en
tot allò que pugui ¿asar beneficias per a la dita Federada.
Lea Empresa, de serrana Pública de Barcelona visiten el
president. — També visitaren
el president una Comissió de
les Empresas de Serveis Pública de Barcelona, representada per Tramvies de Barcelona,
Companyia General d'Autobusos, Gran Metro, F. C. Metropolita Transversal, Autobusos
Roca, Catalana de Gas i Electricitat, Cooperativa de Fluid
Elèctric, Regs i Força de
l'Ebre, Barcelonesa d'Electricitat, Energia Elèctrica de Catalunya, Societat General d'Aigües de Barcelona i Empresa
d'Aigües del Llobregat ¡ Ilurs
respectivas filials.
Aquesta Comissió ha Mutad
una Merad-la al president, el
qual ha dit que l'estudiaria amb
el més gran interes.
El Butileti Oficial de la 0eneralltat. — En el seu número
d'ahir publica el següent sumari:
Presidencia: Decret dictan?
disposicions relacionadas amb

el compliment de l'acord de la
Comisaba Mixta per a la Implantació de l'Estatut de Catalunya relatiu a la cenada deis
governadors civils de Catalunya
regim transitori de serveis o
funciona no traspassades que
es prestaven o realitzaven als
Governs Civils.
Economia i Agricultura; Ordre circular adreçada als enginyers capa dala Serveis
tria de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona parque amb independència de la practica de
lea operacions de contrastada
periódica durant ei termini reglamentar' s'organitzi el servei
de contrastació de pesos j mesures a les capitals, amb oficina oberta al públic almenys
durant dues horas diarias.
Tresoreria d'Hisenda de Barcelona: Anunci.
Tresoreria d'alisando. de Lleida: Anunci.
Secció Provincial d'Agricultura de Barcelona: Preu mensual de les farines panificables.
Jefatura d'Obres Públiques
de Barcelona: Anunci.
Duana de Barcelona (Negociat d'Abandonaments): Anunci.
Caixa Recluta de Lleida número 28: Circular.
Juntes Municipals del Cena
Electoral de Catalunya: Relació
dala ciutadans que constatuiran
les Juntes Municipals del Cena
Electoral de Catalunya, durant
el bienni 1934-1935.
Retada de tocata destinat a a
collegis electorals durant l'any
1934.
Administrad() Municipal. --a
Edictes, subhastes i concursos
d'Ajuntaments de Catalunya.
Administrad() de Justicia. —
Audiencia de Barcelona: Certificacions d'actes de sorteig de
jurats per al primer quatrimasiva d'enguany.
Audiencia de Girona: Llistas
de ciutadans que hauran de
servir de base per al sorteig de
jurats que hauran d'actuar durant el primer quatrimestre
1934.
Edictes de Jutjat de primeta
instancia i instrucció de Catalunya.
Edictes de Jutjats Municipals
de Catalunya.

UNIVERSITAT
AUTONOMA

a Na Glòria Miranda 1 Vidal,
per a Medicina.
De la Generalitat de Catalunya: Una beca per a Dret, no
fou adjudicada; una altra per a
estudia de Medicina, a En Mart.(
Gironella i Moradell; una altra
per a Farmacia, a En Josep
Datnlis j Montada, i una altra,
també per a Farmacia, a En
Josep Collellmir 1 Senties.

FrovisI6 duna haca. — La
de Baques d'aquesta Universitat anuncia la provisió, en
segona convocatòria, de la Beca
Xavier Llorenç, de l'Ajuntament
de Barcelona, dotada amb mil
pesantes anuals, per a cursar
estudia a la Facultat de Filocofia ¡ Lletres, extensivas al
doctorat i ampliació d'un any
d'estudis a l'estranger.
Les instancias s'admetran a
la Secretaria general de la Universitat fina al dia 27 del corrent mes, d'acord amb les condicions que s'esmenten al tauler d'anuncis de la Facultat de
Filosofia 1 Lletres.
Junta

Facultat de Pret.—El dia 25
del corrent mes, a les set de
la tarda, començarà el cura de
"Piquiatria forense i Medicina
legal", a la Facultat de Dret, g
ehrtee del professor doctor Sa.
toreada i Adema. Les Iliçons es
donaran a l'aula de Dret penal,
els dimarts i dijous. S'admeten
inscripcions a la Secretaria de
la Facultat per a aquest curs,
abonant trenta pessetes. Els
alumnas de Dret penal (pla
d'adaptació), es poden inscriure per al curs sense abonar
drets de matrícula.

COMISSARIA

GENERAL

D'ORDRE PUBLIC
Pela agente de la Brigada Socials foren detinguts ahir en el
moment de desembarcar del vapor "Cabo San Antonio", que
procedeix de Buenos Aires, Ehsi Rodriguez Iglesias, de 44
anys, flequer; Josep Neri Ruä,
de 40 anys, carnisser; Joan Antoni Maceira Duran, de 44 anys,
pastisser, i Gabi Hernandez
Viejo, de 37 anys, fuster. Tots
ella han estat expulsats per indesitjables de la República Argentina, on foren fitxats. Seran
posats en llibertat provisional.
Digueren que tenien el propòsit
d'anar-se'n a Galicia, on pensaven establir-se.

AdJudloacI6 de beques. — En
la reunió que celebra abans- DELEGACIO ESPECIAL
d'ahir la Junta de Baques de la
Universitat s'acordà l'adjudica- DEL GOVERN DE LA REció de les que es troben vacants PUBLICA A CATALUNYA
en la forma següent, les guata
seran valides per al present
Han estat expulsats, per hacura:
estat concedida l'ordre pel
Beca "Bolet i Sisa) i Francesa ver
Montsalvatge", de la Genera- Govern de la República, els
litat de Catalunya, es adjudi- súbdita estrangers Wanter Yesnuter i Norbert Bastosichec.
cada a Na Maria Folch i Pi, per
tal de cursar estudis de Filoso- Tots dos han estat conduits a
la frontera de Port-Bou.
fia i Lletres.
Fundació Dr. Pere Esquerdo:
Primera beca a Na Carme Ramis AJUNTAMENT
i Martí, per a Batxillerat; segona beca, a En Francesc Soler
Crida a uns estrangers. —
a Canosa, per a Medicina; terL'Oficina de Colloaació de l'Acera beca, de les mateixes con- juntament
de Barcelona , prega
diciona que l'anterior, a En Jo- els senyors estrangers Erliest
sep Puig i Gura
Hochermann, Gaston Levy, CarBaques Xavier Llorenç, de ia Rowerdowicz, Eilen Kattleen,
l'Ajuntament de Barcelona, no Leopold Gold, Gertrudis Goldss'adjudica i serä anunciada no- (ein, Nazzaro Grossi, Abraham
vament per a la saya provisió. H. atabal. Karl Heinz, Landa
Baques de l'Acadèmia de Markus, Hermann Richter, EsCiancies i Arte de Barcelona: ther Lyuch, Willi Hoffman,
Primera beca a En Josep Maria Artur Schilder, Ernest HartVidal i Llenes, per a Ciencias; mann, Franca Hartmann, Otto
la segona beca. per a estudia de Hartmann, Karen Johansen,
Farmacia, no fou adjudicada.
Tomas Kirpatrick, Franz Klein,
Fundada Marquès de Garulla, Francesa Kessber, Francesa
Kessler, Frederic Kessler, Ro(Mil Envares, Amàlia Kaufmann, Bianca Gorner, Joan E.
Hill, Olga Maritz, Guihlem Kusl,
Walter Lonis, Olga Laura Spanam, Thekla Haslamp, Mai
Herbert, Erwin Gorlck, Anna
Loth, Max Lauise Jenes, Day
Hallencrents, \Vallar Heiss,
Erich Hangel, Aganes Lath,
Clotilde Klopl, Walter Kunz,
A.
Clara Frei, que so serveixin
presentar-se en aquest Negadat de Política Sacial com mis
aviat millar, ce le/ dau del mall
a la una de la tarda, per traelar-se d'un assumpte retadonat amb la Sena carta de tratarla

Rodríguez Germans
S.

Rambla de Catalunya, 12

Durant aquesta setmana
Trossos i Catites
a preus reduidissims

El doctor Cenador, a Madrid.
Ha mane cap a Madrid la) calda, doctor Aiguader,
pres possessió accidentalment
de l'Alcaldia el tinent d'alcalde
senyor Duran i Guardia.
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DILL 'DI 11111itil
El Govern retira totes les
iA E U 11113
subvencions i privilegis a la 11'111111
D'UN o o ES
societat de Tir Nacional

f

Els tredicionalistes es
queixen perquè el Go-

Les Corte: de la República

vern no porta a cap
una labor • prou

Ha (Wat aprovat el dictamen de la Comitsió d'Incompatibilitats 'rleclarant

L. ntinistre de la Guerra ha faci- 1

Anide tercer.—Les escotes P ae- nu lita: en sortir del Consell el selitera sostingudes per la Societat
Tir Nacional deixaran crasser con s igacel decret aprovat sobre la anejederades cona a ofIcials, subjectant-se
tat de Tir Nacional:
en Ilur funcionament, instruccions, tiE: Tir Nazional d • Espanya és
nències
d'armes, practica de tir i desera societat particular, creada amb
enrotllament de la instruccia a les
de desenrotllar l'afició al tir
el
normes establertes e, mie s'estabieixIn
¡ reducació fisica, la qual, en carPer a les escotes particulass.
eas de concessions successives, ve
Artiek quart.—Els sitols de tiradas
rebent un ajut considerable i un
expesos per la referida societat de Tir
traste excepcional per part de l'EsNacional no ameran dret a la rediles
et. Tals s on les subvencions de
ció del temps de servei en files, que
cataster permanent i extraordinari
determina l'article sisé del decaes de
ve han ,:ngut figurant als mes20 d'agost de 1e30.
esr:'stos. les facilitats eradquisiciá
Article cisqué. — Els certificats
jermainents, l'expedida, de titols
d'instrucció pre-militar expesos per
de tirador arnb avantatges per e,
les escales de tir nacional sera n cona reducen) del temps de servei a
validats mitjaneant exàmens teóricofiles, ei . Iliurament gratuit de taupräctics en incorporar-se els reclutes
ricinos i la seva adquisició a preus
a l cos que /oren destinats, con, els de
:adufe, la validesa dels certificats
qualsevulla altra societat particular.
ilcstrucció premilitar i la fundació
Article sise.— Les escotes pracl'es coles oficiala, avantatges que no
sigues d'instrucció premilitar.
saudeix cap Mes societat de caräczaran en la sera fundó iusells o
esporeiu de les que existeixen
a la Repüblica. mosquetons figurats. i per a la instrucció de tir en el moment prens
lso correspon a aquesta situacm
sollicitaran de l'autoritat militar corexcepcional cap obligada) concreta
responent rarmansent que calgui per
fel Tir Nacional corees l'Estat, ni
a tal fi, el qual sera tornas immediasé aquest en el funcionament d'atament despréa d'acabar l'exercici de
sueste societat les interrencions i
tir perquè moren autoritzades.
fiscalitzacions que fi garanteixin el
Les municions els seran disuades
ecir,plicaent rigorós dels fins de la
al camp de tir i en el moment de velasti:ució i el seu allunyament abrificar-lo.
solas de qualscrol altea mena d'asAnide setè. — Les armes i munitivitats.
cione que tinguin al scu poder les
A:xd i el propòsit fermissim del
representacions i escotes, secan Iliu.
Gcvern de regir directament i inredes al pare d artilleria correspotervenir amb absoluta eficacia les
nent.
institucions que utilitzen per a les
Article vuitè. — Els socis pertaseves ensenyances el manejament
ny-enta al Tir Nacional o societats
d'armes de qualsevol suena, detersimilars, presentaran a les autoritats
mina la conveniencia de fixar la
governatives civils dintre del termini
futura
de
rE..tat
amb
el
Tir
relació
de vuit dies , a comptar de la data
Nacional d'Espanya i d'assenyalar
de publicació d'aquest decret, les
inequivocament les orientacions del
armes de foc que tinguin al seu poCovern en la materia.
der, amb la documentació correspoPer aquestes raons, a proposta dtl
nent a cada una, a fi que siguin
ministre de la Guerra i d'acord amb
convalidades les guies o 'licencies
el Comen de ministres vine a decreprevi el pagament corresponent o retar el segaras:
codicies si així procedis (record al
Article primer. — En el successiu
que determina segon d'aquest decret.
a tal) PrU5'3r.h1st ordinari o extraordin'a:: de 1: Lssa. podrä figurar cap goal>
Article aové. — El Govern podrá
titat amb descaeció a la societat de
autoritzar l'existencia i creacid de
Tir Nacanal ni d'altres similars que
societats dc tir, nota l'absoluta i únitinguin el mateix carácter particular ca dependencia de l'E s tas. amb sub,questa.
jecció a les normes que dicti el miArtic:e segon.—Les -repreacntacions
nisteri de la Guerra, amb robjecte de
socia
del
Tir
Nacional
i
societats
fomentar i 505tenir refirió al tir.
i
aniaars no podran adquirir ni conscre
Anide lo.— S'autoritza el ministre de la Guerra per a dictar les
ea- armaraents i municions sense omdisposicions complernentaries per al
eas els requisits exigibles a tots el;
descabdellament i compliment d'aestadans ae la República, no gala
quest descret quedant derogades tog es de cart mena en re--det'avn
tes les disposicions que s'oposin al
lució anib el pagament de les guies,
que en ell e, determina.
11:candes i tinencia o ú5 d'armes.

ha
Avut no hi haurà racoslurnat Consell al Palau
Naci anal
Madrid. 1 7. — El eap del dioveril. en sortir de la Presidan11;1 manifestat ala periodistes que havia estat min Consell
moll lahort,is, en el quid s'Isav¡a
trae lat pc in c i pa tusen t del projede de hei de revieisi de tols
aquells expedienls de funcionaris que harien estat destituits
per anteriors Goa-miss.
traclat de la disrussiú de l'aela del senyor Calvo Sotelo?— ha pregunta( iin
p er incito t a.
—No aenyor—lisa cantes' at el
senyor Lerronx.
El ministre de Marina ha
manifestat que hasta ajornat
el san anuncia! ialge al Ferrol
dema presentara a les
Corla tin projecle de hei (fintares per a la dila població.
fins que aquest no esligni almeny! dietaminnt per la Comissiö no crees (molla rea I i I zar
el nalga.
El ministre d'Indústria i Contera. a preguntes d'un informador, ha dit que dernh, cimera
que sigui dijons. no se celebrara Consell al Palau Nacional.

LES P110111E3 PAIUMEtiTHIES
Madrid, 17. — Aquest
s'Im reunit al Ganarei s la minoria radical. El principal
assumplo a ciclar era lt situnrió d'anarquia del cos postal, (lego( a r actuacia dels Sin(fleais role fan desaparf . ixer les
jorarquies fins al punt que hi
ha caps a les ordres
que dicten ordrea equ'ivorades.
— El seny n-,r Lamainie
Clairac ha ismitifestal 11110 les
minories de Renorariú Espanyola i tradicionalista havien
acordat conjuntament que eta
secta caica. senyors Dominguez
Areralo i Goicuechea, visitan el
senyor Lerroux per tal de c.,neixer el pensament del Govern
emisor Calvo
resPeele al cas
Sotelo, i ass el cas de no assen
en (naire remoure els o Isst pelos
sobre el dit assumpte. plantejar ells mateixos la qüestiú
saló de sessiona.

uacio política segons

— — 121
d e les comis- I 2
L' activitat
sions parmnentäries
aladrid. 17. — Aquest inatt
sha reunit al Collares la GoMissid d'Agricultura. per tal
d'estUdiar el projecte nFintensificació de courens a Extremadura.
'lamba eslava citada per a reuni.-se la Corniseió que estudia
el r u regtament de la Cato'Dra. peras la reunió bague d'esajoreada per manea de
labre de vocal». Aquesta Coaissió tornara a reunir-ve dama passat, liveitsirca.
tuff alta reunit
Aquest
U-1 -'7de la Conaissió d'EstatUtS,
:lee ha conieneat restudi
l'Estatut Bar, i ei n 10 In prote sta _presentada pel senyor
Oriol, en nom d'alguna MunicIpis , aixi colo de la modusarsta formulada pci senyor
Igu ftre. Dime e res vistent tornara a reunir-se l'esmentadit Corei.-id.
— La Comissió de Respotiaabiblats ha acordat per sumnitai I td nomenar president el soa Y e s Casi nueva: vire-presiden,
! 3••• uyop Rey Mora, i secreta lt
sepy,ar Josep Andraa
1
M;,•
arordat trutibe reunir-se
brais -a tea dotte.
— La Gomissiti d'Instrucció
Plibliaa, en la sera reunió d'au a. ha dial:tro j :sal el projertz.
de ! i P i de anbatitució do l'enseryam:a t f latosa..
El projerte es repartir à a Iota
voeals de la Colniasiö i "
as til:usas a que siguin portals
Corniasiö • iota els treballa
rsalitritts pel ministre dinsl rucció Pública en reltecio") amb
fa substiluciaa alai rom aniliai/5I d e l ministre que informi des de! Ist Gornistaia sobre aquest
tieri g.

UN, sastre

UI Invita abane de fer el
vestre enelrrec a consultar
els avantatges que °fondeen els seus drene
1 qu'insta

Ilongla' da Sant Pare, El
'retaron 111188

antirepublicana

els senyors Gil Robles
Viñuales 1 Besteiro

de ferrocarril; es trolesn en gres siMadrid, 17. — Continua "Luz"
tuació económica, tant per la disnanupublicant les opinions sobre la policid del tràfec, consequencia deis ertica actual de les nostres primeres
roes de la política social, com samba
figures parlamentares.
per la crisi mundial.
Avui insereix la dels senyors Gil
Si s'acorda retocar les tarifes aquest
Robles, Vieuaies i Beste:ro.
retoc ha d'estar condicionat no a la
El senyor Gil Robles, sobre la
creada, de rendiments extraordinaris
desfilada de l'Escorial, diu que no
per a les eleccions ferroviáries, sind a
i afegeix:
es un arte
—El nostre programa es contrari
facilitar el descabdellame nt de les com.
panyies, amb menor lesió per a l'ecoal postulat (cuesta.
'lamia nacional.
Des de fa Inés de dos anys vine
condemnant sistemàticament la vioEL SENYOR BESTEIRO
lencia, i no anava a cauce ara en
el mateix que condemno. l'er aixä
El sensor Besteiro ha dit:
no ho taré mas.
—Tinc la itnpressió . que les dretes
La finalitat d'aquesta organització
han aconseguit per circurnstancies !orés donar a la joventut un sentit
nases una representada, numérica sunacional i patriòtic.
perior a la que els correspon i que
Seria quelcom pueril intentar comla seva furga no esta en relació atnb
petir amb el que no té consistenles necessitats de la seca posicia doctrinal davant els problernes que intecia ni cuasi exastencia, dit aixä
el
respecte
a
les
persones
que
tot
resen el PalL
dirigeixen
i
rintegren—ha
atesta
el
Una táctica serme i enérgica dels
referint-se al feixisme el senyor Col
elements avançats que integren aquest
Robles.
Parlament cree que portaria forçosaHa acabas dient que entre ell ¡
ment a Posar de manifest davant el
el feixisme espanyol no existirá mai
pais la falta de base del ntoviment
un acord, cona no sigui que el feiactual de dretes i que podria portar
xisme renundi als seus principis
en unes naves eleccions (que no cree
doctrinals i de violència.
que es pligUin fer esperar massa) una
Un periodista li ha preguntas si
rest:ficació completa de la ProPorciona
en les coneEcions que serveixen de
bes de ks force, constitutives del
base per a la negociació del concorParlament.
dat seran les que de muta acorl
marquin el Gocen espanyol i el
Vatica.
L'ordre públic a Andalusia
Eridentme nt , i el que l'Església
accepti i acordi ho acatarem nosaltres. No ens permetrem imposar
Madrid, 17. — Els elipulats
cond:cions a l'Església.
andalusos per inicial e a del
(atiesa a les eleecions de Catasenaur Moreno lasreas, elan
lunya. das que no li han causas introsisiL 8111i per tal de lindar
pressió, perqua tenia previas el redo l'ortire pashlin a Andalus:Va i
sultas.
d'ultaea qüestiona d'indole evoReapecte a l'amnistia, el senyor nómica.
Gil Robles dita que, puix que el GoHan acordat nomenar presivera ha protnes presentar-la acial, dent el senyor Álcalis, liptilat
no 'cela partidari de donar pressa. per Jitar', parque ensivoqui una
reunid de tole els diputada 115.1'
EL SENYOR V1RUALES
Andalusia si fi de %cure si e,
pot arribar a un aeord per 31
Palia després l'ex-ministre d 11
a millo' . sealitzaeiú ¡lela sesos
senda sena m Vifivates sobre el Pi.'
'eatiga ins 1151/1rifi 3111111 els ipile
a ri i das:
blesia
us808 de la 1 egid,
labte iine les cure ss,'

Madrid, 17. -sa La minoria tradicionalista ha Mural a la premsa una
nota que diu alai:
La minoria tradicionalista, ni per
la seva ideologia, ni pel seu caracter,
ni pels seus compromisos amb el cos
electoral, no pot estar inactiva, mana
sa i resignada amb un sistema de
converses i negociacions amb el Govern, que, per altea banda resulta
ineficaç.
Les eüestions que figurareis en el
programa electoral i que se satinetien al coneixement de la Catabre,
davant de la (mal no es poden plantejar mentre hom segueixi amb l'esperanea rana de resoldre-les entre
bastidors, no té tampoc per que preocupar-se ni de la voluntat i conveniencia d'un goteen anomenat minoritari, pera que, en realitat, està
portant endavant eh seu criteri en
totes les qüestions, ni tan sols de
la sena vida mes o menys llarga al
davant de la governació del puls.
En conseqüencia, la minoria, ferma en el seu propòsit de romandre
fidel al compromis contret amb els
electors, afirma el seu propòsit decidit:
Primer. De seguir protestant
mentre l'acord revisió no s'aconsegueixi contra la Constitució, i molt
especialment contra el que proclama i desenvolupa el laicisme de
l'Estas, la persecució de les ordes
religioses, el despullament dels bens
de rEsglésia, la supressiö de Tensenyament religiös j la tendencia socialitzant de la propietat.
Segon. De protestar, aixi mateix,
del menyspreu que es fa a la volutstat popular. de mantenir indefinidament, i sense entreveure que tal estat acabi, el sistema de comissions
gestores al desata de l'administració provincial i cl no convocar cleccions municipals.
Tercer. —De reclamar al saló de
sessions la concessió de l'amnistia,
no com a gracia del Poder Palie,
sinó com a expressió del sentit nacional, manifestat a les urnes.
Quart.— De plantejar aixi mistela
la derogad'', de les Ileis laiques, i
disposicions complementáries, que
ultrapassen, per respetas sectari que
les inspira, la premia lletra dels preceptes constitucionals.
Caique.— De resoplar aixi mateix
les deis que calguin, a la restauració
de la nostra eC0110111111, especialment
ragricola, començant per revisar la
Ilei de Reforma agraria, per derogar
la Ilei de termes municipals i per
modificar la legislació dels Jurats
mixtos.
Per al descabdellament i compliment d'aquests propòsits, la minoria
presentará les propoaicions incidentals i de Ilei i descabdellará les interpellacions que a tal fi cregui convenients, ajustant la sera conducta
paulatinament a les comissions i a la
Cambra, a exigir el compliment d'aquells fins sense componendes de

diputat Joan March
culiuttuat la interpellació sobre ele fett anarco-shclicallstes

NACIO explica desates la. mort 46,
Madakl, 5 7- — Contenea la sessiZ, sense flaqueas. Diu que la repressia
presos, que eren conduits per la guara
a dos quarts de aine de 'la tarda, sota
enes dura.fou a la provincia de Lodia civil, i asse g ura fi ne Tan esstO
gronyo, a La . costes. del Cinca i a la
la presidencia -del senyor Alba. Al
morts pel tiroteig produit entre la fosa
banc blau, el ministre de Marina. S'apart babea. de la provincia de Tema
ea que els conduia i els qui tractaves
prova l'acta i un dictamen de la CoA Saragossa fou més aparatosa,
d'alltberar-los.
pecó menys dura en la realitat.
nsistió d'Incompatibilitats declarant
Contesta al Sr. Alonso Zapata i rediversos
aternpEs refereix als
diputat el senyor Islestre.
cone j a que la presa ele Pinar de Ebro ..
tats realitzats durant la rebeHid,
(Entra el ministre de Comunicais petisa, i cal tascar els, presos en
casas.)
i als sinistres propòsits, que foren
cenes insuficiente.
impedits. con, el de socarrar els inEs posa a discussió un altre dictaAfegeix que el $1... JAlodie Zapata
fanta deis a,als de Madrid.
men de la mateixa Comissiö declaha estat mal imaa rruats.salare el & fets
(El senyor Narra na ocupa 'la
rant diputas el acopar Jse. March.
de Saragossa i Condia. 1 dru qua
presidencia.)
El senyor l'RIETO, eis noni dels
al governador d'aqtiesta darrera proDemana un aplaudiment per la
socialistes, demana Votada nominal.
vincia li va manifestar el Sr. Moled
conducta Ue la guardia civil del
5 men és aprovat per 181 vots
cEolntdraicta3
que no hacia trobat res de particufar.
lloc de San Vicente (Logronyo),
El Sr. ALONSO ZAPATA, sociala qual llague de sortir del poble
Es procedeix a la proclamaciö del
lista: Ab(?) és fals. Jo no ee et ataposant davant les seres dones i els
senyor Manis com a diputas.
solutament res a aquest Seenira V 3.
seas infants per tal de no esser
El senyor PRIETO torna a &macom a ministre ne té drtt amentIÉ.
assassinats pela res-a:tal-asee.
nar votació nominal:
1 in no /a) con-s-entO7:
(.Aataudiments.)
S'aprova la proclasnació del senyor
El mtNis-nt re t..4 .COVEEParla despees de l'enorme quantitat
Mareta per IS6 vots contra 54.
N,ACIO negeix un tefegranta etei gotrabada d'armes, bombes, ampolles inQueda, per tant, proclamas diputas.
flamables, dinanüta, etc., etc., recolli- vernador de La Cdrufia artrtnant alca
S'aprova despees el dietamen de la
que ha die
Comissió de Marina sobre el projecte
des als revultosos.
El Sr. ALOleS tlT2AP.A.TA. Ajar&
El senyor BESTEIRO: iEni perde hei fixant les forces navals per a
pne qualiticre
és una. bretolaela
met el senyor ntinistre una pregunta?
1934..
d'altra manera.
.•
He sentit, com tats els Sen3l0r5 dipu(Entren els ministres de la Guerra
El MINISTRE Ottit GOVERtats, els detalls que S. S. ha donat
i de la Governaciä.)
NACIO continua nelartt eta M'os efe
deis successos. ¡ cstic profundament
Prometen diversos diputats, 1 el mimalstractes que ha dernriciat ef serryor
nistre de Comunicacions dama lectura a
impressionat per ella Pera S. S. ha Alonso Zapata,
un projecte de llei que passa a estudi
parlas, també. dels enormes pertrets de
(El Sr. Alba torna a cenar la preguerra que ha enumeras., i jo pregunde la Comissid cerresponent.
sidèneial
to:
s
El
Govern
no
té
cap
inforrnació
El Sr. ALONSO ZAPATiC7
PRECS I PREGUNTES
a subministrar a la Cambra sobre la
¡Aleshores, et que 7/1 lee vist no é3
El senyor CANET, redisal, es diprocedencia d'aquests pertrIts i les
veritat? El que jo hesist ama els mete
rigeix al ministre d'Inclastria i Coquantitats per a adquirir-los ¡ per a ulls no ho pot negar rdrigti. Ef que
rneta; per a parlar-1( de les dificultats
ei moviment?
provocar
dic é s tan ver?tat total ef que pugui
amb que topa la indústria del calesa
—El MINISTRE DE LA GOdir V. S.
El MINISTRE D'INDUSTRIA
VERNACIO reses'', que cap noticia
Ei MINISTRE DE LA GOpromet atendre el prec en el que estino ha arribas fins a ell sobre aixä.
VERNACIO assegura que els casos
gui de la seva banda.
El senyor ,aIAEZTU, de "Renova. at el semen. Alonso
que ha examin
El sensor RUIZ DE AGUILA es
ción Española: Les recaptacions enZapata han estat de ferits almas
dirigeix al nanistre del Treball per
d'entrar a la Comissaria i a la presó.
tre els obrers.
lamentar-se que a les salines de TorContesta gen últIm al mayor HerEl MINISTRE DE LA GOVERres-ella els obrers pertanyents a la
NACIO: Molt be; Podria ésser nändez Zancajo sobre els StiCee.3304
U. G. T. impedeixen que hi treballin
de
Cuatro Caminos, i din que el
aquest l'origen. Cal tenis en campte
els que no pertanyen a la sera orgamort en aquella feta, encara que
que
han
estas
dos
anys
de
cotització,
tatuen").
pertanyent a la U. G. T., era entre
El MINISTRE DE TREBALL i que salan produit freqüents robatoris
els que collocaren un petar& en san
d'explosius a les pedreres i a les mipromet informar-se i procedir en
tramvia i fugi en arribar la forca
stes. (Aplaudimeats en les dretes.)
conseqüencia.
pública.
El senyor MENENDEZ,
El senyor E E N A N la EZ BOA mes, quan els guárdies, no d'asAsub eta diners dels Sindicats no
LAÑOS, socialista, es dir:geix al
salt, sind de segaretat- arribareis
possible
(replegar
aanesta
quanti.
ministre de la Guerra sobre la sies
la casa on s'havia anaagat, el tratuaci6 creada al cos auxiliar (le tat d'armes. Aquests diners han vinbaren mort, i diu que ha pogut comgut
d'on
tot;
saben,.
(Rumors
i
prorever-cit.
provar que els guárdies que hi entestes est les dretes.)
El MINISTRE DE LA GUERtraren tenien, co sortir, completes
El MINISTRE DE LA GOVER- les seves municions de fusa, que
RA promet portar a Tes Corta un
NACIO continua el seu discurs, i es
projecte de hei que reguli la situació
era l'arma que portaven, i a més.
Maquests maltees.
reiereix als successos de Villanueva
les ferides, segons ets informes d'ay
tui senyor AVATS. (le la Lliga, de la Serena, i sida-atila el fet de com
-tdpsia,Lorcueblsd
es dirigeix al ministre de Comuna
el; rebels tancäts a la zona de reclucalibre 9, que na correspon a les
eacions, sobre el contracte de la
tament slavien proveit, Per tal de ce
de fusell.
Transrädio Espasa ola.
dies el setge.
-sitrdveo
El senyor HERNANDEZ ZANEl MINISTRE DE COMUNICAJO: I no e; podria conèixer
Diu que ell dona ordres al coronel
CACIONS contesta que rassumpte
de la guardia civil que manara la
aquest informe d'autamsia?
és de gran importancia i que espera força que no proeedis energicament
El MINISTRE DE LA GOel dictamen d'una comissia nomeen espera cale el; ocupants de redilici
VERNICIO: Armest informe esti
nada per a procedir en conseqüènunit
al sumad judicial que ala
es rendissin.
cia.
Aquest coronel 'a proposà disparar coat.
El scnyer FONT. de la Lliga,
Afegeix que no es pot culpar et
Ull morteret que tenia i ell li dona el
formula un prec que no és possible
Govern d'haver estat cruel, ja que
seu consentiment amb el sol objecte
sentir de tan bale que s'expressa
cs resistí a declarar restat de guerde rebaixar la moral &la assetjats
l'orador.
amb l'ordre que es dispares sobre al- ra, escrapol que no tingue el geverg
(Entra a la Cambra el cap del
ean; dels pisos on no eren els rebels, anterior. (Rumors entre el; sodacap siesta.
Govern.)
listes.)
perú veient que aquella situació conEl senyor ACUÑA, socialista, forEl senyor PRIETO: l'acta si
tinuava i que no pocha seguir ans s' ormula
un
pece
sobre
la
pesca
illegal.
quan agstest Govern a que es refe
Els Srs. Selves i Espanya
dena que s'utilitzessin bombes lacriParla també de les atribucions de
S. S. declarä restat de guerra-reix
com així es fca, i ca %cure
han arribat a Madrid
l'Alt Comissarial Marroc, i diu que
estaven en ell els senyors Martínez
ni d'aquesta manera es rendien, calque
aquestes no han d'estendre's a CeuMadrid, 17. — Aquesla tarda,
Barrio ¡ Lerronx!
gué procedi r a rassalt de l'edifica
ta i a Melilla, que són places de
a darrera llora, han arribat a
El scnyor MARTINEZ BARNega terminantmen t que fossin InMadrid. ett aulomatbil, el Consobirania.
sellats quatrc homes en un !enser, ei- RIO: I S. S. acompanyant-nre.
El MINISTRE DE MARINA,
seller tic Governavi n3 de la GeEl senyor PRIETO: Eucte.
que aquests
respecte al primer pece, promet cor- ta; que el que ocorregué és
neralitat de Calalunya, senyor
El MINISTRE DE LA GOlimes comino:leen defensant-se tuSelvas, i cl Director general
regir rabús.
VERNACIO
acaba dient que el
sen en inä i la fosca llague de reeelEl CM' DEL GOVERN llega
d'Administraciú Local, senyor
Goteen ha tret profitase 5 eseenyanlir
l'agressió
en
la
inateixa
forma.
que slagi pensat a modificar el reEspanya.
ces d'aquests successeta, entre enea
Tampoc és cert que fossin fusellats la de veure com sdn constantment
gias de l'Alta Comissaria del Maru
Inés
junt
a
la
P
orta
,
la
dos
limes
roc, ni ara mcntre segucixi al scu
atacades 101 aquesta mena de movimillor prosa es que un dels suposats
Estudiants catalans
Use l'actual comiss:sri, ni més tard
inents les casernes de la guàrdia
morts s'aixeca al cap de poca estona
quan
sigui
substituta
civil d'aquesta dotada, i ha pensat
en viatge d'estudi
i f ugl.
Creu que el senyor Acuña, amb
a reforçar aclimates .petites
S'estranya de les manifestacioie {e- cions.
Saragossa, la.— Els estudiants cael desig plausible de tranquillitzar
talans que realitzen un viatge d'Es- els seus correligionaris, ha recollit
les pel sensor N'idarte dient que el
Caldrä també atclutre i
Govern tenia Micras politic a ter una
tudi per conèixer les Universitats
rumors equivocats, i l'invita a no
callules corrompudes de la societat
repressió
dura,
i
pregunta
quin
inteespanyoles, han visitat as-ui els cenfer-sen censé, pesque poden perespanyola, on arribert aquests estres docents saragossans.
res podia tenle.
judicar els interessos nacionals.
tralls, fent justicia igual per a tots,
s
dels
son
tarda
han
a
les
persecucio
¿'aquesta
Quant
En el rapid
El senyor ALONSO ZAPA'rA,
El MINISTRE DE LA GUERMoltä
que
cialistes,
el
que
suceda
és
sortit en direcció a Madrid.
RA it'aixeca a parlar cont a cap del
socialista, protesta du l'acomiadadels
clements
extremenys
que
els
soGovern que reprimi eta successos
ment d'una obrers socialistes a
cialistes creuen controlar 5615 gua que que es relaten, pesque crea que
l'Asil del Pardo.
en realitat no controlen els socialistes
El senyor Alba no rep els
aquestes
interpellacions tenen un
El MINISTRE DE LA GOcom ho fan a altres regions,
fons essencialment polftic al qual
periodistes
VERa:ACIO diu que aquest cas,
Nega (pie shiagi recollit illegahnent
volea referir-se.
Madrid, 17.— El president de la
com un altre (l'un amiste de tenel periddie "El. Socialista", sinó soVol ice constar en primer lloc qua
(facies dretistee qu e ia ttlb e bou
Cambra no ha rebut a qu e sta ni t els
lament a insfancies del -lfiscal.
aquesta interpellacia no va dirigida
periodistes, puix que va abandonar
acomiada 1 pel Patronas, han estat
Es refereix despees ala successos de
al Coreen aesual.
el Congres abans d'acabar la sessi6
deguts a fei eampanyes (elidenBujalance i nega que la guard ia Civil
Aquesta interpellació va dirigid:
per haver d'assistit al dinar que a
(aoves entre el; infanta.
protcgis els patrons, pula que el Ve a un Govern inexistent que ell
honor del President de la Repdblica
CONTINUA LA INTERPELsuccei és que acceptà la invitada
i a ell li ha de correspondre tos'lla celebras a l'embalsada de PorLACIO SOBRE ELS PASSATS
d'installar-se al Centre Patronal, i
ta la responsabilitat i assenyala que
tugal.
SUCCESSOS ANARCO.
en assabentar-se'n dona ordres que no
aquell Govern Ita tingut el reierbiSINDICALISTES
s'efectues 1 solamentid estioeeeit does dum del partit socialista, puix que
El MINISTRE DE LA GOConferencia del senyor
recentment una de les seves mes
El Sr. CASAS, seseialista: a-Tres
destacades personalitats ha anat de
' VERNACIO din que els sticcessos
Martínez Barrio
bracet, en un ressonant acte
respongueren a rambient creas pels
dies.
Madrid, 17. — Diumenge salmo
que a iota costa volien impedir la
El MINISTRE DE LA GOVERamb un ministre d'aquell Govern.
donara una conferencia al teatre
celehraciú de les eleccions. AnalitNACIO parla samba del metes fuFl senyor PRIETO: Demano la
Victória cl senyor Martínez Rancio,
za les característiques d'extrema
sellar/seta dun nen per la [(ductil
paraula.
sobre "Propòsits i emulas".
iniant
t
violencia del moviment i la dispoAfegeix cl senyor MARTINEZ
vii i explica la •mort anaques
La conferencia comeneara a les
BARRIO que, jutjada politicament
perquè rstlisparan des de la tasa on
SiCiÓ lirgaperii (lee revolucionaria,
onze del metí i sera radiada.
o
cstaven
disposats
a
respecla qüestió ha d'ésser examinada so•
es trobaea.
que n.
bre si al Govern 11 falta alguna d'atar res i no s'estaven de posar mis
El Sr. CASAS: El mataren talan
prwediments
mes
radicals
i
questes condicions: coneixement deis
per
la
deis
El tinent sumariat
eslava agenollat clavase els guärdies
successos amh anterioritat, serenitaa
cruents.
demanant-Ins clemencia. (Protestes deis
qüestió Sanlurjo
per a preparar-se coatra ells 1 hu.
radicals).
En possessió d'aquestes (facies, el
Cache, 17. — El tinent sancionat
manitas per a reprimir-los despee&
ministre de la Covernació hagué
rateNEz
O
El
Sr,
IZQUIERD
de
per formar la guardia al castell
sIc produir-se.
de donar ordres severis.imes als
(radical): La .covardia es • disp.m'as des
Santa Caterina en ingressar Sanjur
VI Govern timsguti coneixement
governadors sacas, Els (ligué (sue
de le, cases on hi Isa infauts, que es
jo, s'anotarme Manuel Alvarez. Cadelea successos ashb niolta anteriorisu foque . sal el u y iment amb buel sistema socialista.
brera, Pertanyent al regiment
tat, i fins arriba a ¿(ser atacat al
El MINISTRE DE LA GOVERmanitat 1 eClisa crueltat, i lambe
mero 29.

_lo •
LA PIIBLICITAT
un periòdic Intimament lligat amb
la minoria socialista de voleo alarmar l'opinió republicana amb el fantasma d'un complot per a retenir al
Govern els ministres que no pertanyien al partit que constitola la majoria del Govern.
(El senyor Villanueva ocupa la
presidencia./
El Govern, en conèixer els succesos, cosa que no se reap Si °coi•
regué amb altres governs en circumsancies semblante, es previngué
posant-se en estret contacte els,seus
membres per evitar ésser enganyats
anib la informad(' parcial d'un grup
rednits d'arrice personale. (Aplaudiments en els radica Is i en les dretes.)
Recorda que es dirigí al poble es.
panyed en esclatar la primera guspira dels successos demanant-li ajut.
Estava llavors seré. i conscient de la
gravetat del moment. Hi hagué,
dones, previsió i serenitat.
Hi hagué crueltat? El Govern
prengué totes les mesures per tal
que les forces que prengueren part
en els successos no s'extralimitessin
en les seves funcione, ¡les feu acom.
panyar de l'autoritat judicial comuna i militar perquè poguessin donar
fi al que sueceia. (Aplandiments dels
radicals.)
Rebutja la comparació que es vol
establir entre aquests successos i altres de triste recordança, producte
d'un gran error d'un home que no
imlgui fiar-se de ningú i que és
flor oblidar. (Rumoro d'aprovació en,
els radials i en les dretes.)
Nega que ell acuses aleshores els
hornea d'aquell Govern d'haver amagat aquells successos, sinó precisament de no haver-los conegut, la qual
cosa . es ben diferenta al que ara
oricceeix, que el ministre de la
Governació ha posiut dir la veritat
exacta del succeit.

Refusa igualment les paraules del

senyor Vidarte alludint a n ui ell volgires especular políticament amb la
represió enérgica d'aquest movinaent.
Diu que ell ne és ma organitzador de derrotes, corn el va anomenar
el senyor Vidarte, puix que per a
ésser derrotat cal voler vencer, i ell
tampoc ha volgut ésser organitzador
ele victòries.
Es va limitar a ésser un testimoni
imparcial, si , es vol &dosis, d'un resultat electoral que era un refús del

país a una política equivocada.
Anava a falsejar aquest resultat?
(Aplaudimente de les dretes.)
El senyor VIDARTE No vans
exigir alzó de S. S. Vana demanar
tan sols a la seva lleialtat republicana que no ajudés a sentar-se en
aquests bancs als enemics de la República.
El senyor MARTINEZ BARRIO
nega que ell hagi prestas aquesta
ajuda, i la prova és que el seu partit ha tingut nornbrosos candidats
derrotats.
Es lamenta per últirn que el destí
l'hagi posas en el cas de reprimir
una rebellió, pesó está segur que
cap dels dos bándols, ni els revolucionaris, ni les autoritats, van obeir
a estímuls seus, ni de prop ni de
Iluny. (Aplaudimeitts a la majoria.)
En el seu cas es sotmet a l'opiind
pública, que diu que és la que permet passejar o no passejar per les
places i acudir o no als espectacles.
(Gran ovació de la majoria.)
Acaba dient que si hi hagué s algú del poble que li censures la seva
conducta sabria complir amb el seo
dense (Grans aplaudiments.)
Se suspin el debat i en sortir el
senyor Martínez Barrio del saló de
sessions és objecte de nous aplaudíments dels diputats de la seva minoría s'aixeca la sessió a les 830
de la nit.

La Federació Espanyola de
Treballadors de la Terra
Madrid, 17. — Reunit el Comité executiu nacional de la
Federació Espanyola de Treballadors de la Terra aprovà les
gestions de la Comissió executiva i tot el tramitat des de la
reunió del darrer Ple.
Després s'entaulà un llarg
'debat sobre la situació social i
política que travessa Espanya
en aquests moments.
La minoria acordà fer seva
la nota que sobre aquest assimple donaren amb data 25
de novembre passat les Comissions conjuntes de la Unió General de Treballadors ¡ del parta socialista espanyol.
Posat a deba( el punt relatiu
al Congrés extraordinari que
projecta celebrar la Unió General de Treballadors, es pro-

(luí una discussió de forca importancia.
Es mostrà d'acord amb la
celebració i acordà que el criteri que ha de sostenir ei re, preeenlant de la Federació en
rl dit Congrós, ras de celebrarserk el marro> pel Comité
•
nacional.

Sobre la crisi del treball sacursis refermar-se en els punts
dag vista sostinguts en l'anterior Comitè nacional i mentenin les conclusions que foren
Iliurrdes al primer Govern
•
P el seny o r Lerroux.
Desurde el CQMile S'OCUph
del projecte de llei que pensen

presentar a les Corts els representante de la tninoria popular
&garla, qual creo el Comité
Que es tracia d'una maniobra

Dijoulf, 18 ele gener cle i984
"---

Després de March, Calvo
Sotelo
(Vg de la - Primera pàgina)
A continuació els senyors Goicoechea i constes de Rodezno i de VaIlellano han passat al despatx de ministres, on seguidament han estas rebuts pel cap del Govern.
Una mitja hora ha durat la reunió,
i a la surtida el senyor Goicoechea
l'ha explicada en els seguents terruca
—Hem exposat al senyor Lerroux

la nostra preocupada pel que se suposa acord del Govern en relació amb
la capacitas parlamentaria del senyor
Calvo Sotelo de tal forma que es
consideri qiiestió de Gabinet que no
es decían el nostre company en condicions d'exercir el arree de diputat
me/ore no es resolguin les dificultats
que el produeixen.
El senyor Lerroux ens ha dit que
no hi ha tal cosa i que ell es troba
bona disposirió d'ànim per facilitar
els nostres desigs, que són d'anar
aviat a la resolució favorable de l'assumpte. Ara, que no Paella P reci sar el
moment en que hauria de resoldre's.
En vista d'això, nosaltres li hem
anunciat que les dues minories conjuntament recaptaven la sera llibertat
d'acció per plantejar a la Cambra el
problema en tota la seca amplitud.
—I quan será això?—hom ha proguntat al senyor Goicoechea.
—De no veure nosaltres un trämit
favorable es plantejarä divendres, i
com a limit el dimarts de la setznana entrant.
--Si el dictamen fos favorable, en
quina forma podria oposar-se el Govern?—li objeetaren.
—Dones acceptant un dels vots part icula rs presentats.
En acabar la conferencia dels
caps de dretes amb el sensor
Lerroux, aquells han donat compte als sets companys reunits de Renovación ,
i tradicionalistes.
del resultat de l'entrevista.
Després d'una curta deliberació, el
Sr. Maura (Honori) ha facilitat als
periodistes la seg üent nota:
S'ha acordat que els caps visitessin
el Sr. Lerroux per tal de conèixer el
criteri del Govern sobre l'amnistia i sobre el cas del Sr. Calvo Sotelo, i
sigui que aquest no está conforme amb
el que sustenten ambdues minories. s'ha
pres record de presentar una proposició incidental dimarts, per donar estat parlamentar' a l'afer del Sr. Calvo
Sotelo, i pesque es pugui coneixer amb
tota amplitud l'opinió de tots els sectors de la Cambra.
La proposició incidental sera recalzada pel diputat per Cádiz senyor Pesan, que aquest dia farà el
seu debut parlamentari.
preguntat al senyor Gil Robles si aquest matí havia parlat del
cas del senyor Calvo Sotelo amb
el senyor Goicoechea.
—Hem parlas de multes coses —
pesó d'això no
ha respost
--sConeixeu l'acord de les minories de dreta?
En donar-li compte els periodistes del seu abast i de la presentació
d'una possible proposició incidental
sobre el cas del senyor Calvo Sotelo, el cap de la minoria Popular
Agraria ha dit:
—Sobre aquest assumpte no puc
opinar mentre no conegui el text
d'aquestes proposieinros A continuació el senyor Gil Robles s'ha
apartas dels periodistes i ha eludit
naves preguntes.
Els periodistes han demanat al
cap de la minoria Agraria, senyor
Martínez de Velasco, la seva opinió
sobre el cas del senyor Calvo Sotelo, i ha contestat el següent:
Al meu judici, el camí a seguir seria que el Govern arbitres els mitjans
necessaris perquè el sector Calvo Soteto pognés exercir el arree de diputat.
Aquests mitjans poden ésser semblants als emprats amb el senyor Lerroux en l'any 1908 i amb els socialistes en el 1917, és a d)t, una fórmula
que sense violentar el contingut de
la hei ni fer mancament de cap dasse al Govern, no s'interposés aquest
en el cansí d'una persona que per una
Porci ó de consideracions i les seves
rellevants qualitats tenen perfecte dret
a figurar al Parlament,
A darrera hora de la tarda els senyors Gil Robles, ex-cornte de Vallellano, Maura (Honoris)) i d'altres han
conversat als passadissos de la Clinbra sobre l'acta del senyor Calvo So telo. El senyor Gil Robles ha sxposat
la seva opinió i mostrat el; seus desigs que es pugui trobar una fórmula
que permeti al senyor Calvo S.-delo
d'ocu par el seu escó.
S'ha donat a coneixer al senyor Gil
Robles el contingut de la proposició
incidental que es va a redactar densa
per a presentar-la a la mesa durendres i en la qual es demana que es
discuteixi la capacitat c'el senyor Calvo Sotelo.
Aquesta proposició sea tractada en
la sessió de dimarts i la defensará el
senyor Goicoechea.
El text de l'alludida proposició ha
estas aprovada, i en síntesi ve a dir
que- les minories firmante venden amb
satisfacció que set Govern es remeiessin els obstacles que s'oposen a qué
prenguf 'possessi6 del seu arree el
senyor Calvo Sotelo, elegit diputa s. a
Corto.
Honori Manta ha dirigit als caps de
les minories cje dreta la següent carta:
"Senyors Josep 3f. Gil Robles, Josep Martínez de Velasco, Antoni Goicoechea i Tomas Domínguez Arévalo.
Molt Srs. meus i volguts compaso.

El que ve ocorrent al Parlament
amb motiu de l'amnistia i la discussi6
de les actes dels senyors Calvo So:
teto i Benjumea entre alares mirases
que interessen a la dreta espanyola
sense distinció de matisos, no te nona
Son/ molts els diputats personalment
insignificants, perú amb una repelasentació nacional tan respectable com
qualsevol altra, que heni procurat tcnir
paciéticia i hem fet veritables esforos per creure en la bona fe i en la
sinceritat de les prometences del Govern respecte a aquests assumptes.
Els dies paseen i no sols no es resol
res sine, que tot s'allarga i es complica. Les prometences resulten sarcástiques a força de no complir-se. Parlant
en castella. estem fent el ridicul no solament darme el pa's, sinA el que es
mes ereti: davant les nostres consciències.
Els »din% d'indole politica que aconsellaren calma i prudencia han estas
atesos amb innegable calma i fet
rol devessall de prudencia : perú tot té
un limit.
Jo. el mes modest de tots els diputats ele dreta. us prego a Sute vosaltres que deliberen sobre aquest assurnpte amb tota tirgencia i qtte penseu en la responsabilitat enorme que
contraen davant el Pais i davant ros
pinió que ros va elegir si no abandonen d'una vegada ver , eninre els camine pacifics i conc i aliarl ,ars ner a
actuar amb tata energia dintre de In
le g alitat. a laten, nue el floreen c.tnenci a COMp t ir !ec ceyes urnmenutce d'una manera noble i decid i la.
Passi el que passi, per «Ares que
sigui el que vingui, Ti., podrá ésser
Pil i o r ro le aqae s t mida-neo, lent pera)
segur d'una massa
diputats que va
é s ser nna sethnan lt illusió de rnitja
Esnanva.
1 nerbnell tot g yotaltre aquesta iniciativa que s irrt del sor del vostre
af .. •

Mauro."

Decorer Sacra

larga COnVer,a

n'Ir han sostingut e!, senyors Gil
Robles, Stiärez de Tangil, Honori
Mansa i altres diputats monärquics,
el cap de la minoria Popular Agräria ha estat abordar pels periodistes, ocre negat a donar-los
compte del que s'havia tractat en
aqucta conversa.
'lo harca parlat del cas del
scnyor Calvo Sotelo?
—No: per ara no lii ha res a parlar sobre aix6. La T. E. I. R. E. redactará la proposició incidental que
ha anunciat avui, la qual espero que
no tindrà estat parlamentad fins
la setniana que ve.
Un cop redactada me'n donaran
compte. car no in'han dit res en
aquest sentit. Idi ha diversos camins perquè el senyor Calvo Sotelo
pugui venir a asseure's al sen escó
del Congrés.
Quan la conegui l'estudiaré, en
donaré compte a la rneva minoria
i fixarem la nostra actitud.
Es un assumpte, repeteixo, que
ha d'ésser estudiat, ja que constitueix un problema politic, i no
anem a Ir-medir a la Ileugera i donar una patinada, ja que cal &ser
conseqüent antb les actituds.
A més convé estudiar els precedents del cas buscant-ne abres
d'iguals, que existeixen. entre ells
els dels socialistes en 1917 i el senyor Lerroux en 19o8, el qual per
cert tingué oir vol particular del
senyor Alcalä-Zamora que ara conrindra conéixer, ami cota els casos
del senyor Morada, marques de
Arcillona i alguns altres.
El senyor Martínez de Velasco
ha facilitat a la premsa la següent
nota:
"La personalitat del senyor Calvo Sotelo té en l'opinió el suficient
sellen perque no sigui indiferent,
sinó, ans al contrari, necessária la
sera presencia al Parlament.
Ningú no te dret a exigir a un
Govern que conculqui la Ilei, pera
si a requerir-lo pesque en casos tan
notoris com aquest i a semblança
del que es féu amb altres ¿'igualo,
dels quals foren protagonistes àdhuc
el mateix senyor Lerroux i destacades personalitats del socialisme, procedeixi en la tnateixa forma
que en t9o8 i en 1917 es Procedí.
arbitrant els mitjans necessaris en
ús de les seres facultats discrecionals perquè qui feil elegit per a representar el país i té una personalitat tan destacada pugui exsercir
el mandat que li conferiren els sens
electors.

Comarque, c ataianes
LLEIDA
Nova Junta d'Acció Catalana Republicana :: La neu obliga a suspendre
les obres d'Andorra :: Escotes a
gonce Blanquee :: Mort d'un accidentat Altres noves
Lleida, 17 (per telifon). — En Junta general ordinaria celebrada avui
per Acció Catalana Republicana, abs
'
procedit a la renovació reglamentaria de Junta Directiva, la qual ha
quedas constituida de la següent manera: President, senyor Josep Comes i
Sorribes; vice-president, senyor Pau
Guimet; secretar', senyor Joaquim
Marsillach; vice-secretari, senyor Josep Bergua; tresorer, senyor Ramon
Borras; comptador, senyor Eduard
Rossell, i vocal, senyor Eusebi Blanco.
— L'escrutini de les eleccions municipals, que se celebrará denla, tindra
lloc al saló de sessions de la Paheria.
— Disten d'Andorra que, a conseqüència de les abundases nevades que
hi han han caigut, han hagut de paralitzar-se les obres de les centrals clectriques en construcció. Han quedat
sense poder treballar, i en critica situació, gran nombre d'obrers.
— El vinent dissabte es reunirá el
Sindical de Turisme de les Comarques de Lleida, per tal d'organitzar un
pla de propaganda a realitzar tot seguit, començant per posar a la venda
una edició de segells turistics.
— Pel ministeri d'Instrucció Publica
es concedeixen 43.316 pessetes per a
la construccia d'Escotes Graduades a
Borges Blanques.
— La Comissaria de la Generalitat ha aprovat el projecte d'obres de
reparació de la carretera de Mollerussa a Bellcaire.
— Denla celebrara Junta general
el Grup Excursionista Pal i Muntanya.
— Ila estas detingut al Café Segle XX, de la ciutat de Tremp, Antoni Aguiló i Escar, autor de la trencadissa d'una urna el diumenge passat
al poble de Suterrania.
— A l'Hospital de Cervera, a causa de les greus ierides que s'ocasiona
fa pocs dien en la topada del tren
Ileuger de Saragossa a Barcelona anth
un rnercaderies, ocorreguda en aquella
estaciO, ha mort el guardafrens Valenti Ferran. — C.

TARRAGONA

Els impostos municipals
,aF
filete dele paletes
Próxima v.sita
del conseller de Finances
Hoyes
diverses
Tarragona, 17 (per teleioin). —
LAjuntament ha fet palie one tots
el; contribuents que abans de finalitzat el proper mes de febrer facin efecels impostos corresponents a tot
Fair obtindran una bunificació del
6 per loe.
— Amb motiu dels telegrames
viats als presidents de la Repnblica i
Generalitat, el comissari delegat d'Ordre Públic ha rebut de la Secretaria
General de la Presidencia un telegrama de resposta. El President de
la Generalitat ha manifestat l'agraiment de paraula.
— fla estar detingut un subjecte
anomenat Castro Bilbao, de cinquantasis anys, per robatori de volateria i
una ploma estilográfica en una finca
dels afores. Ha estat posat a disposició del Jutjat,
— Continuen les gestions a fi de
resoldre el conflicte dels obrers paletes. Malgrat les holles impressions
existents ahir, avui no sla revés el
treball, puix que, segons sembla, hi ha
algun patró no conforme amb les noves bases. No obstant, hom crea que
la solució definitiva no es farä esperar.
— Es esperas a Tarragona, dintre
pocs dies, el conseller dllisenda de la
Generalitat, senyor Martí Estere, per
tal d'assistir a la inauguració de les
oficines de Recaptació de Tributs.
— Han estat tetes gestions, prop
del contractista que ha de dur a terme la construcció de l'ediiici de les
Escoles Normals, perque comencin les
obres al més aviat millor.
— Avui, al port, hi ha hagut un
considerable moviment a causa dels
molts vaixells que han efectuat les
operacions de anega i descärrega.
Cont sigui que s'han esgotat els obrers
del cens del port, ha calgut acudir als
obren sense feina d'alees oficis, i han
estat ocupats en nombre de 3 00, especialment pescadors i paletea
— Moviment del port. Vaixells
entrats: "Ciudad de Ibiza", de Palma; "Axpe-alendi", de Sagunt; "Cabo San Agustín", "Apolo Ilse L M.
Russ" i "Cabo Menor", de Barcelona; "Cabo Quintres", de Valéncia.
Sortits: 'Ciudad de Ibiza", de Palma; "Axpe-Mendi", cap a Barcelona;
"Cabo San Agustin", cap a Valencia;
"Cabo Menor", cap a Sant Carles de
DEL
MINISTRE
ORDRE
UNA
la Rápita; "Cabo Quintres", cap a
D'AGRICULTURA. — Madrid, t7.—
Barcelona; "Fernando L. de Ybarra",
El ministre d'Agricultura ha dictat
cap a (lijan, i "Ramun" cap a Axiuna ordre prorrogant fins al 31 del
les. -- C.
mes que som el termini per a les
declaracions jurades d'existències de
G1RON A
blat.
DISPOSICIONS DE LA GAExpoaici6 de Cactus o: Futbol
SETA. — Madrid, 17. — La Gaseta
Venjança electoral :: El conflicto de
d'avui publica una ordre dictant normes relatives a la mort de militars
Salt resolt Noticiad
a Ceuta, Melilla i vota del protectoGirona, 17 (Per telefon). — AvOl
rat al alarme.
ha estat Clausurada l ' EXpu5iCió de
Per aquestes normes es disposa que
Cactus que se celebrava a la saleta
d'exposicions Garvi. El divendres si.ascri Pe id de la mort llama de tense al Registre civil corresponent al
nent el nostre tan amic i pulcre eslot on aquella ocorregue.
criptor gironi joseP M. Planes donará

Pels centres
oficials
de Madrid
—=--

una lectura comentada del llibre últimament publicat, "Refraccions d'una
vida".
— El diumenge vinent ens visitará
l'equip del "Recreativo", de Granada,
en partit de campionat de Lliga.
— El Crup Excursionista i Esportu Girad celebrará les juntes generala ordinaria i extraordinaria que havien de celebrar-se demi, el proper
dia 25.
— A Feas:a foren cremades dura
palieres propietat dels veins d'aquella
població Joan Musa( i Josep Figueres. Les pèrdues es calculen en mil
cinc-centes pessetes. Horn creu que es
tracta d'una venjança electoral.
— Ha estat resolt el conflicte
t ellt des de fa malles setmanes a la
fábrica Coma i Cros, de Salt, que
afectara una seixantena d'obrers. Dema es reintegraran al treball, i probablement des de la setmana entrant
treballaran cinc dies a la g etntana en
llar de quatre COM venien fen t abatas
del conflicte.
— fla estat detingut a Arbncies
Pese Auli , de 32 anys, per haver amenaçat de mort la sera esposa Empar
Puig, de 29. Al detingut Ii fou ocupat
un ganivet de 18 centímetres de ¡una,
arnh el qual ha confessat que anava
a realitzar els seus propäsits.
— A la barraca que habitava a
Caen de la Selva Francesc Bruiat,
de 60 anys, solter, e, tanca en una ha
un braser ences i mori-hitac
intoxicat. L'interfecte es trobava en
situarle, molt precaria i fa més d'un
mes que venia manifestant públicament que estas-a disposat a llevar-se
la vida.—C.

MATA RO
Manifestació de protesta :: Noticiad
Mataró, 17. — Altir, a les van del
vespre, elements d'aquesta ciutat,
sense la previa autorització, celebra,
ren una manifestació portadora de
diferents cartells en els ovals dunanaven la destitució del se .-retari de
l'Ajuntament, d'alguns funcionaris
municipals i el trasllat del capita de
la guardia civil. El regidor arete, senyor Puigs-cu- d, des del baleó de l'Ajuntament dirigí la paraula als manifestants, i dignd que recollia resperit de la manifestació i recomana
que es dissolguessin, com aixi 110
feren. Tant a I s Ajuntament corn a la
redacció del "Diari de Mataró" es
prengueren les precaucions
cas.
—Organitzat pel C. R. al. tindrà
lloc, per primera regada a alataró
un carnpionat de Fing Pong. El torneig sera per partits eliminatoris que
se celebraran els dissabtes i dies fesSial. Cada club podrá portar cont a
maximum dos equipo. Dintre pocs
dies es publicaran les bases del catapionat; mentrestant sena a la disposició del púhlic al local organitzadon.
—El vinent diumenge, a tres
quarts de cinc de la tarda, l'Acaderiia Musical Mariana donará un concert amb la cooperació de la cantatriu russa Gali Marcoff. — C.

BADALONA
Curset de eatalä a "Palestra" ::

SAB

ADELL

Acorde de l'Abmtament relatius a
l'Oficina de collocacions i a l'Aerddrom
Intent d'atracansad a uno
oradora del Partit Republicà Radical :: A l'encarregat del Cementiri
Ii roben alguna efectes Fets
diversos
Sabadell, 17. — A la presó d'aquest partit es troba complint condemna per robatori de gallines un subjecte que digué anomenar-se Josefa Clavija i Borga. Darrerament s'ha cornprovat que aquest subjecte iridesitjable
es diu Enric Sabina Duard i que per
dar a tenme les seres malifetes es val
de sis noms mes suposats.
— A la secretaria del Centre de Dependents han començat de posar-se a la
venda els seients i entrades per al ball
i sardanes que la Comissió de Propaganla d'aquesta entitat celebrara al
Teatre Euterpre, el día de la Festa
anual.
. bici mateix. la dita Comissió ens
prega que recomanem a les persones
que tinguin encarregades localitats per
a aquestes festes, que acudeixin a retirar-les corre min aviat millor.
— Ha Ingressat a la presó Genis
Guisan i Gómez, de sa anys, pel fet
d'haver compras ferents generes produde d'Iris robaras' efectuat el passat
di ssabte en nna casa-torre de PaleoSoliO
— Diss atte a la 'p atinada, quan tornaren a Barcelona. després de la celehració d'un rit"e ina en aquesta chatas,
ele Srs. .Tatimis Joaquim Fustes,
Jame Niuet. Vallhonrat i Empor Valor, els sortiren al pus dos individus
pistola en mi. intentant obligar-los a
deta r ar el colar.
El Sr. Fustes, que conduia el cotxe,
un ',ere la eerenitat i posó el motor
a sota marxa. acon s eguint burlar lobstank i els arracadars. que dispararen
Miltilment contra el vehicle.
— El noi de vait ams. Josep M. Escapa i f.fnret. domiciliat al carrer de
la Creueta, lo. fon atropellat a la Vta

Messegner pel ciclista Josen Te-radc, i
Montserrat.
El noi sufrí ferides de pronóstis /len,
de les quals fou curat al dispensad.
— A le: tre, de la masinada, quan
tornava al nein domm.ieili. fa./ agredit a
la carretera de Calde s dascii.e de ^an
Vilarrabies. l'en:arre:1m del Censentiri. Francese Ruar i Millans, Va enser •-s. ames per tres seieles de 16
e es ss ss 4.se Ii rst,sren,
ne55rte5
i una al oma estilogrifi,a
la noticia sort ; als pc„s trrererts,
dona una batuda per agite'', indrets i
va detenir tres inlividus. -me sa suposa
que poden é s ser els autors
— 'atareen' Bar-es i Lb s -es la denuncias Jesús Serrano, per agressid.
El fet va ocórrer a la Re sea fe la
Renública.
afarcelli Barres fou cura> al disper s ari de ferides de pros5stic Ileu,
rl tes ha estat dentrnciat al jutge.
— En la (farrera sessió municipal, i
a proposta de la Comissió d'Assisténcia Social. es va acendre l'acord de,
en nrincloi. crear l'Oficina de Collocaciom Obrera, obligada per la hei,
facultan l'alcalde cerqué convoqui paRon, i obre s ; ser a crear la Comissiä Insneotora de l'oficina.
Annest acord podria significar un
pas ser a la soluci5 del ndstre llegendari conflicto tktil.
A proposta del Patronat Pro-Aere,
dom. es va acordar tamle en la matei xa teSSi6 adquirir les darreres finques nue mancasen ses a procedir de
‘ azuids a psotsna'd-ot dele terrenys
de l'Aeripert.
Aquestes finques s ón les segiients:
Can Diviu. propietat de Tomás Gorana i Orine. !set pneu de tsonoo pessedes.
Can Torres. propietat Josep Fati.; i Torres, pe! pisen de s8.352'34 pessetes.
Jaume SanCan Miró, propietat
i Serra. met pren ele 8 5089 18 P es -

.

TORTOSA

La festa de Sant Antoni :: El me
del pa :: Futbol
Homenatge
Väria

Tortosa, 17 (Per teléfon).—EI Ces.
tre Catalanista Republicá ha rebut
telegrama del President de la Generalitat agraint els sentiments maniiestats per la mort del President Macla
— Avui, amb motiu d'ésser sant
Antoni, ha tingut lloc la tradicional
benedicció d'animals i ha estat
festiu per a la pagesia. En alguns la.
lleno també han Saneas al migdia. A
la tarda, al carrer de Manteada, r0711
de costurn, dhs celebras el tiple ball
pages, Ha cantat cançons allusives el
professional "Canalero".
— El Comité executiu municipal
del partit Radical Socialista Indepertdent, de Madrid, ha trames un teltfonema al Centre Radical Socialista
d'aquesta felicitant-lo pel triomf
les Esquerres.
— La Cambra del Comerc fa avinent que, segons el Butlleti de la Generalitat del dia 15 del corrent,
preu del pa será de 75 céntims quilo.
— Diumenge comensa l-a el campionat provincial dc futbol a les comarques tarragonines. Hi prendran patt
la U. E. Rapitenca i el Dertusa, cate.
PR i subcarnpió d'aquesta comarca.
— Els alumnes del sisé curs de
l'Institut han fet oferirnent d'una hatuta al catedrátic senyor Antoni Climtat
COrn a premi a l'activitat i encert desplegats al davant de l'Orfeó Escolar.—C.

MALLORCA
Robatori i detenció dels Iladregots
Agrupad(' de contractistes Artista
de cinema :: Noves diverses
Palma, 17. — Després d'haver comes un robatori a la casa núm. 22
del carrer de la Mar, tres Iladregots
foren descoberts ahir, en sortir de la
dita casa, pels velas, que perseguirte
els fugitius i pogueren detenir-nt
dos. El tercer fou detingut la mateixa nit pels agcnts de Policia. Durant els interrogatoris que els fin
l'inspector de policia accidental. se.
nyor Lluis Degorgue, es confessaren autora d'altres quatre robatoris.
Els tres detinguts són: Miguel Coll
i Canals, Pau Garda Baeza i Salvador Roig i Verda.
—La Comissió Gestora de la Diputació anuncia un concurs per proveir la playa d'odontòleg deis Eta.
bliments d'Assistencia
—Els contractistes d'Obres Públiques han constituit una Agrupadh
la qual sera administrada per la següent Junta de Govern: Francesc
Morei i Castanyer, president; Guillern Duran i Canyelles. secretari:
Pere A. Taverner i Garau, tresorer:
Joan Ferrer i Girard. Vicens Tomas
i Bujosa, Barboteo Ferrer i Castell,
i Antas!' Mut i Jaume, vocals.
—Les autoritats provincial> i
nicipals han estat complimentades
per l'artista Josep Lluís Moll, corlegut pel pseudónim de Fortuni Inasnos-a, el qual, després d'una absència de dotze anys per terres ¿'A'
minina, ha tornat des de Hollywood
al seu país, on passarä una temporada de repón. En la visita al president de la Comissió Gestora de la
Diputació, senvor Julia, s'ha oler:
per a celebrar un concert a la Cata
d'Educació i Assi , tencia Social, i va
altre a la Pres6, en ohsequi als asi•
lats i presos.
—A Sidler s'ha celebras el mat4
rnoni de la senyoreta Magdalena
Català i Morell amb eI jove telegra•
lista de l'amada espanyola senyor
Joan Vicens i Adrover. — C.

Moviment demogràfic
Nomenament : : Nova Junta directiva
d'A. C. R.
Badalona, 17. — Pròxim a centellear el curses superior de català
que, a cárrec del director de l'Escola Catalana, senyor Josep Boada,
es donan ä a "Palestra", tots els divendres i dimarts no festius, de
nou a ¿co del vespre, es fa avinent,
per in'tji de la premsa, que tots
els que vulguin inscriure's poden
fer-ho tots els dies, de vuit a deu
del vespre, a l'estatge social d'aquasta entitat, Sant Llorenç, 2, segon (xarnfrä carrer d'En Prat
de la Ribal.
La inscripció és gratuita, si be,
eten.
per a major interés i sinceritat, hoin
Finalment es va acordar indemnitha fixat una matrícula reduida, que
ese diversos conreadoes, Les indem- Carnaval de
será tornada en acabar-se el cura
nasse' -' us ungen 6r,8' 5o neSSeteS•
a tots aquells que no hagin deixat
— Es fa avinent suc han comeneat
El Comité Pro-Carnaval ha corod'assistir a cap classe.
a exnedir-se, a la Secció de Finances
plimentat l'Honorable Senyor Pre•
heil
Aprendre d'escriure la nostra
de l'Aiuntament. len planees i controls
sident de la Generalitat de Catalugua és un dense de tot catalis
ry, a treta nena Ile vehicles de sang i
nya per demanar-li. com en ame
Badalonins: no us deixeu perdre ln iciclete,. FI termini de l'expeclició acaanteriors, un premi pesqué sigui
aquesta ocasió que u> ofereix "Pabará el día 28 del mes entrant
concedit als concursos de la Rus.
lestra".
L'Honorable Senyor President hi
— Segons darles oficials, durant
ANRPSA
ha accedit, tenint en compte que
el mes passat es registraren en
celebració d'aquestes festes remeNoves
aquesta ciutat 84 naixements, 21 maFuncionad, cessants
Senta treball per a molts obrero i
trimonis i 79 defuncions.
diverses
especialment per aquells dedicats a
el
moviment
Durant l'any passat,
les indústries i comerços dels
Manresa, I; (Per telèfon). — Per
dernográfic de Badalona fou el seferents anides relacionats direct a
l'Alcaldia dhs comunicat la cessantia
güent: naixements, 948; matrimoaquestes tradicional; les'-mentab
als empleats i funcionad, municipals
nis 291, i defuncions, 692.
teS.
senyors iilena, Galobart, Alegre, Ei— En la darrera reunió general
ha
complimentat Si GaTambé
gueres, Eavcia, Planell, Coll, Villaordinäria de socis celebrada al Cen- clara, Cuides, Musitada, Serra, Badia,
tada Alcalde, el qual ha ofert tot
tre Catalanista Badaloní, adherit a
Riba i Isidre Trenchs, els quals han l'ajut necessari perque aquest any
Acció Catalana Republicana, ton nola Rus del Carnaval aconsegue:xi
deixat de prestar servei a partir del
menada la següent Junta directiva:
el máximum de Iluiment possibl°
dia
d'asad.
President, Josep Jalencas: ricei a fi que proporcioni al comerç
Cor es recordará, ei passat dilluns
Prats;
secretari,
president. Josep
general el benefici propi d'aquesta
Lluis Vaucells; vice-secretari, Joan tingué iloc una manifestació que 'hura
lenta tradicional i que es reflecteisi.
a l'alcalde unes' conclusions relacionaMinguella; tresorer, Joan Lledó;
per tant, en treball per a molts
des amb aquest aten.
comptador, Josep Tafunell; voca'n:
oh rer
- La Societat de Patrons Barbero
Pene Vigo, Joan Vives, Joan Perera.
Manuel Santi)lana i Manuel Bosoms. cel7-bra el passat dia 14 reunió general elegint nova Junta directiva. l'olí 11111111111;1111111111111111111111111N1111111111111111111111I11141
Sembla que aquesta nova Junta
elegit president el sensor Víctor Burdirectiva continuará l'impuls donat
riol.
al Centre per la que presidí el seEls fabricante, magatze
— L'Ajuntament ha publicas una
nyor F. Isfontplet, al qual es deu
en gran part el prestigi del nostre Ilista traient a concurs la installaci6 mistes i manufacturerg
de calefacció central al nou grup espartit a Badalona.
catali
colar, les obres del qual toquen a han de redactar en
— En unes obres que s'efectum
Ilurs factures. albarans
a la casa número 23 del carrer de tenme.
— ,k cta. amb rnotiu de la festa de
Santa Madrona. aquest mati, en anar
sant Antoni, ha tingut llos: la tradi- diri n'idee als e l ients de Ce
a obrir, un obrer ha trobat a 1 interior el cadáver d'un altre obrer. que donal benedieció 'dels animals. Per a
talunya
s'anomena lance Viana. de 44 anys. aquesta nit el Gremi de cansaladers te
promet
hall
qUe
nrganitzat
im
gran
ha
estas
proMort
110111 Creu que la
ksser molt concorregut.—C.
'halda per uti atac cerebral. — C.
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Un tracio, coragrc al
argontInd - urifill aii
L'activitat a Ginebta

)1 Una vetllakran

El Consell s'ha ocupat de la
qüestió del Chaco i del Sarre
UNA CONFERENCIA DE MADARIAGA
SOBRE EL DESARMAMENT
El Con,ccli de la S. dc les N. ha
fingid dues sessions secretes; per: de
T y rument impo r tant no hi ha hagut
res. Fora d'un dimPil'essions 50re les greus qüestions que ilion de
decidi r , s'espera rarribada de PaulBoncour i John Simon.
Madariaga ha donat una conferhCiJ sobre el desarmamem, en la qual
ha explanat amb prceisió les raons
de la lentitud amb proccdeix la
ConferZMcia. atribuint la responsabilitat a l'agitació dels diversos naciena!Lenes.

3Iadariaga, com Boles i Politis, qued a co,,, un dels grans orgaititsadors
de la Confer,'-n.-ia.
Ginebra. 17. - El Consell de la
Societat de les Nacions ha celebrat
avui tres reunions.
Una de secreta, a dos quarts d'onze
del mati: ura altra de Pública, a dos
, al- t.; de dotze, i una tercera, de secreta, a dos quar:s de s's. Totes elles
han estat presidides pel ministre polonés de Negocis Estrangers, Sr. Beck.
En elles ha estat representada Espanya per l'ambaixador a Par', ser Y o r Madariaga.
La primera reunió. del Consell
dedicat quasi per complet al nomenament de nous mernbres de les Comissions tecniques.
Després dura discussió, en la qual
han intervingut el; representants d'Espanya. Portugal, Franca i Polónia, el
President del Consell ha encarregat al
secretari general la presentació d'un
estudi sobre la composició de les Comissions de la Societat de les Nations.
La sessió pública ha estat dedicada
a la lectura i aprovació de diverses po
relatives a Fassistincia als es--nècies
trangers indigents.
En el transcurs de la sessió secreta
de la tarda, el Consell s'ha ocupat del
conflicte del Chaco.
Consell de la S. de N., despees
d'haver confirmat els poders de tots
els membres que componen la Comissió de govern del territori del Sarre,
ha estpu:at que la duraría d'aquests
namenaments haurà de cp•edar subordinada a les disposicions contingudes
en e Tractat de pau, el qual preven
que al Sarre tan aviat com sigui posat en vigor el nou règim quedaran
s e nse efecte els poders de l'esmentada
Comissió de govern.
Per indicació del senyor Massigli
el Consell de la S. de Y. desprès du
retre homenatge a la memòria del senyor Painlevé, antic membre de la
Comissió de Cooperació intellectual, ha
confirmat el nomenament del senyor
lierriat, com a successor del senyor
Pa:niev é . per un període de cinc anys .

El discurs
de Paul-Boncour
(Ve de la primera pàgina.'

Franca no concep-afegeix acuestes enteses com a cosa tancada, sinó que tracta d'ampliar-les
constantment sobre les malles de
la xarxa de seguretat, encara imperfecta, però que els resultats dels
últims temps fan entreveure una
ràpida millora.
Terminó dient que en tot moment s'ha procurat el manteniment
intacte de les bones relacions amb
Polemia i la Petita Entesa, i que
Franca treballa sense parar amb
vistes a minorar les seves relacions
amb Itälia, Rússia, els Paisos
Turquia.

El comentar de "Le
T emes"
París, 27. - "Le Temps" consagra el seu editorial d'avui a fer un
liarg analisi del que anornena "volta a Europa" lela aliir pel senyor
Loncour al Senat.
En acabar •aquest estudi, "Le
Temps" diu que de l'exposició feta
pel senyor Boncour resulta que
Franca continua essent fidel a la seca política tradicional de pau i de
c ,,cperació internacional.
Si per falta dels altees calgués de
renunciar a la seguretat internacional després d'haver-ho intentat tot
per a afirmar-la , no li quedaria a
Franca altre recurs, cont indicà el
ministre de Negocis Estrangers, que
Preocupar-se de la seca premia se-

designant com a adjunt pel mateix
c s Pai de te mp s el senyor Juli Dantas,

president de l'Academia de Ciencies
de Lisboa.
L'establiment dels 'asirla
Aquesta tarda tornat a reunir,
sota la presidencia del delegat espanyol
senyor López °tiran, la Comissió encarregada de Festudi de l'establiment
dels sirians a l'Irac.
la reunió ha estat dedicada a l'estudi de l'informe del Comité que ha
de presentar-se al Consell„ amb assis:encía del delegat del Govern de
l'Irak.
La conferencia de MadaHaga
Ginebra, 17. - Aquesta nit, con,
hacia estat anunciat, ha dona, una
conieremia a la gran sala de Reformes l'ambaixador d'Espanya, senoor Madariaga, sobre el tema "El
que els nobles poden esperar de la
Conferencia del Desarmament-.
En nom de l'Associacin "Fórum",
organitzadora de l'arte, ha jet la ore.
sentació de l'orador el cronista de
la Radio Suissa, senyor Suez, el
qual, en termes elogiosos, ha Iracat les diferents etapes de la carrera del senyor Madariaga.
El senyor Suez ha afegit que un
deis secreto del gran exit assolit en
el terreny internacional pel senyor
Madariaga és l'ha v er tingut sernpre
la íranquesa de les seves convic-

honor da Blasco
Ibithez
París, t7. - Al gran amfiteatre
de la Sorbona Ola celebrat aquesta
com s'havta anunctat, una solemne vetllada organitzada a honor del
novellista espanyol Blasco Ibäflez,
organitzada pel Comité Franga-Espanya.
Ha presidit la sessió el professor
de la Sorbona i director d'Estudis
Hispinics de la Universitat de París, senyor Martinenchi, al qual
han acompanyat en la tribuna presidencial el ministre conseller de
rAmbaixada d'Espanya, Sr. Aguinasa, que portan la representació
de l'ambaixador; el cònsol general
senyor Prieto del Rio, el vice-president de l'executiu del Comité Eranca . Espanya, que representava el president del Comitè; ex-ministre senyor Roustand, el secretari de l'entitat organitzadora, senyor Campo. i
l'agregat cultural de l'Amhaixada espanyola, senyor N7ifias.
A l'acte ha assistit una gran concurrencia.
El senyor Martinencla ha fet un
estudi de la personalitat del gran
escriptor esnanyol. amb abundants
(Jades biogrfiiimies i critiques.
Despeé, el senyor Milner ha parlat s obre "Records de Blasco Ibafiez".
A continuació la massa coral rle
la Universitat, dirigida pel mestre
Elosegui, amb el concurs del pianista Henri Collet, del violinista Aghazariana, del violoncelfista Montiel,
de la cantant Morera, de la bailarina
Dispar hube, i la soprano Maria
Cid, executaren canc, , n, nopulars es.
panyoles i obres del; niesilles Granados, Perelló, Palau, Costa, etc.

cions.

Després el conferenciant ha pujar
a la tribuna i ha estat acciet amb

una gran ovació.
El senyor Madariaga, després d'ad.
vertir que aquesta nit es limitaria a
exposar una opinió purament personal, ha començat la seca dissertacié dient que no comparteix les
idees deis que creuen que la Conferencia del Desarmament ha iracassat a causa de la seca lentitud.
El problema del desarmament és
lent per dues raons: primera, perque la maquina internacional de Ginebra és lenta per definició i perque
amad bu exigeix el respecte a la .50.
birania nacional i al principi d'una.
nimitat.
Cal tenir en compte que Cl problema del desarmament, ultra ésser un
dels mis complexos, es troba íntimament lligat als prejudicis nacmnals.
Per que volem el desarmament?,
es pregunta a continuació el senyor
Madariaga.
Perque els arniaments san massa
cars: arnb els rèdits de les qbantitats
despeses en un sol any pels Estats, la
Societat de Nacions tnidria assegurada
la seca existencia per una colla de
segle,
Volenl el desarmament, a mis - ha
aiegit perquè els armaments preparen la guerra, però el problema del

desarmarnent no es planteja en termes
absoluts, sinó en termes relatius.

Cal no oblidar que els armaments
han estat i segueixen essent instruinents de força, i per això cal arribar
a la implantació de la pau moral, en
oposició amb l'anarquia imperant.

Una unja aèria
Berlin-Varsòvia
Varsòvia, 17. - Una Delegacid del Govern polonés i reptebentants del Govern alemany
han celebrat diverses n'Itereneles per a estudiar les qüesNorte del tràfec aeri entre tots
dos paisüs i la creació d'una
línia diaria Berlin-Varstivia.
Ntirebvia. 17. - L'Agència
rifiltiosa Iskra anuncia que els
representante del inntisteri
l'Aire alemany ban establert
amb el Govern polonès un propele d'aeord, en virtut del
qua: la !fija aéria de Varsòvia
Berlin que s'obrirà molt avjat
al servei, sera explotada en colatí per les Companyies alemanyes i poloneses de navegaciú
aéria.

'El Govern italiit
pren represàlies

guretat.
Ningú no té el dret de posar en
dubte que la Nació francesa estigui
f ermament resalta a complir en
aquest cas enèrgicament amb tots els
" 0 r. deures envers ella mateixa.

Roma, 17. - A eoneeqüencia
de los recents mesures duaneres adoptados pel Govern (ran cita, que restringeixen bastant
les exportadons italianes a
Franea, ja sotmeses al sistema
de, eorilingents, especialibent e»
allO que AS refereix als productos aurfeoles. el Govern italiä
sita vist obligat a contestar
mitjançant l'adopció de mesures
do protecció per al mercal Ha-

Paul &motor I John
li men, cap a Ginebra
Parí«, 17. - Ahir a la nit sorti
en direcció a Ginebra el ministre
de Negocis Estrangers. senyqr
CO M , per assistir a les deliberacionx
del Consell de la • Societat de NaCiOn S , el qual es reunira del-ea a la
tarda. En el nuteix tren ba-sortit
també John Simon.

Degut a alió, han aparegut
a la -Gaceta Oficial' uns decrets que estableixen contingente per a cerio productes
francesos i augmenten d'upa
manera eonsiderable st.v tirelg
per a les Ilirencies d'importació
d'un cert nombre d'altres produeles procedente de l'esternón'
pala.

lla.

El seisme de l'India ha
causat dos mil morts
Calcuta, 17. - Segons informes recollits pels corresponsal; de l'Agencia
Reuter a diversos llocs de les regions
sinistrades, la darrera ecaluació
les victimes del seisme que ha devas.
tat el nord de 'India és de aq•Jo
morts i mes de to.000 ferits.
A Muzaffarpur, provincia de Biliar
el nombre de morts excedeix de 300.
La policia, ajudada pels habitants
que han resultat illessus, es dedica a
prestar socors al; ferits.
A cada moment es produeixat i.,:ceses de gran dramatisme, i sán moltissimes les mares que tracten de trobar entre les rimes llurs fills desapareguts.

1-..b.s P ita l está P'e dr f,rits,
ronfusió is emnrine: e's tretges
impotents per atendre asti, eqcaz'a
tots els icen; que hi són portats.
Segons els informes que s'han rebut fins ara a l'Oficina de l 'India, ci,
Londres, relacionades amb el terratrèmol que tants danys ha causal, entre
les cictimes del seisme neu hi figura
cap europea.

L'explotació dels ferrocarrils italians
Roma, 17.-EI presiden( deis
Camine de Ferro de l'Estat
d'Austria, general Vaugoin, ha
marxat, cap a Florencia despees
d'una curta estada en aquesta
capital, duran l la qual ha dis
cutit certes qüestions que interessen Italia i Austria, i ha
estudiat, de mes a més, la forma que es descabdella l'explotació dels Camine de Ferro jtalians.
Durad el seu vialge visitara
la nova Inda electrificada Euritmia -

Ratificació de l'acord
comercial greco-turc
Alertes. 17. - publicat
un der ret ministerial ratificant
l'acord comercial greco-turc,
que entrará en vigor el dia 1 de
febrer vinent.
El ministre d'Economia es
traelladara molt aviat a Ankara per tal d'estudiar les modalilets 1 obligacions que es deriven del Tractal.

Tres-cents morts en una
catàstrofe ferroviària
a la U. R.

S. S.

Parle, 17. - Comuniquen tic
higa al "Journal des Debats"
que oua produit a la 1. II. S. S.,
prop 110 Slalingrad, una catástrofe ferroviaria, en la qual,
segons noticies de l'esmentat
peribdie, han resultat mas de
800 persones martes o greument (anides.
Afegeix "Le Journal des Bebath" que (s s interessant fu','
Mal'el11' que, seguns tufarinschane robarle» de Ilign. el tioveril de Shiscou ha probibil
la pernea sovietira publicar
inforniarions i titule sobre
aquesta ralfisliofe.

La situacici angusdosa d'Austria

Suvich va a conferenciar
amb Dollfuss

Les negociacions por solo.
icionar el conflicto
'1 . del Chaco

Una 1 Romania
st amica a mitgaa
81 rearmo els ROOM SI OPIMO
~N simple: er afer, ea.
fusecisk, obris insOorInnte mire 04
sos, res *e ha sumid, /Vd
los
*lid ese ti nierei, a la M'ira le
llago Arista oso odril iMff fali
041 Ame Rommis cm té cOv$ • gafo.
Nom pele Tihsleser, coikdandor 414
Doses i sortosidor M'Irle la eull

-*litiga,

Buenos Aires, 17. - Ha arribat el sots-secretari el minjaleri de Relacione Exteriors de
antirruitiossirta.
l'Uruguai, doctor Marques, a fi
De In al Poi» Chigi 816011 anwit
de negociar un Tractat comermolestos Per la inf ilattin bitierigold•
cial argenti-uruguaia.
PROTESTA DE
Prossegueixen a la CancelleEL
R0024, 17. - El tractat d'amistat
ria les negaciacions per a la
Ralo-romanas, que hacia estas renoLES MESURES
solució del conflicte armat del
vat per terminis de sis meso renoChaco.
sorolloses manilestacions durant les.
Han corregut ntolts rumors sobre la
tidament, la vigencia del qua] expiEls delegats de la Soci. etat de
tada a Viena del sots - secretari itavisita de Surick a Nena, esPeeialmod
Nacions i de Bolivia s'han en- ra aviat, no sera renovat sonata
la de Negocis Estrangere, senyor
considcració que coincide," amb la
segada.
trevistat amb el ministre de
Sucich.
praincia a Viena dele minisfres
Relacione Exteriors.
Amb tot, alza no afecta a lea reProtesta a Berlín
Finances i del Comer; d'Hongria, d'un
lia sortit cap a les Illes Orlacions que existeixen entre els dos
alt diPlornatic austríac resident a Der.
El canceller Sr. Dollfuss ha cucar- cades la inissió científica arpaisos, com ho demostra si tractat
lin u d'un deis seereiaris polities de
regat al ministre d'Austria a Berlin
gentina que reemplaearts la que
de comer; que ha estat firmat reJohn Si111011,
que protesti davant el Govern del
des de 1933 es troba a l'Obseri Romania.
centment entre
A VICS, uíltiun taMbi IC OMP011yar4
Reich enèrgicament contra les mestsvatori Nacional.
despris Suvich a Roma. C0111 es Tes,
res d'excepció adoptades per la Poli
Oficialment es declara que
ddhue acuse valer tenir en conste tei altres Es--cíapoltideBvr
al Duc deis
els que estaven detinguts a lila
Un
tes les versions posada en circulació.
tats respecte dels súbdita austriacs reMartín García a disposiciú del
sidents a Alemanya. D'acord a eh
Abrazaos
el vi atge del sots-secretari d'Estat
Govt:rn federal per la seva parlid no por esser recluir a les modestes
aquestes mesures, els stibdits austriacs
Tarento, 17. - La Federació
proporcions dalla Tisis: de corte,ia.
s'han de presentar, sota pena d'expul- ticipació en el recent moviment
Feixista lime decida eregir en
subversiu, n'hi ha 22 que han
Suuich arriba a Viena en im deis
sié. abans del 20 de l'actual, a la poaquesta ciutat un monument,
estat cnatriats a Europa; 44
tnoments rn,'s crities de la situada
licia, proveïts de Iltirs passaports i fer
nacional a la memela del Due
que han eitat portals al sud
una declaració sincera i Ileial relativa
austriaca per la foro evidcrif del nadels Abruzzoe,
a llar religió, llar, origens etnics i de l'Argentina, O deportats al
r.istne en correlació a una mierra del
Perú. A MartIn García encara
llurs opinions politiques.
poder de Doll/ass,
El Govern amtr ac la de- queden 6 6 detinguts mes.
Si I:o direclament almenys Per les
Amb gran activitat es prosdecisions que es podron saber pels corogació d'aquestes mesures. tenint en
spguejxpp les negoeiacions encompte que són contràries al firet de
nzunieats ofieials de Viena, no sed
caminades a la soludó del congerts i n l'establert en el Tractat ausd'establir (l uido finura esta' la
flicte del Chaco.
tro-alemany, tire garanteix als sabdits
finalilit del viatge dr Suvieh ter conel
A darrera hora es reben inAlemanya
austríacs que resideixin a
ferenciar amb Doll/usa.
formes segons els quals Bolfv¡a
règim de nació mes afavorida.
estalla disposada a acceptar un
DE BARCELONA
Roma, 17. - El sots-secretari de DestItuclO d'un heimarmistici amb desmobilitzac16,
Negocis Estrangers, senyor Suvich, wehren
sota certes condicions.
ha sortit avui en direcció a Viena.
El minero Starhemberg ha anuaBoza al N« Mío
Ha este publicat un decret
a Tobjecte de tornar la visita cine
ciat qite el senyor Kuhaezeck, que
convocant eleccions, que se cel'estitt passat lis el . canceller Doilhat a estat nomenat cap deis lieinlebraran el dia 4 de mare vtARA TERCA ALDO 11111ÜBENI
nverhen de la Baixa Austria, a conseluso al cap del Govern italià. seneet per a cobrir 17 vacante
PER E. O. EN TRES REPRESES
qMmcia de l'assompte Alberti. ha
nyor Mussolini.
de diputes i 15 de regidors,
,tat també destitult del (lit arre:,
Circula amb insistència el rumor
BARRANCO OBLIGA A ABANd
aquesta
capital.
que els elements -nazis" austriaca
Irr haver-se comprotat que aproHa estat signat un C.onvenl
DONAR MESTRES A LA
nadouna
a
de
dedicar-se
negociacions
amb
els
baca
les
rebut
ordre
han
comercial entre l'Argentina 1
QUARTA REPRESA
nal socialistes.
intensa propaganda, i a dur a tenue
Bélgica, en el 'qual s'inclouen
No tenle= el gust de emulen. perestipulacions sobre canvis i
sonalment Titaliä Aldo llenaban, rd
desblocament de cabete.
El Duce assenyala
Canvis en la marina
tan sola per referèncie s. Anit, pera,
el perill groc
lgnasi Ara, era sin tenia reneirree
japonesa
de fer-nos-en la presentsció. I (Italia,
Boina, 17. - El periúdie "Il
LA
CATÁSTROFE
DE
Toquio. 17. - El vice-alini- Popolo d'Italia" publica en el
per la ova banda, havia de trobar
L"EISIERAUDE" FOU tumbe la manera de demostrat-noi
rail Koicliisiotawa,_ comandant
seu número d'avui un article
de
Xin-Kiii,
el notable pugilista aragonès es
th s la piara naval
del presiden( del EmIsel l , eseril
DEGUDA A UNA TEM- que
reemplaçarà uI ice-almirall
trotan en canal de la seva total
rer a tina Agencia americana.
'Unkftyo Shikato, cap del quarPESTAT:
recuperació.
¡No sembla sisò una
sobre el perill grec.
ter general de l'aviació naval.
cosa que no podia correspondre a
Duce asseriyala la neeesEl
París, 17. - Amb caràcter aquesta finalitat? Dones be: els teta
.'aquest substitun a el vice-almi- sitat d'establir una Europa esoficial s'anuncia que la catase ens donaren la ral>, Ignaei Ara no
rall Matsuyaina, sols-eap d • Estretament
unida,
en
la
qual
trufe de l'avió "Eineraude" fou
tal Major naval. que fa poe va Italia exerceria el paper d'agent
tingué anit, en rima Meriabeni.
deguda a haver-lo sorprès una Thome que necessitava penad ami
dimitir el cärree per raons de
initjancer entre Europa i Asia.
terupesta
quan
es
trobava
que la Boa forsalut.
deixés ,
1.600' rnetres d'aleäria.
ma er mis mirada que la que paEn virtut d'un acord que ha
Una nota contra la Comis- estat adoptat pel Govern, els loa en el sen darrer relata arab el
Per reemplaçar el capità
lances Free. Menabeni, el seil adsió del Sarre
funerals de les victimes de l'aoversari, pugilista petit, de complexió
Eden
Sarrebruck, 17. - La Lliga, cident ocorregut a l'avió "Eme- atlética, que innocentmeat dozava la
ratide" seran costejats per
pro Justicia económica, orgaLondres, 17. - Scgons el
batalla perquè *eme que arribes a
l'Estat.
clararnent
hut za ció de.
"News Glironicle", als duele
La tragedia de l'avió "Eme- donar-se'n compte lee represes de /a
l'acció de la qual ha
g...vernamentals circula ninh
Huila anessin reduint-se fins al ten
laude" ha causal pregona amoestat assenvalada repetides vegran insistencia el minio!' que
punt minim, acensegul aquest procid
a
l'Indo-Xina,
on
s'ha
degades, ha dirigit al Consell de
Lord Stanhope. sots-secretari
que
clara', avui dia de dol per la pòsit. Ara, amb un contrincent
la Societat de Nacions una nota
d'Estat al ministeri de la Gue r
combata dintre de la seva
mort
del
governador
general,
que
constitueix
una
violenta
re-ra,seádigna(persubel luxe de demostrarel qual, com ja es sabut, anava tat, es permete
(misil Orla contra la Comissió de
tituir el capita Eden, en la
nos novarnem teta la variació del
a bord de l'avió sinistrat.
govern del territori del Sarro.
Sots-secretaria d'Esta( de NeEl President de la República sen joe; contrar l'advereari amb- una
gocie Estrangers.
i el del Consell han trames re- facilitat extraordinäria. mantenint-to
mi as.
El calvari de Xina
presentants als familiars de les a radia emprant solament la
.nn•---..•-•-•••••n••nn••nLondres, 17. - A l'Agenda victimes per tal de palesar-loe quema, colpint-lo en toses poskions,
a la vegada que els seus cops vaAtemanya nazista
llur condol per la catástrofe.
Renten Ii comuniqueu de Periessin, ara en croxet, acida en
pel
Departament
quin
que
s'Int
repelit
una
vioEl
diputat
Berlín, 17. - S'ha publicat
del Sena, senyor Pernio, ha percut", mis tard en directes, ete.,
lad()
del
territori
xinès
per
part
que
Ireball
la /tova Carta da
fon el joc que Ara exhibl abans
anunciat una interpellaeió al
de tropes nipones i manxtis
tioniencara a regir en el mes de
ministre de l'Aire sobre les cau- barre l'italià pel compte dehnitin. A
(piale atacaren el Pas de
les
de
la
qual
en
virtut
Inaig, 1
ses i responsabilitats de la ca- la tercera represa Ars, en decidir
I ung Meo Su.
queden suprimits els contractes
tástrofe de l'"Emeraude" i so- tnultilicar els seus desplaeaments 1
Els invasors pretextaren que
coUlectius de treball, ei dret a
bre les mesures que s'adopta-, en trametre un croxet d'escruerra a
e/1 el poble proper hl havia el
la vaga i a 1 lock-out, aixi colo
ran perque ele transporte serio la barbeta, arnb tanta efectivitat, Mequarter generál da la divisió
l'arbitratge:
naheni romangué a terra per mes
ofereixin mes seguretat.
xinesa amb fina hostils per al
Alb tallers on lii baui Illea de
Als cercles aeronäutics es ternes que ele dei segons reglamenManrukuo.
20 obrers funcionará un Conrecorda que l'avid "Emeraude' taris.
sell de confiança per ti decidir
reunia excellents condiciona i
En l'anterior combat, que per a la
Dos caps del moviment
tots els problemes i qüestions
que havia efectuat sense cap majoria dels assistents era "anal.
que es plantegin amb remetió al
macedònic s'escapen
contratemps els trajectes Parísmatx' el que mes ets interessatreball, i s'especifica ele casos
Sofia, 17. - Dos capa del Dakar, en 24 hores; Paris - Co- va, tingué un desenllaç no inespede responsabilitat en que s'inmovitnent macedònic, els se- penhaguen, en 4 hores 1 mitja;
rat, pecó si un sic massa prematur
corre per part de patrons i
nyors Chantenov i Glavinxev, París - Alger, en 6 horca, i Paper tal de complaure tothom. Barobrers en l'incompliment de la
set
i
rle -Londres, en una hora
han aconseguit escapar-se del
ranco eixi vencedor d'una manera
nova hei.
camp de eoncentració de Can- minuts.
clara, sense apellatium de cap mena.
Havia estat construït a 'ro- Mestres tan sola pogué evidenciar
lovo, a despit de l'estreta vigiNoticiar!
tosa
i
portava
tres
motors
de
lancia a qué estaven 80ln-tesos.
que encara és "comingman" que
Berlín, 17. - 1.1 ministre
550 malle.
Aquests senyors havien estat
tot just s'albira. La Iluita sempre
senyor Goering es prupusa dol'esmentat
mitro
confinats
a
fou favorable a Barranco. Agitest.
nar una prolecciet especial als
després
d'itsser
detinguts
per
la
de bell antuvi, amb una bosta que
!catres alemanys per tal (ni/cerotes inacedünies. Propaganda per la coro- s'afiançava per moments, amb una
polieia
als
filtrar-los l'esperil de la revoLa pulida practiett aetivA
nació
de
Pu-Yi
mes gran que no la de
variació
lució nacional-sucialista.
gestions per tal de detenir noconsuetud, ensems que amb una deBerlín, 17.-El nombre d'advanient els fugitius.
Xang-Xttn, 17. - Es come- mostració de n'entes& i contundeneidents de circulació ha minvat
ten a milions les proclames i cia, fa: que Mestres fa quasi semconsiderablement a Berlín duUn missatge de Balbo
els anuncis que vinien pupa- pre marica entera, a la vegada que
ran el mes passat, a C011berant-se arel) gran activitat per els cops del seu adversari atenyien
a la població de Libia
qüüicia de les energiques mesempre el seu objectiu . Mestres, el
17. - El non gover- tal d'ileso". distribults a la Hansures adoptades per la policia
nedador del Club Natació Barcelonador de la colònia, .ntariscal xúria i l'estranger, relacionats
contra els automobilistes que
valBalbo, ba lietneat a In població amb la prochimació del princep na, en aquest combat, and com
circulaven sense permite i congarment es diu a la deriva. Amb
pu_ Vi eorn a emperador tic la
una
proclama
de
entuben)
retra els qtte portaven exces de
una tictica molt reservada i lenta.
cordant l'obra dele seus prede- Manxúria.
velocitat. En el mes d'octubre
Mesen es baralli sempre no al
La cerimánia, que a cada inoressurs Volpi, De Bono, Bailobi llague, a Berlín, 2.106 accicentre del ring, sinó prop de les
gibo, sota els guate Libia va ment es vol revestir de mea
dente. En el mes de desembre
un joc
veure florir la civilitzarió i el esplendor, ha eslat ajornada eordes, per no posseir
nomds n'hl hagud 1.608.
bil de carnea, ni teme« la variació
benestar. Declara que es pro- fine al dia 20 de l'actual.
auficient en la ova guirdia, perquä
El .nonibre de ferits en ocposa seguir el ea mí d'aquells i
Barranco no connectis amb ele out
tubre, do de mes de 1.000; en que el sen govern será sempre
de
mordiera cops, D'aquesta manera,
novembre, de 800, i en deSern-- el goaern de la justicia romana. Un discurs
exceptuant
alguns moments en que
lire, de 524. En el titec de dela
Iluita
es
deacabdelle ea cos •
sma y e, el nombre de uuiusiI s per
Mao
senyor
Londres,
17.-E1
rècord
aeri
nou
Un
aeeidents de eirculaviti s'ele\ a
cos, Barranco bola campee a la dieMami, 17. - L'aviador Miles Donald ha pronunciat a Bethaln
ja a la tercera represa, ta
a 21.
ha establert un non record del Harbour un llarg diaCurs en
croxet de dreta ida aterrar Meato(
una reunió electoral d'aquella
mut de velocitat per a ['n'ion$
per
vuit
segons.
monoplane de Guises, en un re:. circumscripció, en el qual ha
Er. el round següent, després deta
defensat la política del Govern
corregut de 100 quilòmetres.
cisne bastant sever, el defender del
L'Pstnental aviador ha ro- nacional, però l'enea ter ni la Barcelona obté per abandonar, abata
bad, molesta distancie rt una mes petita allusiei als assurepde fer un nou « plongeon", q ue Oro‘elocitat de 338500 quilbine. le» exteriors.
Oi tecla 1 Linguiphone
El primer. Ininielre ha e,tat bablernent hauria estas definitiu.
tres per hora, betteill nixi el re.
En la resta del programa, Noto
Ilatoalona: marl el n Menda, 2
l' o rd eslahlerl, el 22 de mala de aplaudit eu alguna passatges
vence Arnau, per punta. Littier g
Badalona: cari ei del Lleó. 87.
rally pasea t pel trances Del- del seil discurs, pele tumbe
Montero, 1 Marón a Fernando,
rnotte, que havia aeonseguit una lana prodifit algunas moslrell
Sabadell: playa Galän i Garcla.8.
tots do, timba per punta.
veloeitat de 333700 quttbmetres de desaprovació 1 die/entes in: correr F. Maciä, 5.
terrupcions.
per hora.
Manresa: plaça }lila 1 Pol, I
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"La Isla de las Almas
Perdidas"
Pileaihtltlfit
C611SeUrn
Si no fos cosa ja sabuda—i sovint lamentad* i fins discutida pels
cineistea, digstem-ne pus per dir-ne
alguna cosa, en "La lila de les
Animes Perdudes" es demostra la
superioritat expressiva de la literatura sobre totes les altres formes
d'art representatiu. La imaginació tia
necessita per fixar la fantasia Inés
que paper i Ploma; aer alfar/be-la,
rea rtie'S que fa linprernta. 1 en el
pulsee imprès caben tots els atan%
de l'univers. Pera, quan velen, :aaterialitzar, és a die, eatterioritzar les
imatges que la Petra impresa creava
en la imaginada, del lector, les dificultats van acumulant-se arriba
un moment en que la maquina de
realitzar perd una dent i tot comenc a de treballar en buid in'.erinina-

blement
I no obstant aquest perill, és una
dèria dels directors la de fer amb
miquines all6 que cla autors de gran
fantasia han fet amb idees i precisar amb fig— es alta que ells han
suggetít en Itttatges. Val a dir que
la cosa és temptadora i que val la
pena de desaiiar-ne Mts tic pernil&
i totes les dificultats. Perä també
ala de tenir en compte que molt
dificilment, per no dit que sigui impossible, s'arribarà a realitzar de
manera precisa, si no perfecta, elle,
que tan fàcilment unes paraules havien evocat en l'esperit del lector
cl que és més dificil encara, substituir arguments i teories per imatges i paraules-1 en dir paraules
voleas dir les que es poden usar en
un diàleg i no les que es pronunciarien en una conferencia.
De tot aix6 resulta que els filme
treta de !libres d'imaginació, i especialment si aquests tenen una base
mAS o menys científica, arriben al
cutat ata mf eyptaaibgkqjrdedülláekrats
talle amb la seva sola força espectacular, per?) sense la base dels
arguments que en el !libre sostenien
tot l'edifici. Això fa que qui no coneix robra vegi una acció deseannectada de la vide real perqUe 11
manca la teoria en què l'autor ea
hasava per enfilar-se per les br anques, mentre que el que la coneix ea
troha que 1-s molt mes dificil del que
es pensava portar a tina realitat
aible allä tan fàcil de dir amb guaIre paraules i tan flecitment creat en
la imaginació amb tots els detall,
un cop llegida la descripció.
Aquests són els esculls que han
trobat el director Eier Kenton i ela
espectadors del film tret de "La lila
del doctor l'oreen", la fantasia científica de H. G. Wells.
Wells ens explica en la seva novella com el doctor Marees ha aconseguit per mitji de la cirurgia fer
easer d'aparença humana amb els
rnimalo Inés vatiats. Es a dir, éssers
humane; trimestres que recorden la
seca procedencia tot i a primera
vista semblar bornes monstruosos.
Llegint robra, hom imagina aguaites
creacione, la sera forma, les seres
proporciona, els smis gestos; peró
en trobar-se que abre( cal fer-ho tangible comencen les diticultato i, a la
lócnioa que realitza tot el realitzable,
cal associar-hi la coliaboració de la
voluntat aliena de veure-ho realitzat
Fa; a dir, que cal novament recórrer
a la imaginació de l'espectador, cura
en el Ilibre, quan ja se n'hi ha donat una de tota feta. Això posa el
rcalitzador cn una situació difícil,
mensa si l'espectador comprensiu —
junt amb el simplement imaginatia — es posen aviat al ritme de sagnesga, volgut per afegir ens allò que
tal per completar les imatges, hi ha
espectadora que no poden collaborar,.
no percute vulguin, sine unes vegades perque no saben que seis demana i d'altres, les més, per insuficiencia imaginativa, malaltia que
pateix a casa nostra un setanta-cine
n vuitanta per cent dels adulta

En el film de qua partem, el director sha acostat tot el posta& al
que el lector de Wells podria &sajar. Tot el possible perquè fealitztr-ho foca del paper la tinta
(ll est a i iHustracions) no està encara a rabast del cinema fet PC'
sornes i Adrice de caen i dssos.
Els adaptadors, pera, es ~baten,
ultra aquesta dificultas material, amb
una altra d'ordre sexual. t'as hacia escrit la sena obra com una pura
elacubració cientlfica i no va sentir necessitat de ficarAi dones, El
cinema, pecó. necessita el "sex-appeal" migue Es una de lea seres
armes mes poderoses, l aleshores
l'adaptacia cinematogràfica portas
dues modificacions. El doctor 4oreate d'una pantera en fa una Ovas
i té la idea dc prever Si ha aconsegu it , ami) la forma, infondre-li
sentiments fernenins. Mes 'rd, en
arribar la promesa de Paticer, tindril la idea de veure si eh eeUs
monstres es comporten realment
com a veritables }tomes. Naturalmete que si el primer experiment
es realitza en un idil1i entre Parker i la dona-pantera, el segon provoca el drama, i ea un dels ressorts
de la catistrofe, La catistrofe ve
amb la regressió dels moneares cap
a la bèstia i arnb la venjança horrible que prenen del doctor Mo-

reau.
El protagonista del film no és el
gran actor Charles Laughton en el
paper de doctor Moteau, ni Laka,
la dona-pantera, interpretada per
Kathleen Burke, ni Richard Arlen
en el paper d'Eduard Parker ni la
seva promesa Ruth Walker (Leila
Hyams), ni cap dels altres actors
El protagonista és l'atmosfera creada per l'acció 1 pels monstres, i per
aixa, Laughton, que en altres films
alto enclue tal, en aquest co traba
com ofegat per rambient. Un altres
que no fos ell lluitaria, es mcatria
j faria cares i gestos; cli, perla, augmanta la intensitat de l'acoló amb
la mena de placidesa pérfida de la
sena cara grossa. Aireó fa que el
film tingui moments d'una gran {oree pele que cormixert el libre, amb
tot I apartar-san, i ens demostra
la necessitat de llegir, Ilegir i llegir,
perrilla en havent 1/egit es pot apreciar melt millar el cinema, aquest
espectacle que algú voldria que en
fas el subeitot.
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Fox

Amb aquest film la Fox ens presenta, dirfem, una altea manera
d'explicar les coses, no molt dilerent de la corrent, però amb un
explicador. Aquest iš l'Amor, un
amor una mica ganassa interpretat
per I-larry. Langdon, que en.s canta
un dels seus treballs per engarrar
dos mortals.
Aguces, Lilyan Harvey i Len.
Ayres, passen per una serie de rat-

KURSAAL
AVUI I CADA DIA
PROGRAMA MONSTRE
La deliciosa comèdia musical de itel000lone Capitolio

¡A CASARSE
MUCHACHAS!

en rspnnvol, per Renate

Muller i Hermann 'nimio.

LA VIUDA QUEMA
EMOCIONES
1 en espanyoi, per Elvira
Noria, i la magna produrció en teenientor

LOS CRIMENES
DEL MUSEO
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alegre I Jovial. es des
mosto ra al t:leä
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ripecies abans no callen en braços
l'un de l'altre, perque resulta que
ell s'havia compromes, per encàrrec
del seu ancle milionari —una aposta— a casar-se amb ella, que era /a
criada de la casa, en la qual ningú
no s'havia fixat mai.
Excitat per la Idea del guany i
perque el sea ancle no li vol donat
mes diners, agaa la noia i la fa
posar com nova amb ajut de les
seves amigues —les d'ell. perque ell
és molt calavera— i I sencaionia al
fill del milionari (Citarles Butteravorth, molt ho). Pera la ra.aa alta
enamorat den i conquista aonele,
finalment, el nebot i tot.
Aleó va anuntiant- 1,, Amor, i
després passa, cosa que allarga una
mica lace ió, volent-li donar un aire
de. poesia entre ingenua i irónica.
Si Facció tirés al dret. ami, la seva
música i lea sesee canear>, aantnas
molt agradables, pode a éster un
film amb aquella trepidacia a que
ens tenen acosturnats, precisament,
tots dos protagonistes. Si no fossm
tan Infles ¡ tan agradab:es les **professores". pot,rr lambe haurien pagut eoHahorar a donar vivesa
l'acció. Perú comprencin perfecta •
ment que el direcau. David Butller.
i el fistätzraf no valastessin suprinvr
l'escena do la thea. Nosaltres tatapot no la suprimiriem.
A. FERRAN

LA MUSICA

SI velen divertir - vos vegeo e! vodevil
mes FI que Pra estar porun
neo!:

nes, incloenr el temps que es trjguj
en el transpon i collocaciä en els
"sets" de l'estada
Per tal de fer MéS completa
aquesta adquisició s'espera també
poeleir le; jotes vaiorades en
500.000 delers. Entre aquestes joies
hi ha el present que fati Napolea a
la seva esposa Maria Littisa en el
naixement del seo primer

ele beseelons FlIbtedene

sh•

1,1a tic t'Oil. .., aulb les
tilaclons niOs oinpUrailes I ntrevlile5
i sireiiii al
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CAPITOL
pchs Pailimns

el m es.

tre Jimit 3larient l'ello% sil la
seca taara arlIaluat per un pe
riode n'Izara) de dos n'esos, :e
la de (lanar concerts lt les Cilllitis
Suincin.
llos d'allí continuara pet navd
d'Europa: Estne( ! lin, Ifelving

horg,

Satalerhatia ttsmtli
Haltusladt , lavb , . Borges',
Sadciken.
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LILIAN HARVEY I I..a MO-

Quartet tener t daa nG(Iterts
d'Orquestra a la Cultural. —
Aquest tacs .lasaataria .fe Cultura Musical celebrara fres importan! i5SiITIA etotrerls. El primen, gut i i,,drit Ilste el dia 2:t.
ha esta! cairlial al Quarlat
',estela agrupa...tu l'amasas arren
del niiiit per las veces admirables nualitats interprolatives.

Els all res dos i!otteeres vo i a ti
fixals per Uls dies 21) i 31.1. (!it
els gua 1., precdrit sutil l'Oreliestra Filharmónica de Madrid,
dirigida per Eentinent mesan'
Pérez Casas. .‘quesla aJt iii
certs de l'OrguevIra Filhartunniert de Madrid (-tinstiluirat, (los
esdeveninients arlislivs per als
socia de la Cultural. a to els
comerla 110 eslacen inetnvas
el pla genera) del mire 193 3193 4. Sumes els socis de l'Associtició de Cultura Muslim() Liuden assisl ir als roan:cris ente la
dita Assoviiivió arganitza.
— Despres d'una estada de
dues settnanes a la nostra vitttat, de relorn de la seca Inurnee
444.11444444444+114444144+
nua
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la seva residencia de Malmaison, an
es retirà després (lel divorci imperial. Si el Gocen, fraile:y acepta

aquesta petició. tot haure d'ésser
lliurat en Cl terinini de vuit ¡ema-

NOTICIARI

Pf

DA. — "Mi dciii:ided - es el segon
fans arnerica de Lilia Harvey per
a la Fax. Es projecta al lit ola
En tina escena, particulartnent
una d'aquelles en qué destaquen
ines les ,malitat s de l'estrella de
toa, el, l'olmo,. "Ala pretenta una
exhibieia de modela; que seis* !lobte ha :175:1 de cridar Yate/trió dr les

senyares concurrenta
"Mi d-lardaa - i s nna de les ene:!&
delicioses comedir,. nensita ns que
I,ilian liarvey ha inte , pretat. i ulIra ella ens presenta tus repartiment de qualitat en el qual destaquen Le,' ayres. el nalant lave
amerieä: Irene Bentley, una noca
estrella Foz: Dixie Frances
jovenetes mis. de les quals solament hauretn de dir que foren ohjecte de nombroses eelercions almas
d'obtenir el seis paaer que posen
de Ilur
l'encía de llar sinspata
hellesa en aquesta lic 11 imita.
Charles Butterworth. el qual tots
recordaran per les seres interpretacions cämiques. Disté en "Mi debilidad" un nou exit, junt ami)
Harns Langdon, Sid Silvers
Henry Travers.
RELIQU1ES NAPOLEO N 1QUES CEDIDES PEL GOVEAN FRANCES. — La Warner
Broa, First National, está donant
Coels passos necessaris perquè
ver:i francas cedeixi per algunes
setmanes tes costases retienes napoleóniques per a ésser utilitzades
en e/ pròxim film d'Edward G. Rohinson titulas "Napoleó". A mes
Taqueases històriques vestimentes
faran cl possible per tal d'aconseguir
tot alió referent a les empeg
radritis Josefina i Maria Lluisa. En.
tre aquestes relíquies hi ha incloaes
els mohle que Josefina poma 3

El. REPARTIMENT DE "DO .k FRANCISQUITA" — Despees
de tres mesos de preparacions i
d'haver-los dimane aquest temps
mes a les mis exigents p7oves, la
Companyia Ibérica Films. S. A. ha
contractat definitivarnent els segeix un -lieef,teak - per al desdejuni de Richard Sarthelmes, los en
tot pum real. Nou cegades s'llagné
dr repetir l'escena i non vticoso.e
a beefateaks - fiaren fregits, i per
cert inatiiment. per-gut al capdavall
la millor escena resulta' la del prime!' "liecisteek-.
La gana de Barthelmess en ariapar al nove "beefateak a se li havia
despenas de tal manera que. sense
dir parataa i azul, gran calma, se

Fernpassa. Als estudis asseguren
que no havien vist tnai semblant
cosa. Natural/neto! Sortosament per
als artistes, no tots els directors
termes el gust del realisme ron, G.
1V. Pabst.
NOU "BEEFSTEAKS- PER
AL DESDEJUNI DE RICHARD
BARTHELal ESS. — Nom "beefsteaks - 1 Es impossiblea dir-es, pera
es recital. Aquest esdeveniment
es produi durant la filmacia de la
pellicula a :\ Modern Heno' ("Un
lierol modera"), de la Warner Broa,
First National. G. IV. Pabst, que
es el que la dirigia, volia que l'escena en que afarjorie Rambeau
giients artistrs per i representar els
papers que corresponen exaetawent

pel seu tipus ta:aa,lagia :un!, cl dcls
personatges de l'obra immortal "Doña Fraacisquita". nIta- ‚lastre de pac
temas C,/ Ir ti resmentada a.nnpanyia a filmar als estada; de la
c . p . A . a la Ciulati Unesl, prop de
Madrid.
San aquests artistes la senycr:e:a

Raquel Rodrigo, a la qUal els
t o rs de ia filsuacist, els senyur; lilas
Behrendt i Franceac Elia; i el senyor lean Gaitera director de la
part niesical, han convigut en considerar com la "Doaa Franciaquita" ideal i a la anal el Madi,: ha
tingut ja roportunitat dauttirar en
"Odio - pel seu talent, bellesa i ¡a-

ventar.

444444+44444 44+4444.44+44

BARR(MORE

HAY' S

.•

,

LOY

Homo. do ~actor exoopolonal, anda gran »MI de la roa-

ponaabliltat quo oalgolx el oompllmont «elote del dotare.
111111TRIP COLDWYN MAYIEN on mita d'uvate estrena
subvenciona una boca do pil st aviador por 'ALMO?. do

PALESTRA
elig lareameta aquel& film graMlio
Apreseeu-v6a a adquirir lea vostres («atilda.

LES ESTRENES

l3areeiont:"ZI otro amor",
comedia

en quatre actes,

de rape Sassone
Es realrnent una estrena? Es tracta mis aviat d'una rcfusa d'alguna
obra del maleta autor? Si no tos ¡sisa.
la aova cumédia de Saasune rosa una
mena de nite, aie extret d'u/eres dileretas. Lada escena, cala das, ens donava de bou cammeament la sensaciú
que ja Thavient vista, I endevinavem
sempre on amara a parar. ama sigui
que, ahramem, t'arruines, ni - les situacions, ni ta manera de portar-lea o
de dimagar-les, ita tema .es de nos,
ni que s aparti de as ,,,tgarnet. aataata falla de la mea:arfa, de na ,er
precisar l'origen tuet que teten?. 110
ens sorprema massa, ni ha de sorlerendre (hilen. No es ;23 ami) obres
aix
re
ptaitagcuiúe Sassone apuntalan la seva

LA 11114.111111 001.0011A7. EL
MES MILI. EN 0.111111111ENTA010. El. Mil PERFECTE EN
TIONICIL EL XII «RAYE1.1.011 EN ILLUIIIINIL010. EL
'
VES PUR EN 80

lot, un telas ailtneraoic per a au muralista. Es edhuc rar que Sassone, que

tant es deixa intluir i canturriar per
Benavente, no nhagi mes mes partd.
Benavellt, si mis no, ulmaria tret
motiu res a una guatas sermons hriIlants i per a mies triases agudes. Car,
en resana hora pot concia:ere case, al
través d'aqursta obra, una aaea alasllorigada, l'auto tau vol dir que els
rnatrimonis per interés poden acabar
VEGEU Al.

SALÓ CATALUNYA
' JOAN OLONCEIL
CO TEZ

ES

2ROAIMet-4-*
.iaIoqoc1,4çeq1aoI
Una vida de Lóits, en un ambient
d'osan/do! 1 frIvolitat
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Per al paper de Fernando ha estat
descobert recentinent el jove Ferran
Cortez, el qual, no hi ha cap dulue,
conquistara ben aviat les simpaties
del públic. Per al Pa pen de Matias,
ha estas contractas el senyor Manuel Vico i no considerern que calgui
presentar ni elogiar el celebras Antoni Palacios, que ha estat contraetat per al papen de "Cardona".
Dintre de poca dies comunicarem
ala ilustres lectors una sensacional
noticia refereot al paper de "Bertrana", per al qual cestas fent gestions per a tascar un importara contracte.
KAY ERANCIS PROTAGONISTA DE "EA allaNDANA-.—
"La mundana", té cota a protago-

nista nata de les més belles i intelligents actrius del llene: Kur- Erancis, que interpreta el seu rol da1nn
Brooks, la bailarina que, despres
d'haver gaudit per algun mur, de
les riqueaes i el luxe tae it proporciona un multimilionari de Nova
York amb el qual ha contret matra
nmommi i que l'acusa constannitent amb
la seca gelosia exagerada i infundada,
acaba descobrint que l'amor, l'amor
veritable sense traces ni subteriugis.
val niés que tate , les pedrea preist'
seo i tots els encisos dama vida
plena cle capricis.
Kap' Francia, George Pretil. dos
noins que. bastarien per ter triunfar.
q s, Ute no hiimgu
e t
més encisos que el del sen prestigi
d'artistes: persa "La mundana". que
ha ratas dirigida per Wr.hael Curtiz,
l'artista que ha realitsat tambe "Loa
crímenes del Musca" i "3o.000 años
en Sing Sula a te, a mes, grana
b
MineS arttstie s que la fan, juni
el valor dels seus alterares, tina
bona pellicula.
'PARECE QUE FUE AYER". —
El director John af. Stahl ha emprat
14 menos en el rodatge de la pellieula
Universal "Parece
("Only

irn.' a im'e-q ile (!sinterse
Yesterday") (nue

taifa per 93 estels i en la (mal intervenen més de amo extres; al cap del
repartiment van John Boles i Marga-

ret
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JA ARRIBA!
allb que tant esperen ele bar».
tonina: la inauguraol6 d'aqueo&
orgull dc ta mostea olutat.

El tenla, en el/ es, nu utatant, ira bus tenla de Malee e, suare-

i/

VUELO NOCTURNO
• GABLE BARRYMOR
j"-MONTGOMERY

TEATRE

o*
4 a
ten un amor apassionat. En aquesta
conclusió — o almenys en la que eón
els mes feliços — Sassone te illus-

tre predecessors.
L'obra — i pulsen aquesta éS la raa
que hagi catas exhumada — s'adiu
iorÇa al temperament de La senyora
Ladrón de Guevara i el senyor Rivelles. Atildas disten nasa be eis seus
daos d'amor i de desamor. Potser les
cienes que treuen int.s bé san aquelles
ea que es mostren 1/11 ltnitU
oreo, unes atencions ctudiades. Tots
vos hi posen una gran naturalitat, i
la senyora Ladrón de Guevara, de
mes a mes, unes actituds i expressimas molt escaients. Cal Boya tambe,
el senyor Thuiller, (lustre precisatucas d'aquesta naturalitat.
A lamentar, en caos:. una manca de

gust en la presentado esceiaca. Tan:
el despatx cara el sala ‚me ella present a san dues absurditats,
5 D. G.

Ibérica Filme, II. A.

RAN GALLAND
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"LA LOCURA DEL DOLAR",
FILM DE FRANK CAPRA . —
"La locura del datar" presenta un repartiment ‚jr primera linia Constaace
Cnnuninas, Pat O'Brien del qual recordem la seca interpretarle( en "la
primera plana"; Kay Johnson. artIsla
popularissima a les taules aham d'apataixer en el llene; Cavin Gordon,
els role secundaria, d'acord amb el
costum de Frank Cama, a mans darlistet de recomenda vilua. Quant a
l'argument, la erftica nord-americana
aplaudeix el sen autor Roben Riskin.
per l'actuant* * de l'entrellat i per 1'
mestria amb qué ha teixit sobre el
fons material d'una institució bancaria
l'impressionant drama de l'h o me que
lluita per salvar de la ruina agua
baten, que ha estat robra de la seva
vida. i rbonra de la 'esa llar, La direacia va a cirrec ele Frank Capra,
robra del qual ha estat anlandida en
"Dirigible", "Alas", "Svbmarino",
"Mujeres de lulo", Amor prohibido", • Is amargura del genevel Yen"
d'altres films Columbia. - I.a cinta
renté els decorats mas grans que fins

NOTICIA

R1

La Companyia de Merd Nicolan.
Aquesta companyia donara aquesta
setrnana dues representacions de "La
Pecadora", de Guiniera l.a primera
tindrá lloc ami al veapre, al teatre
Stadium, com a segona de les cinc
sessions organitzades per la Tertúlia
Catalanista, i la segona el diumenge
a la tarda, al C. A. D. C. I. Aquesta
anirà precediaa d'un parlament de
Domènec sic Bellmunt sobre el teatre
auasierana,
ara s'han constrult als estudis Columbia, i ha estat realitaaia a estil de les
obres de gran espotaele: mis de Loco
catres prenen part en les escenes en
que la multitud Icen frenatica al banc
Per tal de retirar llurs esta; cis.

"EARRI NINES. — Ruth Charterton, la gran creadora de "aladame X - . de a Sarah und son - , la veiem
de non en aquesta producció de la
Warner Bros First National "Barri
Xinas", en la qua l encarna la prota_,
per limme en el qual aa creure,
eada de la seca lar per un pare excessivament recte i dur, recollida per
una mala dora que fa d'ella una de
les mils clanes que es perden en el
fang infecte i repugnant dels haixas

ninéciu.nto
a rta .
. pa nnd'i ux

ba rri s

es una obra i,nmoral, tot i dcsenrotilar-se les seael..
entre
gent
escenes
de vida escabrosa "Prisco Jenny", com anomenen
l'heroina del film, es al capdavall una
pobra dona a la qual la vida ha arrasargot fin5 al més baix de la degradació, pera a la anal l'amor materna l
despertant batí

els itt , tints adormit

en ella des de tant temps, sublimacada pel sacrifici a qua calladament
es llama anih el sal afany de sahar
el sen fila el fill al qual dona la vida
i que en masa, incomelentrnent,
dfina quelcom pajar que una mort,
denla el dolor d'asscr ell qui serament, durament, en termes clars, coas
s'anoinena tina dona que e, degrada
com ella sata degradad, fent-li sentir
tot el doler de la vergonya, t o t resrjeunt„caitn einn st uldueldase pel
finnque
u cosreideiare
Ana, Ruth Chatterton arene:, "art
en el filas Donald Cook. James alurray i Louis Kalhern. i ha estat dirigida per Williva t1' Wellman.

"L • HOME INVISIBLE". DE
WELLS, AL LLENÇ. — La versa', cinematograiica de !a narria
mestra de H. G. Wells, "El !sombre invisible", efectuada per la
Universal, creadora de "Dracula"
i de "Frankestein a, 1.: a en extrem

fantästica i suggestiva.
El jove quinta: Jade Griiiin, a u
d'una .1roga estranya, ha-lents
aconseg uit fer el seo ros invisible
als ulls dels alttcs, la qual circumssanca li pe met de cometre ele mea
horribles crasa, impunetnent. D'aquesta manera aasaasina un inspector de la policia i cl doctor Kemp,
que li disputa l'amor duna preciosa
noia; saqueja els bancs; apallissa
les multitud s, i sembra el terror
entre els bahitants dr iteanwhile.
la vila anglesa..
Aixi comença l'argument d'aquest
relat iantastic en el qual es persegueix un !tome que se sent i s'escolta seise acarea; que es com
l'aire; més misteriós i terrorific que
les seres traga-mes petjades sanun home convertit en legia de
dinionis, ami) tot Ilur poder infernal.

Llegiu

LA PUBLICITAT
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MOTOR1SMS

XIX Prova per equips del
Moto Club de Catalunya
Després del reconeixement efectuar en el recorregut on tindrä Iloc
la XIX Prova per Equips que, cit..
ganitzada pel Moto Club de Catalunya se celebrara el dia 28 del mes
que som, ha estat fixat el promedi
a que hauran de fer la prova els
concursants inscrits en la forma &cene=
De Barcelona a Sant Ce;oni, so
q.nlómetres per hora.
De Sant Celoni a la fita, 33800
de la carretera de Sant Hiiari a Vic
,passant el Pla de les Arenes), ao
quilennetres per hora.
De la Eta .33. 800 a Vic, 40 quilómetres per hora.
De Vic a la fila 53.200 ( encr eua
a Avinyó), 40 quilòmetres per-ment
hora.
De la fita 53 .200 encreuament a
Avinyó, a Súria, 45 quilòmetres per
hora.
De Súria a Monistrol, 5o quilòmetres pes hora.
De MonistroI a la carretera de
Madrid a França, 40 quilòmetres per
hora..
De la carretera de Madrid a França a Igualada, 50 quilómetros per
hora.
D'Igualada a la fita 26 de la carretera de Sant Quinti de Vilafranca,
45 qunmetres per hora.
De la fita 26 abans dita a la fita
340 de la carretera de València a
Barcelona (d. Portalatge), 6o quitómetres per hora.
De la fita 340 abans dita a Barcelona, fita 5 de Pedralbes, on estará situada l'arribada, 5o quilòmetres
per hora.
Els equips participants en aquesta
prova cataran formats per quatre
vehicles,1 és obligatori que en la seca composició hi hagi dues motocicletes, un side-car o un automòbil i
un quart 'erbiete que podri ésser
sidecar o automòbil, pepa de cap
manera motocicleta.
Els equips seran de formació Hilare en el que fa referencia a la cubicació de cada vehicle dintre de les
candidatas establertes anteriorment.
Les inscripcio n s dels vehicles seran
fetes pels capitana respectius, els
quals les lliuraran completes al secretari general del Moto Club de
Catalunya, per a ésser tramitades als
senyors Andreu Bresca, Josep Forcada i Jcsep M. Valón, que componen la Comissió de la prova, els
quals d'acord =lb el reglament repassaran la composició dels equips i
assenyaiaran amb el capitä respectiu ei color que com a distintiu hauran d'adoptar.
Els drets d'inscripció estan fixats
en lo pessetes per concursant, que
, eran tornades als senyors socis del
Moto Club de Catalunya que prenen
:a sortida.
El termini per al tancament de les
inscripcions acabará el dia 24 del
mes que sont a les set de la tarda.

BORA

Els americana es recorden
de Gironès
La National Boxing Assotiation,
de:3 Estats Units, acaba de publicar
la daseificació dels millors pesos ploma. Figura en primer lloc el canapió Freddie Miller, i en segon, el
canspi6 d'Europa, i compatriota nostre, Josep Girones. Es la
primera vegada que els americana
es recorden d'ell en establir la Ilista
des millors pesos ploma. El més enri6s d'aquesta claseificació Es que
figuri a tercer lloc el campió del
linón del pes gall, Al. Brown. Desúrea d'aquest vénen successivament
Arismendi, mexicà; l'anglès Sean-tan
Watson, i l'americà George Ha usford. Quant a Kid Chocolate, figura
e^. novè Roe.
DEMA, A MADRID, FERRAND
SERA OPOSAT A SANGILI
Denla, a Madrid, se celebrara una
reunió pugilistica en el combat principal de la qual el sastre compatriota Víctor Ferrand, el repte del
qual a Ortega per al campionat d'Espanya del pes mosca, ha estat recentment homologat per la F. E. B.,
será acarat al campi d'Espanya del
Pes gall, o sigui. el valencià Sangili. Cal considerar aquest combat
desproporcionat, rar Victor Ferrand,
que no fa gaire fou batut per fora
de combat per Carles Flix, poc es

-----

FRONTÓ NOVETATS
AVUI, DIJOUS

farda, el les 4:

ChiquitoBilbao-Campos
contra

Gallarta II - Villar°
Nit, a les 1015:

el que pot fer davant d'un contrincant que, per .haver-lo bata per
punto, cal considerar superior a Flia.
A la mateixa reunió l'ex-campió
d'Espanya amateur categoria pes
fort. Claudi Villar, será acarat al
nostre conegut Morales. El combat
és de prova per al castella, i Alvar
Santos a Hilari Martínez, cornbat
que el darrer pot guanyar.
LES VETLLADES DE L'IRIS
Com cada dissabte se celebran
demà passat a l'Iris l'acostumada
reunió popular de boxa. En el comhat principal de la propera reunió
Rodoli Díaz, que en la reunió passada va vencer decisivament, ocupara enfront d'Alcalä la capçalera del
programa. A la mateixa reunió el
pes lleuger Tarré será enfrontat a
Gibons. E5 disputaran nitres diversos encontres que els organitzadors
es propasen que siguin els més interessants que es poden concertar en
aquests momento entre els mis destacats elements disponibles.

ESPORTS DE NEU

Clup Alpí Núria
El diumenge passat, amb un recorregut de quatre quilòmetres, se celebra a Nüria la cursa d'esquís per als
socia juniors del Club Alpí Núria, i
entre tots els concursants hi llague
una bona iluita. El resultat daquesta
és com segueix:
Oriol Carrasco, 2241'; Francesc
Arderiu, 23244"; Ramon Roig, 2326";
Josep Mestre, 2434'; Ricard Labot,
272; Maria Golobarcfes, i7'52";
Lluis March, 29.08- ; Josep Torres,
2524'; Joaquim Cabot, 31 . 16 . '; >Une Font, 3338"; Josep Moragues,
3412".
El proper diumenge, dia 21, organitzats pel Club Alpi Núria, finaran II«
o.ampion.:s socia', de fons (de
butants i seniors), que es correran a
la Vall de Núria, amb un recorregut
aprox mar de dotze quilòmetres per
als seniors i de sis quilómetres per als
debutaras.
Les inscripcions poden fer-se fins
a demi, divendres, a l'estatge social.
Arnb aquest motiu el club ha organitzat unes sortides en autocar per al
dissabte a la tarda i diumenge al mati
a preus summament reduits. Les inscripcions i tíquets poden recollir-se al
local, Passeig de Gräcia, 26, tercer.
CENTRE EXCURSIONISTA DE
CATALUNYA
Fins a demà. divendres, dia 09, a les
vuit de la vella, restara oberta la inscreció per a les curses d'esquí que,
amb motiu del seu XXV Aniversari,
organitza la Secció d'Esports de Muntanya del Centre Excursionista de Catalunya. La Uta d'inscripcions is al
local social de la Secció, i una regada
tancada aquesta, es procedirá al sorteig dels números per l'ordre de sortida deis corredors. Aquesta será donada independent per categories i per
l'ordre següent: Primera, seniors primera categoria; segons, seniors segona categoria; tercera, juniors, quarts
veterana.
Horn preveu per al vinent diumenge
una manifestació esportiva d'importància tal com correspon a la celebració
del, primers 25 anys de vida del noble
esport de l'esquí an terres catalanes.

Frontó Principal Palace
Avui, dijous. Tarda, 4'15

OURUCEAGA - «LAYA I
contra

IRIOOYEN III - 14ElaRONDO I
Nit, a les 1 0'1 5

ARRUTI UGARTECHEA
contra

LARRUBKAIN - GUTIERREZ
PILOTA BASCA

Frontó Novetats
(Professionals)
EL QUE DIUEN
LES E/APRESES
Partits jugats el dia 16 tic gener:
TARDA
Quiniela: Angel Abadiano, Gaviria, Pérez. i AlgortelVo; guanyador,
Abadiano; co gocat, Gaviria.
Partit: Gaviria- Pérez, 33, contra
Angel-Algorteño, 50.
Segono quiniela: Galiana U.
Azurmendi, Pasay, Lejona i Urzay;
guanyador, Azurmendi; coHocat,
Gallarta II.
Segon partit: Gallarta 11, Paaay,
34, contra Azurmendi - UrraY, 50.
N IT
Partit: Gallarta III, Chiquito Gal'arta, e, contra Araquistain-Unamuno, 30.
Quiniela: filia, MuñOz, Zornoza,
Arrarte i Arrigorriaga I: gnanyador, Inca; collocat, Arreste.
Segon partit: äfurtsz-Arrigorriaga I, 43, contra Insa-Arrarte, 32.

Izaguirre Albasolo
contra

Quintana IV - Chiquito
Gabela
DETALLS li-It CARTEL!.:

No podem publicar les
noter orerader que no
Anguin aceite, en estala
i amb un tbnbre o signe
-Initemnasstis

Noves de tot

arreo

BOBA
El pes fort americä Mamas substituirá King Lawinski en el combat
que no va poder ester portat a la
práctica per les circumstäneies que
tothom coral% amb l'alemany
Schmeling. Aquest viatge actualment
cap als Estats finita. El mata entre
ell í llamas es disputar el proper
dia 14 de febrer a Filadelfia.
— El liadison de Nova York assabenta lame concertat el mata entre
Mac Avoy 1 Joe Dundee, al qual la
Comissió d'aquell Edén acorda eta
honors de Campionat del món deis P e
-somitjan.
— Diuen de París que el manager
del suec Anderson ha declarat que si
el seu patrocinat s'ene George Cook el
proper dia 1 a Londres, ser* acarat
més tard a Paulino Uscudtm, a Madrit
— El 19 de febrer, a Berlin, A.
Witt, campió d'Itälia dels Pesos milt`
forts, seri acarat al campió d'Itälie
Ceccarelli.
— Maxie Ronsenbloom, campió del
món dels pesos migforts, ha acceptat
de posar en joc el seu titol enfront
de .loe Knight el primer del mes que
re a Miami. Horn recordari que el
dia 22 del mateix mes Cunera ha de
boxar a resmentada ciutat contra
Tommy Loughran,

bourg,
FC Munich-Spvg Furth, suspds.
PC Schweinfurth-AST Nuremberg,
ansph.
Bilasca
.

m el la

d'Honor

Beigica-Racing GB, 7-1.
Tilleures-RC Gand,
C3 Brugeoie-Antwerp FC, 2-2.
Standard, CL-RC M'Unas, 3-2.
U St-Gilloiso-FC MaItibola, 2-1.
Beerschot-Liersche, g-o.
Lg ra-Daring GB, 0-1.

Aval

GRAN TEAIEDfilIZEU
Anal, 91 de preplelal 1 aboim pent A
leS 515: ropera amurrie. Inia tan
celebres artistas Marta tepinalt, lázaro
I 1, 1vIanl. Dtssatttv, darrera representa1111101.DA. Dimane:
eld de TRISTANY
USAR
LA BONUM Dimecres.

A Suiate
El de Liga Nacional:
Concordia Bale-Young Boys, 3-a.
FC Berne-Young Fenoles Zurich,
5-3.
FC Lugano-FC Zurich, 4-o.
Lausanne Sports-FC Bale, ae.
Grasshoppers - FC Chaux-de.Fonds
sumes.
Sitie Stars Zurich-Servette, sumes.
.Urania Genive-Norditern Bale, susres.
FC Bienne-FC Locarno, suspès.
El. de Primera Uiga
Etoile Carouge - Rae Chaux-de-

TEATRE ROMEA

1.000
— En la primera cursa disputada
pels corredora Girardengo, Giacobbe
Trueba a l'Estadi Palermo, de Buenos Aires, han assolit una actuació
bastant mediocre, quedant classificats
en quart lloc.
Pot atribuir-se i justificar-se aqueota primera derrota a la fatiga del
viatge.
— La Federació Hongaresa ha assenyalat la data de la Volta a Hongria, la qual es correrá del 27 de juny
al 2 de juliol.
Un equip italiä ha anunciat la seva
participació.
— El proper diumenge se celebrarä
al local de l'Esport Ciclista Catalä el
repartiment de premia corresponents
a 1933.
Per ordre d'antiguitat sha designat campió Pere Miami.
— En la reunió general ordiaria
celebrada el dia 7 de corrent, el Consell directiu del Grup Excursionista
Germanor, d'Esplugues, quedi consttuit tal com seguex : president, Joan
Fuster i Canut; vice-president, Miquel
Mujal i Cuss6; secretari, Josep Malaret i Manyä; vice-secretari, Francesc
Angli i Oliva; tresorer, Pene Bosch i
Argemir; comptable, Gaspar Cases i
Lacea; arxiver, Gaeti Galtés i Canut; bibliotecari, Joaquim Pi i Rius;
vocals, Ferran Boigues, Maria Anal(
i Sebastiá Ferrer.

EXOUREIORIENE
—La Unió Excursionista de Catalunya (Santa Anna, to, primer) celebrara avui, a un quart d'onze de la
vetlla, una aessió de projeccions de
diversos indrets de Catalunya a elerec del consoci A. Miró.
— Diumenge vinent tindrà 'loe la
oneena sortida del V Cicle d'Excursions del Club Muntanyenc Barcelones, amb el següent itinerari: de Gr4nollers a Riells del Fai, sot de Vallderrós, Beni, Puiggraciós i La Garriga.
El mateix <lit:merme tindri lloc
una altra sortida a ja neu per a entra
nament d'esqui,
La Secció d'Esports de Muntanya
del dit club organitza per a la primera desena del mes de febrer una
excursió duna deu dies per a lee
muntanyes d'Andorra.
Avui, a les deu de a vetlla, tindrä
lloc al local social (plaça de Maciä,
núm. 3, primer) l'acostumada reunió
per tractar de les futures excursions
•
a f421111Zif.

FUTBOL
— L'equip de l'Espanyol que es desplaçarà avui a Santander és el tegüent
Florenca, Hereter, Pérez, Martí,
Soler, Cristi:S, Prat, Edelmiro, Irlanda)
Edelmiro II i Boach.
— El combinat aile-perui va jugar
a Les Palmes contra el Marino i guanyä per a a o.
— Hom diu si la situació del Júpiter continua a pur ada, Per la q uid COIR,
i vial que no Podrä com ptar amb
jugadora ala mula, com se e», tenel
alguna sota pendenta, es Cros que Icor.
dad retirar-se del Campito« de Ufgoses.
— Els resultats dels perlita de aunpionitt arfen d'Europa:
* ~1.4
, sull:nnonyo
ae
AY Waldhot-Katistulm FY. ade

1 dama, tarda: durares
projeccions de

LETTY LYNTON

per loen Crawtord I Nils astber
Film Metro Ooldwyn Mayar
Dama, oh, estrena
"VUELO NOCTURNO"
per ION) 1 Llonel Barrymore, timen

'

m avicalmb ‘:

La tainnem ot ofnelive

en cautela, per R. Bonn». IMIS LO.
111104 EIMAAAN, per Latan Haney
loba Botes. TOPAN, de Mantel rana,
A l'IRIS PARE:
111111 LACIOS IMARAIII
per unan Harvey. ATRAPANDOLOS œlo PUEDEN, per Raquel Torres. POS
QUI TI QUIERO, per Nene, Careen

Rayes. Clark Cable, Myrna Ley, Ro•
ben MOntromery. Film Metro Gold
wyn Mayer, Metal{ per Clawrencs
Brown

Cada die, a les 5 1 a un quart d'II:

EL DIVINO in.actaltra, de PeeMn,
150 000 persones l'han ovacional.
mente, a les 330, • les 6 l a les 1015:
El. DIVINO IMPACIESTE.

Fonds,
AC Bellinzone-Bnihl St-Gall, 3-4.
FC Soleure-FC Monthey, suspès.
Cantonal Neuchatel - US Bienne-

Boujeau, suspes.
FC Fribourg-Racing Lausanne, susPis
FC Winterthour-FC Aarau, suspès.
Jtnrentus Zurich -FC Kreuzlingen,

susPeeFC St-Gall -Spv Subach, suspès.

Aval, larda, de 4 a 8; nil, a les 10:
Oran talt de Frapalska naal en la comedia muele&

TEATRE NOVETATS
Tarda, a les 5; alt, e 'an quart all:

espetada

PUBL1 CINEMA

la posada del
CabillitiAlanco

Ileennentad
Illenuantato waimillate
Ele. - Sereald ro:niega
Ilbeems
»Mea UNA MUTA

resit actuao a tot Europa. Pilad

pals artistas: e/111114 Aliaga, Mea
Aliaos, Tino Pelear, Joaquim Valle,
E. C1141/1111, 20 'Irle wenewn, 810;
Troupe de Urelmoo, Dochor, Raff.
•0 bailarles, 30; Cera; 130 peoMeMe en emana, 130. !merma o n .

vuestra. sodermiais eaceniques.

geoenael atrasar% projectors 1 mecanica moderna; 400 vestits de
Vende I Fleten, de Benin: Deco•
rata 1 figulina del professor Stern.
Demtt, tarda 1 nit:

Diumenge, larda, 3'30 I 6, 1 nit:

Els Campionats de !liga

Li LOHN DEL MIMO LIMO

se el diumenge que ve:
PRIMERA DIVISIÓ
Barcelona-Arenas •
Racing-Espanyol.
Donóstia-Madrid.
Athletic-Oviedo.
Betis-Valincia.
SEGONA DIVISIÓ

Coruña-Sabadell.

DE PURA SANGRE

per Clark Gable, Ernest Torrente
1 Nades Evans

LA CALLE 42

per Warner Bazter 1 Bebé Daniels,
14 primeras figures, 200 •Irls.
Vn superespectack. mana presentacld
Pisos: E.speeial, 0'80, Preterenda, 1 pta.

Despatz a oomptadoris

TEATRE BARCELONA
Companyla de comedia
RIvellae
de Gi

'‘--;"41•1;ea,

Ladrón

Avul, Mona, tarda. a un pell
de st-:
Hit, a mi cuart 11.0.//C:

Dame, divenurC5, Lira:, LA MALA
LEY. Pill, darrer concert O comiat
trAntenla Merca, "Argentina"

TEATRE POLIORAMA
• ora-Eapantaleón-Earroso
AVul, larda, 1/4 ce 6, I nii, 1/4 d'll:
EL CRESO DE BURGOS. Detnä. tarda:
EL SUSTO Un. EL CRESO DE SURCOS.

PROGRAMA »NITRE
Dos grana ente de Parla
Tarda, de 4 a 8, sessi6 continua:
EL. PAY DE 1.01 HOTEL», 'una
rintssima COMeala musical Interpretada pel leve galant que ha conQUIstal el cor de les dones de Paels aulas Buey, la deliciosa Ingenua 411110116 dimos 1 Petera alegre
actor de caracter Dranern.
El. ORDENANZA, adaptacia d'una
Devela del ramas autor trances
Guy de Maupassant, Interpretada
per rexquisma actrtu
Chantal, lean worms 1 Fernandel.
ritt •• El Rey de le .: Hoteles" es
projecta a les 10 en punt. I "El
ordenanza" a les 1t'05.
Aals: Donada la Importancia del
programa preguem al pene La
M'ama puntualitat

LA T. S. F.
Programes europeus
selectas
rg'oo: Surgen alernanya, 539 m.
Concert simfònic.
Compenhagnen, i.261 1'1J—
Concert simfònic.
39'3o; Nord Regional, 449 m. —
Concert Hallé.
19'3o: Viena, 3o6 171. — Orquestra filharmònica vienesa.
19'4o: Milä, 368 tn. — "La Prin-

cesa Pisello", faula musical de Petralla.
19'40 : Roma, 420 m. — Concert
vocal i instrumental.
19'55: Hilvanen; 1.873 m. —
Coneertgebouw.
so'oo: Brumelles flamenca, 321
metres. — Concert simfònic.
so'oo: Munir, 4o $ en. —
ala en "si bemoll major" núm. 4,
de Beethoven.
tea'oe: Rádio-Parfs, 1.796 m. -Freischutz", ópera de Weber.
ae30: L16, 463 m. — Cant i 111Ü
sida de cambra.
90'30: Paria P. T. T., 431 III.

sonore", poema aimfónic
de Delmas; "La Fete au
ópera cómica de Boieldieu.
seso: Estrasburg, 349 m. —
« Ponce-Pilate *, drama lfric de
Werder i Bretagne.
Tolosa P. T. T., 386 in.
▪
"Les preciosas ridículas", comedia
de Moliere.
'Ruban

ao'gg: Betiln, 356 M. — Coneert
coral.

zegg: Nacional aneo" 1. 500
Música de canibra.
tegg: Laipsic, 383 es. — Sonatas per a violf, de Beethoven.
sa'oo: Eatutgard, saa :a. — Coneta Beethoven.

ABRIPOSTAL
Arribadas: De Tolosa, a les
7'34 amb 8 paseara; de Marsella, a lea 7'43, arab 2 passatera; de Casablanca. a iea
83'011, amb 4 paaaatitra.
Sortides: Cap a Casablanca,

a tes 71e, amb 4 passatiers;
cap a Marsella, a lee 1320, amb
paesatgere; cap 1 Moto», a
les 13'22, amb 5 peintion.

tiamuton

CATALUNYA
4 tarda I tO nit, "Farsa contra farsa",
Ralee mangan. "Ast es Broadway"
(Producctona Foz), en espanyol, roan
Biondell
KU AAAAA
tarda 1 910 nit. Dtbulzof 1 Ventea
(dnIcament tarda). "L.s rinda Muerta

emociones", Elvira Merla 1 Vicente Pa.

dula. "Los rehenes riel museo", LIOnal
Fay Wray
AAAAA PALACII
Continua 4 larda: "Paleros de noche"
-La muerte negra". "Es esta Mere
Mary Brtan. Cómica
EXCELSIOR
4 tarda 1 Ir»
iTantomar NO/.
cament tarda). "La Muerte negra". "la
esto amor", Mary Bel=
SIRIA
4 tarda I 9'30 Mi: "E/ polluelo Malo»
(nalcament larda).
da Ida", en
espanyoL "Yo y la emperatriz". Lwatt
ORAN WAT» COMTAI.
Continua 3'45 tarda: "Slisterlo de eh.
11a Rosa". "Viaje de Era - , en ~suyos,
"Yo y la emperatriz". Lilian itarvey.
Cbmica
MONUMENTAL
Continua 345 tarda: 'Ei v e ngadme",,
- Altas Terremoto". «DlIniOnne

en espanyol

ROYAL
Continua 3'45 larda: "Altas Terremoto».
'TI vengador". " pauten", en espangol
amares I PEDRO
Continua 345 tarda: "Aviones y neras", explicada en espanyoL - Espume
Vd.", Rogar Treville. Noticianl I una altra

Concerts
TEATRE BARCELONA
Denla, dIvenares, nit, a dos quarts
Tercer 1 darrer concert extraordinari I
comiat de

Argentina
TEATRE

COMIC

Palau de la Nonata
Avul, tarda, a les 5, colman matInee da
moda, 1 nit, a un quart ditl: la meravellosa revista

¡CON EL PELO SUELTO!
Trlomt de Mecha Delgado, Lela Cabello
tota la Companyla. Oran presentacld

Gran Teatro Espanyol
»mesana de JOISI • •ANTPIERE
Primera aflora I directors,
A. ROLLA 1 A. »TIARA
Avul, dIJous, a les elite. Entrada I butaca, 1 pta.: COcnTält. DE VODIVILI
I RASPVIIN, l'òpera rosa
tat 1 cana nit: Pent (Menor»

PAPA

VERT

•Es espata& • tots eta Centres
de LOCalnall

Olympia
CIRC EQÜESTRE
Avul, tarda, a les 430; nit, a les 10
vultesc 1 novena •enda del tense rival
tullan%

KASFIKIS

amb la sera Incomparable Revista Elletorlosa, amb eta seise IIRIputenes, lea
leves vedettes. etc. KASPIKIS es rente

al nutn! KUMIS so s'assembla a innad. Tots s'assemblen a 1111111911111. TeaReslotaf... Sol, tot sieb
mon mes tia de presentar l'empresa
de reg irme' a sota la tOrmulit moderne
d'e•ootaelo aooeleratl, funold •itereal
casa numere a ta seva hora, envio
Pherael: A les 10: 81mtonli; a les 10'03:
Till NIAZOLAS, torva dental; a tea
10541 EME OMISO, "rodeo" amena;
a les 1022: 1111 111111110111, trsomis escala; a les 10 •36: LES 4 »MES, eumpies platines; a les 10'48: TNIE ELLIET1L
persistes; a les 1059: WAICONCELL011,
el rffilior maniste del nidn; a lee 1103:
1000-ALEX, célebres I molt aplaudits
clOWIU enentrIcs mundial. 1 Paretus•
tes; a les tt'ai: weans• trapella
simreeta; a lee
volants; a lea
1201: -

CINEMA ESPLAI
• CONIEGA, entre Santana, 1 »lb»
ORAN GALA MICIIIEY, »vtros. LA
VOLTA AL MON EN SO MINUTS,
documental isoiimient a la tarda).
CURLOT MARINERO, per charles
Chante. El. RETADOR, per George
Buceen. 10.000 AROS EN SINO
SINO, per Spencer Traey I Bette
Davls

amb el concurs del pianista

LLULS GALVE
I del guitarrista

Salvador Ballesteros

Localitats de 3 a 15 pessetes a la taquilla
del Teatro Barcelona

Diversos
Ii111..14•11«...«.......n••nnn•n•••n••••n••n•n

CINEMA PARIS

Tarda, 430; ntt, 9'45: Resista.
▪ LIDIADO DE LA ESTEPA. Oran
gin deis dibulxos en eedoes de
%van p um mocatanutem. Tri0m1
de Ella» Sldney I Gana, Grant en
MADAME BUTTERPLY, amb Charles Euggies. Es despena a la taquilla per a la semita numerada ele
demg dlumenge, tarda. a ?es 6.

Diumenge, matinal 10 . 30. Pilluns:

SI YO TUVIERA UN MILLON 1 EL
TIINIENTS De LOS »a»

TERTULIA CATALANISTA
Teatro STUDIUM, sanen, 74
Ama!, dijous, a les 10 del vespre
semi de lea clac vetiladea selectas de
Teatre Catalä, a eärrec de la Companyla
de

Mercó

Nicolau

LA PECADORA
de Quimera
Per abonaments 1 vals, Regatearla lenlior, natatoria de la Presd, 8, Telt, 15013

SPLENDID CINEMA
Sonaell de Cara, 117 • Telefon 1110015
ave magnItle I variat programa:
SANDALlo nonio» 1511511.1, «miles
REVISTA SONORA
La gran producció en eepanyol
UNA MUJER PERSIMUIDA
per Wynne albeen I PM n'Orlan
NOTAS TAURINAS, en espanyol
DIBUIXOS EN TECNICOLOR
Estrena en asumí. InsitS de la ProducCid
M. 0. N.

BA-TA-CLAN
SS. y. 1.alegt, SIS - Tele. 311144
Tarda, 3'30; Mt, 9'30
so AwrisTEs, PO - Estrellen OARCIA, ARGELINA, VALENCIA, TIRRY,
VILLANOTA, BANTOPIEU
Dancing el a 4 de la ~tinada
I un ALEGRE VODEVIL

•• EL GRAN DESFILE
per 3otin allbert 1 Tiente Aderée

EXPOSICIO DEL NU,
OrgaMizada pel Ciecol Arpaste
2ensaeional esdeveniment cPart

CINE RAMBLAS
•wnela dentre, » 1 le - Te. /6972
. CUSCA, REVISTA
GALLIPOLI, per Fas Complot:

DARRERA SETMANA
Visita d'll a dos puerta de 2 I do E a 5.
seterrants deis Farrecerrii. de Urea
ENTRADA 5 PESSETA

M ADA M E BUTTERFLY

una gran entes de salvia stuner.
1111 espanyot
155,510 continua>

KASFI I S

MISTA MISTERIOSA
A les 1308: »ceso», saltadora; a les
1315: tiledop final. •uIacium a 11 pese.
Enerade Illemeel, 1 pta. Denle, nIt.
gran tunal& Es despinta a rompladOria
114 taquilla de revenda per a lea darreres
All1C104S de Kumis

aeronàutic

BERVEIS DE LA COMPANPIA

TIVOLI
4 larda t 10 nit: "Mi debilidad" (proclucelb Foz), Ltuan Harvey. Dlbulzos,
Noticia/1 I Revista
C A • IT O I.
4 tarda 1 9'45 nit: "Lobos pastoras",
Erie Linden. "Mujeres da ponla", Ball

Antönia Mareé

intergrups
Girona-Recreativo Granada.
Unión Vigo-C. E. Júpiter.

SALONS CINAES

mines,

EL OTRO AMOR

TERCERA DIVISIÓ
Subdivisió A. Grup Nord-Oest
Nacional-Valladolid.
Racing Ferrol-Baracaldo.
Logroño-Avilesino.
Subdivisi6 A. Grup Llevant-Sud
Gimnästic-Cartagena.
Saragossa-Elx.
Hèrcules-Llevant
Subdiviä6 B. Eliminatòries

SALÓ VICTORIA
Videnola, E» 5 »1. - Toleren .7211»
alOtte. larda, a les 445, 1 ni:, it
nos guaita de den;
II. DOCTOR Z., dibulzos anirnals

VIROMn

FEUPE SERBIO

Athletic-Irun.
Alaves-Osasuna,
Sporting-Celta.
Múrcia-Sevilla.

amb Peal Horbiger

del mera/elles I sensacional

PUTBOL

Partits que corresponen jugar-

PA PIRRA

Exitas formidable

La posada
del Caballito Blanco

Moviment

rewl

SAltCELONA-

Telefon 18.1

CICLISME
Organitzada per "Le Petit Journal", amb coRaboraci6 de "Lyon Republicain", de "Marseille Matin", de
"Petit Var" i de "Petit Niçois", els
dies 7 a hl de mare es disputará la
cursa Paris-Niça, la qual es desenrotliará en les sis etapes següents:
París-Nevero (219 quilòmetres), Nevers Lió (238), Lió-Avinyó (222),
Avinyó-Marsella (204), Marsella-Cannes (an), Cannes-Niça (oo). Total:
1.182 quilómetres.
40.000 francs és la suma total dels
premio , establint-se a cada final d'etapa premis de 0.200. L000, 800, 600,
400, 200, etc., i de /0.000, 4000, 2.000

ma

Ti c* r e 44,A4

Cinemas

41.11.1.nnnnn••n

GOYA
Teatre
Avut, colossat programa:
Mis labios engañan

sonora. pm Lilian HM ve, o lohn
lotes. LII , OANCION DI ORIENTE,
an eastellt; per R. Novarro. ¡APARO» ittocunstmaii. parlad. t ese.

lada en canalla. REVISTA
I .111151IXOS
eaMpbeetla...

Couinim Llégiu
Arta. lana& a tea 4; W4 a MI 10115.

PU HUMANO, enanca. REVISTA PARAMOUNT. »Mime I LA
ISLA MI AM MIMO 111111011«,
Pe r Charlas Laugetou t la DO»
Pantera

son Miss raramount

WeowamemeemoeoeMMIONINSWalidanallage

tots

anI9bialiaa(40
RAMILACAratutia,89
SA CULO NA

demos Vd *es diewcido y pid.
«Modo armé.

twasage•dtmlitiadreoreetuee•

LLI BR ES
Teléf. 22280
Compro de .ota mena
TALLERS, la

dijoiti

gMIRADC)14 Mobles

eussota
ser :room
reett NO u

1.14414a n 14

411(11, 15, CIIIIi
iä
CM«.

▪

▪

'itetteriir
aso pmessie, pré sanee vesMIL
~ose Les d'Ada
sebas/a S'eferirbten e', 54'50 ' peosees, 'ENE' •
1
Mälaga, 1 nii'cal dir que 88 Irntegerica, les afirmadas que hom ea possiblei etep negoei, gerix tes'
Muela. Entre moteta cal remar- estrangeres se cedeixen entre
car 1a justesa amb qué anivella ele •Of 50 - i 32' ~eles, gatenat
guanys amb les despeses les 'lamí- carro mol!, 1 costa trobar com-

V1MENT HORSÄR1
MERCAT LLIURE
Les: sessions d'ahir del sector
d'especulad() se celebraren amb
certa irregularitat, en particular
pe l que respecta als canvis, els quals
no es mostraren ben sostinguts
a poc a poc perdien terreny. El
volum d'operacions, per ara, no
decau. i l'activitat és força apreciable, degut, mis que res , a la
lluita que se sosté entre les dues
posicions, les gneis no donen mostres d'abandonar. ...Aquesta manca d'orientació observada en la jornada que comenten/ no ens ve de nou; ja es preveis,
i aixi ho firem constar en anteriors
informacions, i. com dèiem en

aquelles, és possible que aquesta
mateixa tònica es manifesti en algunes ocasiono, per seguir després
una orientació que situarä el mercas a un nivell més satisfactori.
Tanca fixada pel "Mercat Lliure
de Valora en la reunió de Borsa:
Tanca Alga o
Valoro

Dia ay

anterior balsa
.-

35.25 .."; 56 . 30 -7.05
40.00 r 49 .8 5 --0.85
16.50 1 16.75 -0.25
Andainsos
+025
17.75
18.00
Orenses
t0 6.36 +0.75
Gas E • • 107.23

Nords
Alacants

M. Rif
Explosius
Colonial r , ,
Plata
Aigües
Ford

59.50 - 1. 0 0
141.25 142.75 - 1.50
+0.25
49 . 5 0
49 75
58.30

14.00 +1. 00
1500
162. 00 163. 00 -1.00
211.00 210.00 +1.00

La tunca anterior deis Orenses
is del dia 11 del mes que som.

BORSA AL COMPTAT
L'aspecte general que presenta
el sector de comptat en la darrera jornada és mis aviat favorable,
tant pel que respecta al volum
d'operacions, que is de regular
importäncia, com a la tendencia
dominant, que is sostinguda, considerant a part la represa deis

Ajuntaments.
El rotlle d'Efectes Públics continua en el mateix volum d'operacions de dies anteriors, i enzara
que s'aprecien algunes modificacions en canvis, en general domina
tendencia sostinguda. De les diverser oscillacions és de «marcar la

SOLER i

baixa del, Interior, serie B, 69,z5
(-0. 0); series G i H dels Exterior, 79,q 0 (-2.0
0 ), i la minora
dels, Bons or, serie..B, 211.50
(+1•50):
Les Obligacions Tresoreake;:.de la
Generalitat mantenen'i elit Rflf entera.
Eta Ajuntaments contiinien la
marxa de represa que iniciaren en
la sessió del dimarts passat, i són
la major part d'emissions que remunten de tres quarts a dos entera;
tant és alai, que els ‚ cavia aetuals
gairebé 'aconsegueixen els nivells
anteriors a la baixa de dilluns.
De les Diputacions, les 6 % davallen a 88.25 (-0.5o); les Provincials repeteixen a 88.00.
El grup de adules, amb regular
activitat, queda a posicions sostingudes.
El rotlle carriler continua: Com
en jornada anteriors, force acto,
i en general ben sostingut en canvis. Queden mis modificats els
Segovia, 3400 (+zoo), i del: Alacanta, segona hipoteca, 78.00 (-t);
serie I, 89.5o (+1.00), i serie 3,
711.5 0 (+3.00); Bobadilla remunten
a 21.00 (+1.00).
El sector d'obligacions d'elèctrics,
agües i industrials es ven afeblir
quelcom en activitat, i hom observa
lleugeres irregularitats en canvis,
en particular el grup de Catalana
Gas, que registren perdues de mig
enter, i de mis importancia le serie D, 84.50 (-ton). Milloren mis
les series A i B d'Aigües, les gneis
cotitzen 6450 i 75.00 (+1.00), respectivament.

De lea acciona ea de remarcar
la minora de les Transmediter1-hija, 136.00 (+2.0o); Ford, 211
(+2), i Telefòniques ordináries,
112.00 (+1.00).

BORSA DE PARÍS
El mercat de París continua irregular en posicions, i molt ensopit
a operar. El sector de rendes registra baixa general, amb pèrdues
entorn d'un quart d'enter. Banc de
Franca devana a 111.45 (-235);
l'especulació tampoc no (tenia mestres de reaccionar: Rio Tinto, 1648
(+4); Royal Dutch repeteix a
18200; Suez, 1 972 5 (+16o); Kulhmano. 6/8 (-5); Wagons Lita, 9850

t

BANQUERS
aambla dels Estudie, 11 I u, 1 Bonsuccis, 1 3

NEGOCIEM ELS CUPONS
Cedules Argentines 6
venciment 1

er

de

per

100

gener de 1934

vumarrrs

Ser obreres, que ve a resultas un
petit difieit, en general; aemblantment passa amb families d'un nivelt
de vida una mica superior (tipus dd
dependent de comete) encara qui

DEL COBEES I DE LA Mi
,OUSTRIA DE BARCELONA

En complirnent de ¡ t aranta. 09
deis Estatuir., la Junta direbtiva convoca a sainó ordinària
de junta general, que . se celebrarä el diumenge dia 28 del
corrent mes, a tes nou del natal,
e Is salons de la Cambra de Comen i Navegaci6 de Barcelona
(Llotja, pis principal), essent
l'ordre del dia:
Lectura de les prescripeiOns
delei Eetatute, referente a la
junta general. - Lectura de
l'acta de la sean!, anterior.
Lectura de la Mem ò ria.-Aprovació de compres. - Tipus d'amortització dele rnobles i immobles de l'entitat (art. 44, número 12).-Renovació de Junta
directiva. - ,Precs i preguntes.
Barcelona, 1-3 de gener chi
1934. - Per acord de la Junta
directiva, el secretari, sioan Ar-

aci hi ha un molt pedo superávit;
poder assenyalar, tumbé, /se adra
eloqüents que fan referencia a la
proporció amb que són distribuida
les despeses, lei guata reproduim tot
segun:
•
F. obrera Depile
Percentatges

Queviures
Vestir

4. 4
6.2
18.3

49-2
8.9
16 3
12.5
13.1

6

Lloguer
Altres
Extraordinaris

5.0

6.1
zocso

Totals

DUSTRIA DE BARCELONA
La Junta directiva convoca
sessi6 extraordinaria de junta
general, que tindrà lloc el diumenge dia 28 del corrent mes.
als salons de la Cambra de Comen i Navegació de Barcelona
(Llotja. pis principal). immediatament després d'haver-se
celebrat la sessió ordintsria,
convocada per a la premia data.
essent l'ordre del dia:
Lectura de les prescripcions
deis Estatuto, referents a leo
sessions extraordinàries de junta general. - Discussió, 1 en el
seu cas, aprovació del projecte
de reforma dels articles 13 i 59
dels Estatuts, i 3er., s.e, 10
(apartat segon) i 12 del Reglament de la Germandat, formulat per les Juntes directiva i
Consultiva, que es publica en el
número 149 del Thillletf. òrgan
oficial de l'AssociariA.
Barcelona, 13 de gener de
1934. - Per acord de la Junta
directiva, el secretari, Joan Ar-

Butlleti

100.0

fati d'ahir d'aquest mercal, i les
vendes de poca importancia.
Wats: Continuen -els preus
de l'oferiment molt ferms, però
les operacions es realitzen amb
lentitud, degut a qua n'hi ha
força de comprat 1 hom pot esperar alguns dies per a fer noves adquisicions. El poc que es
realitza va ésser amb Roa, a
5250 pessetes; Extremadura, a
5250, i Sahagún, a 51, posat
en vagó origen.
Ordl I oleada: Foren acceptades unes proposicions per a
ordi d'Extremadura, a remetre

de l'Institut
Econò-

miques
En aquest Butlletí, Unir a casa
nostra dintre de la seva especialitat,
acaba d'ésser publicat un estudi interessintissim: ell resultats d'algunes estadistiques familias del cost
de la vida a la nostra ciutat.
Amb la sola enunciació del tema
hom ja es fa arrec de l'abast que
pot tenir, i mis encara, perque es
tracta d'un punt essencialissim dintre l'agitació social en que ens trobem actualment, com arretrdel món.
Cal lamentar, pene, que el nombre
tacas d'observacions amb les quals
ha estat portat a cap aqüest treball,
no permeti de fer, d'una manera ca-

1 tots els Imitadora han d'ésser rebut,fals Pel púbIiC, Puta q ue 15 006113
Un, per als efectes

GARANTIA

nomas respon cisis sostres calsais. Ama el desig que els narria extrems

els ealcats de la nostra casa. co cada compra CleacollaP
del tramvla o metro que utillizin per visitar•nos, fln3
nosira 050%2iITZACIO scordl creer noves sucursal!.
Sabates sempre a meitat de preu

pupila] adquirir

tarem

que la

SABATES DE SENYORA, a 6'90, 7'90 i 8'90
TOT BARCELONA A CALCAR-SE A
FWELLER, 45
SALMERON, 82

SOLER 1 TORRA (1."

-•••••-4.•••-••••n••••••••••..4

CACES FACILITADES PER
LA CASA JOAQUIIII AITOES

•

No gaire animada bou la ses-

d'Investigacions

Moroso: La demanda lis niolt
limitada. pero!) els pretil' sostinguts, de 46 a 50 pessetes, segons otease, damunt careo moll.
Les ofertes directa, per illir
preteriste), jmpoesibiliten de fer
cap negoci.
Els altres generes, de moment sense cap novetat.

Anglesos: 38 30 pCSSe1CS.
Italiana: 638o per roo.
Belgues: 33'75 per roo.

MERCAT DE LLOTJA

nau.

adverteix el públic que nomás té dues &Kumis:
SALMERON, 82 i FIVELLER, 45

BITLLETS

esta explicada per la necessitat ineludible que representen al catan di
la nnal eón sacrificades alOnes necem
sitats menys perempteries; a causa
d'aquesta menor elasticitat d'aquest
factor, hom despen, aproximadament, el mateix, tant si es tracta
d'una familia amb grana ingresaos
com si aquests són mes migrats.
D'ad que en pastar d'aquest
necessari hom pugui augmentar en
la mesura deis guanys, les despeses
per altres conceptes com són tota
la resta mente en . el Iloguer, en el
qual passa una cosa semblant: com
que fa disminuci6 en el seu preu no
és tan forta com la que hi ha en els
ingresaos per això, proporcionalment;
les clames que guanyen menya, son
les que paguen mis per aquest concepte.
L'Institut d'Investigacions Econòmiques, acaba fent una crida per a
poder realitzar durant aquest any
1934, una altra recerca sobre el mateix assumpte, per tal de poder arribar a afirmar amb absoluta garantia
totes les caracteristiques que ara en
resulten i de les quals hem indicat
les mis sobresortints.

A880011010 DI VIATJANT5
DEL CORIERQ I DE LA IN-

-

-

(114111 COUNOICIAL 11541111711111)

prador.

Francesos: 47'55 per roo

La diferencia mis gran Es en la
proporció arnb que intervenen ala
queviures en el consum total, la goal

11101.

El

TORRA Sumos

Avis
públic (fe
-m'IRIS
C011101114•18 poe eserepolosta traman as 4111111141C-411 "Me PM>
copian% el notare sistema de senda
SALDADORA DE ' FALLIDES DuteAT

Z

-

E030014010

ien2

Dijous,

a l'interior, a 31 pessetes, origen; la cotització vigent és

de 32.
Amb civada, igual procedència, s'ha venut alguna partida
a 2850 pessetes, origen i olasse nova; per la vella demanen

eVIVO*.*

eUOLJ OACIONE S «ASO&

PALMO*

Suissos: 23430 per roo.
Estats Units: 7 55 pessetes.
Alemanya (Reichsmark): 288 pto.
Austria (mailing), 1'30 pessetes
Txecoslovàquia, 34 per roo.
Holandesos: 4'8o pessetes.
Grecia, 6'5o per roo.
Suecia: 1'92 pessetes.
Noruega: 187 pessetes.
Dinamarca; 1'66 pessetes.
Finlandia, 16 per zoo.
Romania, 6'5o per roo.
Bulgària. 7'30 per roo.
Turquia, s ?cuete!.
Portuguesos: 0'34 pessetes.
Cenada, 7 pessetes.
Argentins, 1'90 pessetes.
Uruguais, 3'35 pessetes.
Brasilers, 0'30 pessetes.
Colombiana. 4 pessetes.
Peruana, 1430 pessetes.
Venezuela, 125 pessetes.
Japonesos, 2 pessetes.
Argelins: 47'3o per roo.
Egipte: 38' 50 pessetes.
Filipines, 3 pessetes.

TAISCI11114

Me Ploma. 09m.
Cacao Nov.

4.53
4.68
4.86

Per deu cupone com
aquest, regalem cinc pes-

Rala.

Al..

1

Toa

4.41

4.59
4.73
Sucre Nov, York
1.28
1.26
1.34
1.34
1.40
1.39

•

15

Blas Liverpeci

5/8
1/2
1/2

4.5 I/O
4.6 1l8
4.7 3/4
Blas Xieago
ito 5/8 I/O
90 1/8
88 3/8
88 5/8
89 3/8
89 7/8
.Moresc Xicago
52 7/8
53 1/4
51 7/8
55 I/O
56 3/8
56 1/5

4.6 I/O
4.7 3/8
1/4

4.8

1/4
1/2
5/ 6

1/ í
1/8

7.39
9.66
9.87
10 00

OR
Alfons: 233 per roo.
Unces: 233 per zoo.
4 1 2 duros: 233 per roo
duro: 11'65 pessetes.
Isabel: 234 per zoo.
Francs: 233 per roo.
Lliures: 58'75 pessetes.
Dòlars: zios pessetes.
Cubà: 11'73 pessetes.
Mexia nou: 233 per roo .
Venezuela: 232 per roo.
Mara: 286' 50 per roo,

/,

[ASA G}NNA:Irsitisit2
/ 1/1

4.9 3/4
5.1
5.2 3/4

5.3 1/4

•••,

7
14/

j

Sucre Londres

4.11
5.5

ENSACICtIAL

Tememti lo soma emule
/01 seed md•cord eq
era be aqrci• • to
te le v. de.

7.02
7.20
7.72
9.68
9.90
10.00

7.23

pme 5o o rn en
NovETA-r

Mari ic cronemetre
betece senos (11
ni AtilltiL5. tirarte (LtüttiN
50UD. Com propa en
de 'enviem a tal
contra reembors de
Pies 15 - De DOLSEDA
precies model

Cafe Nov, York

7.06

soles en !libres
Apartado 228 - Tsnertfe

PETITS ANUNCIS

1 1/4

5.4 1/4

CLASSIFICATS

FABR1CANTS
1 COMERCIANTS

DEMANDES

COMPRE!"

VIES URfle/ARIES

tots mona de generes
d'ooas16 1 saldo

POL/CL1N/CA P ARRIF P5101111
1115111.5 mentes - Dotseles usoti
~Ala de Colaiotes II. 1

LI UDIhU1 COME
Villarroel, 41, principal

ADVERTIMENT

atimmmi

Advertim a les P ersones a Sea

Captes a mida

mediata de les notes que esas en-

BARGUES

vien que elo original. han de dirigir-se tots a la Redacció, Corts
Catalanes, 5119, ter pis, abans
de les non del vespre. Eh que

CERQUEU PIB?

ene arribin mél tard d'aquesta

Per iraslisdar VOS recordeu CASA CARRERA. fundada en 1897. Auteoonduoleres a 211 ptas. dios do la elote& 1 041'
oarresera a 0110 ptas. km.
Talaron 51114
111ORREL. 132

terminis

a

quals interead la publicaci6 im-

Sant Pau. -SIL - Tel. 217274

!:iitiiIiiiiisalidualltlifilit11111111111agideddal

Vestits

CAPSES DE LUXE
bateles

I el. • osiamen555 5

Els fabricante, magatze
midtes 1 manufacturers
han de redactar en cata»
¡Juro factures, albarans,
dirleides als cliente de Catillunya

vagin adreçats a la
impremta del rtiari: Barbará, ni,
hora o

C a rPer: 4

eaRnh 018E01.*
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