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Desprós del cop de 04 del cerenel

Els atildes del senyor Combó

L'altra cara del disc
El senyor Cambó ens ha sorprès
amb una segona part al seu article
de dirnecres, que no esperàvem, peroné cap extrem d'aquell text no fea
sospitar l'existencia del que l'ha segalt. i rnolt menys el tu i els punts
de vasta que l'han inspirar. El mes
curiós és ,..,ue tenen ben poca celacio l'un i l'altre; iins diriern que,.
per la intenció san contradictoris.
E; primer tenia la mesura i l'aire
d'..2_, epileg. On es percebien vagament uns ecos patriarcals. Semblava que l'autor, passada la liuda, superava la trepidació de la sang encrespada i s'aplicava a asserenar l'esperit de la gent trasbalsada per la
decepció de diumenge. Feia bo de
llegir-lo i invitara al comentari desinteressat; soHicitara el raonament
estricte i no mortificara en res la
fe catalanista de singa. El d'ahir,
en canvi, dirieu que és un crit rogadas d'algú que busca irat el seu
enemic per enllestir-lo al primer cop
del tac d'ordre que anuncia una ruptura prenyada d'amenaces.
En bona fe que esas ha sorpres,
i si no creiéssirn amb fonament que
hj som aHudits, no afegiríem ni una
paraula a rarticle que ahir dedicavem a la primera part del seu comentari. El senyor Camba, perú,
comença dient que els que han decidlt el triomf esquerrista de diumenge seda els responsables del
que passarà a Catalunya, governada per la coalició d'esquerres, i com
que el seu diari. l'endernä de les
eleccions municipals, anomenant-nos
a:nb totes les Heces ens feia responsables de la sera derrota, no
se'ns podrá titilar de petulants, si
prenem com una allusió les seres
paraules.
L'espina que se li ha clavat-crahir
ença és Fordre públic posat en mans
de :a Generalitat. El senyor Camb6
es mostra rampellut i s'excita pensant que les esquerres puguin tenir
totes soles el control d'aquest sersei a Catalunya. ¡Qui l'ha de tenir,
doncs? AlY. ,5 no ho diu claramem;
perú be prou que s'endevina, que
t'arn és en f els sens amics es creuen
en condicions d'intervenir en aquesta fundó. En abandonar-se a les
seres sorprenents i agres observacions, oblida que si la coalició d'esquerres governa és perquè el poble
ho ha volgut així, i no per obra de
ó.
cap violencia ni de cap usurpaci
E!I mateix, i amb ell el seu diar , reconeixen que l'opinió pública catalana no ha variat del 19 de
novembre enea, i justament per
aixé, les eleccions de diumenge corregiren en part la injusticia de les
de novembre, motivada per l'adulteració de la voluntat popular comesa per la Lliga burlant els designis de la llei. Que el senyor CambO i la Lliga haurien volgut que els
resultats electorals de diumenge
haguessin ratificar els de les elece:0n 5 legislatives, s'explica periectament i aorta testimonis qu e Per
ells no es va perdre, perque no hi
estalviaren ni esforços, ni diners, ni
res d'allò que pot decidir aquesta
Mena de Huna; pera van perdre i
una derrota per trenta mil vots és
pueril voler-la atribuir a petits episodis. tant més que la victoria
esquerrista s'estengué per tot àmbit
de Catalunya.

¿Si les esquerres, dones, el ro de
novembre tenien la majaría del noble cataiä i diumenge els escrutinis
demostrasen que continuen tenintla, qui ha de governar si no elles,
en bons principis democrätics? ¡Que
E ha passat al senyor Camba
o qué ha passat en les intimitats
de: seu partit, si el que confessava abans-d'ahir amb lloable
ponderació, al cap de vint-i-quatre
hres l'exaspera i el desorganitza
iins a l'extrem de caure en abjuradignes d'un autintic neocons dignes
catalanista? Que un Vidal i Guarchola que no ha estat mal catalanista ni autonomista ni l'interessa
i 5,er-ne, s'ompli la boca comptant absurditats, no pot estranyar ningú
roe conegui el taranna del vehement
ttcnbcrata, com no sorprin que el
reu company senyor Trias de Bes
s ' abandoni als histerismes que tan
sGvint el desparencen; Pe s ò que si
el senyor Camba que es presenti-gui
tresnal de terror, imaginaria i s'oblidi de la seva llarga histeria de
catalanista i d'autonomista, perquè
l a perdut unes eleccions que li feia
moita illusió guanyar-les, és cosa
qu e ens sobta, sobretot despea
d hacer-lo viat dignament conformat
arilb la derrota.
).
, 1, realment, cal que el 'mayor
Camba pasai un daltabaix moral cons iderable o que el sea partir faci
Passar, per les enormitats que din.
Ara tosté que a la Lliga mai no li
ha da fet goig deposar de l'ordre
Públic a Catalunya, i invoca tease&
de Tany tore en eta quilo, segons
elle la petició d'aqueas& faculte fiOran en chirree Verme.
lin delatan que ha ncrit aguaita
ob servació serimanient, per, beta da
tolliesier ame no bo aunbia. Ea dir
que, perqsii en d programa uta
lamida que la Lliga preeentava, la
... s,_

cessió de l'ordre públic anava al darrera, ivolia dir que nena:test bi renunciava? •Ens poe dir d senyor
Cambó quina mena ¿ 'entonasen' seria una autonomia sense aquesta facultat? 1, si tanta por els inspiran,
¡per que en tetes les campanyes autonomistes es feia un argument capital
no solament de les deficiències de
la policia del Govern central, sind
de la necessitat, per la tranquillitat
de Barcelona, que la policia fos indígena i depengués del ra yen sutenorn? La ineptitud i el divorci de la
policia centralista amb el poble de
Catalunya, han estat glosats i expletats trenta anys seguits per tots els
oradors i articulistet política de la
Lliga. iPer qué ara l'espanta tant
aquest servei?
Explica també que en una conversa celebrada a Ginebra amb el
senyor Lerroux l'any 193t, Ii demani que en discutir-se l'Estatut, ens
fes el favor de propasar que el traspis de l'ordre públic no s'efectués fina
al cap de cinc anys i això encara si ho
demanaven les tres quartes parts deis
membres del Parlament catalä. O
el senyor Lerroux ,oblidi la petició del seu amic o no ha volgut
recordar-sen més; el fet és, pecó,
que mai no hi ha fet cap alhajó.
Eh sabra per qué i per qu; no atengué el prec del cap de la Lliga.
Tot plegat é s proa sorprenent en un
politic català que ha fet tea la sera
carrera corn a defensor de l'autonomia de Catalunya. I la sorpresa s'accentua, quan el veiem sostenir que
els catalans no tenen aptitud ni y ocació per aquests serveis, i que en
canvi a Espanya hi ha regions en les
quals la policia neix per mereció
espontänia. ¡Quines regions són,
us plan? Nosaltres encara que ens
ho penséssim no gosarlern dir-ho;
el senyor Cambó ho assegura amb
tota la sera autoritat i Ii demanern
que ens iHustri sobre aquesta miestia étnica tan delicada.
Totes aquestes gragonses i coMorsions no tindrien cap importancia si
no les dignes un home que no té Otra
significació politin que la de cateanista autonomista. Un hom diría en
trobar-lo en aquest estat que l'espectre
de l'anarquista de "ferrassa sim fet
tan assidu de la sera imaginació que
is ell i 'Ungí/ mis qui li provoca
aquestes fatals absencies de mentäria
i aquestes aHucinacions desmoralitzadores, parqué els que de sempre hin
defahat l'autonomia de Catalunya, eta
catalanistes sincers; no podran comprendre mal ni sanean avenir-se que
un politic que es proclama catalanista
admeti la possibilitat i fins esbiaixadament deniani que ens sigui presa altra regada la 'libertar que les Constituents de la Republica ens reconeixien.
No podem creare que el senyor
Camba ha fingir el seu fervor, el sen
entusiasme catalanista tota la vida. Estem segurs que si vint anys cuera
Cataluma llagues conquistat l'autonomia que ara te, encara que en unes
eleccions slaguessin pruduit les pitjors violéncies, i encara que el govern
autònom llagues anat a parar a les
mans dels seus pitjors enemics, mai
no se li hauria acudit renegar de la
'libertar conquistada ni hauria adoptar
el to cavernas que ara adopta per profetitzar malvestats i misèries que sois
es projecten en el seu esperit ofuscat.
Aleshores na, hauria tolerat que ningü
pretengués tornar enrera, i contra els
esporuguits, els egoistes i els vacdlants batiría alçat el seu optinnsme, i
animat per la le robusta que s'apuntalava en el seu pit catalanista, hauria
predicat la confiança en les aptituds
de govern de Catalunya. Això és el
que vint arrys enrera hauria fet el senyor Cambó, i això és el que estem
disposats a fer i taren els catalanistes d'ara.
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L'Havana,
— El senyor
quez Sterling s'ha enrancies interinament, durant el matt, de la Presidio-

cita de la República.
A les dotze del mati el senyor Surling ha fet lliurament del Poder al
senyor Mendieta.
Mentre tenia lloc lacte diversos

1
Han creo que el entyor liendiets
convtindrä im gabinet nacionalista.
Ea els cerdea d'animal partit corre
el rumor que el vista« mes de novembre se celebrarais eleccions per a
cenvdtair im Conecta une fixaré la
data en qui hand d'imer oonsultat
normad el co. electoral per a elegir
una Assemblea Constituent
liorn espera d'un moment a l'altre el reconeixement del Govern
del senyor Mendieta pela Esteta
Ulnits.
Segons els ticnice, Cuba neceasita amb argincia el recomixement
dele Esteta Units per ale efectes de
Burló de la quota de producció de

111. —

Talar« ION,

El nou Ajuntament 4 %mema

La Lliga no

Ahir es procedí arescrutini
general de les passades
eleccions

s'aconmAa

sacre.

Batista
avions militars han volat sobre el pelan presidencial, i s'han fet, ensems,
salves de vint-i-una canonades.
Banderes cubanes i espanyoles han
estar hissades arre:.
El coronel Batista ha manifestat que
no será, obstacte per a la pau pública,
i que esté disposat a dimitir les seves funcions de cap de l'Exèrcit si li
ho ordena el senyor äfendieta.
La tropa custodia el palau presidencial, per tal d'impedir que s'atansi el
públic.

També s'amerara que si el Govan no s'apresta ß reconatruir la
producció de sacarina airó significari la ruina de l'economia nacional i el räpid creixement del perill
comunista, el qual s'edén dpidament en certes comarques de la lila.
Sembla que una de les causes,
potser la mis decisiva, de la renúncia del senyor Hevia fou la
incautació de les fibriques d'electricitat, pertanyents a ciutadans
nord americana. El representant
dels Estats Units es negi a acceplar les mesures propendes pel Govern per a plantar cara a la vaga.
entre les quals figuras, * la incautació de les fäbriques d'electricitat.
Assistiren a aquesta reunió, que
decidf la remitida del mayor Hevia, ultra el senyor Hevia, el senyor
Menaje% i representan% dels Estats Units.
Al coronel Nfendieta li Presten
suport les organitzacions politiques
mes importants de Cuba, i també
una part considerable de l'exercit
i l'armada.
(Continuo a lo pagino 7, col. 3)
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La Junta Municipal del Cae , durant retened:ti celebras ahlr
RESULTATS DEFINITIUS

d'Eaquorros 112.771
2.-1.11ga I oarilni . . 133.711
3.-Radicals . . . . . . 20.314
1.454
4.-Oom u n lates
1.122
1, -Partit Nao. Estala
11.-Ext, Esq. Federal

7.-lOO

820
1.270

Papirotes en Alano
Papareis' nadie' .

755
337

Total de votante 324.696
570.5430
Total d'electora
Votante per 100 electora, 5413

temperament i

el

treball

biela que ovni es
pl antejatä a crisi Antònia Mercè, !'«Argentina, - diu
al 6overn de Madrid que és la millor bailarina de lotes
Madrid, 18. — Possiblement será
plantejada demä a la tarda la u:si
o, mis ben dit, la modificació ministerial anunciada con/ a conseqüència
de la sortida del Govern del ministre
de la Governació.
Es sabut que el senyor Rico Abello. havia deixat a rarbitri del president del Consell l'elecció del moment i segons les sastres noticies
el senyor Lerroux tenia decidida la
data per a satisfer els desigs del
ministre , de la Governació.
Podrá succeeir que sofreigi un
breu ajornament per no hacer quedat
acabada en la sessió d'aquesta tarda la interpellació sobre els darrers
successos anarco-sindicalistes.
La Modificació ministerial es reduid a la cartera de Governació o
en tot cas a les derivacions que
es produeixin en virtut de la vacant
del senyor Rico Abello, puix que la
cartera d'Estat no quedarä vacant
per ara, ja que el senyor Pita Romero ha exposat al president el seu
desig de no anar a Roma en concepte d'ambaixador, sinó en qualitat
d'enviat extraordinari per entaular
les negociacions amb la Santa Seu,
perd sense cessar en li certera d'Estat.
Podria ésser tumbé que la provisió . de la cartera de Governació
no dona lloc a cap ultra combineció perquè el NI artinez Barrio continuad al davant del ministeri de la
Guerra i es limiti l'assumpte a cobrir la cartera de Governació.
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Antes/la Merca; l'Argentina, na estar sempre molt discutida. Ho is encara avui.
Però la majoria de disausions que
provoca actualment. i sobret.t les que
ha donat lloc, aquests dies, la seva presincia a Barcelona ,es no tenen a
retire amb el seu art Tothom esté
d'acord amb qui l'Argentina balla molt
bi. i que és una gran ballarina.
El que més es discu-eix ara de l'Argentina es la tiesa edat
—Quan ballava a la Sala Imperi,
tindria almenys vint anys...
—Jo recordo la darrera regada que
estigué sei, a l'Eldorado, El que ha
plogut, des d'aleshoresl
Jo mateix, a desgrat meu, d'una manera inconscient si voleu, em pregonotuca tumbé abril, de l'edat de l'Argentina mentre esperara al Ritz la famosa artista.
Antónia Mercè ha entrat, del carrer, als poca mines. Ha entrat tota
decidida, tota esvalotada, tota Haltera.
L'acompanya el pianista Luis Galve.
Ve, el xicot, ben bé a vint metres de
distäncia. No li pot seguir el seu Pis
trepidant.
En un instant, l'Argentina ha confiat no si guantes disposicions al porter, al cimbree, al groom. Ha reeollit
unes lletres. Ha obert un telegrama.
Una encaixada...
Porta l'Argentina un barree en forma de boina, decantat molt graciosament cap a-la dreta. I un abric de
pell. L'abric el replega carera, posant-se les mans damunt els flanes I
deixant al chumben un cos esvelt i
vincladia
Quants ene té rArgentina? Disset,
divuit... Per mi. Es Potser la bailarina
espanyola mis jove.
Li ho die auf andeht
—Mole talarle — fa ella, amb to d'ironia. — Pera, sil! ha saggerit aquesta flor el veure'm feta un nervi, pensi que ne em trabo ave es el mea tetas nonas!. Deu me'n reinara! Tal
com estic ara, no servida per a te&
Tot 1 ése« una dona inquieta, que em
bellugo molt 1 reposo pm, procuro
sempre dominerme 1 nier el que
faig.
L'Argentina ma mata al gideces que
aquest nerriosisme, atases* excitacI6
ettrin ra II apta aempat Ña da vint-ientre limes abano de p reeentar-se a
bailar davant un palic.
—Es possible?
—Es test. ¡Soy sala 4010114114 1
El pianista Luis Gatees so ala
asserut eme de FardeM, hiervd:
—D'aquest neryloalone en die
conedéneia
—Vi, digo 00 0 04 amor — replica
l'Areentbm—. Ames e mi arfe, e ä
brasa. eNe la pares?
Pm ande (embuts, Merman el m'e
paren:
—Fet 1 fet, patear do por.

B3 miedo. I.S1, seine!
¡Miedo? Yo, sin embargo, dino eso del
amor, COMO explieacidn.

Ja que m'ha donat la rió, replico:
—El que no comprenc, Es que sentí
por una dona com wad, que domina
l'escena; una artista ton: vostè, genial
entre totes; una bailarina cota veté,
que ha assolit arreo del alón el màxim
p resti g i; 'ma espanyola corn resté, excepcional..

Ahir al asad tingui lloc al Saló
de Cent de la Casa de la Ciutat
rete de reserntini general de les
eleccions antnicipals celebrades el
proppassat diumenge, i la proclamació de consellers de l'Ajuntament de
Barcelona. A les deu en punt es
consed al dit saló la Junta Municipal del Cens. Hi assistiren el seayer Cramouse, director de l'Institut
Municipal d'Estadística, amb el seu
Cos de funcionaris; el senyer Martí
Casals, regidor de Lliga Catalana,
que va presidir l'acte; senyors Tandiputat, representant de la Unió
q uerres; Venia i Pujals, diptltat,
d'a
per Llaga Catalana; Palma, pal par* radical; Mancha, poi B: O. C.,
senyors regido% electas Codolä i
Granier-Barrere; Teixidor, Basten,
Torres i 'Lleve, etc. En comenzar
ribete el mayor Vallas i Puja% prosea% pel fet d'haver-se produit toar.eions i eselatat petards durant la celebració de les eleccions. El senyor
Tender protesti al seu torn Veaplosió de petards, pede negi que
s'haguessin fet coaccions. Seguida-'
ment el senyor Valles i Pujals di(finé que no rolla fer cap mena
d'obstruceió ni remarca i es retiri
del Saló. Seguidament es proeedi,
durant tot el matf, a la lenta taita
dels escrutinis i proclamació de candictan.
Acabat el recompte de vots foren
prochmats eis segiients regidora:
ESQUERRES CATALANES

Ceasellers electas check',
• birles Pi i Sunyer; Jaume Sesea1-Tunter; Estanislau Duran-Reynals;
Antoni Ventee i Casadevall; Antoni
Vilalta i Vidal; Marià Martinez
Cuenca; Jaume Vächier i Pallé; Josep Escofet i Andreu; Ferran Boter
i Mauri; Francesc Carbonell i Vila;
Hilari Salvador i Castells; Vicenç
Bernaden i Blusa; Domènec Pla i
Blanch; Emili Granjee-Barrera; J osep Gispert i Vila; Francesc Godó
i Roth; Tomis Pomarola i Julià; Os
Hurtado i Martr; Benet Mori i Ballesta. ; Anloni Oliva i Oliva; Ricard Altaba i Plantarlo; Francesc
Rossell i Muntaner; J osep Maria
Massip i Tribal; Ramos Junyent 1
Vila; Cristiä Cortes i
Consellers electes suplente
Retiran Eroles i Sorribes; FranCese Ferrer i Antoni Lloret i
Fumanal, reaietä Rahola i Escofet;
Ramon ¡'alomes i Tiidú i Definir
iflez.LLIGA ÇATALANA

Antele' Mareé, "L'Argditina"
— 1 Pera el corto! Deixi's de litera-

(ares. Genial, excepcional... Els qualificatius de genial, d'excepcional i
d'altres que m'apliquen sovint, no em
admiren. U vaig a ésser franca. Jo
Mar* adc la editor bailarina, La miflor! Li va bat
.
—D'acmd—Pez qti qt9IIier? A força de
treball. Fa trenta-4res atrys que hallo,
senyor meu. Trenta-tres 1 I ni ten sol
dia, mentre no l'hagi passat al t-en,
I» Mima ie ballet d'entregar-me, de
bastir, emitida. Sap el que repones, dicti?
—Ho és tot.
tresseie a la pdo. 6 col. 4.1
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A la Ole. 7:
"MAME O1'AV41111K1f DAVANT
Per Antoni Pons

an i siVe:rtueon sae;felcotiu
Hura D
'e:rier
sePil Codota i Gualdo; Frederic Roda i Ventura; Octavi Saltor i Soler; Xavier
Calderó i Corones; Andreu Bausili
i Sanromä: Francesc Vendrell i
Tiana; Ferran de Segarra i de Castellarnau; Joan Soler i Gener i Josep
Maria Blanc i Romeu.
Contado% electas suplente
Ramon Coll i Roda; Antoni de
Sabatés i Vila; Josep Id. Cardona i
Espunyes; Francesea Bonnentaison i
Farriols vidua de Verdeguee; Montserrat Serra i Bellsolell de RoigChocar; Frederic Antat i Arnau;
Jaume Espona i Brunet; Francesc
Guarner i Molins; Manuel Basler i
Duran; Alfons d'Oriola Cortada i Rentem; Josep Vol, Ginesta i Pone; Alfred
Den i Blanch; Joan Andreu i Miran; Joan B. Ferré i Estublier;
Amadeu f.lopard i Vilalta; Ferran
Valls i Taverner, Concepció Sastre
i Zurita; Jaume Roure i Mondet;
Xavier Ribd j Riss; Eusebi Llenan
i Basca; Jaume Carrera i Freixa.
(Semej r a la paz 6 rol. 4.)

d'haver perdut
les eleccions...
pren vuif »cerda, lifeririern ent impressionants
La ¡liga no sap avenir-se de la &efe% del diumenge passat. Els seas
electora, tampoe. Per a deixar satisfeta aquests, i per a dir, davant de la
desfeta, alguna con res que el senyor
C,ambó en els teas dos articles, el Conten de Govern de rorganitzaci6 regioretaste be pres unes decisions gairebé
terrodfiques.
lieus-lea aci, tal can han ‚fagot
fina a nosaltres:
Primera. — Liga Catalana, en dirigir-se al roble de Catalunya ¿esprit
de les passades decimos, ha de renovar la seva fe, no solament en els
leas ideals fonamentals, sinó també
gn la fórmula autonómica per a ser•
car no fóra just atribuir a
un sistema lea falles de qué són iminment culpables els bornes que l'apliquen, pul: que abre, portara a rebelar totes les institucions socials,
Politi quea i fina religioses, car a totes
elles s'han prodte falles en l'actuació
dels hornea destinats a regir-les.
Segona. — Ha de renovar igualment la leva fe en els procediments
i en les institucions democritics.
Aqueas procediments han dona a les
candidatura patrocinades per Lliga
Catalana, as les ¿arrua elmcions,
una votació tan copiosa, que solament
el concurs d'una pila de circumstäntics, que solament a llares intervals
es produeixen, ha pogut privar-li una
victòria esclatant, que no trigarà a
venir. Advertir tots els qui, a Virapula d'una justificadissima centrarietat, posen la le en soluciona diciatoque aquestes no podrien tenir
•
avui a Espanya. mis-que una significació i un programa obertameat roa%iris a respiritualitat i ala iuteressos
manida de Catalunya.
Tercera. — Agrair a gtans atuses d'electora que arrea de Cataluroo
han aportat llur vot a les candidatures patrocinades per Lfiga Catalana
aquesta nova expresad) de confiança
renovada i «escuda.
Quarta. — Felicitar tota l'orzarenció del nostre partit per teta l'admirable tasca que ha realitzat are ccasi6 de les dues eleccions darreres,
aconseguint millorar en proporcions
considerables, erren de Catalunya, les
nostres posicions politiquea.
Cinquena. — Que considera indispensable emprendre de seguida, amb el
naces de la nostra organització
(Centres adherits, Seccions Femenines, Joyeeuts i Secció Escolar), i amb
els concursos de tot ordre que votantariament sena ()faene, una tasca
cultural i cívica de restauració de totes les aptituds i das máxima entusiasmes del poble català, Per tal <Me
es recobri de rafebliment patriòtic
que s'ha produit en aquests darrers
temps.
Siseua. — Que la manera com el
Govern de la Generalitat ve exercint
les funcions inherents al serni d'ordre públic és del tot inadmissible, caz
transformen aquesta funció augusta
en instrument d'opressió i de violencia,
iniciant un corrent contra l'autonomia
que tots tenim el deure d'aturar, Ilevant-li la rae, que li ha donat naixença
i que li doni impuls.
Setena. — Afirmar que el principi
de la representació proporcional, sempre defensat per la Lliga, és d'inajornable aplicació tant a les eleccions per
a les Corts d'Espanya roen a les del
Parlament i Municipis de Catalunya.
Vuitena. — Que mentre no es doni
satisfacció a les conclusions sisen* i
setena (aquesta, naturalment, pel que
pectore a Catalunya), i mentre el Goverti i el Parlament de la Generalitat
persisteixin en l'Abra antipatriótica de
destruir, en gratis manes catalanes, la
ecobança i l'adhesió en l'Autonomia
de Catalunya, els representants de Lliga Catalana al Parlament Catall queden rellerats del deure d'aportar bi
Ilse collaboraciO.

-

Els vins espumosos
catalana seran
acceptals als E. U.
‘
-e
Washington, — El Gayera
dele Esteta Units ha enviat als ambaixadors i cònsols de Parla, Londres, Nipols i Bercelona telegramas
anunciant-los que els vins escamosos d'aquests paises sean aceeputs
als Esteta Units igual que als vine
de Champagne.
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L'article « Paisatges interiors",
publicat en aquieta tutti= unió
dies euren, ha estat extensament
comentat per loan Sacs. Mis que
tot. m'In sorpris la forma contundent i escandalituda de la enea,
quan totes aquestes qinstions han
utat ja dehatudes i posades en dar
a baetament Els do* fronts eón ben
delimitats; no hi ha, doncs, motius
per excomunicar-se mituamens en
forma furibunda. Ea evident que
parteixo d'una posició completament oposada a la del senyor Sacs,
que el meu concepte d'art és contradictori del seu, que les obres per
e!! mds admirades, per mi ho sin
relativament o nullament; per això,
el que ell, amb aquell to encolástic
tan caracteristic seu, li fa dir amb
infallibilitat dogrnitica: "error...»,
no és res mis que posicions diverses; jo tindré raó en mi mateix, en
tant que la mey a lógica no es contradigui; com ell té la seva lógica
que respon a una posició oposada;
no exclamaré: error, ni m'escandalitzaré (encara que en un moment
del seu article fa constar que m'escandalitzo), comentaré i em limitaré a aclarir allb que el senyor
San en diu errors.
Joan Saca es constitueix en "contradictor de tanta desorientació";
faig constar que no és desorientació ni bizantinisme; els superrealistes saben bé el que volen; corn
ho sabien els impressionistes, els
revolucionaris de la sera joventut,
dele quals ell is un panegirista.
Primerament, divaga en el concepte de la imaginaci6 productora
absoluta de lirisme, atribuint-li dos
sentits; evidentment is en el segon
que em refereixo. Contra la seva
opinió, cree que hart plästic veritable imaginado per excellincia,
no essent possible produir lirisme
si no partim d'una exuberant potencia creadora. característica essential de les boquee mis destacadas.
Ell, des del seu punt de vista acadèmic 1 realista, considera les manifestacions internes de l'esperit
com a abres inferiors a les andinaginatives acuse dir-nos el per qui;
demostració d'un criteri oposat. A
enes, al considera les obres antiimaginatives "tan litigues com ea vu/gui", quin concepto té del lirisme?
i ¿quin Es el motor productor d'aquest lirismo segara ell?
Quan diu: "ano Es comprensible
aplaudible que els professionals repugnin la imaginació instintiva?" i
'4110 is natural que els profans es
desentenguin d'aquests trencacaps
estrafolaris?" iba de considerar
això com una evasió irónica; perqué. ¿guau
¿guau ha vist Joan Saca que
un moviment d'avançada important
(encara que ell no l'hi consideri), sigui en el ram de la ciència o bi en
el de la filosofia, hagi estat seguit
de la massa o deis professionals 'mediocres? Mil, dones, en el camp de
les arts, mancades absolutament de
tot control experimental.
Si el senyor Sacs considera "horribles i repulsives les manifestacieno de l'instint simple", deu creure
en mencionar-ho que em refereixo
als baixos instints fisiològics com
defineix qualsevol diccionari; no, el
que interessa Ea un instint vital
imaginado on els instints anteriorment citats tenen forta
da. Les pintores de les coves d'Altamira, l'art negre, etc., responen a
aquestes societats en qui l'instint

da predorninut d'una manera definitiva.
Instint I inteligencia eón »tan.:
cies separades, poden actuar separadaraent o en collahoració, paró
seelle que red la inteligencia controli l'instint en al eainp de les expressions 'friques. I referent a alió
que diu "sense el control i la guia
de la inteHigancia el pur instint no
aconseguirà mai la intffició, virtut
empírea, com la intelligència, i «¡nidistant o concomitant
he de respondre simplement que
l'instint és la base essencial de la intuid& atuse que hi tingui res a
veure la intelligincia.
L'Academia, que atto» Jull
Saca "papelea une modele diese
per a l'estudi del dibuja", acata constantment amb la realitat
externa; dóna una cólmenles ben
clara de l'art, perque aquel que en
el seo aprenentatge ha coplee ele
modela de rantiguitat, s'emnaPi bd
de les ideologies tradicionalista.
Aquesta pedagogia is estera i falsa,
pesque en loe de vigoritur una
personalitat en ladea, crea unes
habitude de visió que si bé plauen
als pedagogs académica, mulo
completament aquella personalitat.
Existeix una exuberancia interna
imaginativa capee d'inventar formes
ben diferente de rexuberineia de
M'unció de que park el senyor
Saca; l'exuberància de plasmaci6
»Inés Es la mobilitaadora deis eatila, pesqué la facilitat imitativa fa
propia els mitjans d'apremió d'altri; pes) observacions psicològiq ue s sobre individus convencen de
l'existència d'una capacitat irnagi!
nativa sense la qual no h possible
la plasmació de formes noves. Si
"Picasso pot representar el mateix
una escena moderna que una d'història, el mateix una cistella de fruita
que una estátua grega", les formes
creades per ell eón peculiars, pures
invencions seves, i serien inexistente
si ell no llagues existit. Contra el
concepte del neón exterior s'oposa
el concepte del món interior. A les
formes exteriors: "pomes, cistelles,
avions i monestirs de Poblet", formes ni aoves ni velles per al senyor
Saca, s'hi ajunten totes aquelles
formes que creen i crearan les imaginacions desbordadas 1 abracadabrante.
Es equivocas igualment considerar el superrealisme com un estil
quan aquest no és res Mil que el
volar de la imaginad() pura i instintiva, mea interior, paisatges onírica, esperit Primitiu. No és "Van
en un carreró cense surtida", sind
el concepte filosófic esterilitzat que
ens diu: frien entre l'elaboració d'un
món propi, fort i únic o bi la representació de la realitat externa
deformant-la, tant mis roan mis
us acosteu a l'home deslligat cuquen* realitat i tic d'un paisatge
intern. Moltes vegades Es la impotencia la que fa blasmar aquesta
fortalesa interior i refugiar-se a la
recerca de formes creadas.
Quan considera els pintor* auperrealistes "una minoria de pintora
indotats", els cree, contradint-lo fonamentalment, ele mis dotak. Precisament els pintors catalans mis
coneguts universalment són els superrealistes, ben al contrari dels
"realistes", que, tancats dintre del
seu petit cks, s'extIngeixen lentament. I consti que el percentatge
de superrealistas is insignificant

Els !libres nous

triomfar, com fe avui el cae, en els
palios de Cultura, u: per als clailitrats sbn d'un .h/pisme inconcebible.
No acabarem gente manifestar que
avui hom rehabilita al seo país Ricard
Wagner obertament en reacció declarada contra del heindsine superticial
i snobistic de ref., seantitzants, i en
nom d'aquell "htiligekuntt" del qual
Ricard Wagner fou un dele representante mis purs, integres i intransigents.
M. A. CASSANYES

Ricard Wagner, l'alemany,

com a artista, pensador
i politic
Per H.STEWART CHAMBERLAIN
La conegoda Biblioteca Universal
Reclame ha tingut la bona idea de
celebrar la commemoració wagneriana
publicant, sota el titol de "Ricard
Wagner, l'alemany, com a artista, pensador i politic" a un aplec i selecci6
d'escrita de l'eminent comentarista
Houston Stewart Chamberlain. Pro!enlate per Paul Petszch, el qual amb
molta ¡untosa situa la personalitat i la
posiclb del Chamberlain respecte Wagner, set:labren els escrita, el primer
dels miaus transa de "Le situada' hitt&rica de Ricord Wagner" ! els altres de "Ricard Wagner en la seno re.
latid amb el: elassics de la Música t
de la Poesie". de "La tesela de la Regenetratid de Ricen! Wagner", de "Rised Wagner i la Politice" 1 finalment
de "El Bayreuth de Rieard Was'
Confessem que mai com en llegir
arme llibre no ens hem fet més cueree
d'aquell fenomen miraculós per exapenal que fa l'obra wagneriana.
Obra insuperable de plenitud, o ni!Mor dit, d'acompliment. Pulo que de
evideat que realista allò que tomniaren
tant els Bach f els Mozart com els
Goethe l els Sddller, encara que aquista confunda e unificacid de la Lfteratura de la Múeica hagi valeos 3
Wagner l'odi dels 'tercia:1km dele
*date i Raer«, sease Ponis. !aten!
lls1WS, Perla fue el nais hayal dele
amits de Chamberlain aplegata ea
• di libre le aquel on es comenta
gene Pedirle en lea Idame pelillosa
de itleard Wagner, les idees del qual
Mina per arta' sen elevada i d'una seis& que ens acar imPalarble gin piola

eme tenis Isern apee el sexuale
II Mea Ja de de mis dátil asomen'
so obstant, Idisayalarene el nene altea me d paillies worial II ami
Intima i molt compacta relea) amb el
pelma social. I considerem amuela
estrega relee parqué estas tomase que en lana IgC111131 perfecta, ea
la qual tots eh bornes aportessin el
nolkimum de Hur rendiment en beseSU penal seda 9adividualistes" en
gran superlatiu — i en benefici de la
societat =frica, car la "societat" es
la unió de totes les familias (i la familia 4a un conglornerat d'indidclue
d'arnbdis sexes, aixoplugats sota un
mateix sostre, afine pel vincle de la
sang 1 per una comuna retad() psicológica) aleshores, quan rindieidu sera
oxisiderat i respectat com a tal individu, aleshores tot rutilarà com una
seda i hieran desaparegut les discòrdies, les lluites, les intrigues i les
enveges... Cal, dones, errar " eiutadansindividua" consciente, variarme Pre
-paresotundaeclturd,
i, lu yen, un 'ceo ahet +Isatit cal que
duguem rindividu" a l'especialitat",
setmis a una dfsciprma d'afea'« d. a
bese d'una politica d'atan' reglamentar
1 just. - La pregunta f eta : « iQui penan els jora?" ereiem que Queda contestada, des del nostre punt de vista
personal. - Cal dones 'roe Catalunya,
ara que pot fer-ho, tingui cura d'aguste lores" eme penen; "joves" que
stin els "hornee" predestinats a ocupar
els Ilota de responeabilitat 'luan els arriberi l'hora."
Dei. Si. LLUIS PIERA t GUITARD. — "Nacionalment, ara Es rho
ea del Catalanisme mis radical. Tot
allb que s'oposi al movintent nacional
catali ha d'ésser combatut darnunt tots
els terrenys. Socialment crec que la
aractelstica de la nava joventut —
liste 22 anys — Es l'individualisme opones al coHectivisme feixista i soyieSisee. Quant a la vida espiritual crec
que la m'llor religit és la de la damamida posada al servei de rindividu i
de la leva realització integral. Els dos
enemics de l'Anima catalana són Moscas i Roma."

Llibres publicats a Barcelona durant el mes de desembre de 1933
Literatura. —Useta: Cuentos Mejkanos (Ataluce), rica. 5 ptes. Iriarte: Fades (Araluce), ene. 6 ptes.
Gallegos, R.: Cantaclaro (Araluce),
rtca. 5 ptes. O. M.: Beewulf (Araluce), tela, 275 ptes. Muntañola, A.:
Pedagog l'Ase Savi (Catalónia), 3
ptas. Barradas: Història d'un Pallasso (Cataldnia), t'65 pies. Barrades: El paraigua generös (Casal&
nia), 1'65 ptes. Jordana: L'Infant
que feia vuit (Catalónia), t'65 ptes.
Jordana: Els Tres Cavallers (Cata131enia)„ 1'65 ptes. Moragues, Jeroni:
Rubén (Cataldnia), 3 ptes. Surinyach
Senties: Nadó (Catalbnia), 3 ptes.
Vine: Fina espiritual (Catalónia),
.5 ptes. Dalmau, Delfi: Una altra
mena d'amor (Catalónia), 280 ptes.
Muller, O.: Ocells i Fucsies (Catalönia), 3 ptes. Ferran, A.: Tres al
Polo (Cataiónira), 5 ptes. Ferran, A.:
Tres al Pot (Catalänia), 5 ptes.
Su, A.: El instinto de los animales
(J. Vilamala), rtca. 070 pteS. /tan»ni, A.: Los prometido, esposos
(La Hormiga de Oro), 3 pees.
Mouniot, V.: Margarita a los veinte
años (B. Bauza), 2 tomos, 6 Mes,
c. tomo. Isiona-Salgaril ¡A cueree
y fuego! (B. Bauza), rtca. 2'50 ptes.
Daten Genes., D.: Una altea mena
d'amor (Ed. Clarisme), 280 pees.
Duma", A.: Los Tres Mosqueteros
(Ed. Molino), :'so ptes. Wallace, E.:
La Bada de la "Rata" (Ed. Molino), o'po pees. W. Byron Mowery:
El Ruisdlor del Noroeste (Ed. Molino), ctgo pta. Grey, Zane: Lluvia
de Oro (Ed. Molino), dio pta.
Domas A.: El Conde de Monteeristo,
tomo I (Ed. Molino), l'50 otea.
Wyndhem abren: Antoni Trent
"El Perfecto Ladrón'", (Ed.
o'oo pta. Segaste, J. M.: La
Rosa de Cristal (Catalbnia), 5 ptea.
Planes, J.; Refracto» d'una Vida
(Catalbeia), 5 pta. Verdaguer, Mn.:

• íbta
exora aup

el sanyor
-14 meter temed - Min . e LcUrlitl

.Rectificacie dei
torat
A les afiche / d'enea entitat central (Corte CatanMur 589) 1 a lea de. totes lee
ad
e. eldebobera la
=ncill d'acude mema
que tenint-hi dret no figuren
al vigent Cena raiectorel,
també d'aquella que hl consten amb el nom o comunes
equivocats, amb l'obj ecte de
tenir ara de la sera inclusió
o rectificació fina al peonar
¿la si corrent
REUNIÓ DEL NUCLI FEMEN/
D'ACCIO CATALANA.
A l'objecte de tractar de qüestions
ele gran interés i prendre acords per
a la millor organització del Nucli
Fernení d'Acció Catalana Republicana, es convoca les afiliades i
sirnpatitzants d'aquest Partit a la
reunió que tindrà Hoc demä, dissabte, a les vuit del vespre, a l'estatge
central d'Acció Catalana, Corts,
589, pral.

Santa Euliria, Roser de tot l'any,
Veus del Bon Pastor, Caritas (CataIónia), rtca. 7 pres. eng. 9. Palma,
A.: Vencida (Ed. Juventud), rústica,
1 50 ptes. Pérez y Pérez, R.: Almas
recias (Ed. Juventud), rústica, a ptes.
Grandchatnp, J.: Matrimonio de Conveniencia (Ed. Juventud), rústica,
150 ptes. Wallace, E. La dama de
Ascot (Ed. Juventud), rústica, 2 ptes.
González, F.: El hermafrodita dormido (Ed. Juventud), rústica, 5 ptes.
Curwood, J.: Los cazadores de lobos
-(Ed. Juventud), rústica, 3 enes. Pérez i Pérez: Madrinita buena (Edicions Juventud), rústica, 150 ptes.
Pérez i Pérez: El Monasterio de la
buena suerte (Juventud), rtica., l'50
ptes. Farney, ist. i Samoy, R.: Quatre nois genials (Juventud), eng., 3
ptes. Andersen, H.: Cuentos de (Juventud), eng., 15 ptes. Andersen, H.:
Rondalles de (Juventud), eng. 55
pessetes.

GRAN SUBHASTA
PINTURA CATALANA
SALA PARES

Petelaol, 1
Dissabte, dla 20 - 6 tarda
( 7 0 obres)
11.1n110... '

EL CORREU D'AVUI
* "Mirador". — El número
d'ahir d'aquest popular setmanari
molt remarcable pel seu contingut
Val la pena de donar-ne els títols:
Aquests senyors de la Rambla..., per
J. E. Bartrina: Sarre, Daalgig i Ansfria, per Tiggis; Dues estrenes, per
Josep Palau ; han Cortada i Sala, per
J. M. Miguel i Vergers; Un discurs
o la nació europea, per F. Vergers;
L'art i eIs mrtaes. per Joan Sacs; Les
exposicions, per Enric F. Gual; Notes
sobre teatro i circ, per Sebastiä Guasch
i Joan Tomás, etc. Més d'una yintena
d'illustracions acompanyen el text.
*

Artistas: LA

PUBLICITAT

As el sastre diari.
* A can Gaspar J. P. Oms
canosa, fins al 26 del corrent, 36 dibuixos, aquarellats, de temes decorathrs molt estimables.
* A les Laietanes.—Avui,
a les cinc de la tarda, inaugurad& de
lea exposicions de pintures dele artistes Srs. Olivet-Legares, Josep Soli i
Andreu, Ramon Mas i Mas, Tenis i
Josep Soler, amb paisatges i notes de
Catalunya.

Una enquesta

tre aleros toses, les següents, que no
laarrieus Ill ai sospitat que poguessin isser escrites ni pensades en calda:

"Sempre haviem vist, els homes
de la Lliga, els perfile que per a
l'autonomia de Catalunya poda portar la cessió d'aquell servei d'ordre
públic. Fou per &icò que, en l'Estatut de 1919, era la darrera de les
funcions que atribuiem als poders
autònoms. amb el ben entes que
estàvem disposats a renunciar-la a
canvi de facilitar la acedó de les
funcione d'ensenyament.
Jo, personalment, he expressat
sempre la meva opinió untarla a
la cutis) als podara auttosonss, almenys en els primera anys, de les
funcione pertocant a l'ordre públic.
En r931, quan el senyor Layout;
ministre d'Estat de la Repablica,
anä a Ginebra— molts mes» abans
que s'iniciés la tramitad() parlamentäria de l'Estatut —vaig celebrar amb ell una entrevista a París. En aquella entrevista, després
de recordar-li eh seta compromisos autonomistas i demanar-li el tau
concurs a favor de rEetatut, vaig
dir-li que podria fer a l'autonomia
de Catalunya el mejor dels serveis
si, en discutir-se el problema de
l'ordre públic, proposava que aquelta fundó, ti Di huía de consignarse en l'Estat.fr, el !raspas no havia
de ter-se lins després de cinc anys
d'estar funcionant plenament el ségro d'autonomia i sempre que ho
demanés el Parlament catali pel
vot de les tres quartes parts deis
seus cornponents.
I, ¿per què m'inspirava a mi
aquest terror el traspàs del servei
d'ordre públic, abans, molt abans,
de poder somniar que podria ésser
exercit corn l'exerceix el govern de
la Generalitat?
Per dues raons elementals: era
la primera, que el servei d'ordre
públic, que comporta el deure de
reprimir, es sempre impopular, sobretot quan es exercit per un poder
feble... 1 feble havia d'esser, durant
uns anys, el govern de la Catalunya autónoma. I, segon, perquè a
Catalunya — per múltiples raons,
una de les quals és, sens dubte,
l'allunyament secular de, Catalunya
de tota fundió de govern —no hi
floreix espontiniament la vocació
per a cap de les funcions de l'ordre
públic: sin escassissims—i sempre
per raons especials— els catalans
que senten vocació de policies,
agents de seguretat, guárdies d'assalt o guàrdies civils. En canvi, hi
ha regions d'Espanya on el reclutament per a aquestes funcions es fa
d'una manera copiosa entre penonal irreprotxable.
Era de timer que, fins amb un
govern que inspirés mois confianca
que l'actual, bona part dels funcionaris de l'Estat, encarregats de
Londons de noticia, seguretat i ordre públie, no volguessin ni romandre, ni venir a Catalunya, quan
aquelles funcions passessin als poders autònoms catalans.
El que hauria passat sempre, en
una certa mesura, ha passat, en proporcions formidables, amb l'actual
govern de la Generalitat. Per mil
raons, de tothom conegudes, el dia
primer d'abril abandonarä Catalunya gairebé la totalitat del personal
de l'Estas afecte als serveis d'ordre
públic.
I, com ni en un any, ni en cinc,
no és fäcil fer brollar ad una vocació que no existeix, el personal
per als serveis d'ordre públic ser&
reclutat entre els escamots de l'Esguerra i entre els desesperase del
terç estranger."
Mal se'ras loará ocorregut de porrar que en poble gime aspira a fuer
Hiere fon cessió d'unes fentions de fuevern tan primordial: per a la ¡(ideetat con l'ordre püblic. Després d'oaquest («fide, pera, de rsutanonsiatne
de Combó 1 de la Lliga ja no en cal
parlar. La dèria d'atraure's forces conservadores de fora del camp catalanista els lw ben percha.

Què pensen els joves?
(Tenim rabuda: pro) de .80 resposies
a la mostea enquesta. Procuraran
resumides si s'escau, dia per
dia. OPortunament en donaren' el resum. Podem mangar la quasi unaninsitat de paren: afirtneties en
aquests aspectos: Catalanisme integral,
Anti-marcisme, Anti-feixisme, India!.
dualisme i Espiritualisme.)
Da St. JOAN DE CABANYES,
Da Macao». — "¡Qua pensen els
joves?" Heu-vos acf una pregunta ficil a múltiples interpretacions, i, per
tant, a respostes divanes. Permeteu
primer que indaguem a quin aspecte
cal orientar la resposta. Tres ihn els
problemes irreaoluts que han estat eón
1 seran "in aeternum": el problema religi6s, el sexual i el social. El primer
(hein cenit tots tres sane cap previa
ordenaci6) :multe l considerem com
a resolt tenint per cadaacú un màximum de respecte, i deixant la libatat de constancia dele bornes. Això
no as priva, pecó, per maldar i procurar una intensifeelb de les doctrines andal-cristianes, o drui le Doc
-trinapedclCsomribe
la predicava, nua i cena; aix6 Se: rageretanament de tots els basa, units
pels rindes de la hismiltat i la carita

DE CATALUNYA un deis seus orticles Wat ti40004,1 ðissii•Meepp,
qual segurament tadevindra mis / a
que el qué deik& • Imeergedde-nide
de Terrario. En aquest edicto el seayer Camba el 1180.01111 ablOilaCIMeni
contrari al !raspas dels :semi: de
dre Palie a Catalunya. Enyorant uno
debes atoas es amé
Peraeatalateütes
gua a cok do ¡abre
que enlairoven Modere de les estro barres, que bollaren sardanes
<Pie 0:011 1Ve5 "Els Segadors", die, en-

La tasca del nou Ajunta( ment
L'OPINIO fa el següeai panorama
de la vida del nou Consireori:

Alells50
URICO

"La Llei municipal catalana ha
fet mente que la Costra Corporació guapil estructurar-se en un sis
tema de Comal! de Govern d'atord
amb la tema sanunent democrática de la divisió de poder s en le•
gislatim executiu 1 judicial. L'Asenenbka municipel, o sigui el Ple, dictara les normes municipals, la mét
important de les guate és, sens dubte, l'economia plasmada en el pressupost, El Poder *acota encarnas
ea el Censen de overa aplicarä
aqueo» leerme, i acordare el »cesad 'diana l'esfera de lea IICY«

SERA
DISUELTO
POR
A

111. t1AS

e«.

oisotwierr*
MeetOrtims.r.~~onek

atr
senirio
ns dU
ane
ti néldnotrss d'juarlacauldepoi.
sztereg
dran jutjar lea infraccions de lea

ordeno:mes i imposar sandias talmegccom una Nació judicial.
Ele" veins ens estakiarera *gotita mions semanal', eta deban
de les gneis tanta emocione agradables i molesta havien emule,
pecó el Consistoei hi gatiumakas
i decidEl sistema de Comer] de Govern
permet Gambe que la Corporació
faci una obra organice pesqué ale
respectius consellers, encarregats
cadascun d'un departament, han de
sotmetre la tasca als sena companys,
i tabaleas en cenit entullecen
les iniciativas en vista s la conveniència general. FIns ara, en l'Ajuntament que :tata acabant, s'havia
negligit de tal manera l'actuació
conjunta que hom es trobava davant una orquestes en la qual cada
músic o grup de mines anava des'ligas dels ihres. Les Comissions
¡ Mas presidente anaven sols, i el
Ple servia per a entrebancar-se mútuament Cada regidor mal intencionat manava ¡ es feia una capelleta
sovint recolzada en un despatx amb
secretan i tot. El futur edil, si no
is del Consell, sed com un diputat:
acuse gairebé força executiva, i la
eleva enissió quedará reduida a votar i deliberar sobre les iniciatives
dels consellers o les pròpies, degudament controladas pel Poder executiu.
Creiem necessària la separació de
l'Alcaldia i de la Presidencia de
l'Assemblea, No és just qu e l' al
-cald,presintCodgeixi ele debate dels plena, com no
ho seria que el cap del Govern ins
ensems president del Parlament.
La tasca del nou Ajuntament hauria de reduir-se a administrar la ciutat amb la diligencia d'un bon pare
de familia; d'una familia carregada
de deutes. Per tant, abans que tot,
austeritat en les despeses. Recluirne la xifra tant com sigui possible,
sanee desatendre les obligacions
essencials. Ni un funcionad mas;
al centrad, estudiar una reducció
sense atropellament de drets adquirito.
Fer un pressupost equilibrat, del
qual desapareguin veritables serveis
de luxe; perseguir el frau; intensificar el cobrarnent d'impostos sense crear-ne de nous, Fugir d'elucubracions i afanys de notorietat personal i consolidar i perfeccionar el
que ja existeix. Hauriem d'inaugurar una etapa modesta i eficient
pagar deutes i tapar tonta.
Patzer el lema del nou Ajustament hauria de consistir que sets
parles poc, com a senyal que no es
fan fantasies. Fer ingressar el que
s'hagi calculat, conservant les obres,
perfeccionant els mitjans actuals de
cultura, ajudant els pobres, mantenint la salubritat, i no consentir la
puja de les subsistincies. Això sol
seria una gran obra.
De coses noves, amb una només
n'hi hauria prou per obtenir ralegria general: la cessió del castell de
Montjuic com mis aviat millor."

dad moral i política, comprobando
previamente la firmeza del terreno
que pitamos, cuidando de que le
situad() politica no sea eii-ese nie,
mento un lamentable artificio apo.
yado precisamente por fuerzas qns
reciben 111111 inspiraciones del Vati.
cano, encomendando de antemano
el estudio del problema a un grupa
de personas competentes y peoce.
diserto con métodos que no exclu.
yen la lealtad, el respeto y la inä.
xima cordura, pero que tampoco LI
olviden ciertas exigencias de firmeza y de patriotismo.
Para negociar con Roma se en.
cuentra este Gobierno en pésimas
condiciones. No ha tenido tiempo
de estudiar el problema religioso
español; quizá los ministros actuales — con todo respeto sea dicho
hacia sus cualidades personales —
no son los más indicados para en.
tender do cuestiones relacionadas
con la religión. Pero además st
trata de un Gobierno que vive— dc
como es notorio — de la merced, UR de
poco humillante, de Acción Popular y vivirá lo que el sehor Gil Robles quiera: es, por tanto, un Gobierno cuyos mandos parlamenta. C
nos se hallan en poder de Gil Robles. Ahora bien: Gil Robles se
halla, a su vez, a disposición de laa
órdenes que Roma crea conveniente
dar. Por donde llegamos a la coaalusión de que la Santa Sede va a
negociar con un Ministerio que ella
misma hace possible.
Llamamos la atención sobre esto,
y nos preguntamos si, en tales cir.
cunstancias. es prudente que sea el
actual Gobierno quien abra las negociaciones con Roma, y si no iremos, por ese camino, a un desastre
que aleje por mucho tiempo la anhelada paz espiritual. Y, mis aún, que
comprometa la formación del naciente Estado, que en este momento
más que nunca necesita de toda su
dignidad internacional."

L'Escala catalana
Royo Villanoze segueix combatent,
a LA LIBERTAD, la catalanització de
l'Escota:

"Los establecimientos docentes
de la Generalidad han de organizarse "con independencia de los del
Estado". ¡Puede darse palabra más
expresiva que esta de independen.
cia", que supone una separación
completa y absoluta entre la enseñanza regional de Cataluña y la enseñanza nacional de la República:
Pues contra el texto de la Constitución y contra el texto del Estatuto se ha creado una especie de Patronato, de formación mixta y con
intervención predominante de los
organismos catalanistas, y se ha
sometido a su dirección la Primera
enseñanza y la Segunda enseñanza
de Cataluña. Contra eso han protestado los inspectores de Primera
enseñanza, apoyados justamente por
"La Libertad", y en la modesta esfera de mis medios, por el que f.rma este articulo, que pertenece a :a
Les pròximes negociacions Universidad hace cuarenta años, y
que no ha desempeñado mis cargo
amb el Vaticà
político que el de director general
de Primera enseñanza.
Un ¿inri ten pot suspette d'antitleEs evidente, pues, que si los caricaliette com LUZ recua la noticia
talanistas quieren tener escuelas caque &das començaran aquestes
ciacions, i relacionant-la amb les de- talanas han de ser distintas, sepaclaracions de Gil Robles, segons les' radas, "independientes" de las escuelas de la República, que por ser
Vals les condicions del Concordat seran les que Roma tingui a bé accep- nacionales tienen que ser espatolas, porque con arreglo a la Constar, din que ja cal que tremolen,. Amb
am oonern—atirma—mediatitzat por titución no hay más nación que
España, y constitucionalmente, los
l'home que ho fet MIS afirmacions
Estatutos sólo pueden reconocer la
h decords—i és pen'llós—detnprendre
existencia jurídica de las regiones
nego c iacions amb el Varita:
autónomas.
"Muy vivamente anhelamos la
Todas estas cosas tan sencilla&
instauración de la paz religiosa en
tan claras y tan diáfanas, producen,
Espaha. NO nos duelen prendas, y sin embargo, sorpresa y hasta Mdeclaramos que desde la izquierda dignación en la Prensa catalanista,
republicana se han cometido en este
la cual insiste en que la escuela de
punto torpezas inauditas. Pero si la
Cataluña "tiene que ser catalana y
paz religiosa ha de ser un hecho y
no española". "Todo el mundo
no el mäs cómico episodio de una
sabe—dice un articulista de LA
gran tarea, es imprescindible pensar
PUBLICITAT — que la escuela no
muy largamente sobre cada uno de puede vivir divorciada de las Tealos pasos que hayamos de dar en
lidades que son la esencia del alma
nuestras nuevas relaciones con la
popular, que es la materia viva soSanta Sede. Va a negociar España
bre la cual ha de actuar la escuela.
acerca de cuestiones que por su proEs preciso, pues, que la escuela de
pia naturaleza son extremadamente
Cataluña se compenetre con el pub
delicadas y quebradizas. Y va a neblo catalina. Es preciso que todos lob
gociar frente a una organización
catalanes vean en ella una especie
diplomática de primer orden, sutide crisol donde se funde el puro
lisima en sus preparativos, dotada
metal de las nuevas generaciones.
de armas extraordinarias y habiEs preciso que la tengan como cosa
tuada a vencer, mientras con las
suya, como foco común de donde
artes más admirables finge haber
irradia la luz y el calor que va poco
sido vencida. Ante esa organizaa
poco haciendo germinar, verdear
ción diplomática se presenta un Goy crecer el alma colectiva con ideabierno español entregando de anteles comunes, con sentimientos de
mano bazas y dejando prendas imfraternidad, con firmes y sólidas
portantes. Porque, o esa frase de
afirmaciones."
que "no descenderá Espata a la
Todo esto me parece bien si se
defensa de antiguas regalías" es una
trata de escuelas catalanistas que
pura vacuidad, o quiere decir mula
Generalidad organice y sostengs
cho mis de lo que el Estado espaal amparo del Estatuto. Pero se
1101 debe decir en estos instantes.
escuelas del Estado, las escuelas de
La negociación con Roma ha de
la República, las escuelas de la nainiciarse — a nuestro entender —sin
chía, no han de preocuparse del
ningtm género de frivolidad, v
alma catalana, sino del alma espado de las divertidas improvisaojoflota. Se sobrecoge el ánimo mas
nee a que el Gobierno nos tiene
valeroso ante el porvenir cultural
acostumbrados, con enorme gutoride Cataluña con este modo de Interpretar el Estatuto. Se trata de
seguir las enseñanza. de Prat de
-la Riba cuando decia que era una,
bifurcación monstruosa la de "obligar a los catalanes a que sean etpañoles". Sorprende y asusta la
Fine el 20 »ea' !a FAIenie• Corma con que se interpreta la -esPACARIU 1 son**, 9. en C., cuela única" de que habla le Consdel cariar 'almea. unen • titución. Lo que votaron las Cortes
Corta Catalanes, en obsecra' ale fue que eu escuela fuera 'únicaaeue ensote, tare int desoompte mente española", y lo que se eia
veritable de 10 Te labre ele haciendo en Cata/liba ea gire 15 e5"
lraise mamita in fu atoe cuela primaria "sea únicamente ca"
olefeeolonadea, CAMINES emes talan", o, mejor dicho, y Ilatnando
mides per • nene. a 5 Idea. lo- - a les cous por 111 nombre, anden
lama» ala mallo/.
Palois."
tv
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PAanffestadons del senyor Campana
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»
assaltada i robada la documentad& En
A Tarragona
j
aquest docurnent queda exposat quin
fi° ore e a
da cid ttanz
l
braa1 hir,1'a un qr elleirtreed4
$ ota la gansibiracia del Patee mu- I va éssee el resulta de reunida de
Pare.
tarda,
va
oarrer
una
•eneie
Des que van oran« eli derrere
seenror Alvarez d'Ossó sita
les diverses candidatures Illita. Cae.MentrelltanViprocedl a exsuccessos, amb motiu de la interesa- ble desgrisela en una obra en
clebr at avui, al saló de sessions de
roborat en termes imprecisos per un
da miga revolucionarle, la penda de conateueold toltuadel ell carneé trenne el dissortat manobre
.:ajuntam ent. rescrutini de les eletdels adjunts, el Sr, Agusti Almeda,
Itereelene, d'acord lima la de la ress de Castillejos, do resultes de 111 Manuel Oftela, que era ja cacipos d'aquesta ciutat, i no s'ha prepels dos interventors d'Emperra, per
qual reeultaren un obrar Mort, däver.
tu rEealell, vi seguir diversa
aetat cap protesta. La concurrencia
no recordar les cifres exactes de resp
endre
les
esun
repairtewJWitte
de
el
President
va
arribar
Ahir,
El veinat, assabentat del greu
pisen per al dmeobriment deis prim un litro gr eument lefa i sial
públic ha estat nombrosa.
crutini ; despres s'ha donat lectura de
bona s horm a la Generalitat, i asi- trenes, ¡terne joesteat en un ate- eipals autora dele teme de aabotaigt nol amb baldee llena.
accident ocorregut a l'obra, vol'acta de la Junta del Cena, en la qual
ment
de
sous?
el
mati
al
sets
despee
regne
tot
lts de totes passades entrar dins
Al carrer de Castillejoe,
A Lleida
i terrorisme airri eme timba dele
forra l'accrrd d'accepter com a acta
.—ßre en acord d'agiten ~un
solent diversos assumptet de trama.
mero 255, entre ele de Valencia de l'edificl.
deis
que
podies
deber
els
titiritan&
l'anterior document i que per aquest
Corra ea, dies anterioes, va rebre sam- 1 4.(eapeosee el mayor Ceeepeaye- dits expiosius.
Amb l'aglomerada del palie
i Mallorca, conatrueixen una
L gs DRETES NO PRESENTEN
susdit document acorde que no s'ha de ba gran nombre de visites.
el denme I« •ittelbes tenle efecte.
Una de les pistes que va reme casa els contraclistes d'obres es produf l'esfondrament d'una
CAP PROTESTA
repetir la votad&
Respecte
a
remitent
del
sou
dels
els
a
salndar-lo
Aj migdia anaren
senyors Bertrand Artal. que part de la paret de tanca del
Lleida, 18 (per telifon). Avui
El candidat d'Esquerra Sr. Camps 1
funcionarias da possible que se alte- la policia de Barcelona va donar per temen el sets despeas( al marren carrer i alguns maons caiguerepresentarles de la premsa, i el eeresultat la detenció d'un subjecte
Arbola La ús de la paraula en repretingut lloc l'escrutini de les darn j or Companya va fer-los les se- gi parlas; je camaá cree goa ela
de la Dipatael6, 212, principal. ren damunt el noi Antoni Casentació de la Llista número 3. preretes eleccions. A desgrat de la camfuncionaria ban de tenir un son mi- sobre el qual van recame musites 1 En aquesla obra en conetrueoid brero, que alta al carrer del
tienta mandestacions:
que t'odia per rama familias, dos
sentada pel partit local adherit a Estanya violentissima que ha fet
—Acabo e parlar —comensi- nan; pera d'atea al que diuen de- raer alguna pista sobre un deis que ncorregue un mcident de tre- Rosselló, 262, segon, tercera, el
guerra Republicana de Cataltanya, for- atub el comissari general de Seguterminada literaturas heroiques hi
iquests dies el diari carlf "El Coball, a coutteqüencle de resten- qual Iota portal, CI Diepensari
tabrieaveri les bombee.
mula la seca protesta en termes de retas, senyor Torna Ram pa, el qual
rreo" sobre unes suposades coacha un abim.
'
51le
El dit mi:sicote Ion poca a Jis- drament dele soitres de l'as- de Sant Martf, on el curaren de
la
mejor
vehemencia
contra
el
fet
d'haons a. religioses, i de les nombromala vingut a donar compte d'un
Jo no desconec les teles ateces- posició del jutjat corresponent i que- cala, que sepultaren dos ope- diverses lesione de pronüstio
cer estar arsenal& la serió tercera del
gs a-ces notarials aixecades per
incident ocorregut alar a Sabadell. sitats: ene trotara, pera, en uns da atase dese la seca detened per raris.
Ilesa al front. Desprée peesa al
dotrmite
primer,
d'aquesta
cunea
per
e
les
dretes,
a
';acte
cracui
no
vosaltres
no
deveu
ignorar,
Com
ntoments dificila, i no Es IJflt dei- haver-se comprovat que ne tenia res
sart d
Sula que neme, bi treballa- seta dornicili.
un grup d'hornee a mi armada. i robaindiviquanta
uns
rezgistrat
el
mes
petit
incident
i
ahir
a
la
tarda
de
comprendre
que
certes
actiAcurlf al lloc de l'accident
xar
1,a
vetare amb tot el que es perseguia, ven quatre obrere. Pena dos anys
da la documentació electoral, fet que
Ion estat proclamats elegits 16 regídos van entrar a la imprernta on
tud& no són les ins adients per pera, degut a un escorcoll que es va que els treballa eataven paralit- una patena de la guardia civil
ha de condemnar tota consciencia honfors de la Coalici6 d'Esquerres i 8
s'editava tan periòdic 1 van causar -hl a ro/4litre els problemas que té verificar presa manament judicial al zata i ara hi lreballava pon per- del 19 terç, que comunica Pacteiradi i sincerament democraticealtura desperfectes cremant una plaatajada la costra autoamnia.
je la de dretes. — C.
domielli del parean el qual es busca, sonal, consistaInt en l'encarre- dent a la Continuarla d'Ordre
El Sr. Busquets i Norat, represenbanqueta de fusta alguna exemon ordenaren la immea ene altea Oleteó—pros.
Passant
tma case del cartee Mitjä de gat de l'obra, que era el paleta
A L'Hosffitalet
llista
número
a,
patrocinada
de
la
tant
plars del periòdic de referencia, EnHertherl Pons i Mitjä, un altre diat a sortida dune agente de I%
seguf el senyor C011/r41,3-•-; se mala
Sant Pere, detente pis, es va poder
per la coalicid de dretes, ha contestat
cara que es tracti d'un incident de
comunicas que s'ha restase l'ami- eornprocar que la nieta seguida per paleta Fenomenal Erancesc Gar- brigada d'Inveatiteacid criminal.
els anteriors arguments de la protesta
poca importància, jo no he volgut
També hi acudí el Gomiseari
COM QUEDARA CONSTITUIT
tini sense que ningú no llagues for- la policia era arta.
cia, que nomes feia fhle g settuas
formulada
pel
representant
de
l'E
silenciar-lo,
i
he
recomanat
al
seEL NOU CONSISTORI
mulas protesta contra cap acta, exSegons noticies, que mereixen cre- nos que h¡ drebelleva: el mano- d'Ordre Públic, senyor Tornee
-e/tira.lgntqueaJ hci nyor tornissari que orden; practicar
Ramon
i Amat, i al cap de poca
cepció feta d'unes observacions del dit, en el dit escorcoll i a l'habita- bre Manuel Gritela, i el barraL'Hospitalet, 18. — Avui ha tinobras amb zel per hacer de fer alguna
totes les diligencies que siguin del
estona arribe el President
a
les
(n'ab
quer
Manuel
López.
anidetingat
i
mayor
Vallé.
i
Pajel.,
del
parent
que
bou
cid
te 1142C al saló de sessions de l'Acosa davant del fet del robatori de
cas fins al total descobrIment dels
Coha contestat el senyo Tal«.
brin després, bou trobada una ferie
seament la proclamació oficial, per
A la una del migdia repren- la Oenerantat, senyor
la documentad& f et que baria alterat
autors de la matifeta.
panys, acompanyat del
de
documente
de
propaganda,
altres
gueren
el
treball
1
S'oetiparen
—No
tea
parlar
do
trad....segu(
a Junta del Cens, des consellers
doel
Que
la normalitat de releed&
Per altra banda —prossegal—, he
cretan senyor Alavedra, 1 del
re han de constituir el proper Conde la ampanya de comen. que demootraven le eoneomitineis de pujar material a un dels tinent
cuencas signat pet president de Mesa
vial que alguna diaris han publicat dient—
coronel de la guirdia
atori, el qual batirá de prendre
premsa de dreta de Ca- de l'amo del pis amas eis elemental pisos alts. La casa es trotan editaris
que
la
és una acta i que les seres mattifestauna nota de l'Associació de Fun- talunya i de fora de Catalunya ha extremistes de diferente lloes d'Es- ficada fine al quart pis.
civil senyor Moreno.
csseseió el primer de febrer.
cions queden conoborades per dates arcionario de la Generalitat, entitat,
Fou avisat el Jutjat de guärUn cop feta la provista de
Aquests consellers són: per l'Esde les passades clec- panya, i àdhuc unes fórmules per a
tes notarials que acompanya per a unirque, si bé abatas tenia un catre cul- fet al resultatúnicament
dia, que ho era el número i5,
que no es
la fabricació de bombes i sities ar- material, es quede el pileta
cions. Diré
rzerra Republicana . Ramon Fronte_
se a l'expedient. runa recollint aanitural i esportiu, ara aembla que ha
es
presenta constitult pel jutge
Ã
tefactes. Cridaren l'atencid unes fór- Franceßc Garete treballant eol senyor
n, Miguel Romeu, jatnne Maten.
exacta. que un sol partit de dreta
iestacions d'alguns membres de la curias d'orientada.
Joan Espina, el secretan
un
dele
pisos,
i
l'encarregat
en
hagués
Iluitat
diumenge
contra
les
males
que
solacen
escrites
amb
clau,
Idi Peris, Ende Cervera, Daniel
Mesa i raltra del Sr. Enric Mitjà, que
Davant de la publicada d'aguaita enmares aplegades. La Lliga anava per?, que el jutjat, amb la policía, ha Heribert Pons, el manobre Ma- senyor Comes i l'oficial senycle
Pere Minores, Remen Ferrer,
declara que recollí unes dades de resnota relativa a la staspensid de les
aliada amb els Mine i no tenia en aconseguit desairar. Es tracta de les nuel Gracia i el berrequer Ma- Vela.
;mme Mestres, Justa Goicoechea,
crutini celehrat
estrenes de Nadal, he de manifestar
El Jutjat va fer une jaspee-taue) López ea posaren a trebala conquesta del& vots dets ciutadans
La Junta es retira per deliberar,
jum e Ferrer, Vich i Joan Percaque sigui el que sigui el punt de de electa adversari que ele hl dispu- fórmales per a la tonstruedr5 de llar en un deis última replans Cid ocular a l'obra 1 va prendre
bomba especialment destinades a
;. ?el Partit Nacionalista Repuprevia suspensió de la sessió, i represa mira, accepto i comparteixo la resdeclararte) als dos obrera goa
tes. Les aguares, per la seva banfer saltar trens. Sembla hect que de l'escala.
leca d'Esquerra: Carles Marti-Feaquesta, el presiden dia,.a lectura du- ponsabilitat de record del Govern.
havien resultat illesOs 1 a dila>
da
anaven
aambé
aplegades.
El
reLópez
aquesta mena d'ex/1105in, són els
El berraquer Manuel
ces ratas d'acord, per les quals ha
ced i Josep Maria Basses, i pel Par
De moment —continua—, he de
sos veins, i després protedf
saltat
ha
esta,
doncs,
un
triomf
de
resosla
darrera
es
trobava
damunt
tan
dels
que
s'utilitraren
en
fi Republica Democràtic Federal:
Junta interinament, diu, i serne entrar fer constar el treu disgust per la
ordenar l'aixecament del eatlEm
sobre
les
tinesquerres
obtingut
pie.
prop
de
la
tres
del
narren
les
actes
contra
als
criminals
volta
per
:osep Oriol Ser. Tots aquests faren si és válida O no l'acta firmada Pel
conducta i el to emprat pela funmonaent,
i'aixa
de
l'escala,
len
el
tes.
Sevilla.
prop
de
Pujol
l'exprés
de
sensor Medinya—recordi's que abans cionaris. Si persisteicen en la sera
L'encarregat Eeribert Poni
:en la majoria.
la per a pre- que, com ja hem dit, fou portat
quo recollia una pa
(Valencia), i en altres Ilota de la
—Heu rebut alguna comissió?—
Componen la minada; Just Oliii havia donat tota mena de garancampanya, el Govern adoptará, raosentir
el
parar
el
material
va
Península.
pregunté
un
periodista.
retes i Prats. Antoni Carbonen.
al Dispensar( de la Renda de
ties—diu que va a procedir a la pi-o- nant-les, mesures fulminants, i cree
—Si —acabe el President—. Ha
Amb aquests antecedente la labor soroll produït per l'esfondra- Sant Pero, després d'esser curat
Geneal Pons, Antoni Rigau, Ramcn
cia:nació dels candidata j elevar l'exque en aquesta questió tindrem
del jutjat cunsisti, en el dia d'ahir, ment, al maleta temps que l'en- de primera intenció de les grave
'ungut una comissió de Porreta a
raderch. Jaume Boixeda, Antoni
pedient al Tribunal Contenciós-AdM.rajut de tota ropiniä pública.
a rebre declaració a diferents perso- carregat Heribert Pons i el ma- (enfiles que sofria al cap, fOu
dir-me que diumenge tenen elecnistratiu per a ulterior resolució:
Considero necessária la reorgaOliveres i Jaurrie Pujol i Trabal, tots
nobre Manuel Gràcia deien: traslladat en gravissiM estat a
cipns, 1 m'han sollicitat l'ajut de la
nes.
Els candidats proclamata són els se- nització dels serveis i la promulle la Lliga. — C.
"Adeu, company, que ja no ens l'Eospital Cante 1 Ingressi a la
l'orca pública. Jo els he respost que
Als centres oficials es guarda una
nació d'un Estatut de funcionaris;
güents:
A Olot
poden tenir absoluta confiança que gran reserva sobre aquest &maniate, veureM Mal mes.
sala del doctor Trias.
Setze de la (lista número 1: senyors perú tot aix6 no ens pot distreure
el conseller de Governació procuSembla que un dels operaris
però hem pogut esbrinar que les
de les tasques que hem comencat
Francesc Tomás i Martí, Manuel Bonque
treballaven
en
l'aplanament
GUANYEN LES DRETES
a
deraré
el
manteniment
de
l'ordre
i
la
estigueren
ahir
persones
que
a emprendre.
metí i Romaguera, Joaquim de ViIliure ernissió del sufragi.
clarar seta Annania Vicenc i Mes- d'un dele replans de l'escala,
—El Govern anterior —pregunta
CONTRA LES ESQUERRES
nyals 1 de Fatal, Jume Gispert i
Els «Falziofs»
sense que es coneguin les cautres, esposa del que hom empoce que
DIVIDIDES
Bordes, Estanislau Aragó i Turón,
ses, va produir l'esfondrament
té alguna relació amb la fabricació
Joan Cervera i Cene, Tomás MelénLa jornada electoral del diumende Palestia
Diumenge vinent
d'aquell replä, i en catire aquest
d'aquests explosius; el seu cunyat
dez 'l'arrea, Ramon Riera i Mane- Les vacances deis mossos
ge passat va transcórrer amb traedamunt
els
snstres
de
mes
avall
Joan
Carreres
i
una
altra
dona
que,
Conferencia.
— Des del micrófon
gal, Ramon Tarrés i Feliu, Joaquim
r:1,1liter, llevat d'algans incidents
de ces i elude s
segons sembla, a l'esposa de l'an- 's'ali aren produint mes esfon- de 'lidio Associació, mi, a les dues,
Malagelada i Figa, Rafel Serra i
propis d'aquetes diades: elements
drament
s.
¡
aixf
successivament,
terior, Dolors Soler i Colldeforns.
N'Emili Simb 1 Martorell, president
Freixes, Antoni Busquets i Notar,
del Bloc Obrer Camperol i de rEsfins que va gamitar convertida deis "Falziots”, parlará setbre
La declaració d'aquests tres tesAcords del Jaral Mixt
Lluís Gifre i Serra, Joan Bistum i
guerra provocarla aldarulls, i un
l'escala
de
la
rasa
en
un
nana
timonis iou d'una Ilarga durarle, i el
nies aérea".
Domenech, Jusep M. Domenech i
íelts agre:A ansb una porra de goma
jutge senyor Pere Fernández Cava- de rimes.
La senda ¿'acial a l'Urquinaona.—
El Jurat Mixt de les Seccions de
Pujol, Josep M. Viajes i Deutaner.
r, cap de la guardia urbana, seproesfAndrarnent
es
Agites(
da,
que
té
al
seu
canee
la
instrucció
del film "Vol nonCafés i Hotels amb cambrers, ha
Sis de la llista número 3, que s'eleor Mut i Mut; l'agressor iota dede la tarda A la presentació
daf
prop
de
les
dues
del
sumari,
a
pesar
d'hacer
estat
de
turn", que tindra lloc a l'Urquinaopres uns acords que es refereixen a
ven a vuit per no hacer assolit les
1 tot seguit i posat a la dispoi
arroeeegk
l'enearregat
Herifi
guardia el dia anterior, estigué fins
na, "Faiziots" de Palestra es romles vacances anuals retribuides, er
altres candidatures el den per cent de
del Jutjat de Primera InstänPons I Mitjans i el mano- pan
a convidar especialment totes
a les tres de la tarda i després as bert
vots, que són els senyors joaquim virtut dels quals queda sense electo
Orlada.
Manuel
bre
les emitías aeronlutiques, esportia altes hoces de la nit treballant en
el que disposava lo de les
Camps i Arboix, Josep M. Deleitan i
La situació en que quedarà VAa
dos
operaria
anaren
Tots
Tal com anuncié al !fitting de la
simpatitants en geneel sumari.
Bases de Treball. sobre les vacantes
Casademont, N'anís Comen& i Ametparar, des de dalt del quart pis ves i afins 1
n untarnent d'Olot Es la següents
Sala Bohemia la vigHia de les ereSembla que aquests testimonio neral. El film a d'un gran interés
Iler, Darius Rahoa i Llorens, Llorenç hivernals, la finalitat de les quals
la
planla
balsa
de
l'edifici,
a
Lliga. 9 regidors: carlins, 3; Escions. l'honorable senyor Llufs Comla pan aeroolutica, i conagaren en absolut tot allá que pugui
queda millorada arnb els acords prei quedaren sepullats entre les quant auna
g uerra. 3; Acció Catalana, 2; C01211.1- Busquets j Ventura, Miguel Sala i
panys, portará diumenge vinent, dia
referir-se a aquests fets, i d'entren
apologia de les valora
titueix
:05.
Salís, Pere Vila i Xitre i J,asep JoMies.
,i,te$, I. Per ta nt, ei govern de la
21, a la tomba del que fon primer
sentir:tan del deurt i fitque Ignoraren que l'individu que
Les cacances establertes en l'artiver i Abella.
El barraquer, Manuel López. morals,
tintat estarà a mana de les dretes,
President
de
la
Generalitat
de
Catade
voluntat,
postulas que enhon.
busca
tingués
totes
aquelles
comese
ele s6 de la Ilei de Contracte de Teeen adonar-se de Eaccident, va
Acte seguit s'aixeca la sessió.—C.
9i bé els partits d'esquerra tenen
lunya, l'inoblidable Francesc Maca,
ses a Casa Seca.
caixen de ple dins lea orientadons
se
celebraran
des
del
primer
de
demanar
auxili,
al
mateas
tenips
ball
sea malaria de 818 vols. Tots els
un tan de llora sltnbol d'ofrena del
A Amer
uta deLa muller sembia que ha indicat que
gener al ao de mane. Els cambrers
que Ealtre paleta, Francesc de "Palestra". La sessió
aartits, exceptuant Acció Catalana.
trionif electoral darrerarnent &santa ignora on es traba el seu marit, al
dicada a subvencionar una beca de
Maigrat que la prenisa dretana de i ajudants cobraran les quantitats seGarcía,
que
havia
sentit
el
soarasen en coalició; els candidats que
per la Coalició d'Esquerres Cataqual considerava innecent de tot ala?)
Girona ha intercalat aquesta vila en- güents: cambrers d'hotel, 35 pessesortia de la caixa l'es- pilotatge de la Secció d'Aviad!, de
han resultat elegir' per aquest partit
lanes.
i %íntima Seis &late d'alguna revenja
tre la reduida Esta de localitats on
per tal d'assabentar-se del "Palestra".
cala
tes; ajudants, zo; els "maitres", caessón el senyor Joan de Garganta i
'loe
a
les
onze
del
L'acte tindrà
Poden recollirase entrades a
personal.
han guainat les dreier, cal aclarir
que burla ornrreznt.
brees de cales, cerveseries, bars, ete: dactcr Ramon Moret.
matí. Queden invitats a aistatir-hi
de "Palestra".
El jutge va ordenar els das testialml, no és veritat, ja que sorti venPer la corda de la politja bai- tilge de
cetera, el mateix jornal que cobren
les
entitats
d'Esquerra,
simpatotes
La
revista "Alee". — Ha sortit el
monie que eompareenessin novament aneen el bat -taquen ¡ l'altre pacedora la candidatura integrada per
A Rubt
normalment: els ajudanta, 20 pessepoble
'liberal
de
Catalai
segon
número d'aquest portantvesa
titzants
ahir al jlniat per tal d'esclarir ceras lela a la planta baila i alesbotres elements d'Acció Catalana Retes. La rentuneració del substitut sed'Aeronàutica que editen "Falaiota",
Les elercions han e . t.at celebrades publicana dos catalanistes indepenna-,
puna.
ren
veieren
l'encarregat
que.
ra la mateixa que percebia el subsLes autoritats que acompanyin
interessants ararnb tot interés per le s dues tendenTartehé el jinge eridar al se i desdents i un radical histbric en front la
15118 sepultat pel material ender- en el qual figuren
15118
tituir. Aquelles quantitats seran exl'honorable senyor President, es reuticles de Josep Canudes, doctor
tits politiquea que hl han pres par,
peto un inspector de la brigada eoeial rocat, treia el cap dernanant
de l'Esquerra coaligada amb els rOniran al Palau de la Generalitat, a
c l usivament per a les veranees. Les
isa demostra el fet que dels 4.147 eleci dos agente, dels que han linee al
auxili, mellare que de l'interior Azoy, etc. Hi ha, a mis, la Secció
mumstes.
places vacants de resultes de les vados quarts d'onze del mati.
ta> que compren el cena electoral daseo ¿arree els primers ~menta del
de les l'unes sortien gemecs de de técnica, Vol a Vela, informaga no presenta candidatures.
i
La
Ll
El
Les
entitats,
amb
les
Senyeres,
i
canees seran cobertes ara professiotesta població. n'han votat 3.217.
ció general, etc.
servei , als quals va donar instructions
ra Ilre operan
noble en general, tindran corn a lloc
A Llanars
nals que es trobin en atur forebs, pona:tat dala una majoria de 314 vots
per a IR practica de diversos eseorcoll3
Entre alguns velas i els dos
d'entrada
al
Cede
reunió
la
plaça
sant-se
priviament
d'acord
els
paal Esquerra.
Cal consignar com a curiositat la
q ue s'han efectuat aguaita maitinada obras que resultaren ¡Ilesos
mentid Nou, a dos quarts d'onze, pa s sada, ignorern amb quin resultat.
Han quedat elegits regidora per la votació assolida en aquest noble, la
trona i els obrera Els obren que
Inauguraci6
procediren a ireure d'entre les
on
esperaran
l'arribada
de
l'honoraes
trobin
en
aquest
cas
s'hauran
ei jora:
per
Els périts nomenats a l'efe ,..tn dicgoal suma la mira de 144 vol,
11111Ce l'encarregat, que prestanble
senyor
Lluis
Companys,
per
tal
les
relacions
del
Jurat
Pere Aguilera i Garriga. Jaume
en
taminaran
sobre
les
fórmules
troba.
d'inscriure
de
les obres del
cada un dels dos partits que anaven
tova ferides greus, pel qual rood'acompanyar-lo a retre el glori63 des i Ola demanat als jutjats que traMixt. Unicament els "maitres" seVan, i Serrano. Antoni Perany a-Sales. a la Iluita.
liu
bou
IrasIladat
immediatatribut al President traspassat.
miten els assumptes pels descarrila2iquei Segura i Mitjans . Antoni
Centre Aragonés
ran substitu i t s pel personal que el
El diumenge vinent es repetirà rela CaSa do
ment en un taxi
patró cregui convenient. No podran
i Puig, Joan Jansä i Calar. Tomis
"L'INTRANSIGENT" A MACIA ments provocats, una relació de la forlecció.
i
CarreCr41 Arenes, Joan Ifarcet
ma com estaven posats els explosius,
fer tres jornals a la setmana. En
El Centre Aragonès de Barcelona
"L'Intransigent" assistira el pro- per
retire si podien hacer estat fabriA Palau-Sacosta
aquest cas no tindran dret a aser
,e!. Pere Escayol i Coll, Raman• Pcinaugura el diumenge vinent, dia el,
per diumenge, dia 21, a les deu del
les
eleccions
per
perdé
can
a
Barcelona.
ol Albó, Pere Serra i
L'Esquerra
substituta
les obres d'ampliacid i minora del
metí, al Fossar Nou de Montjuic, a
Pee la minetia
Per p ina part, la policia Investiga la
una cifra—si no recordern malament
seu edifici social, joaquirn Costa, 611.
Queden exceptuats de lea vacanl'homenatge a Francesc Macia.
Eh que anee! a Paris
que
tenla
el
subjecte
relacions
Jsurne Aguilera i Ilfarce. Fray-cese
mena
de
27
-Aa.
—d'un5
Com a minora importantissima
ces els (embrees que tinguin consEl llot i hora de reunid sera a
NO OBLIDEU
en
qüestia
.
i Sal& Antoni ltfoliaer i Fu'Cal esmentar que per la testa mefigura un salb de festes, con:ah-ah
tituida una entitat mercantil amb
tres
quena
de
nou
del
metí,
al
eatrooareu
que
Brustenaa i Rota. Panoli:
al segon pis, Ort CO deseabdellari
jor el president de la Comissió ges- escriptura notarial, pertS no aquella rer de Rosselló, 363.
4.11ilar i Bayle.
tora i membre del Comité Police de
el programa que la Comissió de
que ho siguin d'una societat estal'Esquerra de Girona, senyor BallesFestes ha preparat amb motiu de ha
blerta amb documents jurats.
A Argentona
Treballa
din
pagad
de
ta, no autoritza el funcionament d'un
inauguració.
• Lote els quioscos deis
Per tal d'aminorar l'atur fore6s, el
L'esmentat sala de testes, decoras
envelat patrocinat pet Jocentut
S errns les dades remitirles nie flaupersonal sabstitut podré substituir
pólvora lit& eh de N del
Una dona moda
(arene leouieverde, de ta
e regegis eme hi havia el diumerge
ainh depurat gust modern, seré el
Dreta. Aquel: envelat no va fer-se, pey s, i set com a mbtiquatre
compan
Reguenoue
e
Pisos
e»
te
fateat per a releer:6 de tonsellers innmire on tindran lloc tots els actes
tramvla
ni ara li ha val gas perdre l'elecció.
muní. Queden igualment establertes
pel tren
^i ciaels. el resultat dieta tina reell,Va
la Vaddelne
que se celebrin al Centre, be sigui
El que són les coses! Dosprés (tiUn
netejaviee
de
la
línia
de
les vacantes anuals retribuida per
Ahir a la tarda, al correr de Bade carácter cultural o recreada.
ß vos, a fasrr de la Cantlidallra ran que la política no te res a reire als dependents de taulell, catete,
sota
uns
Sant
alartf
va
trobar
la
IllaetIlle
Place
de
A
le
dal, de la barriada de Sana bou atroComptant amb un espetós escealeeb el neYn tic Def .nsa Ciutadana
amb la ballaruga.
Melle d'aquella barriada un pacatubreres i personal de conserjeria,
pellada
per
un
tren
una
dona,
seSamt-Michel
A la Plises
nari es donaran un grata nombre de
Wro-irava La Llaga.
quet
que
contenta
palta:ara
!tuen
les
inateixea
dates
que
ele
abres.
que
va
0
anys,
amos
sembla
dune
6
A Albons
representación' teattals; a tal eiecte
A la paca catana, pecó. zracabat l'esfonema Ihsteopolltio
La seca retribució sera la mateixa
resultar morsa. De moment no va mida posada, segons semble,
En aquest noble slan de repetir les
el Quadre aceite de l'entitat teste
i quan la creen..., general d.1
amb
el
propasa
de
prnsrmar
de
quan
treballen.
El
subatitut
es
Al
Boulevard
Saint-llitohei
Esser
identificada,
pera
agotas
poder
preparant degudament.
era que baria zuanyat l a nie l eccions municipals P er h a cer lrenCat
ajaalgun arte de sabotalge.
als
cambrers
i
jutjat,
que
y
ema
al
obligatori
per
alguna
van
dir
rurna—segono ens dinen—els de rEsEle acta a celebrar diumenge,
at Seutevard liketiM08.1
c : s resultats de la secci0 stlema
clonä compte de la trobella
rs
en els establitnents de
,
excepte
es
va
traslladar
al
lloc
del
succés
dants
ee' dist-kte primer van ésser tergiverdia 21, watt els segtientas .A les tretguerra.
a rantorltat, 1 les maleries ex.
poca
importancia
i
va
manar
l'aixecament
del
nacer,
I
a
tole
ele
grane
qu'ose»
de
la
la
vicinauguració oficial amb un gran
manieras
Pasional
ze,
ofidalment
el
Pasaat
% -rtent
trameses a
de Neta
t,, ia a la candidatura pv02,11,3, 1 2 usr
Toca els obrera eambrers i aju- sembla que la dita dona pala una plosives han natal precedIr SI
banquet.
trencaelle c a, un esquerra aficionat a
examen
per
tal
do
malaltia erbnica, per la qua) cosa es
En finalitzar aqueas es ¡are IliurEllue,r›.
leo estadística:es tingue la curiositat
dants que facin de substitut han de
sumara respertim
empolla que es traeta d'un sukidi.
rament al senyor Antoni Vela del
de fer el recompte de yola gua- presentar al Jurat Mixt la fitxa de
A Girona-Ciutat
pergann amb que l'entitat el. nonyaven de tres!
veranees, la qual els seré visada, i
mena Soci d'Honor. A les disse,
Aque, t metí, a lea den. tui reuMt
Si alcé) no és Pega el
seu
trthall
it
acab
una
regada
l a sala capitular de l'Artntament
1.:18 fabricants. magatze la Rondalla del Centre donare un
Gregori
A
Sant
ES
VEN
el
duplicas
tiaextraordinari concert, en el qual
J u n'a municipal de! Cens, aer a pro le í hauré de tornar-se
A Sant Grcs ori
prendran part cantadora de jota.
mistes
i
manutacturer9
en la mal
a rescrutini general 'ir le , ele:per
la
casa
o
segellat
nat
s iena cekbrades el proonas s at div- noble no retarde n unes eleccions. Des 'test treballat a l'entitat a que perI finalment, a tres quinte donas
Extensld 17.000 pams, prop Plaça d'Espane
eart de reflectar en eatmdb de la nit, un gran ball de gala, ame
de tenaps immeruorial totes les deca/en,
aven
amigablement
encotas s'arran j
tanyi.
per l'orquestra OrigInal Syn, "Iza escrutat els resulmfs de totes
Oartt factures,. albarans nitzat
toca d'una tauLa da caté.
Pretil 3 ptes. pam. Faellitats de pagament
A partir del dia en que ha estat
copaters. Per a aquest ball, de riguter c i ons, i al final ala d mat
arles,
una
candida'
s
En aquestes pas
rosa invitació, ele senyors !Ocia podel= s ea fiente dneument a : d0 l'az'a
pres record fins al 24 de juny, no e5
dirigidas als cliente de Ce
Raó: 13eilin, 200, printer, segona. -- De 1 a 4.
dran recollir-les a la Comiasió de
o document escrit 1 signateel prmident tra arnmt6 RtrIbilcala Federal ¡Mea timad:cm el règim de trel,ar
/
Un
Vol
derrota la eaciquil per
Pestes, de set a &loa del capte.
e
taltmya
,
ele la rnma de la secció t ramen del Al,
les
plantilla
de
places
tices.
..teefteimeffleeeeeefteseee~404,44.4~44»•••••4
en
Irrte primer, on, con Es sAut, fou
de)
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El Presit ent de la
6eneralitat portarà
un ram de llorer a
la tomba de Maciä
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HIT

FULL DE DIETARI
Un comentad
al marge
Prescindint de ¿'anécdota candent
—Dés rne'n guard de cremar-Whit —
vull dir alomes coses de caràcter general sobre el gremi dels funcionan',
públics—gremi al qual pertanyo de: de
gener de 1916, amb un parèntesi de
desvinculada en temps de la dictadura.
Temo que ¡'época d'or dels t'urdentes, considerats ro con junt i excepcions
de banda, ha passat a la història. Pel
mateix que la burocracia catalana, amb
la creixença de Barcelona i amb el
'raspa: de serveis que implica l'Estatut, ha e.rPerimentat UNO dilatació, Es
improbable que Papa éter atesa 1
amanyagada en la forma wie ho ton
en Cele periodes de l'orille règim.
Ein fa Olear que fototipo Diputacid de Barcelona, mis encara que la
Mancomumiat, ori predominava a eliOnes un criteri arcEtic, va ésser wia

de peradis dels oficinistes. Hi
havia diner abwidant. La ndmina no
era gen: nombrara. Les liberalitats,
ddlessc generalitsades, no hi represeslaven Ames enormes... Es evident que,
categoria per categoria, un funcional
dr l'arraiga Diputació de Barcelona era
INIO mena de poisd al costa d'un fus.'
Mella

Cienori de PE:tos.
Ara Es dificil que

pugui perdurar
apesta diferència , almenys amb la ma teixa intensitat que en temps del seny ar Mea i Comp.
Nalurolmene, cal fer un esforç no
sols per a no rebaixar minimus, tina
per a elevar-los a un nivell decoré:. I
la primera condició per a acostar-se a
aquest desideraturri Es que la nòmina
s'ajusti o les necessitats no SOIS pel
nombre de funcionaris adscrits a cada
servei, sind per Bur aptitud i per llur
redentor de treball. La sobreabundancia sein ¡'re ens llevaré forca clavara el
públic 1 ens convertiré en una amenaAl per al pressupost. Tenim, dones,
Mi: interés que ningii--convE divulgar-he—a mantenir un equilibri roben
i visible entre els serveis públics i
Ilurs servidor:.

Podricm dir, capgirant una frase popular, que com Inés serem menya

riurem.
Caries SOLDE VILA

FETS DIVERSOS
Plaça de Catalunya, dos
desconeguts van poder convencer Llorenea Carro i Carro que
enes a la Caixa d'Estalvis a
treure 1.000 pessetes que guardara i que les hi Iliurés, estafant - la pel procediment de les
misses.
— La Gerencia de les Manufactures Pireneus, S. A., es(abierta al carrer d'Ausias
March, ha denunciat a la policia que des de ja fa alguns
mesos que observa que es objecte de diversos furts, conststenis en qué a les peces de teixits els manquen uns quanta
metres, que segurament algú
de la casa els talla. Es plac tick un escorcoll en una habitació de la casa, on guarden les
robes els empleats, i es trobà
un paquet amb diversos metres
de roba. S'ignora qui, el posä
all!, però segurament esteva
preparat per a emportar-se'l.
— La Societat d'Aigües de
Barcelona presentà al Jutjat de
guàrdia una denúncia contra el
propietari d'una casa del carrer
de la Riereta, el qual, mitjançant un ramal clandestt posat
abans d'arribar al comptador,
ve aprofitant-se d'un cabal
d'aigua tan important, que del
temps que el té puja l'aigua
defraudada per aquest procediment unes 100.000 pessetes.
— Isabel Palacios denuncià
que ahir es trobà al Parallel
amb un conegut, el qual Ii va
d¡r que la sera mere, que viu
en una de les barriades extremes, es trobava malalta d'alguna gravetat. Apressadament
acudf a veure la seva mare, la
qual trobà en perfecte estat de
salut, però de tornada a casa
seva es trobà que aquesta l'avia estat saquejada. Suposa
que el conegut que l'avisà esteva en combinad() amb ele
lladres, o va ésser ell mateix
qui la robä.
— Ahir, a les set de la tarda, al carrer del Consell de
Cent, xamfrà al de Balmes,
d'un cernió que passà a gran
velocitat, els seus ocupants van
Ilanear uns petards que causar e n gran alarma. El públic sortf
en persecució del camió per a
prendre-li el número, la qua l
cosa no pogueren fer per la
gran velocitat que aquest emprengué en fer - se eseepol. No
s'hagué de plänyer cap desgràcia personal.
— La Brigada d'investigació Criminal detingué ahir
(ndividus coneguts carteristes,
estafadora, etc. A un d'ells se'l
detingud a la plataforma d'un
tramvia quan tractava d'operar. Tots ella seran posats a
disposició del Jutjat com a vagabunda 1 malfactors.
A la

t i rels'

ELS TRIBÜNÄIS Notic ir
Canea vistes ahir
A la Secci6 Primera va contpareixer Josep López, acusat d'estafa.
De resultes de lee proves i de les
declaracions dels testimonis, toten
elles favorables a l'acusat, el fiscal
va retirar l'acusació.
A la Secció Segona es van suspendre les vistes que estaven anun-

ciades.
A la Secció Tercera va compareixer Llätzer Lafuente, el qual
coaccionà un vocal del Jurat mixt
perquè volia obligar-lo a deixar de
treballar en una obra que s'estava
construint. El fiscal sollicitä per a
ell la pena de dos menos i un dia
d'arrest.
A la mateixa Secció es va vetare
una causa contra Anattasi Verdun,
acusas d'un delicte de tinença ¡ilícita
d'arma. La pena que demanà el
fiscal bu la de quatre mesos i un

dia d'arrest.
A la Secció Quarta va comparèixer Manuel Alegri, acusat
que valent-se d'un crèdit que li
feren perquè pogués comprar carta
i vendre-la a Manresa, debut de
pagar la quantitat de 6.e5e pessetes.

El fet fou conceptuat pel fiscal com
un delicte d'estafa, i demanä per al
processat la pena d'un any, vuit
menos i un dia de pres6, ultra la
indemnització corresponent per la
carn estafada.

TRIBUNAL D'URGENCIA
DE L'ATRACAMENT
A LA CASA PAMIES
Pel fiscal senyor Carballo ha
estat !limada la qualificació de la

instruida pel procediment
d'urgència, contra els tres processets per l'atracament comes a la
causa,

casa Pàmies.
El fiscal, després de veure els an-

tecedents deis processats, i tenint
en compte els que han estat rebuts
darrerament, dels quals es posa en
clar que Pere Larrosa ja fou condemnat el mes de novembre de
ton pels delictes de robatori i
tinença illícita d'arma, demana per
a aquest processat, com a autor
d'un delicte d'homicidi per la mort
del guärdia civil, la pena de vinti-vuit anys de pres6 major; pel
delicte d'atemptat a la guärdia civil,
sis anys de presó i mil pessetes
de multa; com a reincident en el
de tinença iHicita d'armes, la pena
de tres anys de pres6 i a mis dos
mesos i un dia per ús públic de

nom suposat.
Per a Josep Antich demana el
fiscal, senyor Carballo, les penes
de vint-i-cinc anys, pel delicte de
robatori i homicidi; sis anys, per
atemptat a la guàrdia civil, i dos
anys, per tinença ;Ilícita d'armes.
Per a Molina: vint-i-dos anys de
presó pel primer delicte, sis pel
segon i dos per ús iRicit d'arma.
LES COACCIONS

A LA FABRICA
"LA ESCOCESA"
El Jatjat número set va anar ahir
a "La Escocesa" per tal de dur a
cap una inspecció ocular en aquella
fäbrica. De la inspecció feta l'ha
deduit que, tal com va dir el seu
gerent, els que anaren a sabotejarla són gent que estan en relació
directa amb els obrers que en foren

acomiadats.
S'han donat ordres a la policia
perque busqui els autors d'uns anò-

nims rebuts després que foren detinguts els individus que ara es

troben a la pres6 arran d'aquell
acte de sabotatge.
Els perita han informat, i en el
seu dictamen diuen que les pèrdues
ocasionades pugen unes cent einquanta mil pessetes.
Han estat cridats a declarar els
dos guärdies civils que intervingueren el dia que es va cometre
el sabotatge.

VARIA
S'ha fet cärrec interinament, per
malaltia i lesiona, de les diligencies
del Jutjat número dotze, el metge
forense del Jutjat número dos, senyor Coroleu.

Ahir fou denunciat el diari "L'Opinió", per la ressenya que publicara de la sessió de les Corta es-

panyoles. Per ordre del Jutjat, la
policia va procedir a recollir el dit
diari.
Del carrer de Borrell, Iza, domicili de Manuel Font, uns 'ladres
s'apoderaren d'una pistola propietat del dit senyor. El fet ha estat
denunciat al Jutjat.
Per al dia 17 de /flan, a la secció
tercera i davant el Tribunal del jurat es veurä la causa seguida contra

Enric Marte Pedro, actuest d'e-1'8er
mort de l'anciana Florencia Santos, la venedora de periódica que fou assassinada a la %CV&
Can. del carrer del Carme, 87, la
tarda del 14 de mitre de l'any panl'autor de la

ist. Ei fiscal qualifica els ¡eta d'assassinat i robatori, ja que deapréo
de morta, el processat li va robar

115 pessetes en metällic i joies per
valor de 425 pessetes i sorti cap a
Valencia i demana que es condemni
Enric a la pena de 25 anys, nou

mesos i onze dies de presó i la
indemnització corresponnt.
A la mateixa sala tercera es veurà
el 13 de març la causa per jurat<ontra Joan Montseny, autor d'un article injuriós en el periòdic "Luchador", per al qual es demanen dos
mesos i un dia de presó.
Del Tribunal del Sena de París
s'ra rebut per mitjä de l'Ambaixada
una comunicació en la qual es de-'
mana al jutjat que es doni compte
detallat de la classe de vida que
portava a Barcelona, així com les
persones amb les quals es relacionava i, de mis a més, els fets delictius en els quals hagués pres part
el detingut a Barcelona per la policia
francesa d'acord arnb l'espanyola
Pierre Jean Corrie, conegut pel nom
de Pierre le Fou. Es demana especialment que es digui amb
dones es tractava per saber si era
a Barcelona amb ell una dona que
se auposa que va participar també
en l'assassinat de qui estä acusat
a França.

Assenyalaments per a ami
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Servei Meteorològic
de Catalunya
1111111ACIO SENERAL AT11108,1111CA
WIIIIMOPA LAIII un DEL mg
1111 DE MIAR DI 1984
Lee balase $111114111114 1111
tic nord avancen eap • turops,
preduelsen vente Verte de passant
pluses • laallele, • Fringa, a Anglaterra I ale Palme Santas.
Ala temporal' mis 'Miente tones
¡loo • las metes de Bretanya I •
lee proilnIllata de Salida.
Les altos prosaico' envaelsen la
1111611Wer4nla I produelien bon
temps • M gran part "apura I
al nord d'Arrice, on el sil esta
rarb I lee temperaturas han eaperlmentat un II 00000 augment.
ESTAT DEL 1111111ra
CATALUMYA, A LES VIAT
Pentotal" el ben lampa, amb cal
lempletam•nt sera • set Catalunya,
amb venta nula.* del quast guaTTTTT I temperaturas euaue • les
comarques eoetaneree, I domina encara el regim de llagad.. I sobradas nocturnas ale plana I • les valle
de l'Interior.
Les temperaturas mes altea reiletrada ahlr topen dais grasa a
Tremp I 15 a Tarusa.
Lee m'iliones d'agua« metí han
Ungut neo • Adral' I a l'Estampenamb 5 graue sota miro I eme
tambe sota :ere • Albee.
(Les onervactons del temps a
nareetcma. a les set, van a la capçalera de la primera Mina.)
n••n••n••n•••110,

Andencia Territorial
Sala primera. — Patents: Enric
Gómez contra "Comamala i Ginebra" i advocat de l'Estat. Menor:
Saccone i Spec Ld. contra Victoria
Casarais.
Sala segona. — Major quantia:
Ramon Albereda Barben contra
Felip Albereda Barben. Incident:
Antoni Fábregues V a 11 s contra
Ajuntament del Prat de Llobregat
i advocat de l'Esta t .
Audiencia Provincial
Secció primera. — Tres orals per
vagabunds, amenaces i lesions contra Manuel Martínez, Viriat Sales
i Andreu Márquez, respectivament.
Secció segona. — Dos orals per
estafa contra Josep A. Miguel i
Lluís Hernández. Un oral per furt
contra Josep Martínez.
Secció tercera. — Quatre orate
per furt , calámnies, estafa i robatori contra Susagna Marta i altres,
Antoni Serrau, Júlia Berroso i Erancese Ayora, respectivament.

Secció quarta. — Tres orals per
lesions, estafa i furt contra Antoni
Segura, Francesc Perramon i Antoni Martí, respectivament.

VIDA SOCIAL
Jurat Mixt d'espectacles pública de Catalunya. — Havent
acordat la ponencia de cens de
la Secció d'Empresaris i Operadors de Cinema d'aquest Jurat Mixt concedir un termini
fins al dia 1 de mere vinent a fi
de realitar la rectificad(' del
dit cens, es fa avinent als professionals de l'esmentada Secció la conveniencia de passar
per les oficines d'aquest orgafleme (Ronda de la Universitat,
17, segon, tercera) amb dues
fotos per tal d'acreditar llur
professió i poder-los lliurar el
carnet d'dentitat corresponent,
advertint-los que els que no ho
ruin durant el termini assenyalat seran donats de baixa
en el cene.
La flequerla catalana. — El
diumenge vinent, a les once del
matt, tindrà lloc al local de
l'Esquerra de l'Eixampla (Aribau, 21, baixos, interior), d'aquesta ciutat, l'assemblea magna d'industrials flequers, que
organitza la Confederad(' Catalana del ram, a l'efecte que
els representante de la classe
que darrerament anaren a Madrid donin compte de les gestiona efectuades prop del ministre d'Agricultura a favor de
la indústria. H assistiran, ultra ele flequers d'aquesta capital, nombroses representacions de la flequeria de les
comarques catalanes.
Jurat Mixt de transporta terrestres de Remolona. — Les
gestions orientades pel conseller de Treball de la Generalitat
de Catalunya per tal d'aconseguir la signatura d'unes bases
de treball que regulin el treball
de la indústria del taxi, tan
important per a la vida dele
transporte a Barcelona, han
obtingut mis complet,
piña que reunit el Ple del Jurat
Mixt de Transporte la nit del
dia 15 deis corrents, van esser
aprovades per unanimitat les
esmentades bases, que seran
publicades al Butlielf Oficial
de la Generalitat per tal que.
en el termini que la Ilei determina, es puguin formular els
recursos que es creguan pertinente. Cal remarcar que l'acoril

ha Wat pres . per unani gnitat de
recala patrona 1 obrers.

Actuació Valencianista d'Esquerra
comunica a tots els seus socis i simpatitzants que avui, divendres, a les deu
de la nit, se celebra una vetllada ne
música clássica valenciana, al Cafè Espanyol. Hi pren part l'Orquestra que
dirigeix el Mestre Joan Torrents, la
rondalla "Nova Valencia" i la cantatrio Srta. Martí. A lacte assistirá la
senyera de l'entitat, acompanyada del
Comité Directiu.

Per al diumenge que ve, l'Acadèmia
Enciclopèdica "Espero" ha organitzat
una visita collectiva a l'Escola del Treball. Hora de reunió: a les nou del
matí, a l'estatge social: Muntanya, 62,
segon.

En ca
La Ictericia té generalment un
origen infección i és senyal evident
d'un mal funcionament del fetge.
Tant si evoluciona amb febre com
sense la Ictericia és una manifestació
visible d'insuficiència del fetge i
molts casos una obstrucció de les
vies biliars, degut generalment a una

intoxicació gastro-intestinal permanent. Per això cal destruir les fermentacions anormals i les causes d'infecció del tub digestiu, ect que s'aconsegneix ingerint diàriament un
litre de Boisson Blande de l'Abat
Magnat, que restableix ràpidament
el curs de la bilis i neteja el fetge
i intestins. En totes les Farmàcies
es ven a ptes. 320 el Rascó per a fer
un litre de beguda Boisson Blanche
de l'Abat Magnat.
La Delegació d'Hisenda ha assenyalat per a avui els següents pagaments: en or: Enric Argirnon, 5.780
pestes; en moneda corrent, Enric
Argimon, 10.57589; Crèdit Lyonnais,
40; Rafel Aznar, r000; Lluís Bou,
86450; Isidre Caminal, piso; Jaume
Delgar, don; Joana Joanola, son; Mariä Pujades, 765; Administració de Loseries número 16, 10.000; President de
L'Aliança, 8.870; Josep Iranzo, pessetes 700 . 000s
Stvdi Club celebran junta general
ordinària, diumenge, a les onze del mati. a l'estatge social: Via Laietana, 37,
quart.

CARNAVAL DE

1934

El Comité Pro-Carnaval ha
rebut premis per a ésser aterts
als concursos de la Rua, de les
entitats i cases següents;
Societat Atraed() de Forosters, Agrupad(' de Conicrciants
de Confetti i Serpeatines, Catalana de Gas ¡ Electricitat,
Foment d'Obres i Construeclons, Hotels Orient i Espanya,
Industrial Bossera, S. A.; Material 1 Obres, Magatzems Jorba, S. A., i Cfrcol de la Unid
Mercantil Hispano-Americä.
La inscripció de carrosses,
cotxes, automòbils i vehicles
industrials, que senä gratuita,
però obligatòria per a optar a
premi, s'efectuarà a l'Oficina
de Cerimonial (baixos de la
Casa de la Ciutat) els dies i
hores que oportunament s'anunciaran.
Es recorda ala constructora
de carrosses que l'alvärla mäxima d'aquestes no podrä excedir de cinc metres, a fi 1 efecte
que puguin pasmar sense cap
°helada per sola els fils de
conducci6 eléctrica.

(centres oficiala

ex

GENERA.LITAT

Vialtes. — El presiden b de la
Generalitat rebé ahir la visita
dele diputats senyors bijas,
BeIll, Humbert Torres, Bilbeny,
-Riera i Puntf, Riera i Arrnendares. Aquest darrer l'invitä a la
inauguració , d'una escota a La
Granada del Penedes.
També visitaren el senyor
Companys una Comissió de
veins de Porrera, el president
del Patronat de Turisme de
Catalunya, una Comissi6 de
rabassaires de Barbarä, una
Comissió de la Federació Gremial Catalana, el comissari de
la Generalitat senyor Valldeoriola, l'administrador de Correus, senyor Arcos, i els delegats d'Ordre Públic a Girona i
Lleida, respectivament, senyors
Prunés j Ventós.
Escola Preparatòria de Polisia. — Denla, dissabte, a les
deu del matt, seran reconeguts
pel servei medie del Palau de
la Generalitat els concursants
números 251 al 270.
El presiden' visita una casa
esfondrada. — Ahir a la tarda,
en assabentar-se el senyor
Companys de l'esfondrament
ocorregut en una obra en conatrucció del carrer de Castillejos xamfrà al de Mallorca, va
traslladar-s'hi tot seguit.
Acompanyaven el president el
seu secretari, senyor Alavedra,
i el delegat d'Ordre Públic de
Lleida, senyor Ventós. Un cop
rail( demanä tota mena de detalls de com baria ocorregut
l'accident, que causä la mort
d'un obrer i ferides a un altre, i
s'interessi per l'estat dels ferits.
El senyor Companys fou rebut per l'encarregat de les
obres ¡ pel comissari general
d'Ordre Públic, senyor Tomàs
Ramon. El públic alli congregat el fiu objecte de demostracions d'afecte ¡ consideració,
el mateix en arribar que co retirar-se d'aquell lloc.
El Butileti Oficial de la Generaltat. — En el seu número
d'ahir publica el següent suman
Presidencia: Decret disposant que d'ara endavant formin
part de la Junta de Seguretat
de Calalunya, corn a Vocals re-

presentants de la Generalitat,
els Consellers de Justicia i Dret
i de Governació, i el Comissari
general d'Ordre Públic de Catalunya.
Decret nomenant una Ponencia formada pels Consellers

Governació i de Finances, la
qual estudian ä la situació del
personal de la plantilla general
de la Generalitat i proposarä
al Consell l'estructuració definitiva d'aquella plantilla, i suspenent els concursos, per a la
provisió de diverses places, convocats per decret del 20 de
desembre, ordres del 18 i 21 de
desembre ¡ decret del 29 del
mateix mes de l'any 1933,

Decret en virtut del qual l'honorable President de la Generalitat s'encarrega del despatx
del Departament de Governació
mentre duri l'absència del Consetter titular.
Governació: Decret atorgant
una subvenció al Comité Executiu de l'Homenatge als Märtus del 1714 per tal d'ajudar-lo
a suportar les despeses ocasionades amb motiu de la celebracid del darrer ti de setembre.
Decret fixant l'import dels
drets d'assistència que haurá
de cobrar el representant de la
Generalitat al Comité Permanent de la Junta de Seguretat
de Catalunya per cada sessió
que celehri.
Ordre resolent que en aquella
Municipis en els quals hi llagué
empat entre dues o mes llistes
en les eleccions de Consellers
tnunicipals celebrades el dia 14

del mes que som sigui repetida
la votació el diumenge vinent,
dia 2 1, limitant-la, per?), a les
Instes empatados.
Ordre disposant que el Collegi Oficial del Secretariat local
de Catalunya es constitueixi el
dia 27 del mes que som, en
comptes del dia 20, cont havia
estat resolt per l'ordre del 20
de desembre proppassat.
Ordre disposant que l'Escoba

Preparatòria de Policia de la
Generalitat depengui directament del Comissari general
d'Ordre Públic.
Finalices: Decret ampliant en
3.750.000 pessetes, representades per 7.500 títols de valor nominal 500 pessetes cada un,
l'emissió d'Obligacions de Tresoreria de la Generalitat autoritzada per Hei del 23 de mere
de 1933 i realitzada per decret
del 29 del mateix mes.
Comissaria Delegada a Tarragona: Circular als Ajuntaments de les comarques tarrogonint e relativa a te part que
els correspon petrehre de tina

port d5 Cèdules pes
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Recaptació de Contribucions
de Barcelona: Edicte del Recaptador Executiu de la Zona de
Sant Feliu de Llobregat.
Direcció del Circuit Nacional

de Ferms Especials (Secció
Nord) : Anuncis.
Delegació dels Serveis Ilidritulics del Pireneu Oriental (Secció d'Aigües): Anuncis.
Duana de Barcelona (Negociat d'Abandonaments): Anunci.
Duana de Port-Bou: Anunci.
Juntes Municipals del Cena
Electoral de Catalunya: Relució
deis ciutadans que constituiran
les Juntes Municipals del Cens
Electoral de Catalunya durant
el bienni 1934-1035.
Retad() deis locals destinats a
Coldegis electorals durara l'any
1934.
Administració Municipal. —
Edictes. subhastes i concursos
d'Ajuntarnents de Catalunya.

successius, a les set de la lar
Pot efectuar-se la inscripei6
la Secretaria de lA Facultal
Dret, al preu de trenta pess,
tes, llevat dele alumnes de Drt
penal (pla d'adaptaci6), q ue es
tan exempts de pagament,
Seminari de Pedagogia.
Rector de la Universitat, dock!
Bosch i Gimpera, donara la con,

ferincia inaugural del cura
Pedagogia Universitària denla,
dissabte, a les set de la lards
a la sala de Retrats de la uni ,
ve rs t ta t.
La Junta de Segona Ente.

nyança. — Convocats per
Junta Regional de Segona Use.

nyanea va celebrar-se ahir,
sala del Consell de la Univ55.

sitat una reunió de directors
secretaris d'Institurs de Cali
lunya, sota la presidencia ele
doctor Xirau, per tal d'establr
normes comunes per al fue
Administració de Justicia. — nament dels Instituts.
Audiència de Barcelona: PubliApat intim. — El profess
cació de setencia.
Otto Aichel, catedrätic d'Antr.
Audiencia de Girona: Publi- pologia de la Universitat de
convida ahir el rector de la te.
cad(' de sentencia.
Tribunal Contencioso - Admi- versitat, doctor Bosch i
pera, a un àpat Intim a l'Hoti
nistratiu: Anunci.
Victòria, al qual assistiren,
Edictes de Jutjats de Primera vitela lambe per l'esmentat
Instäncia i Instrucció de Cata- tedrätic, els professors d'aqu4
lunya.
ta Universitat doctors Telesfa
Edictes de Jutjats municipals d'Aranzadi, Alcover (pare i
de Catalunya.
i el cònsol d'Alemanya, senr)
Justicia militar: Requisitee- Broszh.
ries de diversos Jutjats.
visita al Rector. — Ahir
Anuncis de pagament.
taren el Rector de la Univerei
tat, i celebri amb ell una coa
COMISSARIA GENERAL ferencia, el Director general de
Primera Ensenyança, senyor

D'ORDRE PUBLIC

Ei cornissari general d'Ordre
Públic dc Catalunya, senyor Tomis Ramon Amat, va rebre ahir
els periodistes i els manifestä
que els successos de Sabadell
no tenien la importància que
se'ls havia donat de primer antun, i que era malt de lamentar
que no haguessin pogut ésser
evitals, perque es tracta de coses que no poden preveure's per
endavant. Digné que únicament
t'oren cremats uns diaris ¡ una
tatúa vello. 1 afegi que eslava
disposat a evitar la repetid(' de
fets d'aquesta mena, i, a més,
seria convenient que quan es
tenen sospites que puguin ocórrer, els interessats avisessin
anib anticipad() per tal d'evitar-los.
A continuació va facilitar a
la premsa la nota rebuda de la
guärdia civil d'aquella població,

que diu sial:
"A les 1030 del vespre d'abans-d'ahir, dimecres, un grup
compost d'uns deu individus
enträ a la redacció de"El Diari
de Sabadell", i dirigint-se a un
redactor que en aquell moment
s'hi trobava li preguntaren pel
director. Aquell els va contestar que no hi era, i aleshores
els que formaren el grup s'apoderaren de diverses cadires 1
dues taules, les van treure al
carrer ¡ hi calaren foc. Per tal
de poder dur a cap aquest propòsit els que fortnaven el grup
duien una Ilauna de petroli.
amb el qual ruixaren aquells
inobles. Immediatament fugiren, sense poder ésser corleguts de ningú, car duien la
cara tapada. Es creu que el
propòsit del grup era el de
destruir la maquinäria d'aquell
diari."
* Va dir lambe als pedodistes que seguia visitant les
diverses Comissanes de Barce-

lona, per tal de donar-se compte de la seva instaliació, i que
les darreres que baria visitat
harten estat la de les Drassa-

nes, la del Sud i la de Llotja.

* AIim al metí es va rebre
la noticia a la Cornissaria General que a l'acabament del
carrer de Teodor Roviralta, i a
la par t que correspon a l'Avinguda del Tibidabo, s'havia iniciat un incendi en un bose. De
moment es desconeixia la imporläncia de l'incendi, i que lluvia esta( cursada la noticia a la
caserna de la guärdia civil perque fossin adoptades les mesures pròpies del cas.

UNIVERSITAT
AUTONOMA
Recultat de Dret. — El cura
de conferencies que el dio 25
de l'actual ha de comer/bar a la
cätedra de Dret penal de la
Universilet sobre "Psiquiatria
forense i Medicina legar", a Arrec del doctor Manuel Saforertfla, de la Facultat de Medicina,
continuarà els ¿instarle i dijous
n111.11n

Envien les note* en entall itI

Ferran Sainz.

AJUNTA.MEN1
Visita a l'alcalde accidente.
ha rebela
visita dels doctors Agell ¡ Sr,
romä, els quals l'han invitat
la inaugurad() de l'Acedera/
de Farmàcia de Catalunya.
La carta de treball per
estrangers. — L'Oftrina de Col.
locació de l'Ajuntament de Bar.
celona prega als senyors estrangers Hans itahner, Mesh::
Lebonchard, Ella Fieman, Molí
Bronberger, Madeleine Gemí:
Jaume González Gómez, Jos.e:
Maberto. Walter Krsefl, Bode:
L'alcalde accidental

Kalder, Caries Langjahr, Wel.
trude Handinger, Geida Ronberger, Ferran Lossieus, Joc
Lossieus Santas, Joan Lossies
Viñas, Jesús Antena Lederans
Alwin Grtjanhn, Alfred hale

Josep M.' Gutiérrez, Gusta'
Haas, Erich Forster, Maride;
Hemouse, Hilda Leibl, Antl
Kaefer, Brigida Madigan, Leo
lioringer, Teresa Leibl, Ernst:

Gerhard, Lluis Godoy, Geort
Linder, que se serreixin presentar-se en aquest Negociat
de Politice Social com t
aviat millor, de les deu del
mal( a la una de la tardt
per tractar-se d'un assumpte
que es relaciona amb la se
carta de treball.
Inaugurad& — 'Amb assle
tencia del tinent d'alcalde re
sident de la Comissió
d'Eixampla, senyor Jesús Ullei;
del regidor seny-or Frederic El.
redia, del vocal propietari, st.
nyor Tornäs Burrull, i del ca)
de l'Agrupació d'Enginyera
senyor Vega, fou inaugural1
nou enllumenat de la Plaça
Valenti Almirall i les milld
tetes en el dels carrers de
Corla Catalanes, entre el
Sant Joan de Malta i Luchara
Sant Joan de Malta i Munieip n
que volten els edificis de tal"'
nencia d'Alcaldia j Grup Esrs
lar Cases Guarro.
Plecs de proposic16. — Fics
al dia 27 del corrent, a les del
ne, s'admetran al Negociat
bree Públiques de la Secció
Foment d'aquesta Secretar'
Municipal plecs de propesi09
per a optar al concurs relatis
a les obres d'arranjarnent
l'edifici destinat a garatge
magatzem (dit de la Garrolxa.;
sota ei pressupost de 2.2881
pessetes. Els documents sdi
exposats en el susdit Negod13t•
Notes de preu. — Com e,
s'In,' de procedir a l'adquisic
d'un aparell fotogràfic per
servei deis agents de Circulac
Tfl.

4

(Policia de trà(ic), es comunit

els industrials i comer
ciants que estiguin intereso
en el subministrament del d
aparell, que postran present
notes de preus al Departame
de Circulació; Assessoria Té:"
nica, en sobre tancat, adre
a la presidencia de la Cornise,
de Circulació, en el qual con,:
la inscripci6 "Notes de pre
d'aparells fotogràfics", loto e'
dies häbils, de les 9 a les I'
fins al dia 28 del corrent,
chisivament, 1 a partir de
publicaci6 d'aquest anunci. ers'
cord iimb el plec de condirior
que en l'esmentat Departame"
estarä exposat.
a tots

6 tener
"4141%===t
-.1122.1....
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tißfP
pariamentari
per a avui
• Madrid, 18. — Acabada la
¡cejó, el aerryor Alba ha rebut
eis periodistes, com de costuni,
gls quals ha facilitat el programa parlainontari per a la
sessiú de demä, que és el $eFüent:

Dictamen de la Comissid
finances sobre els projectes de
hiel relalius a la permuta de
terren ys entre el ram de Guerra 1 l'Ajuntament de 'Vitòria,
sobr e la supressió, en la moneda que s'encunyi en el successiu de les inicials dele funcionaria responsables de t'exactitud del pes i Ilei i sobre la
cessiö al Lapitol Insular de Teaerife de l'edifici de les ofici¡res d'Hisenda 1 solar anee.
Després el suport de les segUents proposicions:
Del senyor Basili Alvarez, sobre l'ascer.s dels capitans de
Garrabiners; del senyor Sanlortezas, sobre nova redacció
te l'article 25 de la Hei de 17
e mere de 1932, relativa a
exacció de l'impost de gasona; del sesiyor 13asili Alvarez,
sobre la jubilació forçosa en els
Cossos crEnginyers, i del senyor
Eaberit, sobre la cessió de la
caserna de Santa Clara a l'AJuntament dAlräzar de San
Juan.
—De més a mes—ha dit el
senyor Alba— , aspiro a que
continuï la interpellaciú sus;,esa aqueala larda a petició del
5 enyor Vidarte, perquè la Ganabra es trobava molt fatigada.
Han dernanal la paraula alguna diputats socialistes, olerint-me ésser breus.
Després anirä la interpellaciO
del senyor Alcalä Espinosa, ja
anunciada, i després una, quo
sera breu, del senyor Bolivar
al ministre dUbres Públiques,
sobre la manera com les
Companyi e s ferroviàries interpreten el que In 1a disposat
sobre la seleceid del seu p ersonal.
Si queda temps, anirä la interpellació del senyor Väzquea
Gundin sobre la situació agrícola gallean.
Aqui linc — ha ate.git el Preside/1i de la (Lambra — la proposició dalguns diputats de
dreta sobre el Tribunal de Garan lies.
L'he passada al Govern perqu;( * me'n digui la seva opinió.
No ho he pogut fer fine a darrera hora per haver hagut d'atendre el curs dels debats.
Jo solito gratis dubtes que
pugui discutir-se tal com ve
redactada, puix que es refereix
al més alt Tribunal de la nació,
encara que sigui en la persona
del seu president.
Aquest Tribunal fou creat per
la Cambra Constituent, però jo
crec que pot discutir-se tot, absolutament tot, en una Canibra
deliberan 1.

Cree no obstant, que no ha
de fer-se tal co maquesta ha
estat redactada.
Demä eridarä alguns dels senyors que la signen i confio
que arnb les meves raons els
convencen , . Tots eón bornes
discrets i hauran de reconèixer
que la meva posició no pot desee
lira 1 espero que la retiraran o
modificaran els termes en que
tstä redactada, si persisteixen
en el seu desig que sigui disoilida nl saló de sessi.ns.

,

el president del Triburud
de Garanties Constitucionals. — L'actitud violenta dele tradicionalistes impossibilita el senyor
Lerroux de fer aprovar l'acta de Calvo Sotelo.
Els agraria i populars agraria al costat del Govern. Els tradicionalistes amenacen amb renunciar les actes
campanya

contra

Madrid. 18. — El senyor Suárez
de Tangil ha presentat a la Cambra una proposició, que, firmada pels
diputats tradicionalistes, de Renovación Española, l'agrari senyor Taboada i craltre-s, entre ells el senyor
Azpeitia, diu aixi:
"Com a resultat de la interpeHacid al ministre de Justicia, iniciada
pel senyor Azpeitia, els diputats que
subscrinen proposen a la Cambra que
se serveixi declarar inadequat el nomenament que es fea per l'anterior
del senyor Albornoz per a la presidència del Tribunal de Garanties
Constitucionals, i que el dit senyor
esta mancat de l'autoritat indispensable per a exercir el tal cärrec."
LA DEMAGOGIA
DE LES DRETES
En arribar aquesta tarda al Congris el ministre de la Guerra, els
periodistes li han donat compre de
la proposició que, firmada per tradicionalistes i monàrquics, s'ha presentat a la mesa.
El senyor Martínez Barrio ha dit:
—Dones jo creia que la firmava
el senyor Bolívar, pel sentit demagògic que la inspira.
A mis, dubto que la signin els
agraris, perquè el senyor Calderón
ha maniíestat que sempre estaran
al costat del Govern, i no crec que
aquesta proposició pugui tenir Can.
Per aquest procediment tots els
nomenaments tete per !es Corts estarjen a mercè d'un grup de Montase, i únicoment s'acceptaria el nomenament del cap de l'Estat. perqui
eón determinades les circurnstincies
que han de concórrer penqui abandoni el cauce.
Se li ha preguntar també al senyor Martínez Barrio sobre el cas
del senyor Calvo Sotelo i de l'actitud que adoptará el Govern, i ha dit
que, encara que les vicissituds politiquea deis governs minoritaris els
fan fluctuar entre el que cll crea
que cal fer i el pensament dels grups
que els recolzen, opina que d'aquest
assumpte res no es podrà dir tina
que totes les minories exposin el seu
pensament dintre del saló de sessions.
El senyor Abili Calderón, parlant
de l'assumpte del senyor Calvo Sotelo, ha dit que la seca minoria no
hacia adoptat cap actitud, puix que
elle estas disposats a recolzar el Govern i prendran la que el Govern
adopti.
Se li ha dit que els defensors de
l'amnistia del senyor Calvo Srtelo
manifestaren que aquesta figurara
en el programa que bou traçat per
anar conjuntament a les eleccions, i
el =enyor Calderos ha negat que això
fos ccrt.
—Es parlä — ha dit — d'amnistia,
perb no e5 fixä cap per s ona, sinó
de Eamni , tia en general.

COMENTARIS
La proposició del ,emor Suárez
de Tangil ha estat ohjecte de niolts
comentario.
El senyor Gil Robles s'ha negat
a manifesbr la sera opinió respecte de l'esmentada proposició.
—No sé, no la cocee—ba dit el
cap de a minoria de la CEDA.
Els periodistes li han lliurat una
i el Senyor Gil Roble‘, desMort d'un militar empreprés de urgir-la. ha diu
del
sonat pels fets
—Està bi. to no puc opinar ara.
10 d'agoat
Vaig a reunir-me amb els meus
amics i canviarem impressions.
Cádiz, 18. — Ei tinent coronel seEl senyor Largo Caballete. desOIr Bonifaci Martínez Bafios, reclós
pees de Ilegir la proposició, (l'ha lial castell de Santa Caterina, procedent
mitat a dir:
del penal de Burgos. on va ingressar
- Que es dir:a de no•altres
o,....,;üenzia de la intervenció que va
presentéssim una proposició així?
en els jets dcl io d'ago,t. se senPer al senyor August Barcia I actí
malal,, sobtadament.
titud d'aquestes forres de dreta es
Avisas un metge militar, va diaginoportuna, igualment en aquesta siw-micar el cas com un atac de mioaarditis.
tuació que la eres, com ho es realment,
un acte politic. que en l'anun,
les cinc de la matinada d'avui, el
ciada en defensa del , enyor Calvo
nadalt ha sofert un altre atac de tal
ir:ensitat, ere li ha causar la runa
Sotelo.
—Si molestes minories haguessin
El Sr. Martínez Bafios ha mort volromás ara callades—ha afegit el se• del, seu: conmanys de pres ó.
nyor Barcia—estic segur que el seEl final tenia 59 anys, era vidu i
nyor I.erroux, en una forma mes
4-ixa dos fills, residents a Saragossa,
quals 5 'ha fet saber la mort del
cautelosa, hauria pogut presentar a
sea parent.
la Cambra, en un moment oportú, els
El cadáver ha estat amortallat amb
dictäinena del; senyors Calvo Sote01)11
lo i Guadalhoree, i segurament haufrancisca.
1 ",flem será inhurnat.
rien paseas cense cap protesta. peto',
Quan e's fels d'agost. el Sr. Maraixi se'n fa uni qüestió política que
▪ Barios prestava servei al dipbno fati mis que, en presentar aque-tit de Remonta de Madrd.
tes proposicions, plantejar un cas
juridic, i és impossible que el senyor Lerrotut pugui acceptar-ho.
Caldrà manir el teix procedide
Primo
EI p eriòdic del fill
ment que ha Wat seguit sempre en
aquests casos. Mentre no hi hagi in.
de Rivera, denunciat
dult ti amnistía el senyor Calvo Sotela no podrä Ester di putar fraque«
•
M sdrid. )8.
El fiscal ha denso1111
ir Par número Ortá tete
' simpor Martini:" die' co.
t are
'- •
42s
e>pcment'it! dia re,
en
cone:xer
la
propos'ció
sobre
el
Al Mas de guärdia 'ha eresentat
senyor Albornoz, sha timbal a mae Sr. Primo de Rivera, al qual
nifestar que anava • canviar impresaotificat record-

_ _
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ELS DIPUTATS TRADICIONA-

TES ESTAN DISGUSTATS

Els diputats tradicionalistes es
mostraren aquesta tarda molt disgustats per l'ajornament que ha 50
irrt la discussió de la capacitat del
diputat electe senyor Calvo Soldo.
Un delle, el senyor Comin, s'apropat als periodistes i els ha dit:
sót Jesús Comin, i vis dóno
el meu nom perquè quan dic una
cosa m'agrada respondre
Nosaltres, els tradicionalistes, no
estem disposats a acceptar que cls
que Obren els nostres cornpanys en
la campanya electoral faltin a la seva paraula i a tot quant vam o ferir
als nostres electora.
En la minoria tradicionalista hi
hauria una escissió si fos necessari,
que no ho és.
Nosaltres estem perfectament units
i compenetrats i hect de salvar el
nostre honor. O sortir endavant amb
la capacitat del senyor Calvo Sotelo, amb l'amnistia i amb els altres
assumptes pendents que varn oferir
als nostres eleetors o rennnciarem
l'acta.
La política a nosaltres no ens interessa i l'acta menys. Aquí hern
vingut a fer honor a la nostra paraula i 5i no la podem complir ens
n'aneen.
Es intolerable que els que van
sortir diputats i van lluitar amb nosaltres contra la política descabdeliada anteriorment ara siguin collaboracioM .:tes i es moguin amb cl
Govern.
Els tradicionalistes no tolerem
aixó. O complim la nostra paraula
o salvem l'honor anant-se'n, i ja els
die que Ene bi hacha una escissió
a la nostra minoria si algun desintis
d'aixer que reflecteix el sentiment
general.
Continuen les discrepancies cada
vertada mis accentuades entre els
partits de Renovació Espanyola
Tradicionalistes anib els popular'
agraria i agraris pròpiament.
Tant els diputats que segueixen cl
scayor Gil Robles com els que presideix Cl senyor Martínez de Ves
lasco, colon disposats a votar en contra de la proposició incidental dele
altres grups dretistes relativa a la
presidencia del Tribunal de Ganan.

SS

U. Invita abano de fer el
rostro eludirme a consultar
ele avantatime que oferelsen ele aeus presta
I quelltats
gonds di Sant Mere, g.
Telefon 1M5
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La proposició sobre Patur forçós dala populars agraria
Ha seguit el debat sobre els teta anarcoeinclicalistes amb la intervenció
dele senyors Prieto Martínez Barrio

tat;.

S'ha plantejat la «mecí, previa
promoguda pel senyor Suárez de
Tangil en el sentit que la Comissi6
tís incompatible per coneixer en els
assump tes de responsabilitats i que
procedeix que passin als tribunal'
de justicia.
S'han manifestat distintes opiMono.
En nom dels socialistes, el senyor Jiménez Azua ha raonat els
punts de vista de la sera minoría,
i s'ha oposat a la proposició del
senyor Suárez de Tangil dient que
la constitució de la Comissió, determinada per la Llei de Responsabilitats, ha de funcionar; el contrari
seria oposar-se als articles vuitè i
nove de la citada
El senyor Lamamie de Clairac
?ha adherit a la proposició del senyor Suárez de Tangil, i ha manifestat que de no ésser acceptada
ell es retiraria de la Comissió, en
nom de la seva minoria.
El senyor Rey Mora, radical, ha
considerat que la Comissió era compatible, perd que procedia, admesa
la compatibilitat, que els rumiantes
passessin als tribunals.
El radical-socialista senyor Ramos Acosta ha dit que nombrosos
diputats no coneixen al detall el
q ue ha fet la Comissió de Responsabilitats de les Constituents ençà,
i que procedeix fer un extracte dels
assumptes, i nomenar un ponent
per a cada un.
El senyor Salmón, popular agrari, ha proposat que passessin als
tribunals les actuacions.
El senyor Lazcano, agrari, tambi
ha considerat que la Comissió era
incompatible, i ha dit que si s'insistia en el contrari se'n retirarla.
El senyor Menéndez (Teodomir)
ha insistit en cl punt de vista del
partit socialista.
El senyor Mullese de Diego, que
estava d'acord amb la proposta dels
socialistes, ha dit que no havien
de passar gl obalment els assumptea
als tribunals, i ha proposat que
s'estudiin. dictaminant unes ponencíes sobre cada un dels assumptes
i es duguin a la Cambra els que
portin anexa respcnsabilitat politice i passin als trihunals les responsabilitats d'altra mena.
Finalment el senyor Irasusta,
base, i el radical senyor Blanco han
exposat llur opinió, i s'ha acordat
que la Comissió es reuneixi novament demà a les dotze.

Envien les notes en ea t al A!

A cada ansió del Parlament de la
RePública er fa Mi, evident la poca
eficacia del Gavera i de les Corta.
Quote er vis fer pública la proPosició
de ¡leí contra ratur largas pro/'agitada
Pel renyor Gil Robles, al ministre del
treball Ii manca lempo per a flau gar-Ne
a la Publidlat aus altre que Pel yelmos de la xifra a investir resultava
Inés imPresionant. Ni l'un ni l'aire
isatis/crea. El Primer PcI caractcr que
tenia d'obra de caritat o de favor que
els reus propugnadors veliz% cobrar

amb escreis als afavorits; cl segon,
per 113 lOntatiO nurürica i per la con-

didd primaria dels seas fonaments.
Avui ha estat tortada a la Cambra
la proposició de Bei de les dreter.
Aquest lee ha encelat una sessid-densa Per les conseqüMcies que ha de knir. Ha defensat proposició de !Ni
el senyor Fernande: Labreda, preocitPat mis per rinters de recomida que
Per la finolitar que ha de 'emir un projedi e d'auxili a l'obre r en atar forpk.
El senyor Besteiro ha intervingut
en la qüestici i ha esposat els punts
de vista de la sera t'anoria que CO
són Par de refús a la ProPosició sind
que es Propasa refor0r-la infonent-li
uno intencid inés haitiana.
En definitiva, la primera pare de
la sessia d'ami lia servil ter a determinar la posició de la Cantbra en una
q5e 5 t¡,5 tan importan/ i les raques pro.
habilito?: d'd.rit que el Pro jecte de hei
del senyor Esladella tindra ai.ri que
el ministre del Trrball intenti exPosor-lo,

Derprés dels tren., i Preguntes ha
el dehnt sobre els darrers
adeverrinsents frin'OCCILI MIS enarcosinditalistes. En aquesta 0i:t'id la
sessió d'ovni ha fingid un asPecte Com.
pletament distint de la d'ahir. Si aleir
la intervenció fon nombrosa i el lema
cts fets concrets, avui olla entrat en
la moral dels fets en relaeid amb altres esdeveniments relatins amb ron¿re Públic que afectaren noverns ¡Ateriera. Els protagonistes han esta el
~yo, Prieta i el sorra,. Mortines
Barrio. El dttel s'ha +tu:mamut en
sinCO ele dignital que ha fe l honor a
les dues figures que rhon portal a cap.
En °Test aspecte la airerveneiti del
scnyor Prieto ta tingni dins ¡'energia
de la OVO POSielt/ uns dionitot que no
Metieren fa un nny els RUIN contra el
Cerera que hagui de reprimir eh fets
de gene.. Si la Coimbra actual hagith
estat constituida fr e republicans de
bona fe COM la Constit pent, les ser:loas daliir i d'ovni haurien deirat el
Gavera clt una situada ben COMPrO.
PrOSSegliii

111eSCI.

Madrid, t8. — Con/enea la sessió
a dos quarts i cinc de cinc, sota
la presidencia del senyor Alba. Ningú al banc blau. S'aprova l'acta de
la sessió anterior i s'aprova definitivament el projecte de Ilei que fixa

lies.

Tampoc olla arribat a un acord
Del que es refereia • la fórmula sol »citada per a la declaració de capacitat dd senyor Calvo Sotelo,
Segons ens ha manifestat un dele
ni¿ri significats diputats de Renova.
ció Espanyola, el principal objects
de la proposició será, provocar una
declaració pública del Govern i que
tots els grups parlamentaria manifestin el seu criteri sobre aquesta
qiiestiä.

ip
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1 • MadrId, 58. — Alma niel ola
I rennit la Comiss16 de Responsabili-

MANIFESTACIONS
DEL SR. SUAREZ DE TANGIL
Els periodistcs han interrogat el
senyor Suárez de Tangil.
— En la proposició que presenten
¡va implicada l'aprovació de l'acta
del senyor Calvo Sotelo?
— No, res d'això; això es cosa ß
part—ha respost—. El nostre propòsit nomen es conèixer pfiblicament
el criteri del Govern en ordre ale
obstacles que s'oposen a la capacitat del senyor Calvo Sotelo.
— Aleshores, implfeitament, el que
preteneu és tractar d'accelerar Vamnistia?
—Això és, amnistia, indelt o el
que sigui. El cas Es que es faciliti
el camí perquè el sen5or Calvo Soldo estigui entre nosaltres com mes
aviat
—Provocaren la votació?
—Sí; si la contestació del Govern
no és satisfactòria.
les proposicions que es presenten han de portar-se fin; al darrer
extrem si no s'obté el fi desitjat.

Lo nr

Les torts de ia República

nii.w iennit la Co.:,
missió de reponaabllitatsseuse que
ha gi pres da acord

sions amb els seus amics, i que ignorava l'actitud que adoptarien ea
aquesta reunir.).
El senyor Calderón ha dit:
—Aquesta si que es una indirecta ben directa al senyor Albornoz.
A veure si ara ho entén.

MUNE, Sastre
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l'ate( Calvo Sotelo apassiona
les dretes
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Feliç
i sense dolors
grácies a la

les (orces navals per a roys.
(Entra el ministre de Justicia.)
El senyor FERNANDEZ LADREDA, popular agrari, defensa la
proposició de Ilei que firma en primer terme el senyor Gil Robles, relativa a la lluita contra l'atur fbrDiu que la situació actual es caracteritza per una absoluta imensibilitat en l'ordre econbmie i polltie.
(Entra el ministre d'Agricultura.)
Per *Ud —continua l'orador— cal
buscar millorar la situació de ramalariat, però sempre tenint en compte
el carácter peculiar de la nostra
economia, ben distinta de la d'almea
palsos.
Un dels mitjans per a aconseguir
aquesta decisió sere el subsidi contra l'atur foreós, en forma que Iß
sera conceasió no tingui cip relació
amb partits politice ni organismea
determinats, sin6 que s'atert ta a les
veritables necessitats.
(Entra el ministre d'Obres
qua.)
També s'atendrà a remeiar laten
amb l'execució d'obres públiques,
pub adverteix que no poden ésser
aquelles que ligarla en els prestaponto; generals de l'Estat
S'ha d'attndre aixi ~tia la repoblació forestal i les obres agricoles, que alleugeriran la situació
de l'obrer quant a l'atur forçós.
Però com que aquestes mesures no
seria proa per a reintegrar tots els
obrero desocupats a l'organisme económic, caldrà crear rassegurança de
l'atur, que no haurä crestendre's mis
enllà dels riscos lionnals i no als riscos catastròfics, que són els que han
fet fracasase a Anglaterra i a Alemanya projectes semblants. (Aplaudiments deis agraria populars.)
El senyor BESTEIRO, de.spris de
reconeixen que la sera intervenció té
carácter excepcional, tota regada ele
la präctica parlamentiria no acostuma
a comedir la paraula a les simples
presea en consideració d'una proposició, fa notar la inmortäncia que això
té per al seu partit, i a norn de la
seca minoria s'adhereix .lerventment
al fons dn la qüestió que es planteja,
i cense emita de dificultar aquesta iniciativa anuncia que els socialistes Pre
tina nova proposició sobre-sentar
l'assegurança de l'atur, que te la intenció de retorcer aquesta altra.
Adverteix, altrament, que no es podre fer res en aquest assumpte si
abans hom no es desprén de molla
prejudicis que són considerats
de l'economia, i,si solament s'atea), a
qué la moneda no baixi i baliuni
comercial no es desequilibri, no ea
podri fer res. Cal una econornia nova
que no pretengui que robe« augmenti
la jornada i cobri un jornal mfaim.
(Rumors de denegació en les dictes.)
Es que—diu l'orador—ad sala vi -

get comide-ene poe menye que enes a
traidor a la pàtria et que destitiava la
=llora moral i material dele obren.
(Protestes en lea dretes.)
Aleshores Ea que ens trobem en un
ment non, i jo me'n leilcito, però
adverteixo que tecleé es pa& alar
a medula
la
del Problema al es ene
tint* eonsiderant Ole han Wat als
edeveniments eh emanes da ai
Nació eeonOrnica.
La nostra revelad6 ba estst bi*
innocent i best pom serien els «pis
tala que ?haguessin espantas El
que steceeix Es que Espanya.
molt que visiten= nforcaresos a segar-6o, i encara que en menor quanti', pateix tambe la criai ustuslial
econòmica. (Rumors 1 protestes di
les dretes.)
El senyor MARTIN I MAtT1114
agrari, din alguna tosa que no leliss•
ten.
El senyor BESTEIROI ja ha
sortit el .enyor Manila l Martín
defensar la puja da presa dala pro.
ductes agricoles.
El senyor MARTIN I MARTDIt
Aqui ja 14 solidó.
El senyor BESTEIROt ¿På to
compreneu que per moltas qua elguin les barreres duanites que
posin, quan el blat ta Ilença per
tot, no aconseguiren, per molt tase
us satoreeu, a fer valer más 11 blat
a Espanya?
El que cal Ea afrontar tansbé
lentament aquest problema tenaz ala
socialiteació de la berra.
El senyor MORENO HERRERA, monàrquic independents Ha
fracassat això. Han fracassat el capitalisme i el socialisme.
El senyor BESTEIRO acaba Watt
q ue di no espera res d'aquesta tituaci6 vaga que no vol isser ni capitalista ni socialista, porqué el que
cal, en els moments actuals, no és
una revolució teatral de treta i cops
de puny, sitió ' una revolueló que
transformi la vida económica.
(Aplaudiments en els socialistes.).
PRECS I PREGUNTES
El senyor BAU fa un prec al ministre d'Indüstria i Comes; sobre la
necessitat de revisar els tractats de
COMere.

El MINISTRE D'INDUSTRIA
contenta al dit prec anunciant que
molt aviat s'ocuparà del fans de la
qüestió.
El senyor MORENO DAVILA,
agrari popular, so/licita socorsos
per als damnificats per les inundachoca de La Rábida (Huelva).
(Entren a la Cambra els ministres
de Marina, Guerra 1 TrebalL)
El senyor VELAYOS, agrari,
cupa de la valoritració deis prodnetes
de la ramaderia.
El MINISTRE D'INDUSTRIA I
COMERÇ anuncia que ami mateix
ha dictas una disposició prolikent la
unportació de caras congelades.
(Aplaudiments de les dretee.)
El MINISTRE D'AGRICULTO•
RA contesta també brema= al te
nyor Velayos, i Ii promet interemar-se
en el problema que planteja.
EL MINISTRE DE LA MAR.
RA dóna lectura a un projecM de
Ilei que persa a estudi de la Comissió
corresponent.
El senyor HIDALGO dirigeix un
pea sobre reforma agrària que el miMitre d'Agricultura prornet atendre.
El mayor TIRADO, socialista, protesta d'atropellaments realitzats contra
els obrera a Santa Olalla (Huelva).
El senyor MANGLADO, tradicionalista, denuncia una venda frenan.
lenta de pins a la provincia de VaTenle parla de la cid que traremen ele arrossaires valenciana
El MINISTRE D'AGRICULTU.
RA promet ocupar-se d'aquest pto.
blema, que diu té en estudi.
El senyor REY MORA, radical,
rectifica el pm formulat pel sen.ver
Tirado, i nega els fets adduits per
arptest.
El PRESIDENT li crida ratenc16,
i Ii adverteix que alzó is tnissid del
ministre de la Governació.
LA INTERPEL.LACIÓ SOBRE
EL MOVIMENT ANARCO-SINDICALISTA
Ea miren la interpellació sobra als
amemos revolucionaris passats.
El mayor PRIETO intervé per a
reepondre a Tallusió de que ha estat
objecte per part del senyor Martínez
Birria, i es refereix a la seva intervenció en el mitin& d'esquerres a
Barcelona, en al qual figura, també,
com a orador un senyor que fou ministre anib el senyor Martinez Barrio.
lis d'advertir que, amb tot el respecte que el mayor Pi i Sunyer
rastelst per una multitud de quanta" no cresa que pel fet dinar A
un mitin& en la seca companyia su.
peal cap mena de solidaritat acá la
seva obra governamental ni amb el
Govern de que ll formava part.
També ell ha participat ea mitings arnb l menyor !Arma. qua
aqueas parlava de la «cosita. 4u
cremar eh amius. la (leal CCAEM
vol dir que as solidadtai ama dia
51.15
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Les Corts de la República
i ha participat en mitings i en el Go.
vern sí mb e senyor Martinez Barrio,
i a ningú no se Ii ocorre pensar que
això vagi lligat amb la solidaritat
política.
Censura que el senyor Martinez
Barrio hagi dirigit critiques a un govern anterior, en el moment que
la persona que n'assumí la mejor
responsabilitat no estaca a la Cambra.
Es refereix després a l'aHusió dels
successos de Casas Viejas i relata
un episodi que succel fa poca mesos
a Festació de Bobadilla, quan anava
en companyia del senyor Jiménez
Asúa, on un alféres de la guàrdia
civil organitzà uns noiets i un grup
de ferroviaris perquè Ii cridessin:
"Assassins de Casas Viejas!", i diu
que llavors pensava en l'amarga paradoxa que aquest crit l'organitzés
un individu que pertanyia a un institut armat que tenia en aquest crim
una responsabilitat que ell no ti.
(Rumore i protestes sie les dretes.)
Recorda que en aquella ocasió,
quan el cap del Govern s'aixecä a
la Cambra a negar aquella successos, no el porta a negar-los la pruija d'encobrir-los, sinó que els negà
perqué tots els elements subordinata encarregats de descobrir-los
els hi havien negat i en aquell moment no hi hacia el menor indici que

s'haguessin produit.
El propi governador civil, que pertanyia al partit radical, negà que
això hagués succeit, a no ésser que
només ho comuniquis als seus partidaria perque poguessin atacar mis
fàcilment el Govern. (Rumors en els
radicals.)
El senyor COMIN, tradicionalista, tracta d'interrompre l'oradoi, pes-6 la presidència i la Cambra obliguen a callar l'interruptor.
El seciyor PRIETO segueix dient
que no el convenç la invitació del
senyor Martfnez Barrio a oblidar
aquella fets; ans al contrari, creu
que el fet de Casas Viejas sempre
ha d'estar present a la ment dels
polítics, a fi d'evitar d'una cegada
Per sempre Jets com aqueas, tradicionr.ls en les repressions de la fonça pública espanyola.
En examinar la conducta pública
per part de la minoria socialista,
té precedents que podrien anomenar-se clàssics, àdhuc durant el Periode en el qual els socialistes
governaven.
Diu que ells no critiquen el Govern que precedí les eleccions per
la seca parcialitat en la Iluita, sinó
per haver-se unit els elements del
seu partit a elements antirepublicans, els quals ha dut del bree al
Parlament.
En no sent dolor pel progrés
de la minoria radical; el que desitja
is poder anar una altra cegada junt
amh ella per tal d'impedir la resurrecció d'aquells que entre tots
nutren enderrocar. (Aplaudiments
en els socialistes: P rotestes en les
dretes,)
Afegeix que el seu dolor és en
vean que en lloc de rectificar el
partit radical accentua cada cegada
més aquesta unió amb els enemics
de la República. (Aplaudiments
dels socialistes.)
El senyor MARTINEZ BARRIO diu que va a liquidar molt
breumete aquesta qüestió amb el
senyor Prieto sense atendre les incidències que, molt häbil, però potser i noportunamen t , ha suscitat
l'ex-ministre socialista.
Afegeix que ell no creu haver-se
estés amb la interpretació de la seva
presència al miting de Barcelona.
Ha posat de relleu el record, evocat pel senyor Prieto, del cas de
Pau Iglesias d'anar junt i del braç
amb política burgesos a protestar
dels martiris de Montjuic, i din que
a Pau Iglesias no se li ocorregué
d'anar a protestar junt amb aquella
que havien estat els autors dels tals
riartiris.
Afegeix que els socialistes no
creuen les pròpies critiques que han
fet, i diu que ara cal acabar amb
aqueat espectre que s'aixeca conatantment en la política parlamentà
ra espanyola, amb aquest desig mor.
bós d'atribuir a l'adversari unes responsabilitat que el polvoritzin i inutilitzin politicament.
El senyor MENENDEZ: ¡No ho
féreu vosaltres?
El senyor MARTINEZ BARRIO
negà que ell hkni fet mai abrò i invita el senyor Menéndez a qué intervingui llegint el text dels seus
discursos d'aleshores.
Afegeix que si la consciéncia del
senyor Prieto estä neta, també ho
esté la seva respecte d'aquesta darrera repressió. Per tant, creu que cal
deixar aquestes coses d'una vegada.
Després afegeix que va a entrar
en altres assumptes que l'habilitat
parlamentaria del senyor Prieto ha
portat a la discussió conscient que
en anar a aquest terreny (Huta gust
a la minoria socialista.
Diu que dl Es dels que defensen
• les seres conviccions amb tota
hqnradesa i amb tota tenacitat, pe-

rú creu també que els seus adversaris que defensen la veritat contraria
poden també tenir rae. (Aplaudiments a tots ele sectors excepte els
socialistes.)
El senyor MENENDEZ: Ja vetaran en que acaba tot això. (Fortes
protestes.)
El senior MARTINEZ BARRIO
~in que el', durant el perfode
electoral, no era un ministre del par* radical, sine el cap trae Goma

Imparcial que no utilitza mai la force moral ni material per a inclinar
la balança a favor de ningú, i per
això subratlla que, al seu judici. el
triomf electoral no bou una vietória
contra la República, sitió contra uns
procediments de Govern.
El senyor MENENDEZ: 1 contra totes les Beis votades per vosaltres. (Forts rumors i protestes en
alguna sectors de la Cambra.)
El senyor MARTINEZ BARRIO
afegeix que fou !tomes una repudiaciis
de les maneres dels passats governs
de la República, i ell ho recorcia perqué tots els republicans rectifiquin
llurs errors, i usin en endavant en els
seus gos-erns formes de cicilitat i de
suavitat propia d'un pais civilitzat
«una democräcia moderna. (Aplaudíments en els radicals.)
El senyor PRIETO diu que col
fer al senyor Martínez Barrio la concessió que el seu Govern tingué mis
finura que aquella dels guata ell forma part, però quant a la manca de
crueldat, is segur que no avantatjà el
presidit pel senyor Araña.
Recorda els successos d'agost, i la
condemna a mort del general Sanjurjo, i diu que aquell Govern tingué la
mäxima indulgencia, malgrat rapasaionat corrent de les masses que demanaven l'afusellament.
Després ''el senyor Sanjurjo fou
tractat amb el mateix rigor que els
antes penats, per() sense crueltat. Es
cert que no succeí com l'altre dia, que
Ii foren retuts honors en entrar al castell de Santa Catalina. (Fortes protestes de les minories monàrquiques.)
Afegeix que està convençut que en
els successos exposats ara cap responsabilitat es pot atribuir als membres del govern del senyor Martinez
Barrio, perquè llavors podia suposar
amb la mateixa raó que quan els dissortats successos del pare de Maria
Luisa, de Sevilla, moment que el senyor Martínez Barrio i ell formaren
part del Govern, ells estaven tacats
pel llot dels dits successos.
El senyor MAURA demana la paraula.
Quant a la qüestió que el Sr. Martínez Barrio plantejava sobre el canal
de maneres politiques que aquest Parlament representa, diu que aquestes
forces de dreta representen aquí l'enemiga a la legislació fonamental de
la República, per exemple: a les Beis
laiques.
(Rumors d'afirmació en les dretes.)
Acaba dient que aquesta situació en
qué les minories van unides arnb les
forces mateixes que volen anihilar-les
ha estat provocada per la conducta del
partit radical. (Aplaudiments dels socialistes.)
El Sr. MALTA intervé. Es dóna
per alludit amb la referencia del senyor Prieto als fets del Pare de Maria
Luisa de Sevilla, puix que ell era alesbotes ministre de la Governació. Dio
que el Sr. Prieto és testimoni de ruin
di pagué adquirir la convirtió que allí
no hi hacia ocorregut res del que es
rumorejava.
Afegeix que resulta ja absurd i
antiquat això de provocar debas, Politice sobre l'Ordre Públic, i que g'I'a
cosa de deixar d'una segada per sempre aquest costum.
El Sr. PRIETO reconeix nie lee provea que pogué recollir el Sr. Ilfaura no
denunciaven res de particular de l'ocorregut al Parc de Maria Luisa de
Sevilla.
No obstant, a pesar dels testimonis dels seus monis correligionaris que
van anar a Sevilla, ell té el dubte i
fins i tot la convicció que allí va ocórrer alguna cosa.
Se strspen el debat i s'aixeca la sessin a les vuit de la nit.

La situació de la vid» i els
fills de Ferran Merino
Madrid, 18. — L'ex-ministre d'Hisenda Sr. Suärez Inclán ha visitat els
Srs. Lerroux i Alba per informar-los
de l'angoixosa situació económica en
que es troben la vídua i els fills del
Sr. Ferran Merino i Sagasta, neta
de l'illustre Prohom

Sembla que els Srs. Lerroux i Alba

s'Un mostrat propicis a que fos pre-

sentada a les Corts una proposició de
llei soHicitant una pensió a favor de
la vídua de Merino, per tal que pugui aquesta atendre l'educació dels
seus fills.

¿Que no hi ha jutges
a Tortosa?

El

diputat carli Beu

es

deu creure que no

Madrid, 8. — El diputat tra.
dicionalista senyor Bau ha litirat als informadora la sz.güent
nota:
Diversos senyors dipulats
han visttat el presiden de La
Cambra per tal de posar a enneixement aeu la campanya de
deseara excitació vera l'alemptal personal de quó da víctima
el diputat senyor Joaquhu Bau,

per part d'un, deleminal peribdic local de Tortosa.
El senyor Alba ha recollit
indicació per a procedir adequadament.'
Per pari del Minisitri
s'ha cursa' la denuncia corresponent.

sessió -pedirla
del
;Tribunal de
"
Garanties constituc n onals
Madrid, I8. — Prop de les dual
de la tarda ha acabas la sestil, plenaria del Tribunal de Garanties
Constitucionals.
En primer terme Osa tractat de
la renúncia (" :1 vocal suplent Josep
Vicens Tomé Prieto, per Lleó, per
ésser incompatible el seu cärrec de
vocal del Tribunal de Garanties amb
el de diputat a Corte, per al qual ha
estat elegit.
Ha estat acceptada la renúncia.
A continuació sita tractat de la
renúncia del vocal titular d'Aragó,
senyor Gil Gil i Gil, fonamentant-se
en montas de salut.
Sita acordat no acceptar-la i pregar al senyot Gil que la renta.
També Ola tractat de l'escrit presentat pel col4egi d'advccits sollicitant l'admissió com a vocal suplent
del representant dels collegis dadvotats, senyor Joaquim del Moral,
per hacer desaparegut les causes que
Ii impediren prendre possessió del
càrrec en constituir-se l'organisme.
S'ha acordat que la mateixa ponencia que intervingué anteriorment,
forritada pels senyors Beceza, Halcón, Traviesa i Basterrechea, cmeti
un nou dictamen per a sotmetre'l a
l'aprovació del ple.
Després cha discutit i aprovat
part del reglament de regint interior, i no havent acabat el seu estudi ha estat aixecada la sessió. El
dilluns dia 22 del corrent, a dos
quarts de cinc de la tarda, es tornaré a reunir el ple, i es tractará
també del nomenament de personal.

Les notes de divulgació
sanitäria de l'Acadèmia de
Medicina de Barcelona
LA HIGIENE I LA POLIDESA DELS CARRERS
Són innombrab les eis objectes
Ilencats entnig del carrer, que I'embruten, el taquen, l'enlletgeixen o
posen en perill el vianant. La recollida dels tals objectes i la neteja
de la via pública, encomanada a les
brigades especials, no sempre es
suficient, o lié es fa incompleta o
amb poca freqiiincia. S'hauria «intensificar l'esmentat servei, no solament recomanant que es faci més
sovint, sitió també en major catenaugmentant el personal i el material. Mentre no es faci aixi — i
encara que es fes — creiem que el
pfiblic podria contribuir mole a donar un bell aspecte a les vies dutadanes ¡ a evitar alguns dels perills que exposarern, si tingues en
compte un.s senzills consells que
considerem oportuns.
Tots els papers petits, com bitllets de tramvia i de tota mena d'espectacles público, els tiquets, llibrets ¡ papers de fumar, papers de
caramels, de xocolates. canses de
llumins ¡ de cigarretes buides, prospectes, anuncis, etc., slaurien de
posar o guardar a la butxaca o al
portamonedes, fins arribar a casa,
on serien llençats a la paperera o
en un hoy adequat. Es tracta d'objectes que no han de quedar al
carter.
La mateixa recomanació pot terse respecte als sobres eiqiiincats,
llençats per les persones que consulten la correspondencia particular tot anant pel carrer. No és cap
dificultat ficar-se a les butxaques
aquests papers, fino arribar a casa.
Es veuen també papers de diari
i de revistes illustrades, grossos o
petits, rebregats o no, que deurien
deixar-se anar a terra. El qui porta
el diari o la revista per Ilegir-la
pel carrer o anant en vehicle, tamb é pot dur-la mes estona fins al scu
domicili, o a l'oficina, duma, etc.
Es Inés: a voltes es troben diaris
periódica tacats d'oli o de 'greix
(probablement s'han deixat caure
després de desembolicar un paquet
arnb menjar). En aquest cas cal
guardar també el paper o bé Ilencar-lo fet una apretada bola en un
forat de claveguera O al costat de
la carera de la via pública. S'han

installat en alguns llocs cistelles
metalliques per a la recollida de
papers, però el públic no en fa cas,
potser perqué són en nombre molt
reduit.
Alguna establiments i botigues
haurien de tenir un caixó o una
grossa parerera i utilitzar-la sempre per posar-hi els fragments
de capses de cartó i altres mitjans
d'embalatge que esdevenen inservibles despees de la venda, en lloc de
tirar-los al curen
Els trossos de roba, els bocins
de fusta ¡ els camufle, ele taps de
suro i les càpsules d'ampolles, especialment als voltants dels bars,
cates i restaurants; tot aixe, podria
ésser recollit pel propi interessat.
No direm res referent a les substäncies inevitables, com eón els excrementa, recetas o no, de cavall i
de gos, ¡ les fulles dels arbres, que
les brigades municipals han de curar de recollir sovint, com tampoc
trobem manera d'evitar les taquee
de cera, oh j benzina. Les puntea
de cigarret i puro lambe embruten la. via pública, pero hi resten
poca estona a causa de la recollida
que fan ele vagabunda que es dediquen a tan baixa tasca. Malauradament aquest fet constitu-ix una altea manca d'higiene. tenint en
compte la impregnació salival de

III
(Ve de la primero pdgirta)

.—Estilització? — segueix l'Arpentina—. Aviat ho comprendrà. Després de tant bailar, •airebi ~filme •
l'estranger, els elements racial, s'han
intensificat, tacceasori ha anat depa:
rant-se, els localismes van desapareixent, i, en canvi, ha restat l'essencial,
l'esquemàtic. Es l'estilització de que
tant es parla.
Exacte. Ningú, potser, no havia comental amb mis encert l'art d'Antònia
Merce. Mai no s'és millor servit que
per hom mateix. Heu-vos sei confirmada la dita.
—Cal confessar, perú — insisteixo—
que la intuicid 1 el temperament eón,
en el ball, i especialment en el ball
espanyol. factora de decisiva importancia.
—Qui ho dubta?
En aquest moment propici porto la
conversa vera les bailarines "intuitives", formades al carrer o al camp,
les ballarines que res no saben ni entenen d'escola.
—No arriben enlloc, no podran arribar enlloc — contesta l'Argentina—.
Yo las llamo bailarinas Por la orada
de Dios.

—Aixi, costé creu convenient començar pel ball clàssic?
—El ball clàssic és per a la dansa,
sia de la classe que es vulgui, el que
el solfeig per a la música. Fa un serrei inapreciable. Si mis tard s'ohlida,
no s'ha perdut res...
—Perquè ja és qüestió, aleshores, de
bailar en* el cor.
—Amb les carnes.
—Perú també amb el cor...
--Amb les carnes, amb el cos, amb
els bravas, amb el cap, amb el cm..
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PALESTRA : DELEGACIO
BADALONA. — Dimatis que ve

~mima el curad superior de Catali
que a cirrec del profesa« Joiep Boada. del Cens de la Generalitat, director
de l'Escota Catalana, es donad a Palestra (Sant Llorenç, 2e 2. 010, tota els
dimatis i divendres no festius, de non
a deu del vespre.
*
ACADEMIA DE TAQUIGRAFIA. — Continua oberta la 155-

cripci6 per al curs de teoria que l'Acadèmia de Taquigrafia de Barcelona
(Portaferrissa. 6, 2.00) acaba d'inaugurar. - Es donaré tota mena de detalls
al qui en desitgi, a la Secretaria de
l'esmentada entitat.
A. E. P. — Avui, divendres,

les vtrit del vespre, tindrà lloc la segona ni«) del curs 'Història de la
Ciencia", que ha organitzat la Secció
de Ciències d'aquesta entitat. El conferenciant, Dr. Cosme Roles. tractaré els
següents ternes: "La mesura del temps
i l'Astronomia a la Caldea i a l'Egipte, - La mesura de l'espai i de la posició en aquests paisos. - El registre de
les observacions; L'escriptura.- L'alba- g
da dels coneixements física, quimics i
biológica".
* SOCIETAT D'OBSTETRICIA 1 GINECOLOGIA. — Avui, a

les set de la tarda, celebrará sessió,
al seu estatge social: Laictana, 3t (Casal del Metge). Serà presentada la següent comunicació: Dr. Garriga i Roca (11.1: "Forma aguda de l'anexitis
tuberculosa pseudo-apendicular".
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"Rigoletto"
Atilt passada fou represa novament aquesta obra de Verdi,
en la interpretació de la qual
prengueren pan la soprano senyoreta Maria Espinalt i el tenor senyor Hipilhit Läzaro. Les
simpaties amb que aquí compten aquests dos artistes feia
ja preveure que la sala estarla
ben animada, i aixf fou. en
efecte, i l'expectació dels asolatenis !ID estä, certamen!, gens
deeebudn. La senyoreta Espinalt feu admirar una cegada
1

*

;hasta con los pelos!

Antònia Mercè va desglossant les seves teories. L'art és sobirà. Cal subo>
dinar-ho tot. en el ball, a aquesta sobirania. édhtic el que hi hagi de popular i de primari. Cal saber presentar
roen a cosa espontänia el que is (mit
de trehall i d'estudi. La intuició és un
gran auxiliar per a aquest treball
estudi previa. Després. el temperament,
la sang, l'entusiasme ho fan tot. Mis
ben dit: es fa veme que he fan tot.
—Me'n costa de discussions i de baralles, alce, de la intuició i el temperament, i del cap ¡ el cor 1 — comenta
l'Argentina.
I afegeix:
—El treball! Aquest Es el secret.
Ja l'hi he manifestat abans.
Argentina em conta. encara. lesseces impree r i ,,ne de Nord-América, de
l'India, del Jap/e...
La criden al telefon.
—No hi sóc per ninatl!
—Es aquell amic d'En Falla — observa Lluís Galve.
—No el puc rebre. ‚'Na ve que estay
hierba tina calamidad!
Dona ectraordinäria. aquesta Antònia Merci!
Com a ballarina
II tI l ffit de la nrintotier, escriu
Mo,tharlant.
Ella te rae', No cal dir-li genial.
;JAN TOMAS
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estés reaplendidesa de la seca

ven, que es , sens dubte, una de
les de quanti: t que avui
hon) pot escollar. i el senyor
Liizaro realitzà lila mena de
performances vocal, que provocaren sovint els aplaudiments
mes entusihstics de l'auditori.
El bariton senyoe Viviani

una interpretad() discreta de
la part de protagonista, i la
senyora Lord i el senyor Alsiria es mostraren tothora molt
correctes en els papera de
"Magdalena" i "Spara fucile".
Dirigf Forquestra amb perfecte domini i coneixement de

la partitura, cl rnestre Capdevila, ¡ per a en i per als can-

tanto hi hagué reiterativo unostres de salisfacciö . de la concurrbncia.
S.

El míting del Front Unic
Mercantil
Ahir a la nit, a la Bohemia Modernista, se celebré el miting organitzat oel Front Unic Mercantil per
tal d'acordar la conducta a seguir
després de la publicació del laude
del conseller de Treball de la Generalitat.
Feren ús de la paraula els senfors
Alvarez, per la Unió Ultramarina;
Marco, per la Unió Ferretera: Hurtado, per la Unió de Mossos Cobradors: Gutiérrez, del Detall; Vila, nel C. A. D. C. I.; Arquer, pel
Sindicas Mercantil, i Sentis, pels
empleats dégents de duanes. Aquest
darrer, que presidia, proposi anar
avui, en manikstació pacífica, a la
placa de la República a protestar
de rincompliment del laude dictat
pel conseller de Treball, per part
dels patrons del ram.
Tots els oradors • posaren de manifest la situació de violencia creada per aquest incompliment, i atacaren amb mots agressius la classe
patronal, la qual—digueren--fa burla de les normes legals i dels propis obrers.
Acabats els parlaments, s'aprovaren per unanimitat els següents
acords:
Primer. Protestar de l'incompliment dels laudes i que les autoritats no usin amb els patrons sabotejadors de la hei els mateixos procediments que usen atub els obrers.
Segon. Protestar de l'actuació

negligent en el compliment del Par,
te collectiu del, ,jurats Mixtes,
Tercer. Recaptar de l'autoritat
resposta concreta de el tenen o no
poder de fer complir les lleis. Ea
eas negatiu, et F. U. E. M. obrsd,
pel sexi compte.
Quart. Demanar el processarneai
del president de la Cambra ate,
cantil, senyor Cabrer, per les coac.
cions que ha fet i fa sobre la classe
patronal."
Aprovats aquests acords, hom do.
ni per acabat l'acte. El públic aban,
doné el local pacificament, seas:
que es produís cap incident.
TRENCADISSA DE VIDRES
AL CARRER DE PELAYO

No obstant, un grill) de i óee s que
anaven en direcció a la p laça de
Catalunya, en arribar al carrer ar
Pelayo, davant del nou establiment
de "El Siglo", per efecte d'alguna
discussió, decidiren trencar els vi.
dres d'aquells magatzems a cops de
pedra.
Un altre grup féu el mateix
alguns establiments de la Ronda de
Sant Antoni. Ràpidament hi acudí
la noticia que estava de servei ea
aquells noca, i aconseguí dispersar
els avalotadors sense que pagues
efectuar cap detenció.

L'HORARI DELS ESTARLI.
MENTS DEL DETALL
Segons sena comunica, el c omeIler de Governació, a requerim
del conseller de Treball, ha dora,
ordres a la noticia per tal que fa
complir l'horari ordenat pel laude
del conseller de Treball. Aque5
horari és d'obrir els establiments
les nou del matí i tancar-los a e
set del vespre.

DE L'ESTRANGER
No hi haurà nova Confe.
rincia Econòmica mundial
Londres, 18. — Als centres
ben informats d'aquesta capital es declara que la informació publicada per un periòdic
del mati, segons la qual el primer ministre senyor MacDonald
tenia la intenció de convocar
una noca Conferència Económica mundial, no te cap lonament.

Un nou atemptat contra
el transiberià
.Londres, iß. — Comuniquen
de Karbln a l'Agència Mute:
que els bandits xinesos han eü.
mes una nou atemptat contri
el ferrocarril transiberiä que
anava a Moscou, fent-lo descarrilar. A conseqüència de l'incendi i el tiroteig han mort
nombrosos cialgers.
Karbln, 18. — Eir l'assalt
portat a cap contra el transiberiä per una partida de bandas, han resultat morts quatre
TUSSOS.

També resultaren unes quaranta persones ferides. entre
elles cinc japonesos.
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PARTIT REPUBLICA RADICAL
Consellers electes efectius
Lluís Matutano i Casanoves; Josep
Matheu i Ferrer; Pere Domenech i
Serinyana; Frederic Frigola i Paalu.

Llegiu

Consellers electa suplente
Pere Ferneres i Parchada; Alexandre Bosch i Catarineu; Jaume
Campmany i Cortines; Rupert Roldós i Gómez; Josep Maria Serradara i Costa; Alfred Sedó Peris-Mentheta; Eladi Garete, i Ferrer; Mercè
Galindez de Seebold; Feliz Roure i
Carricarte; Ferran Fuster-Fabra;
Encarnació Hidalgo d'Osés; Lluís
Rufasta i Banüs; Maria Garcia
Gutiérrez; Salvador Lluch i Sobiranes; Lluis Sisquella i Oriol; Fra llcese Esquerdo i Nacher; Ricard Espejo de Hinojosa; Alfons Barba

MIRADOR

Miracle; Manuel Mallen Garzón;
Antoni Montaner i Castaño; Joan
Pich i Pon; Josep Capdevila i Ven-

Setmanari de Literatura, Art 1 Política

tosa; Eduard Batalla i Conillera:
Joaquim Puyuelo Sanz; Josep Palau i Gelabert; Germä Rier a i Con
Josep Alindé i Vidal.
-dal;

tals objectes. En canvi les peles de
fruites (de préssec, pera, poma i
especialment banana, meló i síndria) huirica de guardar-se embolicats en un paper, fins a Ilenear-los
en 'loes segurs; del contrari hi ha
el perill de relliscar en posar-hi el
peu a sobre i de caure a terra.
Per fi la saliva i les expectoracions procedents de l'apare! l respiratori han disser recollides en un
mocador de butxaca, com es fa arnb
les secrecions nasal,. Això és mis
higiènic i àdhuc evita el perill de
relliscar i de l'espectacle sempre
desagradable de lee bruticies es mentirles.
Mai no s'insistirä prou a a y ossellar que el públic s'acostund a seguir les präctiques indicades per tal
de contribuir d'una manera eficient
a la polidesa i a netedat de la nostra urbe.

Surt cada dijous

Preu: 30 cèntims
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La Cambra italiana de diputats
Li
1
es dissol entre
(Ve de la' primera Pdging)
i cants feixistes
Per aplicar la hei de Corporacions,
Mussolini afirma que cal un segle
La Cambra itaiiana, que es clausura
cutomaticament ahir per l'ayer acortaPlert el tranini de t e mps fixat per les
Ileis feixistes pot dir-se que era mes
U'2 fixid que una fixacid
pergató era comparta d'hartad escotilla
tel Duce per mitia del gran Cansen i
no del feble.
Les elecrions, que s'efectuaran prerisament cona les preced Juts, airó es,
sensc participarla del poble, tindran
lloc en la próxima primatera. La
sobre Ics Corporacions, en la seva
sincia, ressurreccia den sist ema pelitic medieval ajuntat a algunes reformes audaces que mas haurien de portas mis enlló del sociaiisme, co,,, ha
dit Mussolini. •'s tedricamcnt aprovat
pel Parlam ent, per posar-lo en rigor,
el frisistne te de temps un segle, con*
ha afirmat Mussolini a la Cambra.

Roma, 18. — Tots els diputats, ostentant camises negres. han assistit
a la darrera sessió de la Cambra,
que s'ha descabdellat a presencia
del senyor Mussolini i deis membres
del Govern.
Una multitud enorme omplia per
complet les tribunes enmig duna
atmosfera de viu entusiasme i cantant cançons feixistes.
Despees duna imponent demostració d'afecte tributada al principi
de la sessió al cap de la revolució

feixista, la Cambra ha examinat la
Llei relativa a la institució de Corporcions.
Ei diputat senyor Razza ha fet
lis de la paraula subratilant entre
altres coses que la idea de la Corporació figura en el programa del
Partit Feixista des de 192o.
Despees duna breu intervenció
del ponent, senyor Rocca, ha fet its
de la paraula el senyor Mussolini,
el qual ha declarat que els diputats
havien obrat amb tota fidelitat servint durant cinc anys ti causa de la
revolució feixista, per a la qual "estem disposats tots a combatre amb
totes les armes, sernpre i per tot".
Una nova demostració d'entusiasme ha acollit les pasantes del senyor
Mussolini, i els diputats han tornat
a entonar cançons feixistes.
La votarlo del projecte sita fet
enmig d'una gran animació, i en ésser conegut el resultat slan reproduit les manifestacions d'entusiasme.
Despees d'aixecada la sessió tots
els diputats, al davant dels quals
anava el secretari del Partit Feixista, s'han trasiladat al local on estä
instaHada l'Exposició de la Revolució Feixista.
La Cambra ha aprovat, per unanimitat, en votació secreta, per 338
vots, la llei sobre les Corporacions.

La premsa austríaca creu que
Suvich arranjarà les diferències
entre el seu país i Alemanya
Per() els nazis organitzen manitesta-

cions conta Suvich
Suvich, en el sea riatge a Viena,
limara pagad constatar que els nasis
aus/riscs M10 senten tant d'entusiasme
pe. Muss,lini cern els seas correligionaris de Berlín. Es clar que no .és
de PrCi'eUre ‚ma topada filt r e naais
i feixistes; rhostilitat que els nazis
austríacs ha ndentostrat al sots-secretari italiá, is un fet simptontatic de
descontentame n t etwers la politica italiana, contraria a l'Anschluss. Probablement Hitler reeixirà a calmar els
porqué a Europa nomis pot
campar amb ramistat i solidaritat del
govern italid.
Surich ha tingut les primeres converses amb Dantas:, i el comunicar
oficial es limita a fer saber que han
estat cordials, i no diu res dels asSfttlIffes tractats. D'altra banda, Suvid' ha fet fniblicar pels diaris que
no ha anat a Roma a fe r de n'ilionre. entre el Reich i el govern cm:triar
.4ira is comprensible. si es considera
la impossibilitat de cap conciliació que
no es basi en l'a n ne.ria ¿'Austria a Ale.auYa . la Vial c osa es vol, &Mur ter
part d'Itàlia, evitar.
L'obra de Suraich — o de qui rocampanea — tot contribuir a afavorir
la transformarla feiristira "a la italiana" de! règim alistriac, fent-se la
M'asid que afear es tal conjurar el perill d'un moviment nazi que. portant
rAusehluir a la rcalitzacid, seria pensé. el scnyal d'esdeveniments de 'Malea itntartanria.

Viena, IR. — La premsa dedica
grana comentaris de henvinguda al
sots-secretari d'Estat, senyor Surieb, que arriba de Roma. .
Els periòdics nc, semblen tenir
cap esperance sobre el rumor circulat darrerament que Suvich intervindria com a negociador entre el
Reich i Austria per tal de Hartar
les profundes diferencies que separen actualment els dos Estats.
En unes declaracions que Dollfuss ha fet a un corresponsal del
diari "Lavoro fascista", de Roma,
condemna la política d'autarquia.
la qual considera un greu error.
El punt de partida de la reforma
constitucional d'Austria és per a
Dollfuss la qüestió social.
El "Neue Tageblatt" diu que
des de l'estret angle d'una coopenació entre Austria i Italia, la visita de l'estadista italiä senyor Su11(. 11 és de gran hieres. Austria té
esperances que Its converses entre
el canceller i el sots-secretari d'Italia sobre les relacions econòmiques
entre ambdós Estats llaman d'ésser
de positiva eficäcia.
Afegeix que is evident que hila, conscient sempre que la independencia d'Austria només Es garantible donant-li una possibilitat
económica, posara en el pla de les
noves relacions la creació duna
zona lliure per a Austria al port
de Trieste.
L'arribada de Iluviteh
En arribar aquest fruti el sots-secretari del Departament d'Afers Estrangul itatiä, senyor Streich, ha
estat complimentat a redactó pel

canceller, senyor Dollfus, i el ministre d'Itàlia.
Ele nazis es manifesten
Els elements nacional-socialistes,
que s'havien congregat als voltants
de l'estació, han intentat fer algunes manifestacions d'hostilitat, pub
nomes s'ha hagut de registrar alguna incidents sense importancia,
degut a la räpida intervenció de la
policia.
Alguns milers de nazis han intentar realitzar manifestacions al
Ilarg del trajecte seguit pel senyor
Suvich des de l'estació a l'hotel que
s'allotja, però no han pogut portar
a cap Ilur propósit per haver-ho impedir la policia, que ha efectuat més
de bo detencións.
Els elements nazis han intentat, a
darrera hora de la tarda, realitzar
una manifestació prop de l'hotel on
s'estatja el sots-secretari de Negocia
Estrangers italiä, senyor Suvitch.
Importants forres de policia han
impedit la manifestació, i els que hi
havien de prendre part s'han retirat,
donant crits de "Heil Hitler", ensems
que cobrien el set de creus gamades.
Pels carrera circulen automóbils,
des dels guata Ilancen, també, creus
gamades i petards.
Uns cinc-cents manifestants nazis
han estat detinguts.

Tots els membres del Govern
seran militars, excepte el senior
Gaiteras.
A conseqüencia de tots aun%
fets a L'Havana hi ha una gran
inquietud.
La vaga obrera
Nova York, 18. — Comuniquen de
L'Havana que a les sis del metí la
ciutat no tenia electricitat, aigua
gas ni tramvies. Els obrera havien
abandonat les fäbriques d'electricitat.
L'Havana, 18. — S'ha declaras la
vaga general de transports, electricitat, aigua i gas. i han quedat completament parallitzats aquests serveis.
El coronel Batista ha ordenas la
detenció del senyor Guiteras, el qual
es considera instigador d'aquesta
vaga.

Hitler s'entrevista
amb el primat de
e-g t esia pro-

testant
1a

persecució deis ausirfacs
a Ale rna - ya

Berlín. 18. — Avui ha estat
rebut pel Canceller senyor Hitler el Bisbe primal de les Esglésies Evangèliques aternanyes,
senyor
Es creu que aquesta entrevista podrá tenir repercussions
en el conflicte existent en l'Esglesia protestant.
La persecució dels justas
Berlin, 18. — Les autoritats
de Baviera, Saxenia i Mecklentburg han disposat que tots els
súbdits austriacs residents allä
passin a inscritire's als registres de la policia.
Aquestes I listes d'estrangers
vénen funcionant ja fa temps
a Prússia, particularment per
als austríacs.
Noticiar! nadara
Berlín, 18. — El President
del Consell de Prússia, senyor
Goering, ha nomenat membre
del Consell d'Estat el poeta
Hans Johst, que recentment fou
relieve de les seves funcione
d'intendent del Teatre de l'Estat.
Johst es el poeta del necional-socialiame i es fa observar
que és per primera vegada que
un poeta lt nomenat eoaseller
d'Estat.
Munic, 18. — El periòdic més
antic que es publica a Alemanya és el "Muenehen Augsburger Abden Zeitung", que fou
fundat l'any 1609 i ara celebra
el seu 325.e aniversari amb un
número extraordinari en el qual
es fa histeria dels principals
esdeveniments reflectits peIs
redactors de l'esinentat òrgan
de premsa en Ilurs respectives

apoques.
Berlín, 18. — celebrat
solemnement a tot el pals el
63.e aniversarl del Reich, fundat el 18 de gener de 1871.
Breslau, 18. — Ha estat detingut un pastor protestant per
haver manifestat que el cap de
les Joventuts hitlerianes es
Jueu.

oonterbnola ama bolito=
El secretari del Departsunent ita/iä
de Negocis Estrangers, senyor So-

vitch, ha celebrat Una conferencia amb
el canceller senyor Dabas que he
durat mes duna hora.
Poc despees d'acabada l'entrevista
ha estat facilitar un comunicat en el
qual es posa de sellen l'extrema cordialitat que hi ha regnat.
Actos de terrorismo
Viena, 18. — Continuen els actea
de terrorisme portats a terne per
elements hitlerians.
Ahir a la tarda esclataren quatre
petards al centre de la capital, que
causaren danys en uns tramvies on
havien estas llaneats. No hi ha hagut'
victimes.
A Lenz ha fet explosió un altre
potent artefacte prop del Palau de
la Dieta, en el qua( ha causat danys
de consideracib,
També han esclataialguno petardo
a Haslach (Balita Austria), que :tomes han causat danye materials.

Bitllets de Bane que resoltest falsos
Xang-Hai, 18. — Uns pirates
s'apropiarte del vapor "Pooan"
1 s'incautaren de diversos farcene que contenten grane fortunes en bfillets de Banc. Pele
resulta que «quede l'Uncir.;
eren una grullera isnitacish, pei
estar desliarais a dauer cremats
ere »temerla d'una muta de
Tsing Tau, regona el cuetum
enea.

&Un moviment rayomciona ri a Portugal?
Lisboa, 18. — Durant tota la
matinada han circulat ainb insistencia rumore sobre la imininencia d'un moviment revolucionari, de tipus comunista,
que baria d'eselatar a les primeres ho y es del mal( en d;ferents llocs del país, per a la
qual cosa hauria de declailise la vaga general revoluicnaria a litt Portugal.
En certs eircols es rumoreJava que aquest movimmt lindria gran importancia.
No obstant, a Lisboa t a lea
principals capital portng!leses
ela treballudora han acudit atar'
al treball cona de costosas.
La policia havia adoptat oxfraordinärieti precaueious, custodian( lee estacione dele ttatnviee i ele edificio on es trohcn
inatallato els serveis pública.
Fas agents no han hagut d'intervenir mes que en incidents
d'escassa importüncia que s'han
prodult a la capital, on han fet
explostú algUits petards, qit tu,
han causal viclimes.
.Els agente han practican id
detened d'alguns individua que
davant )'edifici de Telagruts
han donal Vitttple8 a la su y oTumbé elan formal alean,
Pli diferente 'lu y e de
Lisboa. que han eatat
cense dificultat per Ie ponchos

grupa

Al Senat trances, sobre el

desarmament

-

diferent

Chautomps defensa la fui
de la cooperace internacional
El cap del opere portas ha volea intervenir en le dienta:id el Senat cobre - política exterior. No ¡'ha
limita a ratificar el que ja havia exposat Paul-Boncour, sitió que ha afegit alguna cose: naves que val la
pena de remarcar. I ta primero de
toles lo que la relet9ncia a leo borres
disposicions envera Alcmanya demos-

tildes per tots els governs francesas
des de l'orabruncnt de la guerra encd,
i ha recordat lee cotice:sig as fetee.
El PlInt del discurs de Chantemps sobre la qüestid del desarmament és una
confirmarla de la política militar francesa de no afeblir els armaments defensius menee dio< l'actual si/in/cid.
Amb aird es ve a dir a Alemanya que
les seves pretensions no poden Use,
arceptadd de cap manera.
Es realment conforlant que cl Senat francés hagi aProtnt, per asa vals
contra 3, l'ordre del dia presentada per
Beranger, la qual rosa és una solemne ratificarla de fidclitat a la S. de
les Y.

Paris, 18. — Al Senat ha acabat
la discussió de les interpellacions sobre la política estrangera, aprovantse Per 257 vots contra 3 una ordre
del dia presentada pel senador senyor
Beranger.
El text d'aquesta ordre del dia expresos la fidelitat als Pactes de la
Societat de Nacions i Locarno.
Expressa també la confiança en el
Govern per prosseguir l'obra de !a
pau dintre del quadre de la Societat
de Nacions per enfortir les amistats

internacionals i per assegurar la defensa nacional i la seguretat de Frans,
ca.
Abans d'aquesta votació, el presiPrease al baay amW
dent del Consell havia fet iis de la
Nano de Peävle
paraula insistint sobre els punta principals del discurs del senyor Bon90111,011 10 difecitada.',
tour, i recordant especialment que
e arda queda mit bi !
Franca respecta prou la sobirania de
al feas dala pere,)
cada pals Per a immiscuir-se en la
me 1 delicadaraem;
politica interior d'Alemanya, però no
obstant . pedem dir que semblant exalperfumo dotaras;
taei6 dat sentiment nacionalista corre
d'ea boa massatga;
el eerfll'etexercir la seva influencia
omb amad sobó par,
I
en ta .Witica exterior d'Alernanya.
d'olla flaisallaa.
. El petaident del Consell ha reccrdat gg
e després de' la ¡tierra els Governs.'francesos han fet nombroses
contaisions a Alemanya per a expresPASTILLA UD
sarèll rdesig de pau i no humiliar
o
un gran Poble que tenia dret de tornar a equpar el seu Ilse entre les
grana potencies.
En Abandonar la Conferencia del
Desarmatnent, en els moments que
PERFUMERIA • GAL•MADRID • BUENOS AIRES
anava e arribar-se a una solució, Alemanga no pogué estranyar-se que
semblant arte hagi donat origen a la
Carta de París
riostra desconfiança.
ha
afegit
que
El senyor Chantemps
seu ludid no sin contradictòries
les tesis segons les quals Franca no
ha de comprar amb les seres pròpies
forces o solament amb la cooperació
internacional.
Quan es parla de reducció d'armaL'afer Stavisky continua dominant
ley en la qua( aquest esdevingué Sera
ments solament es pot al1udir a opel'actualitat a tat Franca. Res mis no ge Alexandre , data de 1921 de quan
racions incloses en una Convenció geté cura, actualment, dins els corrents es partir= el poder, fins a 5932, da
neral, i no a reduir França les seves
d'opinió pública. El tema obligat da dretistes mayor' Tadieu i Laval.
forres que altres pulsos rearmen.
aquest afee
D'altra banda, la Direcció General
El cas, altrament, no s'ho val. Caen de Seguretat fa recame la negligana tal fou tractat a la primeria. Les eia, o conspLienca, sobre el prefecto
realitats, pese, han fet que nasal., a de París, Chiappe—prefecte de cap
primer pta.
d'Estat, eorn Ii (Buen toco da diaria
En efecte, totjust esventades les Pos- d'esquerra seas excepció—, i amasa
sibles derivacions de laten, l'oposició la fa recaure sobre la dita Direeed6
governamental, pensant treure'n un
General de Seguretat 1 Doble la
bon partit, s'apressà a fer-ne una Miesgistratura.
el
probleAixi
plantejat
rió polltica.
Quant a l'estafada pròpiament dita,
el maxim del que hom esperava.
mancar
derivacions
no
podien
ma,
les
han sortit a rente, per Paranocat`
Ha declarat que aquests acords són
d'interès.
la,
les que adataren iota els tosen»
d'enorme importancia sota el Punt
Aixi ha estat, De fet, el propi afer
Tardiets 1 Laval. La de Daniel Vasa
vista de l'aspecte comercial.
Stavisky avui ha desaparegut per a
cent, amb els kracs de la Banca»
Les mis importants de les 16 resoludeixar el lloc a un altre procés: el de Nationale de Crédit i del Comptoir
cions adoptades pel Consell económic
la immoralitat de certes persones i de
Lyon Alemand: dos mil miliona i mig
de la Petita Entesa es refereixen als
certes institucions del regirla Car lea de lArdues ~Mg Per a l'Estat—senas
següents punts:
operacions frauduloses de Streiski que el mbieete hagi estat ni tan soConcertad6 de Convenís, per a la re(uns 200 milions de franca) es re- lament perseguit judicialtnent. Isx de
glamentació definitiva de les relacions
dueixen a un fet d'allò mis banal.
rex-president del Consta François
económiques, reciproques, i desenrotllaEs per això que, despees del debat Marsal, re ,• cmnart dels forts, anta
ment de le mateixes relacions.
parlamentari sobre la qüestió, la cal- uns quan., canenars de sajona La
Cooperació dels Instituts econòmics ma esperada no ha tornat als esperita
del celebre Oustrie, 1 d'altres de en
dels Estats de la Petita Entesa: OrA l'atreves! L'interès inquisitiu ha es- tanta envergadura.
ganització de la propaganda económiEs &Lid que la política ha Molada
tat avivat, a desgrat d'allò que deica, cooperació en materia de comaxava suposar la desaparició (lmort o aquest banal afer d'estafa. Sease ella.
nicacions per ferrocarrils i vies ahsuicidi?) del massa celebre estafador.
els PrInzirels interessats (lee comemies.
De bell amere l'opinió paladejà nyies d'assegurances lesionada) hanCollaboració per a la navegació al
amb delicia, per be que morbosament,
risa cuitat a fer-lo fer oblidadis. Aixt
Danubi.
la vera histeria de l'avantatjós Sacha,
almenys ho deixa suposar la vertió
Organització d'una Unió postal: unique també operava — és el cas d'a- que apestes filäntropes corneareis
ficació dels drets comercials dtraners.
sota
el
plicar pròpiament el verb! —
pierden els esmentats bons a Stavidry
Cooperació en matèria industrial:
nom de Serge Alexandre.
perito& només li >gavera el $o Per rolé
cooperació deis Bancs d'emissió i Cai-que
veritables,
Aquelles
històries,
de llur valorxes d'Estalvis i canvis comercials ,
el situen com un as enmig dels utiliSituat en aquest pla,.l'afer ba avantaristes dels detectes humana, idea ces psi camp de la Politice indina
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atractivola al palie la seva "perso- ministre Dalamier, culpable, el no di.
independencia
immeLa
nalitat"„ Hom apreciä la saboroaltat
reetament, dmenye de manca de ce
diata de Filipinos
diversa d'un guany seu de set =Mona Aseo en les recomanacions Jeta, ha
(amb frau) en una banca de loe de olmo, amb la sera dimissió, /me priWashington. 18. — El senyor
la Costa basca, de la sala de la qual :ibera víctima expiatòria. Dos diputan'
Rankin ha dipositat a la Cambra
fou expulsat, i l'endemà tonal a radieal-socialistes, Garat I Bonhhanse,
entrar-16, triomfant, passant per da- hm estat encarta% en el preces. Tres
de Representants un projecte de
munt de les ordres donades per les periodistes, doe d'esquerra—giradissog,
Ilei relatiu a la immediata indepenautoritats tocata... No menys èxit d'a- però—, Albert Dabarry 1 Piedde Da.
dencia de les illes Filipines.
fecte divers tinqué l'entabanament — rius, i un de dreta, Camine Aymard,
xifrat a mis de cent minora de ex-director de "La Liberté' i
Desmentiment d'una
Imanes — de que fosen víctimes els dor de la campan moralitzador* emreis de la pericia en materia de bons
catàstrofe
presa pel dit diari esa aqueja mente,
O dolents negocis: les companyies d'aseis han seguit
segurances. I el comble fou assolit,
A qui Ii tocara la tanda vinent? ¿Al
Moscou, 18. — L'Agencia d'admiració entre la gent que voreja
prefecte Chiappe, executor de les obres
Taus desment la noticia publiel codi penal, i d'indignada entre la de tepress16 social dels adveras drecada per alguns periódics esque is honesta, en saber que Stavisky,
listes de Tardieu i Laval, detestas
trangers sobre la ralastrofe
perseguit per estafa i en llibertat proeorlialment per totes les esquerres,
que es dio ocorreguda prop do
¡divuit
vegades
quals no poden foragitar-lo, ni amb
Stalingrail i a conseqüencia de visional, reeixi —
a
fer
ajornar
el
seu
fum de palla, de la Prefectura de Pola qual havien resultat nombro- consecutivesl —
procés,
Ileure
que
aprofiti
per
a
ferlicia? ¿Al fiscal de la Reptiblica,
ses vfetimes.
se
una
documentació
nova
amb
tota
nyor Presaard, =wat del Pi re preSegons l'esmentada Agencia,
regla.
amb
tarja
d'elector
i
tot,
a
nom
sident del Consell—la destitució del
la noticia manca en absolut de
sota
el
qual
opeSerge
Alexandre,
de
fonament.
q ual aembla interessar de debe les drerä a Paris, a Orleans, a Baiona i a tes, almete, con' a mitjà de chantage?
airees indrets, des de 1928.
¿A un &M'e periodista de dreta—crexLudwig Renn, condemnat
iQui permetia a Stavi•ki de po- trema dreta—el nom del qual coneix
Ha estat en volee ‘tot el món
això?
tot
der
ter
a dos anys i mig de presó responder a aquesta interrogació que
de la PcItica i del
dimite? jA *res diputats 1 rumioes
troba
allà
on
latee
ha
bifurcar
cap
taxis
destacats
de dieta i esquerra,
Leipzic, 18. — El faunas esactualment. Car l'audaciós personatque d'uns diez esteä es consideren en
cirtor alemany que signa Ludge, veritable malalt de megalomania capella?... Es la incógnita de dena.
wig Reno (psentlónim del ca(subielirant, ha dit el psiquiatra doctor Es 116 que aviva la curiositat lamia
pita retina Arnold Nieth von
Marie, director del manicomi mis imridora que ve mostrant ropinid del
Golsenati), la producid literaportant de París), cercava el suport
que l'efes ha pres aqueix cafre.
ria del quid ben conegudit
d'homes politics i alts funcionaris, sena tot erren, litt estat condetn¿Fina co, pesó, sera posible d'oh
se ter esment de lea despesp , per tal tablir fonametdadament les tielictuoere
nat a dos anys i inig de presti,
seta
pràctica
els
en
poder
posar
de
acusat de complot contra la
complieitata que trobd Stavisky dinim
plana 1 l'obtenia.
seguretat de l'Estat, Per la seva
el canto de la politice i de rada:Mis.
Alai obtingué la documentactit, 'to- buida La ama providencial &sapo.
aclivitat literaria.
AlexanSerge
va de trinca, a nom de
ricid (crisol o suicidi ?) canales a hp
dre. Aja( obtingui, també, que ei dubtar, enmig de l'expectació, en
El Govern canadenc
seus expedients judicials loseta neteraeci6 empresa pel costat poli* peprotesta de l'espanyol
jats de cap a peus. Alai obtingué, engui fuer portada a terme, vertica.
companyies
d'ascara,
que
les
diverse,
Me( i horitzontalment, en la Rema I
Londres, 18. — Conmniquen
segurances
subscrivissin
mis
de
casi
amarla
iniciada. D'aquí que ena
.d'Ottawa al "Tintes" que el Govern del Cenada s'ha adreçat al milicias de franca dele seus falsos beca bona part de l'opinió, tot 1 la ami
expecheid existent per mere do godo
de Madrid protestant contra el del Crèdit Municipal de Baiona...
na Jalad sea definitivament resol
Quanti culpables hi ha en tot Iza
fel que els automòbils 1 peces
de recanvi procedente de Fren- Qui eón? A quin partit pertanyen? Valer, eregni ja fermament que no pm.
en eiguln admeses en entrar a Es en afane« terreny, Ihmy de l'afer tara d'Emer sin (oc d'enema/la.
Es molt possible que al eapdmall
Espanya e» condicione excep- própiament dit, que s'esta lliurant la
cionalment beneficiosas.
no vital mis oda. E tot coa, abd
batalla.
Lea dreta pretén esquitxar d'Eme« fo caos ea troba plantejat presentas=
El Govorn canadenc record,'
que el seta pala es beneficia ¡lot el govern Chautemps perqua
hafer amb les seno derivad=
amb Espanya de la clausula de radical-mcialista, les entierres respo
ANTONI PEWÄ
nació mes afavorida.
que l'apoca asentida de Stiels--ne
Parle. opme do Ad&

lmportants acords del Consell
Econòmic de la Petila Entesa
La conferència económica de la Petila Entesa s'ha clausurat a Praga 1
ha obtingut 141$ COMPiCi i autentic óxit,
rosa que no és veritablement comuna
en aquests temps en qué les t'enteren
ries semblen destinarles a fracturar.
Eis acords són dama importancia
evident i detnostren que les tres nacions aliades !tarjen sahst amalgamar
i unir catretantent Ilurs d'ortos per
resoldre la crisi econi)tnica, de la ‚note ira manera que Ilur unió is ben sólida Per vigilar la integritat territorial i evitar qualsetrulla temptativa revisionista. Eduard Benes, ideado,
ani m a de la Petita Entesa, par estar
ovni ben Misia de la seto obra, que
és la d'un grato demderata.

Praga, 18. — A l'obertura de la
reunió del Consell Econòmic de la
Petita Entesa, que ha constituir tumbé la sessió de clausura, el senyor Benes, ministre d'Afers Estrangers de
Txecosloväquia, ha posat de relleu
com en les reunions s'havia aconseguit
I •

La sessió del Conseil de la S. de N.
Ginebra, 18. — Avui s ha reunit
el Consell de la Societat de Nacions, sota la presidencia del representant polonès senyor Beck.
El primer punt de l'ordre del dia
era la coHaboració de la prentsa en
l'organització de la pau.
Oberta la sessió, el delegat danés
senyor Skavenius presenta un informe relatiu a la comunicació del
Govern espanyol sobre la II Conferencia d'oficines de prensa governamentals i representants de prensa, celebrada a Madrid del 7 a l'u
de novembre de 1933.
A continuació ha fet Us de la
paraula el senyor Madariaga. Ila
donat les grades al ponent en nom
del Govern espanyol per les paranles que ha pronunciat en contentar
la iniciativa del Govern de la República espanyola convocant aquesta
Conferencia a Madrid. Ha afirrnat
(1 51e el Govern espanyol tindrà inolt
de gust a continuar collabotant amb
la mes gran activitat an els treballs
d ela Lliga.
S'aprova, a proposta del ponent, la
tramesa de la següent nota:
Assabentat per la comunicació del
Govern de la República espanyola, dels
resultats de la serme Conferencia d'OS:trine de Prensa govunamentals l de
Representants de premsa, reunida a
Madrid durant ele dies 7 a de noveten de 1933, el Consell felicita el
Govern espanyol per la important cooperació aportada, gràcies a la seva
a l'examen de les qüestions de
difusió de noticies inexactes. capaces
de pertorbar el manteniment de la pau
i l'andstat dels pobles.
L'altim punt de l'Ordre del die es referia a la Constitucid de la Ciutat lijare de Dantzie. En la seva qualifat de
ponent, interné el ministre anglas de
Negocia Estrangers, Sr. Simon, el qual
fa mis detallada exposició dels fets
que van motivar el recurs elevar al
Comell de la 'Diga per l'Alt Comissari a Dantzic. Despees d'una briIlant intervenció 'tel Sr. Boncour, queda aprovada la Palencia presentada
pel Sr. Simon.
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A la tardor comentàvem ací mateix unes representacions exemplars
de teatre d'aficionats a Sitges. Ara,
alguns dels elements que van prenpart en aquella representació
i entre elle el sen director i animadar Artur Carbonen, amb clemente del Lycetun Club, de Barcelona, ens han ofert un programa
semblant al Teatre Studium.
La primera obra presentada és
"Un • eapEci", ' eomedla en- un ade,
d'Alfred de Muaset, traduida per
Rossend Llates. Hora dirà. potser:
"Vet aci una obra acil, .escaient.
per a uns aficionare!" Res. pera. en
realitat mes dificil d'interpretar tue
aquesta barreja d'arbitrar!, de convencional ; de veritat que san moltes obres de Musset. A base de les
figures estereotipacles al teatre francés del galant, de la coqueta i de
la ingenua, Musset fa am1 bii caprici" una comedieta d'una penetran t tendresa i d'una poesta viva
que flueix penca I no cal aorprendre-sen. Es rima sovint que acceptant normes i fine mottles —que
sovint no eón billIÓ disciplines— que
slan produit gratis obres. Aguas
que volea inventar tot de cop i de
nou, no acostar/len a produir sitió
monstres.
Musset, doncs, no es pas ficil
d'interpretar. Cal que el, interpreta
a to amb l'obra, donin també aquesta sensació de boniquesa artificial,
ele bibelots de porceilana o des malta i albura fer ben vius, ben
frescos els sentiments que expressen. I això no s'aconsegueix sima
en primer lloc, a base d'un gran
encis personal, d'una gracia una mica preciosista en el vestir i el moures, d'un art subtil en el mirar i en
el sorariure, d'unes Vena d'un dring
rnolt pur, i, després, amb una sensibilitat proa viva i treballada, per
a fer constantment sensible teta la
intenció de la frase, el que hi ha
sempre d'irònic, de tendre, de poitic, de joganer, de somrient i de
melangiós. Alai), que a París ha
produit, des de Marivaux, tota una
escota de galants i d'ingènues, que
adhue té, diriern, en els sena pi>
tors models inoblidables, is dificil
d'aconseguir adj on el preciosisme
no té cap tradició.
I no obstant cal convenir que els
aficionats que van prendre part
aquesta representació — Gertrudis
Millas i Riquer, Amanda Llebot,
Manuel Espanyol i Rogeli Serra—
ens teten sovint sensible la gricia
i la tendresa d'aquest subtil "Caprici" de Musset. A la sera cerina.'
ció de boniquesa artificiosa, de poesia :viva contribul l'agradable disposició del salonet on es movien
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TIVOLI
Una comèdia musical
amb
RENATE MULLER
i H. ROUSELL

IDILIO
'
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EN FL

CAIRO
Nota del cap de publiellat de
la U. F. A.:
"En redactar aquest anunci,
he de confessar que he pauta
un snal gnornent. S'ha dit tan',
en moteta publicithria, quo no
M'oc orre rei de nou per a
erldat ' 'l'arenad del públic.
Que la ' música (!ii deliciosa?
¿Que l'assuniptc éa originulieslm? AixO seria la verital,
però... com que es din siempre!
'Ea lonat aquest confessI6?
ene al film » de molt més,
mes miel

mete

les figures, Ilurs Vectite I la atateixa entonada, de la
La segona de les obres presenladeo, "Antonieta, o la tornada del
marquès", de TrIstan Bernard, traduida amb agilitas per Maria Carratala, és una aguda setina de la
manera coas ccrts aficionats interpreten les comedles i isclinic el per
qui els agrada d'intespretar-ne. Es
una facecia tan a p ropòsit Per a
aficionare, que possiblement Tristan
Bernard ja l'ha escrita amb aguces&
destinada. Obra essencialment de
conjunt, no es presta gaire a Ilufments personals. Tots els que hl
van intervenir. per& ho van fcr ami)
una gran desitnboltura, una vivacitat i un natural que deixa provada
flor aptitud per a més dificil & empreces. IIi prengueren part: Maria
Lluisa Queralt, Marcella Auber,
Carne Bas, Rogeli Serra, j'anule
Sans, Pere Arrnengou, Manuel Espanyol, Eduald Serra.
Finalment va euer interpretat
"Com eli va enganyar el ntarit
d'ella". Aquesta basa, de Bernard
Shaw, araduida per Carles Capdevila, ja formava part del programa
dels aficionats de Sitges, alludits
mis amunt. Ja vara assenyalar alesllores com, a desgrat d'esser narregada d'intenció —o per tima matela—, resulta molt divertida i agil,
no pas d'unes dificultats excessivcs d'execució; hom no s'explica
per que' els actora de les nostres
latituds tenen un tal horror a tot
el tutee de Bernard Shaw. Ja van
dir, aleshores també, amb quina
comprensió Josep Planes i Daniel
afiravent la interpreten. Les intencions de l'autor les copeen molt minen: que no ho ferien molts actors
professionals deis mis bregase.
De qui no haviem, perla, tingut
°emití de parlar és de Maria de la
Llum Morales, que hi interpreta la
protagonista. No la coneixiern en
apestes activitats d'actriu amateur,
en lee quals, segurament, no Ea
j aixi fou per a noultrea la
revelació i el pinyol de la vetllada.
Renunciant a tot afalac, direm que
ens sembla molt ben dotada com a
elegant, afinada, molt femenina, amb ven agradable, vocalitaant amb claredat, dient les coses
d'una Manera expressiva, sense imfasi ni cantarella, causa una impressió excellent, 1 tema sobretot aclimata naturalitat escinica que pro-rd
sobretot de posar d'acord el gest i
la paraula.
Artur Carbonen, potser per disposar de mes elements, ha marital
encara eral mis gust aci aquestes
obre, que a Sitges. Potser, no obstant abusar musa de les llama laterals, que si produeixen una impressió fantasmagòrica, de cert efecte, destrueixen —sobretot no essent
justificades— la versemblança escanica. El desig, pera, de modernitat
l'excusen i l'emparen, aixi com la
bellesa deis resultase obtinguts.
En fi, felicitem a tots i Eva vots
perquè aquesta primera representació del Lyceum Club no sigui la
darrera. Amb elles pot contribuir a
aementar i a ennoblir el públic habitual de teatre català.
DOLUNRC GUANS$

LA

MUSICA
NOTICIARI
—

Ele tres concede organitzats per
l'Auociació de Cultura Musical. —
Exclusivament per als socia de
l'Associaciii de Cultura altnsical, té
organitzats aquesta entitat Iter al
corrent mes tres interessants concerts. El primer d'as, que tindra
llar el dimarts vinent, dia 23, a les
deu de la nit. al Palau de la Masa
ca Catalana, ha estat confiat al
Quartet Lener, conjunt in , :rumental actualment considerat C9Il/ un
dels millors en el scu gènere. Els
dos concerts restants de gencr han
estat fixats per als dies 29 i 30, i
confiats a l'Orquestra Filharmònica, de Madrid, dirigida pel seu eminent mestre senyor Bartomeu Pérez Casas. Tres importants concerts
en un sol mes, concerts de ve:itable valor musical per la qualitat
dels conjunts que hi prenen part.
L'Associació de Cultura Musical,
q ue ha presentas en la present temporada Iturbi, Segovia, Dorfmann,
etcatera, i que en menos successius
te la comprorneses agrupacione
com el Grup Instrumental de Brusselles i el Cor de Cossacs del Don
Jarov, estä en trastes amb un artista de prestigi universal per osganitzar una altra de les seves sessial». A aquests concerts només
poden assistir-hi els afiliats com a
socia de l'Associació de Cultura
Musical.
Mis adhotiona ro homenatio e'
amere Cauta. — Les n'es OtP
nificades emitan. , barcelonines e
tots els aspectes de l'activitat sa
cid van expressant llur unes fe,votase adhesió a la demanda d'un
homenatge oficial de la ciutat de
i Barcelona a l'illuatre mestra Pau
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Primerirepresentacló de teatre
amateur' del Lyceum Club
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Sabadell a
C. .E. de C..

eetrus

Rosselló, 257 — Tel, 78705
AQUESTA rfn., ESTRENA

Els elements de la Secció Cineistica del Centre Excursionista del
Valles (Sabadell) tetan dershorabona, puix que la darrera sessió de
cinema amateur celebrada ad fou
Samba a carne seu, anteriorment. al
local de l'A. C. A., feren la presentada del. filma premiats en el concurs que organitzaren amb el tito'
de "Festa Major"; la sessió d'avui,
berrea interessant, és una exhibicid
de les activitats descabdellades pels
amateurs sabadellencs.
" Una excursió a len Maleides", de
—~~
Masoliver. Es una excursió
mada que posseeix en general una
LA DANSA
fotografia perfecta, especialment
111111..
l'aigua, que per la seva fotogenia, Ina
perales d'obtenir els millors !nenes
ssasaam de la pellicula. Hem de recordar
Samba la presentada) d'algun poble
--- 310 feta a través d'uns finestrals. 1-li ha
metres Jets dalt de l'autocar en
marxa, en una carretera desastrosa
as mes, probablernent, el mot de 2=-..
a jutjar per la fotografia, que es
concert aplicas a actuacions de densa
belluga continuament.
ho será tan justificadament com en el mi"—
• Una cosa ens obsessionä per comcas d'Antònia Merca, "Argentina".
plet en aquesta parlera del
Perque el que Antònia Merca fa amb —111
mapa que ens mostra la ruta seles castanyoles és, ni més ni menys,
gukla en l'excursió, eles ben dit, l'eun magnific concert. Les castanyoles
tapa que aneas a veure. Un estilet
FAMA FILMS
sem una part tan consubstancial del
el ressegueix i ens mostra el carni;
seu art que fan que no es pugui paralguna regada l'etapa e5 ltarga i la
lar de l'"Argentina" si no es proclapoblació esta fosa del llene, aleshoma, abans, la seva prodigiosa habilires suceeeix que l'estiles queda amatat, fins ara insuperada. La netedat
gar a la part superior, es canvia
de
la
de matisos que arrenca deis scus crüel quadre, i al cap l'una estona torna
a apareixer per la part inferior, essent
tals de fusta no té res a reune amb el
d'aquesta manera la continuació del
soroll de serrar mata-jueus, al qual
mapa desaparegut, no cal dir que
ens han avesat els intuitius, per flaaqueas sistema resulta molt anguniós,
mencs que siguin. Els seus arpegis.
Un
devessall
de
riquesa,
pesque cada cegada que l'estilet desel pianissim de les seves "carretilles"
gairebé electriques, sän d'una musien un ambient evocador apareix i es canvia el quadre l'ansietat era notsra, volent endevinar el lloc
calitat tan extensa que permetrien el
i suggestiu. Una novella per
on aparrixeria, ultra això, afegoig de sentir-la seine l'acompanyad'amor que emociona de- gim-hi la dificultat que per a l'acment del goig de veure-la. I els talecta. Una interpretació ció del film representa. La soluci6,
lan completen la sonoritat de les seno creiem molt difinil, potser
see danses quan crea i subratlla ritque supera tots els elogis que
ftrtra fer c6rrer el mapa. puix que
mes inedits. Podria fer-se un concert
a
arree
de
tecnicarnent resulta dificil fer-ho
exclusivament musical, i ni el mis exiamb la canibra.
gent no en sortiria decebut.
TECHECHOWA
OLGA
"Sol, neu i pols", de Rudolf HoUn abre dels meras indiscutibles de
negger. Són innombrables els filma
1" Argentina" és el d'haver 'abra resPAUL RITCHER
de neu "amateurs" que hem vist,
suscitar a categoria d'art el ball popuELGA BRINK
per?) pocs amb una fotografía d'una
lar espanyol, que havia desaparegut
després de la revelada de lianny
i OTTO GEBHUR perfecci n; comparable arnh la d'aquest. El film es rodat a Suissa i te
Elssler (La Gitana/. Ana les seres
l'avantatge sobre els "nacionals-amadanses, mes que unna performanea de
teurs
- que els esquiadors no cauen,
técnica i pressió, setn, mes aviar, un
detall que, val a dir-ho, afavoreix
producte conscient d'observada i
molt la pellicula.
caintenciú.
"L'artilleria Botase a la muntanya",
Cada dansa es una estampa psicolóde Rudolf Honegger. Aquest film,
gica i coreografica del país i dels seus
LA CENSURA D'AUSTRIA.—
del mateix autor de l'anterior i amb
costuras. Pera (1';:na manera tan meEn aquest país la censura es dis- els mateixos exteriors, fotogràficacurada, tan continua., que és en el
tingeix per l'especialitat que te en ment is igual que l'anterior: no obscurs del concert (pian va suggestioprohibir els films que considera ofentant té mis interès pel fet de tractarnant fins a exaltar el públic mes obsius al sentir dels austriacs: no cal
se d'una major acció: les maniobres
jectiu. Es perque al darrera d'aquesta
dir que anuest sentit es el religiós
dels artillers SUiSSO5 a les n'untaaparent simplicitat hi ha tota una vida
ensems que el patriòtic.
consagrada al seu art; sota la frescor d'aquesta improvisació aparent hi
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ha una fórmula säviament estereotipada, fruit de llarga experiencia, i animada per un temperament d'artista
autèntic que fa el que vol i sap el que
ha de votes, no perque Ii manquin els
recursos mes dificils de l'alta escota
classica, mare original de l'art de
densas, sitió perquè no ha deixat que
NIT, ESTRENA
les normes ofeguessin la seva personalitat, i ha tingut el talent de conèide
DE GALA,
en
xer el punt on havia d'emancipar-se 1
donar un sentit mes humä a les seves
danses. Humatsitat que desapareix en
els lanaarins russos, per exemple, con»
tleien
vertits en maquines de bellesa — roen
diu ramic Gasa — per un fanatisme
tiOnel
tecnic del dificil que casita a l'impossible. I ella el coneix i l'administra
a
bt
amb el bell cervell intelligent.
Si per sorpresa poguéssim paralitzar
un momeas qualsevulla de les seves
danses o acure descompostes les seves actituds al ralenti, toparíem amis
la correcció perfecta de les actituds
per una correspondencia equilibrada
de corbes matemäticantent preconcebudes, unides per una gracia femenina personalissima. Així, com la for
ea intuitiva d'Escudero troba el seo
mame apropias anal la música moderna
de Falla, l'elegància admirada d'Argentina" es mou coas el peix a nigua
en les obres d'Albeniz i Granados. La
sera Mastica representa una Andalusia civilitzada alegre i fina, vibrant
i sentimental, una mica literaria de
vegades, pera sempre sincera.
On inc trobat el zenit del ten valor
ha estas en el "Tango", acompanyat
amb guitarra, model d'expressivitat i
DIRECTOR
d'estil, i en "La Corrida", de Valverde, descriptiva sense abusar, en una
CLARENCE
interpretació inimitable. Tambo *Cuba", d'Albis, Es una troballa de
trets molt ben vistos teatralmeht,
justa en el "Bolero" i la "Charrada",
composició purament anta, i tota
admiro el valor litede la
els altres s6n, un per un, aquilatats de
valore positius traçudament definits.
banda el valor d'un
rari, té per
Encestas el pianista Lluís Calvez,
qualitats, unides tan
real.
que, en acompanyar-la, queda en un
pla diserta i que sap fer-se remarcar,
donen a VUELO NOCTURNO la
en els intermedie, com a solista. IgualGide.
excepcional
ment el guitarrista Ballesteros comparti la seva pare de l'èxit.
d'aguada esJa era hora que Barcelona responguía a aquestes sesslons d'art, demosaviador per
trena subvenciona una beca de
trant que comencern a tenir un públic
de
PALESTRA,
que
presenta
de dama.
ALFONS PUIG
film

d'un superfilm de
GUSTAV FROELICH
(el realitzador de "Muchachas de uniforme")

CaPit01
AVUI, ESTRENA

de
«Argentina»

Els concerts

SELECCIONS FILMOFONO
Un vodevil que ultra.
misia els limita de la
picardia
El més atrevit de tots
El més còmic
No us acontentareu amb

veure'l un sol cop

EI himno

T ictoria
i

L
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Casals. Després del nombre considerable d'adhesions de que hern
donat compte en cdicions precedente, salan rebut aquestes:
dació Bernat Metge, Barcelona
Lawn-Tennis Club, Foment de ;es
Arts Decoratives, E . cola Normal
del Magisteri Pi marl, Federada,
de Jures Cristiane de Catalunya,
Sindicat de Metges. Societat d'Autors de Catalunva, Federacie, Catalana d'Atletisme.
ts evident, done s , 'Inc participen
en el desig de retre un co • mlet tribut d'admiració al rnestre Casals
no tan sols les entitats artistiques
i culturals, sinus també les prolessionala, eaportive., econ6miquett,
etcetera, o sigui tot allO que compta en la vida activa de la ciutat.
Tot Barcelona vol expressar al gran
artista el seu agraiment i entusiasme per la magnifica tasca de cultura artística que porta realitzada amb
la fundació i sosteniment de l'Orquestra Patt Casals.
Seguexen rebent-se adhesions, a
demanda d'algunes entitats que no
han pogut trarnetre encala la seva,
a les oficines de l'Associació de
Música da Camera, Via Laietana,
número 46, cinque te cera, telefon 17798, on es facilita el formulari
d'adhesití.
Associació Obrera de Concede.—
En el programa del concert que
per a l'Associació Obrera de Concerts donaran el diumenge vinent,
dia 21, els solieses Pere Vallribera,
Estere Gratacós, Cassiä Caries, Josep Gonález, Antoni Goixens i Ramon Bonell sesea interpretades les
segiicnts obres; Primera part: Taffanel. quintet (flauta, oboe, clarinet, fagot i trompa); Saint-Saens,
"Caprice sur les airs danois et russes" (flauta. oboe, clarines i piano).
Segotu part: Beethoven, Quintet
op. 16 (oboe, clarinet, fagot, trompa i piano). Te-cera part: Thuille,
Quintes (flauta, oboe, clarinet, fagot i trompa).
L'interès que aquesta original
sessió de música de tambre per a
piano i instrumenta de vent ha desvetllat entre els associats de rObrera no seni pas defraudas, donada la
categoria dels intèrprets —ele nutres mes destacats professors en
llur instrument — coas lambe per
la qualitat de les obres escollides.
••n••••••••.
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ayes nevades, i hi abunden escenes
d'emoció; amb tot i que en general
el muntatges del film no conespaa
a la riquesa d'acció i de fotografia
que posseeix, poesiblement aquest
muntatge ha estat realitzat seguid-,
un ordre cronológic dels fets, psró
creiern que és pee; erible senwre, alterar aquest ordre i afavorir la maraca del flan fent una muntatge verament cinematogräfic, pa.isant pcl
darnunt de tota mena de prajadicis.
Recordem uns contrallums carellento d'una bellesa rares vegades
vista, àdhuc en el cinema professional.
"Infanta", de Lluis Puig. Direm
en primer lloc que trobem inadequala la inclusió d'aquest film en
un programa d'activitats d'una entitat, sense que això vulgui significar res sobre la guatitas de la pels
Balita, que creiem {eta acose cap pretensió d'esser projectada públicament. Per altra banda, el programa,
ja hasartioraia llpaer rgd, ust ernesse Aaqmubest
Ini
Unfialinfotnoografia sempre bona ens mostra el
que fan els infants a la platja i al
bosc, mes cap al final, desprée d'un
rito] que diu: "En la intimitat'
veiem els mateixos interprets prendre un bany al tersas de casa seva.
Després de veme dinar una colla
d'infants ens mostren corn s'entretenen yolent enfilar-se en un arbre,
caient la rnajoria. L'orientaci6 d'aquest film es de (heil preveure, les
situacions que per l'estil proporciona.
Repetim que aquest film en un programa palie el trobem desplaçat,
únicament l'acceptem amb motiu de
la seva prescntació en un concurs
i en el terna de -familiars".
"Festa Major de Sabadell", de
Masoliver i Honegger. Repetidament
heni parlat d'aquest film.
"Festa Major", de Llobet-Gräcia.
Remaravem d'aquesta pellicula en
ressenyar la seca estrena a Sabadell
la intenció netament cinematográfica de la caiaa plena de sardines que
encapçala el film, amb la mateixa
caixa buida que n'és licabament.
Avui que l'espai ens ho permet, voten' fer una observacid a aqueit
detall . que segurament l'afavoriria
molt; per exemple: començar la pe:líenla ands 1l1 gallincr ple de polla-tres, després una caixa de sardim.s
i acabar-la arnb la cambra que recerca en va per dintre el galliner
buit, altra volta apareix la caixa de
sardines intacta, plena. lisia. creiem,
expressaria millor l'aba s t de :a
"Festa Major" que no pas du la
forma que ha estat feta, caerme si
vol invocar-nos diquesta forma es
temps de crisi que estem passant C.)
"Enterrament de Francesc Macae. Reportatge collectM de la Secció de Cinema de Sabadell. En
aquesta mena de reportatges hi ha
sempre el perill que de no estar bel
organitzats siguin els metres des
diferents "carneramen" una repetid& cosa que succeeix en aquest reportatge en el qual l'armó mortuori
és repetit una infinitas de vegades.
La situació dels "cameramen",
molt diversa, ene darla preses de vistes tan aviat interessants, com d'altres massa allunyades i mancades
l'un sentit de repórter. Hera trobat
a mancar algun meten que representes la metida de la comitiva de
la Plaça de la República. En general ens mostren, pera, un domini
perfecte de la fotografía.
En aquesta mateixa sessió Enrié
lloc el repartiment de premis del
concurs d'escenaris organitzat per la
revista "Cinema Amateur".
Han re s ultat guanyadors d'aquest
concurs:
Frena al millor guió, Ricard Carreres i Riure, de Badalona, per la
seva obra titulada: "Jordi actor",
arnb el lema "Peripecies infantils".
Premi al millor tema, Josep Torrella i Pineda, le Sabadell, autor
de "El fantasma de Canterville",
amb el lema "Humor britànic".
Lea obres rebudes en aquest Concurs foren catorze.
Per malaltia del president de la
Secció de Cinema del Centre Exeursimista de Catalunya no es pogueren Urgir unes quartilles que a
aquest efecte tenia preprades, malgrat amis. la sessió d'una excessiva
acaba tardfsairn.
MANUEL MORAGUFS

(l'un

film a
qual
"Aquesta relaci6
document UNA NOV,- rRoDuccio
altra
R. K. O. — La R. R. O., de1Pre n
inespe- dels
Aquestes dues
5-es exits obtinguta dussnt
radament,
l'actual temporaas amb la pre . rnSació de "King lanng", "El malimportimcia." --- André
seva
vado Zaroff" i "Honrarás a tu
padre'', ens oferirä aviat una de
Metro-Goldwyn-Mayer amb motiu
les seves aoves produccions amb
pilot
el tito! "50 dólares una vida", la
con/ toses !es d'asuesta maraquest qual,
Falziots
ea, ffistrine:t a E s panya la ra,3
grandiós
S. I. C. E.
Apresseu-vos a adquirir les vostres localitat.

Llegiu LA

PUBLICITAT
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Ralph luce, el seu director, topzi
amh no poca inconvenients en !a
realització d'aquest argument, en
el qual la majoria de les escenes

Dreeridret, filjéiner ;do itä•
han hagut d'impressionar-se a Faire
lliure. i l'exposició ha posat =Mes
vegades en perill les vides dels que
prenien part en la seca realització.
No obstant, Ralph Ince aconsegui
acabar la seva obra 1 oferir una
pellícula sensacional, en la qual
figuren com a principals interprete
Bill Boyd, Donithy Vailson i
Cargan.

ATLET1•111111

le Mayor Cnide,' ea ~MI> 1"'
taeM Me rEepanyot, ineed güli 010 4
raugmeat de chiba ea la ~Me
no interesases al my *lb sota raepecte eennemie.
Digné que la «premió del ente
pionat catali ocasionarla grane perjudicis al nostre futbol, la qual coas
tu procurar evitar.
El senyor Costa (per trobar-se
en aquella moments absent del sal6
el delegas del Sabadell, senyor
Forns) manifestà que coneixia repintó dels elements del Sabadell
per hacer celebras amb clin una
entrevista, en la qua l li manifestaren que estaven d'acord amb ele
altres clubs.
Finalment s'accarlä que la Federació Catalana, junt amb altres
clubs i federacions d'altres regions,
solicitara una assemblea extraordinaria a Madrid per tal d'impugnar
els acords presos per la ponencia.

quilòmetres 304, a ra6 de 40 voltee.
earesponenta • dertond de Ion Odiómenea.
La 16rmula *A la mienta pes ati"LA FARANDULA TRAGICA".
ldas del vela& amb les lustre roda,
—41 drama del circ fou un assassiDense alta, lubricas*. ni combustible,
nat? Cinc mil persones foren testimosense pneumätics ni redes de recanvi:
sable que cal reduir a un minimum
pròxim
de
o
Tothom,
allunyat
nis del drama, i cap no en pot suposar
yso quilos. Carrossats d'una o duo
com en qualsevol altre sistema de places d'una amplitria exterior m'rtima
les causes. El cap de Policia no sets- l'aviació, s'ha sentit profundament
transport.
El propvinent dia 28 del corrent mente atlética que delimitan lanaria al
commogut en assabentar-se de la
bla capa.; de desentrellar l'enimga, i
de 250 mm. Apuestes dues dimensions
Collegi, Cae d'aqueata forma es poL'aviació, en circumstäncies norcatàstrofe de l'"Emeraude", el maghan easser mesurades a l'indret del mes tindrä lloc a Mataró, en un repot declarar-se vençut.
dran establir una sabia de persones
d'una onze quilòmetres, la
corregut
niiic asió francas que fou victima mala, i fina i tot en la majoria de
seient del conductor.'
Aquest és el cas de "La farandula
lea extremes, te una seguretat i es
prova máxima de fons de l'atletisme amb carrec de jutge o cronometrador
Els premia concedas per a aquesta
trágica" dintre dun argument esqui - d'un terrible accident quan acabava
per les contrades catalanes, fent aixi
el viatge de retorn de l'Indo-Xina. troba tan allunyada dele accidenta
catala, i de la qual será seleccionat recursa seran ele segiients: al primer,
st per la seva grandiositat i emoció
que representaré la sestea teste que tots els festivals que se celebrin
quip
L'incendi amb que termini l'acci- com el ferrocarril i l'automòbil;
manco franca; 5o.000 al segon, i
portat fina al punt que els espectaa
aquestes localitats estiguin en tot
addent ¡ la desaparició de la totalitat pedí quan eis fetz coincideixen
20.000 francs al tercer. Hi hauri pri- en els Campionats d'Espanya a Ladora no conceben semblant ostentació
moment organitzats degudament, la
dels ocupants de l'aparell, entre versament amb tota la potencia de
sarta
a
les
voltee
mes
rápides
per
mes
a
de luxe i intensa expectació.
les manifestacions naturals la traels quals es comptaven destacades
L'organització va a cartee del C. E. qual cosa sempre será un gran besequalsevol concurran.
La banda de canibals, que tanca un
bici de l'esport atletie.
gedia es produeix a desgrat de totes
d'aquella localitat, i de la
personalitats, ha contribuit a donar
Laietänia,
misteri inigualat; els nous mètodes
Actualment han ingressat al Co g eUnió de Pilota Civils
Catalana d'Atletisme, en els
a la catástrofe una atmosfera im- les previsions i de tota la intelligenFederacia
d'investigació criminal aplicats per la pressionant que la deixara gravada
cia humana que s'hi oposi.
gi 22 persones, entre elles personaliguata llocs ja es reben les inscripcions
La
"Unió
de
Pilota
Aviadora
Chala
mis subtil perspicacia del més famós
En el cas de r" Emeraude", els
tats que han ostentat arrees durant
per molt temps a la memòria deis
que es formulin fin, al dia 26 del cros .deis detectius (Adolphe alenjou), que
resultats primers de l'enquesta efec- de Catalunya" ha celebrat Assemblea
molla anys en la Federació i antics
espectadors.
als seus respectius local, socials.
rent
general
ordinaria,
amb
l'assistència
de
empra
un
procediment
de
discernir
i
tuada per a esbrinar les causes de
Comitès Provincials, t es d espenar que
Pot assegurar-se que l'accident ded'Enric
Granados, to (Mataró).
carrer
gran nombre de socia. Despees de fer
ATLETISME
endevinar focorregut per multitud de
la
catástrofe
semblen
confirmar
que
l'"Erneraude" haurà aconseguit fii Doctor Dou, número ro (Barcelona). principalment els esportius de Reus,
constar els importants avantatges obno
bou
l'incendi
l'origen
de
l'accidetalls, entre ella el moviment dels
Tarragona, Terrassa, Sabadell, Mataxar l'atenció general, malgrat no
Dimarts vinent, a la redacció del
MASDELS
RECORDS
BALANÇ
l'any
passat
es
van
prendre
dent, sinó la conseqüencia, i d'a- tinguts en
Ila vis.
ró, Girona, Manresa i alees poblaésser, sortosament, tan extensa com
nostre coHega `El Mundo Deporacords iMportants.
CULINS I FEMENINS HOMOLOes
refuta
el
tesconstatació
questa
de
gran
entusiasme
atletk.
altre
tret
principalissim
es
la
la,
també
recent,
del
räpid
Parlacions
Un
tivo" es repartiran els premie del
GATS PER LA FEDERACIO CAS'acordä per aclamació nomenar pretimoni sovint poc digne de fe dels
novetat que la gentil intèrpret Greta Estrasburg. El que será culada i laXIV Premi Jean Bouin, que es va
ACORDS DEL CONSELL DE
sident d'honor de l'entitat el Sr. PreTALANA • D'ATLETISME DUmentable alhora constatar, com hem espectadora oca:acanala. Això es
Nissen no és solament l'actriu que coLA FEDERACIO
celebrar l'any passat.
sident de la Generalitat. S'aprovà un
RANT L'ANY 1933
dedueix de la troballa de restes de
neixiem, sisó que és a la vegada una
tingut ocasió de fer-ho, Es la re—El proper dia 3 de febrer, el
En la darrera reunió del Consell
acord ami, la Lliga espanyola de Pilots
Dia 2 d'abril, I Campionat de Cal'avió, sense senyal de l'acció de
arrió tan distinta que en l'esperit
intrèpida acróbata, que espanta amb
C. d'E. Aire Llore organitza el
aviadors civils. S'acordà organitzar un talunya Pentathlon, Badalona. — Joa- Federal de la Federada Catalana
les
flames,
en
una
distancia
d'un
del públic les dues catástrofes esels seus exerckis del mis acabat estil.
Campionat de Catalunya de Maquim Roca, 2.56737 punta, record de d'Atletisme es tractä i es prengueren
quilòmetre ¡ mig. Fins i tot, en el "Troten Sabata" per a recordar la meL'actor Menjou deixa d'ésser el ga- mentades han provocat. Davant de
rathon.
mória del malaguanyat pilot català d'a- Catalunya.
els acords segiients:
el
cos
de
s'esclafi
mateix
indret
on
la tragedia ferroviaria s'escoltava el
lant prestigiós per connertir-se en
quell mateix nona. S'elegl el Consell
Concedir la data de l'ir de febrer
de
de
maig,
Criterium
de
Pril'avió,
ea
pot
observar
que
el
tros
Dia
14
COXA
conactor de carácter amb el seu afortunat lament general per les tristes
la cua que es trenca i se sepan de Dirtctiu per al present exercici, que mavera Estadi de Montjuic. — Maria propvinent a la Unió Gimnástica i
seqüències esdevingudes, perä ben
El passat dia 16, a Nova York, el
paper de detectiu.
queda constituit com segueix: presiMorros, zoo m. z4 s., record de Ca- Esportiva de Badalona per a organitpoca cosa dels comentaris es refe- la cabina no presentava cap senyal
pes lleuger holandés Van Mamen
dent, Josep Canudes; tresorer, Josep
La nova pellícula que ofereix CIFEzar el Carnpionat de Badalona de
del foc.
talunya i ¿'Espanya.
rien a les causes que amb carácter
vence per k. o. en tres represes raM. Carreres; secretad, Jaume CamaSA davant els pública és sens dubte un
Cross.
La causa probable fou una rupDia 14 de maig, Criterium Pricongènit amb lAs dels ferrocarrils
merici Billy Levine.
rassa: vocals: Antoni Gaztailondo i mavera, Estadi de Montjuic. — Maencert de Colúmbia, que sabe aproiientrenador de la FederaNomenar
tura
d'aleró
que
provocaria
vibraen podien haver estat l'origen. En
—El proper dia 10, a En/melles,
Cristòfor Sobirana.
membre
tar les iniguelades condicions ard()
Catalana
d'Atletisme
el
cions
extraordinäries
a
l'ala
fins
a
de
fia Morros, 300 na 47 s., record
canvi, el mateix públic que accepta
se celebrará una important reunió,
tístiques d'aquestes estrelles del llenç amb resignació fatalista els accidel
Consell
Federal
senyor
loan
Serla despresa i caiguda de tot lau
d'Espanya.
2.000 quilos a 7.500 metres Catalunya
rabiosa i Bofill, i encarregar-li que ea- co el curs de la qual Pierre Charles
contra terra. La ruptura de
i alía sacrificat en la Presen tad () que
v16 contra
Dia 14 de maig, Criterium Primadents ferroviaris per greus que siserá oposat a Bertazolo, Sybille a
El dia 3 de gener el pilot francas vera, ' Estadi de Montjuic. — Anna tableixi, al mes aviat millor, un prorequereix un argument de tan dificil
l'aleró no cal atribuir-la a defecte
guin, sembla que trobi una especial
Himery, per al campionat d'Europa
Bourdin va batre el rkord del man Tugues, pes 973 m., record de Catagrama atletic a desenrotHar durant
de raparen, sind a la desacosturnasatisfacció a crear una responsabidels peses lleugers, que es troba acanys de 1934, posant-les en contacte
litat ¡Ilimitada a l'aeronäntica per a da violencia de la tempesta en que d'alçària, amb 2.000 quilos de carrera lunya i d'Espanya.
tualment vacant, i Anpet a Charlier,
útil. Amb un Isidro bimotor LloréDia 12 d'agost, XVI Campionat amb la Secretaria per les projes de
tots els accidents q ue en el seu si rEmeraude" es trobi embolcallat.
per al campionat de Bélgica dels
Olivier Hispano - Suissa s'enlaira a
En circumstàncies d'aquest ordre,
d'Espanya, Estadi de Mnntjuic.—Joa- Campionats que ja estiguin demanats.
se succesiy.in. El que en el carril
welter.
7.507 metres. L'anterior record pertani el magnific avió perdut ni les
i a la carretera és admès com una
quim Roca, 400 m. tanques, 37 5. 4-5, A aquest efecte la Federació Catala—Abans-d'ahir, a París, Bataille
nyia a l'americà Sergievski, amb 6.074
innombrables creacions de la técnina d'Atletisme prega a tots els Clubs
contribució al progrés i a la intenrecord de Catalunya i d'Espanya.
vendé Magliozzi, per punts, en den
metres.
ca dels homes poden mantenir el
de Catalunya que desitgin celebrar alsa circulació moderna, de la qual
Día 12 d'agost, XVI Campionat
represes.
LA ISLA
combat ¡ dels mils cops un la naamb prou feines se'n pot restar res.
d'Espanya, Estadi de Montjuic. — Re- guna prova inter-club, Campionat CoMil quilòmetres
—Ben Jeby, considerat com un
turalesa s'imposa brutalment.
3609 marcal o be Campionats de Catalunya
quan es refereix a l'aviació ja no
re
Ricard,
disc
(lora
de
comen),
dels millors pesos mitjans del món,
a 358 per hora
que
ho
demanin
de
seguida
a
la
FeDE LAS
M. POTE
es interpretat com un ròssec inevim., récord de Catalunya.
fou batut el passat dia 16, a Trenderació.
El pilot francés afassotte ha estaDie 13 d'agost, XVI Campionat de
ton, per Young Terry.
Activar en tot el possible la problert el dia 7 de gener un nou record
ALMAS
Catalunya juniors, Estadi de Mont--Un exemple a imitar: El Board
paganda del Collegi de Jutges i Crodel món per a avions. Amb aparell
juic. — Miguel Consegal, triple san,
of Control, de Londres, ha interdit
nometradors
de
la
F.
C.
d'A.,
parqué
Deutsch",
equiCansinos
tipus
"Copa
13'68
m.,
record
de
Catalunya.
PERDIDAS
el mata entre Jack Petersen i Wan
pat de motor Regnier de 20o c.v. Masdel cotxe Napier-Railton,
Dia 2 d'agost, Campionat de Cata- hi ingressi et mejor nombre de simEl Gran Premi de Bèlgica propietari
Goole per considerar que el darrer
ag
patitzants amb ratletisme.
0.61.64l0r2a/2.2.e
massa rapid per a l'autaidrom de sotte va cobrir t.000 quilòmetres al lunya juniors, Estadi de Montjuic
no té prou categoria per a enfronFer públics ds records homologats
El Gran Premi de Bèlgica, que
?,t4tefICV21.4
Brooklands, pub( que aconsegueix els magnific promedi de 358 quilòmetres
(fora de concurs)..— Antoni Esmantar-se a ' l'ex-campió d'Anglaterra
durant deu anys s'ha disputat en la
185 per hora. El consum de combus300 per hora, i poc manejable degut
dia, 3. 000 m. steeple, to'1", record de durant l'any 1933.
dels pesos forts.
fórmula de les vint-i-quatre hores,
al seu pes, correrà la próxima tem- tible fou només de 17 litres i mig per
Traspassar al dia 28 de gener el
Catalunya i d'Espanya.
—A Cremosa Orlandi vendé Boroo quilòmetres.
será substituit enguany per una
porada amb l'Alfa-Romeo de Brian
un
Dia 24 de setembre, Barcelona, fe- festival de r.Agrupació Excursionista
netti, per punts.
prova de deu hores, reservada exLewis. Aquest, pilotará el tres liPedraforca, que havia de tenir lloc el
rneni, Estadi de Montjuic. — Estilla
—Avui es disputará a Londres el
clusivament als concursants que dis- tres Maferati que pertanyia a Henry
vinent diumenge a l'Estadi de MontTrepat, 6o m. 11 s. 2-5, récord de Cacombat
entre Johnny Cuthbert i
posin de cotxes amb característiques
Birkin.
juic.
Frontó Principal Falsee talunya i d'Espanya.
Harry Mizler, en el qual el primer
d'acord amb les publicades en els
MOLT
Dia 24 de setembre, Barcelona feesmentat
posará en joc el seu titol
catàlegs anteriors al primer de ge- La benzina del carbó anglès
Avui, divendres. Tarda, 4'1 5
meni, Estadi de Montjuic. — Emilia
de campió d'Anglaterra dels pesos
la mä.xima sensació
ner de 1934.
de
récord
2-5,
Trepat. 300 m. 46 s.
°MITIGAR - UGALDE
A Anglaterra s'han fet assaigs molt
lleugers. Mider fa només den meSindicat de Periodistes
Aquests cotxes han d'ésser d'un
Catalunya i d'Espanya.
satisfactoris sobre la benzina extreta
de la temporada
sos que boxa com a professional i
contra
tipus comercial del que es ven corsetembre,
Barcelona
!aEsportius
de
Dia
24
del carbó, segons un procediment
ha obtingut una serie de sorolloses
rentment als clients. De totes maANDRINUA - TEODORO
mena Estadi de Montjuic. — Rosa
que fins ara es menté secret. Una
victòries damunt dels millors pesos
seres, els motors de välvules a la
Rabentós,
600
m.
1'58"
t-to,
récord
de
esquadreta l'aviació de la "Royal
R
32- 313ASFa RRE
Ileugers británica. Aquest combat,
Nil, a les 1015
ELS PREM1I9S1
culata que tinguin dos arbres de Be- Air Force" utilitza des de fa un
Catalunya i d'Espanya.
que organitza Jeff Dickson, promet
bes tampoc no seran admesos, així
URIZAR 1 - GUILLERMO
cert temps únicament aquest comDia t d'octubre, peores de selecció,
a l'afluència
mateix com els que vagin proveits
En la darrera reunió celebrada pel constituir un èxit quant
Estadi de Montjuic. — Anna Tugues,
bustible i els motors funcionen amb
cona
de qualsevol sistema de sobrealiConsell directiu del Sindicat de Pe- de públic.
javelina,
2362
m.,
record
de
Catalunya
tota normalitat.
ITUARTE - MARCELINO
—En un tombat celebrat abansmentados.
riodistes Esportius va ésser acordat
i d'Espanya.
d'ahir a París, a deu rounds, entre
Els cotxes que figuren en els caprorrogar la data d'admissió de treEls avions alemanys
d'octubre, Campionat d'EsDia
t
el
francés Huguenin i Degand, artàlegs amb el nom de màquines
tperiodistics o ptant al Premi Mas"
vi
panya Decathlon Berazubi. — Miguel balls
i la T. S. F.
d'esport només seran admesos quan
de febrer bitre bague de suspendre el combat
BILLAR
primer
al
dia
rer
fins
fer
Consegal, 5.529'735 punts, record de
al cisqué :oand, per inferioritat de
el nombre i capacitat dels cilindres,
Segons el departament d'aviació
Catalunya.
condicions d'aqueas darrer.
el de bugies i vàlvules i el sistema del Govern alemany, a partir del 21
Per
Es
recorda
que
el
Concurs
és
a Butron
Homenatge
d'octubre,
Campionat
d'EspaDia 8
de distribució sigui el mateix que
a premiar el millor treball Periddia" C 'OLIVAR
de desembre, estará absolutament
nya
femení,
Estadi
de
Montjuic.
—
a Sabadell
en els models de tipus corrent. El prohibit a qualsevol avió alemany de
Al final de la quarta jornada dels
Jame Angel, 2.000 m. 11., 5' 22" 2-5, tic escrit sobre tema esportiu, del
pes baila d'ésser aproximadament
Amb motiu d'haver revalidat bri- record de Catalunya i d'Espanya.
qual sigui autor un soci del Sindicat
transport i de turisme de prendre
sis dies de Dortmund, l'equip Brocel que indiquen els catálegs per a
mil meel
seu
titol
de
Campió
d'Esel vol si no va proveit d'una Mstal- llantment
Dia 8 d'octubre, Campionat ¿'Espa- i que hagi estat publicat Per Primera cardo-Gimbretiere portava
cada tipus.
lació emissora-receptora de T. S. F. panya al quadre de 45-2, darrerament
tres d'avantatge a la parella Dinalede Montjuic. — vegada en un diari o revista de Canya
femení,
Estadi
Els cotxes es repartiran en cinc
disputat a Barcelona, el celebre jugatalunya entre els dies i de gener de Lohman, els seus immediats seguíL'autopista Berlín - Stettin dor biscai Juanito Butrón fou objec- Rosa Rabentós, 600 m. 11., 1' ß", reclasses: primera, fins a 1.1oo c. c.;
32 i 3t de desembre de 1933 incladoro.
cord
de
Catalunya
i
d'Espanya.
segona, de atol a 2.000 c. c.; terHeu-vos aci la classificació actual:
s19amen
L'autopista alemanya que ha d'u- te, el dimarts passat, d'un simpätic hoDia
8
d'octuhre,
Campionat
d'EspaBillar
Club
Sacera, de 2.001 a 3.000 C. C.; quarta,
del
t. Broceando - Gimbretiere, 132
Part
Per
l'oest
menatge
Berlín,
seguirá
a
nir Stettin i
de Montjuic. —
nya
femení,
Estadi
de 3.001 a 4.000 C. C., 1 cinquena,
punts, amb 2.309200 quilòmetres. A
la lisia de ferrocarril de Stettin so- badell", del qual es soci honorari.
llançament del pes a
Anna
Tugues,
superior a 4.000 C. e.
A tal objecte fou celebrat un mag- dues mans, mi dreta, 836; mà esquercinc voltes: 2. Dinale-Lohman, 123
bre una Ilargaria de 120 quilämetres.
ESPORTS DE NEU
de te del popular
punta. A 7 voltes: 3. Schoen-lpper,
Aquesta carretera evitan Bernau, sitie festival al saló
ra, 735 in. Total, 1671, récord de CaAssaig d'automotrius
182 punts. A deu voltes 4 KilianEherswalde i Angermunde, i traces- caté Euterpe, estatge social de l'estalunya.
Alpi
Núria
Club
Putzfeld, r48 punts. A onze voltes:
a Iugoslàvia
sará per contra els boscos de Werbc- mentat cercle a la reina població, amb EL SEGON TROFEU MOLOCK'S
àvid
compacte
públic
5. Zinuns-Kuaters, 17 0 punta A dotIlinsee i passará pel llac de Grimnitz assistència d'un
El moviment a favor de l'ús d'asPER A DEBUTANTS
d'admirar
i
aplaudir
la
insuperable
ze voltes: 6. Vopel-Korsmeier, aos
Campionat Social
fins arribar a Sohmollin.
tomotrius en les lisies de ferrocarAcció Atlètica, que te com a tasca
tecnica i mestria del campió, el qual
punts; 7. Funda-Ehmer. 151 punts.
Está prevista també la continua- va delectar la concurrencia executant
fonamental la propagació de l'Atletisrils s'estén per tot Europa, i aún
Avui, divendres, a les vuit del vesA disset voltes: 8. Kroll-Nichele,
Marlene
ció d'aquesta autopista cap al nordnombroses les fabriques que es deUna
me, es proposa iniciar la seva actuapre, es tascará la inscripció per a la punts. A divuit voltes: 9. R. ~in.
una magistral serie de 500 carambolea
est a través de la Pomennia, i de
ció en la propera temporada de pista
diquen ja a construir-se.
cursa
que
el
Club
Alía
Núria
orgacisellades
com
per
art
de
magia,
esVan Buggenchout, 76 punts. A disota la direcció de
A lugoslavia, els ferrocarrils de
reunir-se a Stettin per una via d'acamb un gran festival destinat exclunitza Per al diumenge vinent a la Vall
4elirantment ovanou voltea: to. Rieger-Schenk, 199
cés especial. La construcció d'aques- sena freqüentment ¡
l'Estat han assajat fa poc una másivament a debutants, seguint les cales
categories
de
dede Núria per a
punts. A vint-i-dues voltes: u. Ignatta autopista obligará a la cona- cionat.
quina d'aquest tipus sobre la jifia
racterístiques
del
que
arnb
tant
d'e/in
butants (6 km.) i seniors (12 km.),
En partit preliminar, el notable juBogaert, 89 punta.
trucció de diversos viaductes i nonti
Split-Zagreb. L'automotriu, de la
se celebra l'any passat. En aquest fesefectuant-se seguidament el sorteig de
—Es posa a coneixement dels soEs un film
marca Austro-Dan/11er, lia cobee
dels quals un l'aun d'ésser molt ira- gador del B. C. Gracia Manuel Esti- tival, que tindrá lloc a primers de marc
números
per
l'ordre
de
sortida.
tambe soci honorar: del B. C. Sacis de l'Esport Ciclista Catalä que
portant per a permetre el pas dels
l'esmentat trajecte en sis hores i
a
l'Estadi
de
Montjuk,
es
disputaran
El
club
organitzador
ha
rebut
didiumenge vinent, dia 21 del corrent,
grans vaixells al canal de Pinow- badell, va disputar i va guanyar sen- un trofeu i medalles cedits per l'enquan els expressos esmercen
1•11111111111111111111 n1 mitja,
versos i importants premis, els gneis
aquesta entitat celebrará assemblea
furth. La durada dels treballs de se dificultas, després d'un bonic matx tusiasta amant i critic de l'atletisme
per efectuar el mateix recorregut
servir
d'estimul
als
corredors,
de
han
el
seu
contrincant
general reglamentaria al seu estatge
construcció es calcula en uns tres jugat a tres bandes,
tretze hores.
per
seMolock's.
que
es
disputa
ultra
el
troles
sabadellenc.
social, a les deu en punt del metí.
La velocitat mitjana efectuada ha
a aya.
DUES CIVILITZACIONS. — La
EN EL
gong segada, i que per quedar en posENTRENAMENTS
El
president
del
B.
C.
Sabadell,
se—Opperman, el notable ciclista
estat de 90 quilòmetres per hora,
presencia d'europeo o americana
sessid ha de guanyar-se dues vegades.
El
2
.
8i
Gran
Premi
Macó,
ofrena
l'homenatJUPITER
nyor
Gabriel
australii, ha anunciat la seta arrimolt
apreciable
si
es
té
en
compte
rics, elegants i freturosos de plaers,
Ando el fi de traslladar-se a Niiria bada a Paris el proper mes de lege a Butrón en nom propi i del club,
la totalitat dels atletes del Club
la gran quantitat de pendents i corde Franca
prop dels vestigis de la mis antiga
ha organitzat unes sortides en autoi a tal objecte iliuni al campió ¿'Es- Esportiu Júpiter han repres els entrebrel..
civilització del món, sobre la terra bes de la lisia.
car per al dissabte a la tarda i diuS'ha fet públic el reglament del 28 panya una artística copa i diploma naments anda vistes a la propera temDe confirmar-se aquesta nova perD'altra part, la direcció dels ferd'Egipte, a l'entrada del desert, dóna
preu
de:
"Asada
i
menge al mati, al
Gran Premi de l'A. C. de França que amb el titol de soci honorara Aixi porada.
judicaria els nostres ciclistes, d'ells
rocarrils ha adquirit a la fábrica
lloc durant la temporada de El Cafre
Barcelona
a
Ribes,
950
ala de celebrar el primer de julio1 mateix l'entusiasta aficionat catalä seBastida i Escuriet, els quals esperad'automeibils Forenede a Odeusee
Aqueas Club posa a coneixement que tornada de
a divertides aventures. Teta serie
pessetes", per als soca del club.
sobre el circuit de Montlhary, de 12 nyor Pere Gomis, intim amic de Bu- ofereix el cerní) a tots ela atieses deven participar a la Volta a Franca
(Dinamarca) sis automotrius ferrod'intrigues es nuen i es desfan a
trón, regala a aquest un magnific ta- butants que vulguin preparar-se per al
com a individuals. 14. Desgrange ha
ajarles, de les quals tres són del
l'ombra de les pirämides. Es sota
pie de billar teixit en seda.
distribuit els vint llocs entre deu
tipus Ileuger.
Trofeu Molock's, i organitza, a darFUTBOL
aquesta atmosfera cosmopolita que
un
esplenSeguidament
fou
celebrat
francesos, quatre belgues, quatre itaLes tres automotrius Ileugeres
me del seu entrenador A. Agulló, enneix i es desenrotlla un doble idilli ea
lores
proqual
durant
did lona,
ei
lians i dos estrangers mes. Marc
costen 882.000 dinars, i les altres
trenaments cada diumenge. Aquests
Federació
La
reunió
de
la
nunciats
entusiästics
discursos
fent
" Idilio e n Et Cairo", el non film de
Bulla té ja assenyalat un lloc d'acada
una.
Els
FRONTO
NOVETATS
tres, 2.070. 000 dinars
tindran noc al camp de la Secció
la UFA de G. Stapenhorts.
de
rhomenatjat,
el
panegiric
tothom
el
questa, i l'altre, si ve, será per Opde
75
motors són d'olis pesats ¡
Malta),
Catalana
d'Atletisme
(Casp-Sant
Joan
Reinhold Schunzel, director d'escequal en aixecar-se per regraciar i al
perman.
AVUI, DIVENDRES
225 c. v., respectivament, i el pes
cada diumenge, a
ja
hem
dit,
com
En
la
reunió
que
tingué
Hoc
al
na, i Heymann. assistent, per a la verfinal del seu parlament fou calorosa- les deu del mata
de 13 a 43 tones. La velocitat del
lineCA• II DE NEU
local
de
la
Federaciá
Catalana
entre
sió francesa, han sabut fer evolucionar
rardn, a lee 4:
ment ovacionar.
tipus Ileuger is de 70 quilómetres
La part técnica asirá a canee de:
La Federació Catalana d'Esqui fa
els vuit delegats dels clubs de adadmirablement els divertits personat/t'aheleen al festival nodrides reper hora, així com la del tipus peTomas Serra, Velocitat i Sala i
avinent a totes les entitats excursioinera categoria per a parlar sobre
Narru II • Begofiés III
g es d'aquesta comedia en els magna
presentacions del B. C. Manresa, Masat amb remolc.
F. Jiménez i F. Con, Llançaments.
nistes i als esquiadora en general que
l'ampliació de la primera divisisb de
cs paisatges d'Egipte. Els aires muiéstic B. C.. B. C. Terrassa, E.
contra
el proper diumenge, dia 21 del coraliaba i la supressió dels canmt-,nats
EL COL.LEGI DE JUTGES I CROsicals que completen "Idilio en El
El vol cap per avall
Gräcia i B. C. Barcelona. La presenrent, correrá fina a La Molina el tren
o NOMETRADORS DE LA
regionals, el representant del BarCii v n sún interpretats per Renate
cia de distingides dames 1 de gentils
I
Elorrio
Chistu
El
pilot
americä
Burcham
ha
esespecial de les cinc del naati.
FEDERACIO
celona, senyor Giebert, es pronosMi/11er, Henry Ronssel, i G.
a
la
festa
una
va
donar
senyoretes
tablert un nou ricorl de durada de
Aquesta Federació fa raclarintent a
cii contra l'ampliació de la primera
La Federació Catalana d'Atletisme
Rigaut.
lata a lee Itrla:
simpáti ca nota i va realçar l'exit invol invertit, mantenint-se en aquesta
totes les entitats excursionistes i a tots
divisió de Lliga i mosteé la seva
recorda a tose el. amante de ratletispels
incansables
afiamas
superable
posició 4 hores 5 minuts. L'anterior
els esquiadora en general que la Centconformitat al manteniment del
Solozäbal - Perea
cionats organitzadors de tan brillant me que el dia 35 del correos mes de
récord pertanyia a l'italià Faleoni,
panyia de F. C. del Nord te «tablea
campionat catali a base de sis
el termini d'inscripció pee
gener
final
festival.
remara
No podem publicar te, que no fa molt restablí en 3 hoces
en la temporada d'hivern el ~mi
clubs. Féu la salvetat que si hi haCronoingressar
al
CoHegi
de
Jutges
i
per
Radio
Club
Galantment
invitat
d'aquest tren, amb carácter permanent,
guessin dates disponibles el Barce.
note,. orerade nue no 6 minuta i que ha estat batut per proa
metradors de la F, C. d'A.
Jäuregui
Zarraga
templa
Butrón
adreeä
una
el
:AMO).
d'una hora.
fins a Ribes, i la perilongació fina •
lona transigida en que la primera
La Federaci6 prega a tots els vevineuin mrritee en eatnie
ifectuoea %ahitada ala afieionats saLa Molina es fa a petició d'amenes
categoria catalana estiguit formada
DETALI • PPL .' t•`
Mabita esportfue de tetes les comarTest*s
de
eotxes
micròfon de Ferdel
des
Nadellencs
Momee
o
signa
an
amh
Federació o d'entitat mine; *Ad
per vuit clubs.
ques catalanea que tinguin
beil.
mentada
emitiera
John
Cobb,
El corredor de pista

AVIACO

La catàstrofe de 11"Emeraude"

CatiCampionat
lunya de Cross

El XIX

Notes de tot arreu

couscurn

MOTORISME

1

ixit grandiós
AVIAT

nova

Rouben Marnoulian
Paramount

•

aura muenda

e

iOnsusum, 0 te segar di
*lis* Nalle*0111,* väteillt.**ptal

Recordens,4,, i lletp cl deMas. tactos°, id- Cava Mimarai
que del 25 del pauten at de.tebra tindra tiof i tagaricgalt$ errespotHeat

ditseepiels **A humus daattibmaer• as. mettetiti4 'da Jeft notas !fue Piiiicaglea4 11 peSniques/a.clivendru o dio,

abate, o de eque,nou de la carda
en aquista 'Federasen, i ¡evitaran,*

xi, maleasies ismecessäne•
— La indicada' Fedaració pesa.
també, a coneixemott de sota les
entitats federad« que els ha estat
rada una lletra amb ei caleadazi eaportiu de la temporal% actual, juntamear amb les Hice:acres de corredor
per omplin, lee quals san imprucindie
bles per a prendre part en les provea
interclubs, tenias en compre que la
primera rinde: lloc el dia 28 d'aquest
mes. Aquestes Ilicénzies hauran d'esser omplertes, part a renta«, i seran
controladas i 1:evades definitivament
a Frutare:asar al local d'aguase Federació, oarrer de Santa Arma, o:unero so, primer, de dos quarts ele vuit
a les nou de la veta des del dia 22,
inclusivament, i dies feiners consecutius, menys els diarabess.
— El vinent diumenge tindrà lloc
a les pistes de La Mollea le curas
social de mig fans que organista la
Unió Excursionista de Catalunya, i
ea prevé a tots els socia que hi voten
córrer i als controls que la sortida
seri donada a les deu del mati &ron
l'aixopluc de La Serradora. Els co •
de presentar-se maja-redohaun
hora abans, 1 els control tambe.
— L'Estola Superior d'Esqui Alpina a Núria etts comunica que el
vinent diumenge sostindrà un curs popular, amb l'objecte que tots els aficionats a aquest esport pagara inicitrae en els nous moviments que requereix. El preu per als socis del Club
Alpi Niutia que desitgin prendre part
a aquest cura serà de dues pessetes, i
de tres per als no associats.
EXCLE1811011 SEBE
Avui, a les deu de la nit, el Club
Excursionista de Gràcia celebrad assemblea general ordinària, seu estarde social, per a la renovada dels
arrees del Consell Directiu, 1 tractar
assumptes reglamentaria.

FUTBOL
El torneig per a la classificació
dels clubs de segona categoria que
han de jugar la promoció a la primera i l'adjudicació del campionat
Segona Categoria Preferent,
•
comença diumenge.
Hi prendran part el Terrassa, el
Santa el Martinenc, el Manresa, el
Sant Andreu i ¡'lloro de Mataró.
L'equip de Franca, que diumenge ha d'enirontar-se amb el de
Bélgica a Brusselles, sera ;arbitrar
per afr. Lewingion, de la Federació
anglesa.
La composició de l'equip francés
no serk la que s'havia anunciar. Eis
dos jugador. del F. C. Rouennais,
aenyore Rio i Nicoläs, atan lesionata. Si no hi ha naves modificadone, l'equip francas ser i aquest:
Deefossé (01. 1-Ocie). Van Dooren (01. Lifoie), Mattier (F. C. Sochanx ); Finot (C. A. Parle); Banide (Club Erançais); Sehawarth
(Racing C. Paris); Liberati (S. C.
Pires); Alcazar (01. Marseille);
Courrois (F. C. Sochaux): Veinante (Racing C. Paris); Polge (S. C.
Nimes).
Suplents. Llene (F. C. Sate),
Chardar (S. C. /g imes); Antoinette
(F. C. Remen), Deschireanx (S. 0.
Montpeller).
— Avui l'Espanvol sortira cap
a Santader; Martorell i Brota no
es desplacen. i seran sabs •oaite per
Florenea i Jover.
NATAS:HE

El diumenge leleara
a la piscina del C. N. Parcelan'
la primera jornada del Concurs

d'Hívern. Segons el calendari dels
encontres, corresponen jugar els
equips A i 8 del segon grup a tres
quarts de eleu. i ele equipe A 1
del primer grup. a tres quarts d'once. Donada la ignaltat dele equipe,
horn espera que aquest Concurs
d'Hivern asecnira un gran erra.
11110TORISELE
E! nou "Auto-Union", el coree
de curses, suara enllestit, que is
esperat amb tanta curiositat en les
praves motoristes de la pròxims
temporada, sera assajat d'ací a pocs
dies a la pista italiana de /tronza.
Hom diu que aque s t catee participara en la Copa Barcelona. que
s'Ira de celebrar al circuit de Montjuic.
RUGBY
Ha estar (izada per al dia lo
del mes de febrer la data de la
celebració del mata Colania-SelecCid Universitaria.
es- Avui tindrà lloc l'assemblea
de la Federada Catalana de Rugby,
a les des de la nit, al local social
del C. A. D. C. I.
VELA

Tot just anunciat el tamememear d'un nou curs de patrona de
"yacht", han estar moltes les inscripcions rebudes, la qual cosa fa
preveure un axit molt falaguer, cona
els assedits en els cursos enfermera
Coso que les places són
hom recoman* a tete els geil vulguln attistir-hi que passin per la
secretaria del Club de Vela Barcelona, Corts Catalanes, 592, qualeme die feiner, da les set a les
non del vespa, on els seran
/tedia tetes les dades que sollieitin.

I$
tes ea ea (*1k!

— Segons dades facilitides pel

TARRAGtr4*
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La creada d'un servei provisional
dastereadrldabnd Ptmea
prosb de Rana :: Costeare Infantil de dibuja :: Newme-diretrula
! Tarragona, sta (Per ifon).
S'ha
preeentat a l'Ajuntament una instilada
acompanyada de les corresponents
traf ¡es, proposant que mentrestant es
resol el concurs per a la concessió de
les Hules d'autobtuos, es doti la cito«
d'un serve provisional iirmillorabla
La proposició ha passat a estudi de
la Comissih corresponent
— Aquesta nit han fugit de la presa
de Reas tres detinguts, als guate :l'Iravia d'aplicar la Llei de Vagabuns.S'han
donar ordres per a llur busca capture- L'Ateneu 1 el "Diari de Terragona", volent crear un estimal entre
els infante amants del dibuix, han convocat, sota la direccie, de l'artista Boa,
un concurs exposició comarcal. Es pot
escollir un dels tres temes, que san:
dibuix d'arqueologia, dibuix sobre art
decaratiu i cavia sobre pintura.
— A fi d'assistir a la reunió de la
Comisara de Monuments, avui ha seatit cap a Poblet l'alcalde.
— A la carretera de Reus, un auto-propietat de Frenase Etparrach, ha topar contra tal carro del contractista de la reparada de la carretera. Un ocupa« del cotxe, anomenat
Pau Figueres, ha resultar amb ferides
de pronòstic reservar.
— Als jardins de l'Institut ha estas
destinada una part del terreny, per tal
de donar-hi classes de gimnástica a
l'aire lliure.
— El dia 26 del corran, a les den
del mari, començaran els examens d'ensenyança lliure per als alumnas matriculara a una, dues o tres a s signatares que els calen per acabar els
estudis del grau de batxiller.
Moviment del port. — Vaixells
entrats: "Orion", de Génova; "Isla de
Gran Canaria". de Barcelona; "Guido
Brunner", de Livorna; "Ophir". de
Valércia - Sortits: 'Apolo". "Ilse
L al. RU55 " , "Isla de Gran Canaria"
i "Guido Brummer", cap a Valencia.
C.

_

t-tonateetallb el sindicar del seu • ,.as Diferents socia de lea en**
dIreres Istutatitsdes • l'AuociacirS de
—Es troba completament restaDependents, han organitzat Un aupar
dedicas ala use Conspiro,. soess que
talen el cdnserje Catalifia,
lo* ddhaten, qua Aillleatarera /tos es lea darreres elecdons eunnicipals hei,
atropellat per una moto que II proestar «edite Comente*. Ama« aspar
Madre lloc el vine« diteable, a dna
ví alinead faldee afortnnadatnent
(Marte de den.
iré careta ilett. — Molt aviar será posada en fun—El Club Esqui Matara organitza
ciona/mur l'amisto& de Radia Club
tu«, excursió a Ntiria i a La Molina
Memela. Acometa endeeora, tenme enper tal d'assistir a les curses que se
celebraran el praper diumenge dia al. rera va suspendre les sesee 11.1i911iOna
Aleshores era emito** 15' A St, I Ara
—Ahir les Germandats de Sant
s'ha cenvertir en emissora oficial amb
la
diada
amb
diAntoni celebraren
el distintiu E A J - 51, San molts els
ferente feotes, i Iluits balls que han
industrials i comerciante de la noittn
tingut lloc aquesta nit als rearres
cautat que han ofert la sirva collaboraClaven i Boba. — C.
ció cedint articles Per a ts contrae
ció de les diferente depeadaticies de la
MANRESA
aova atati6 tediotelefemlea. — C.
Diari que rapareis:

Homenatge

Nora embona
Manresa, t8. (Per telèfon). — Avui
ha reaparegut el diari "Patria", restatge del qua!, com es retardara, fou
asea/ter per la multitud, el dillunt, darre?. Ei drector d'aquest diari i el del
"P12 de Bage" esuo etnia 11 Jutiat,
per tal de declarar en el sumari que
s'instrueix emb moda deis fets ocorreguts ageell dia.
— Avui ha tingut lloc, al salb del
Consistori, la proclamada dels regidors dates per la Junta del Cens.
No hi ha hagut protestes a cap de les
Relee. Les (treta no hi hän tramis etts
representant

LA

TORTOSA
Incendi important a Roquetes :: Vagabund que agredeix un polla&
Nota al Centre Radical Socialista
Vária

Tortosa, 18. (Per reinan). — Ann,
a les nou, es va declarar un incendi al
tnagatzem de grans del carrer de Mural!, a Roquetes, propietat de Josep
Morales. L'incendi adquirí grane proporciona. Resultaren inútils ele estores realitzate pels ve«. Calgué que
bi anessin ele bombers de la «tara
cintat, els quals no enfocaren l'ineendi
fina a la matinada. Es cremaren dos
cagona de palla i dos automòbils. L'e-

difiei queda destruir. Lee ptedue• terk poteAttpsha estas mis encara la r10calculen en 3000o pessetee LimMerldit'
esteva asscgurat.
s
Mi re, a lea 1katae.ji teas lapa-

nyilt *AM Atrae Frallth,

anyi, terne etticl iieffeteit, el mire}
Lela dos dies que havia sortit de la

presb, on compila condenase per la Bel
de Vagabunds, quell fea aplicada a darrers de noventbre, agredí l'agent de

noticie Sr. Joan Laya,

per

censiderar-

lo culpable que 11 fea aplicada la darrera condemna
detingut i ingrese.; a la pretil
— Armes» nit, a l'estatge del Centre Radical Socialista Carel& tindra fi«
una vetllada per a celebrar el triomf
de les Esquerres. Hl prendran part la

Coral Tortotint Desprds te Celebrarà
un Iltift ball.
— Anal han estat preclernats els
reaidora electos triamfants en les da rN-es eleccions. — C.

LIROSPITALEI
De lea derrites alecciona
Rl consitä pro catalanitzaci6 Varia
L'Hospitalet, t8. — Ha estas, en
general, ben atenida la aova Bei
electoral, i d'una manera especial
pele avantatges que reporta en ella
que fa referencia a la simplifieacib
de treball que representa per als
componerla de les meses, teta regada que permet conäixer el resultat
de l'elecei6 després de poca estoma
d'haver comentar el recompte de

MOD

<retal dteotar ami) la candidatura
dins del sobre facilitar per la Generalittit, genio& fa eompletament ilmP4110 ibl e 4110111k les caracterfationt
que distemia% nnet Blocs de les altres, amb benefici dc la lliure emistió del sufragf.
— Des de/ mes de juliol, si mal no
recordetn, existeix tat aquesta eiutat
un comité pro catalanitzacid formar
per diversos delegare de les nostres
entitats palitiques i culturals. ele
fruits del qual—ens reca ir.olt dc ma.
nifestar-ho—no han estat palesats
encara.

Esperan que amb el donatiu de
qué ha «tat objecte per part de l'A.
¡unta:nene podrá vine« les dificulta» d'ordre econ6mic que obstaculitzaven la seva normal gestió.
D'altra banda l'Aiuntamert suara elegís, fent-se canee de lee aspirador» del co:nite pro catalanització. no dubtem que li donad tot
el suport necessari per al ser millor
desenvolupament en l'obra que lt
eiutat espera d'ell.
— Per la Intervenció Municipal
han estar facilaadi les seaüeras
dades: haremos, 2.093.62208 peSmete« deepeses, 2.001.37557 pessetea, El pressupost cotresponent a
l'exercici pass« era de 5.9 15.630
pessetes.
— Un dele primers assumptes de
qui s'ha de preocupar l'Ajarlament que acaba d'elegir-se és el
d'obligar el concessionari de la nova
un j a d'autobusos q ue lea de Halar
les barriades del Coll-Blanc amb la
del Centre a qué tan rapidament
corn sigui possible inatiguri e/ servei que fa poc Ii fou atorgat.
— Ha arribat al nostre coneixement que algunes empreses de cinema deixen de satisfer reglamentariament el tant per cent de taquilleras a favor de la junta Municipal de Protecció a la Infancia.
No cornprenem l'actitud d'aquests
industrial:, en perjudica dels infanta
protegí» per l'esmentada benefica •

instaució. —

L'estalvi

Els delictes electorals pauto als Tribunals ordinaria :: Aparicid de "El

Cerní" Piante a la mesó

L'empresa del cinema Recreu
adquirir el local del Mundial Cinema, que darretarnent funcionava sota
la rae social "Cinematografia Astrea, S. A.", de Barcelona.
— A (farrera hora ¡han demoras
u na mi quet a lee negociacions entre »
Junta directiva de l'Atencu Nepublicä i la companyia arrendataria dei
teas sale d'espectacles; amb tot, s embla que debutaran molt aviat amb alguna revista o sarsuela, esperara que
s'acabin el. treballs d'instaliació d'apare» sonore i aletacció central que
s'est à gestionant.

Vària

Lleida, /8 (per telefon). — Les qües
pausades elec--tinosderval
cions municipals han estat portades
als Tribunals ordinaris, en lloc del
Tribunal d'Urgència, com es venia
dient. Aquesta decisió ha estar molt
ben vista per tota la tintar.
— El vinent dissabte sera posat a
la venda el primer número de la nota revista mensual ¡ilustrada "Canii".
— Ha celebrar Junta general l'Aero Club, i ha renovat les seves Juntes directiva, elegint preside« el senyor Alvarez Pallie. Per al vine.«
mes prepara un festival d'aviació.
— Els presos afectes a la Ilei de
Vagabunds que foren traslladats de
Barcelona a la presa d'aquesta cimas
han promogut forte aldarulls, i salan
negat a admetre el rana°. Per tal d'apaivagar els änims, ha calgut trametre forres de policia a aquell establiment, les guata, juntament amb la
guardia i oficialitat, han tranquillitzat
els remites.
— El vinent diumenge se celebrarà
l'elecció d'habilitar i suplent de primera Ensenyança d'aquest partit—C.

La bicicleta ha quedar detro.

cada. — C..

OLOT
Institut de Segona Ensenvanca
Varia
Pcasebre
min:steri d'Instrucció Pablica i
Belles Arts, en data 30 de deoonare
darrer, accedi a la petició de l'Ajuntament d'elevar el coHegi subvenc:onat de la nostia cintas a Institut elemental de segoca easenyar.ca.

— Entre els afavorits pel veredicte
del Concurs de pesebres ¿'enguany
figuren els senyors Soler 1 Jorba, Gussinyer, DOU, Carbonell, Pujol i Vila,
El senyor Maurici Valle ha exposat
a la Sala Vayreda les fotografies dels
principals pessebres que s'han presentat a concurs.
— Ha estas almenar director del
Grup Escolar de la nostra ciutat el
professor senyor Antoni Rodeja. Per
aquest motiu rallada senyor ha estat
molt felicitat.
El professor de l'Institut elemental
de segona ensenyança te en projezte
Parear/ira/tia de caree» gratines de
divulaació cicnliiica per a obrera.

MALLORCA
Estrena de teatre mallorqd :: La
nova Casa de Correue :: Ferretea

diverses

Snaperai6 d'obres

Els cines«

rille, I3t) fugues, 41 .thufet,
ases.
— Avui, a un quart d ' una, 4
carrer de Fermi Calan, un cernió'
carregat de radió, el qual ha d:«aparegut ràpidament, ha at: °pea«
el ciclista Pere Serrer i Fontrodana, de disset anys, causact - li divers es ferides de pronast:c rescrut.
de les quals ha etat auxiliar al
Dispensari Municipal

a les Esquerres Catalanes :: Noves

SANT CELONI

LLEIDA

Negociat d'Estadística del nostre
Ajuntament, a Badalona exiateixen
235 autos, 177 camions, 54 motocicletes, 767 bicicletes a 150 carruatges. També é(xisteixen 285 :o-

Palma, la. — Ahir, en la brillar.t
temporada de Centre mallorquí que es
porta a cap, fou estrenada "Celestina".
de l'auto- Villaionga. Va obtenir un
excellent acollirr.ent per !a nonthrosa
concurrencia que amplia el local.

— El ministre de Comunicanions
que en el pròxim pressupost estará
consignada la quantitat indisaensalte
per a camenear la conetruccia de la
aova Casa de Correas, minora sirgent que la bona maraca ¿'aqueas a:,vei imporsantitsMit reclama per a una
ciutat de la importancia de la noatra.
— L'Ajuntament ha acordar feli , itar les Esquerres Catalanes cei m22.nific tri cot aconse g uit en les e:ec
del darme:ole passat.
-cions
— Latan o;,re, pren proporeicns
N .4 f i410N
greus. Els antits de .larch i les ,:retes protesten (pe !a DiputaciO aPagui
Nova Junta Directiva : Naixernent
no tenir recursOS per a ajudar la soRectificació del Cens : Estadística
es
i lucio d'aquest erabimaa. Igralment
protesta 'de ralea del p-esi del pa.
Badalona. 18. — La nova Junta
Illretiva del popular Casino Apcalo,
— Per la l'uta de Smat Antoni la
de-pr• de la (lanera reunió. queda
Societat li:pr:a orgasn rch una tilda
constituida de la segilent manera .ava/cada que va recorrer les prindPreeiden r, • Miquel Font i Vidal:
mis vies de la antat.
setretari, Rama Cólell ; Camps:
--- Podem assegurar que dintre
tresorer, Joaquin, Essaper 1 Tienes;
pocs dies ene visitará una esquadra
col-anterior, Janme Schilt; arxiver,
angiesa. Diverses sOcietals han comenJosep Tost. i vocals: Ramir Duran
çat a cursar invitacions per als actes
que prepares a M' In« dei murris.—C.
Mateu Canal,.
•n••n•nn•nnn•

ell11111.

GIRONA

Slliar11,61

Detened d'un malfactor fet tacapol Llicenciament de trepes
Girona, 18 (Per telefon).—La guardia civil de CastellO d'Ernpúries ahir
va detenir al túnel da ferrocarro
de M. S. A. situat al terme mUnicipal de Vilajuiga, on es trobava arebailara, Jeroni Martínez Ayal, de 32
anys, solter, natural de Totana (batuda), conegut per * Vicentet" "El
Gravar", que eslava reclamar pel
Jutjat d'Instrucció de Girona pel delicte de robatori smb homicidi frustrat realitzat durant la nit del 6 a 7
de desembre passat a la fábrica Pardas, del terne municipal de Sant Daniel.
Degut a no haver-hi presa al Pable
de Vilajuiga, "El Gravat" fou condult a Figueres i lliurat a la polic.a.
Corn recordaran els nostres lectors,
els tres companys de "partida" de "El
Gravar" foren jutjats pel Tribunal
d'Urgència 1 condemnats a deu anys
de Presa.
— Aval s'ha celebrat la cerimanta
militar de llicenciansent de les tropes
del Batalló de Muntanya núm. 2 de la
cuerna de Sans Dondnec de la dostra ciutat que entraren a fries el tebree de l'any pass« I den» es reintegraran a llurs mmts d'origen.

MATA RO
Petit conilitte social

Värsa

Mataró, :8 (per telè(on). — Avui
les treballadores de la fábrica de
sainetes de punt de C. Gente elan
declarat ea vaga per haver agredir
una obrera una altra de la mateixa
fabrica. Els encarregats han recuadat l'actitud de lee vaguietes. i Osan
negat a tornar al treball rnentre no
sigui acomiadada la causant del fea
Aquat inigdia elan entrevistar amis
l'alcalde, al qual han doaat comide
del que passava. També sisan posa(

Reme i cie ntif i t
contra la calvicie

NOVETAT•S D'HIVERN
Encara que els aporte de neu ce
practiquin poc a la nostra terna, per
a les poques afortunada que poden
partir d'el l e, publiquen avui els gais
modele de la part inferior del gravar.
A l'esquerra, conjunt en llana
blau-mart format per pantalon 'lengetament bufet subjectat al bala

per una banda de tricot, i cinta
veeta ajustada, amb t'ataje coll i
solapes. El completa un bonic «vetee en llana groc viu amb petits
tercies verd i marró, amb con alt
que orna un gran nao.
A continuació kornichere en moIleton verd. La veste-bolero es carda
amb botons de fantaeia.
Petites Moteamos i gran coll amb
solapes. L'eixarpt i la boina san
de tricot executat a tnä.
Mes avall, abillarnent compost de
pantalon en molieron blau-inarf i
chandail en llena d'Angora vermeBe. Guante i coll s'executen a ma,
amb llana de colore: y ermen, maní
i blanc, forme« escocia>. El cinyell
i el sohre - coll san trena» amb llanes d'aquests tres colore.

LA lIU GLA.
'MIMA
leitnati Itenalnent I mese parte,
x 1n5 P1.11.3% 8. 1111111Un . blotavolue.

proemio d'erutas 115551 sesee
P er/ 1161ml, la tatuf
be ventas De Atteint, eICALA

Panal***

Per a patinar, heu-vos aci, a la
dreta, un bonic vestit: faldilla amb
plecs i cos de tricot gris i yermen
ornat amb peces i coll-corbata drapejat executat en llana vermella.
a s.
Ja en plena temporada hivernal, la
moda, definitivament estabilitzada,
ens ofereix realitzacions belles i assaonades.
A l'erquerra del gravas, un elegant abric de draps verd poma, molt
cenyit de cos, amb unes peces esbiaixades al davant que es perllonguen sobre tot el muscle al costas
dret. En ambdót musties, bonic efecte de dobles mànigues de pell de Ilúdria. També es de pell de 'ladea
el gran coll-corbata, Al costas, un
bell veo» de crespa de llana del
mate» Co de ¡'atarle, amb cos drapejat a la cintura i faldilla neutrament acampanada. Escot allargat que
inicia un drapejat a cada extrem.
A la part «guerra de l'escot, Ilae
caigo, del mateix crespa.
continuacia un elegant conjunt
de tarda realçat per un gran re'
nard gris. L'abric en strip negre
presenta manigua obertes al bale.
El cos ¡estén, His, fins al con.
Una inscrusiació de setí negre timu•
la un cinyell «ab Ilaç al «va« i
al don*. Agua« efecte es repeteix al
vestit que is de un de seda negra.
trehallat amb peces a ke manieres
i al canesú que finein en en pon
II,; a l'esquerra.

Segueix un originel—dues peces—
en diagonal gris-beige.
Ele ros s'obre damunt d'una armilla negra brodada ank fil d'argent. Ornen la part superior de les
manigues unes peces col/atad« de
biela i de través. Ank Mateó i co'
res d'astracan pren el sumptuers
aspecte del model del eostat.
Mis a la dreta, un bonic vestit
de tarda en ereepó de Xina color
beige. Ese« cerrar amb abullonate
a l'entera i sobre ele maulea. Mi.
nigues curtes— que completen une
guante mole Ilergs— , sooft anteles 1
muntades amb frunzas. Cos i (al'
dula són treballats amb peces en
pana. anturd de xarol negra amb
incrustado« d'or.
A la dreta, un model elegantissim,
confeccionar en vellut negre. Graciosa escolladura drapejada de veIlut i " peau lange" ver m ell vas
qtte el continua en un flirt penjänl
del mateix genere que passa dintre
un trau pe rsota el drapejat. A la
part superior de la manida, unes in
trastada« de "pean d'auge" ver
mell l'eixamplen. Al baix de la fal
dilla, uns pInneaux en ',lees do«,
bona anudada.

GUANTS PEU
Alta faulaeia, ii mida i adatas
a ; enserryn col/N-Trió i lall
ver de Palay°, 58, segun, segona

AIRthe

.

,eCit del (n,..
rea, aques,..
que es nenttesta amb l'aparició de lo
CaSpa La seborrea Ss e coment, z ment de la
calvicie. Coy:Mara aquellb cs ,„ evitar aquesta
No es colitis alee espectfu contra la se
borres que el sofre I nc es cometa mOs
UB medicament qtat permeti ulilitzas aquestes
propterats del sofre: el SULFOPI I .OL, ata
de nou ofert al públit.
El SULF0PlI.OL no es, doncs un produe le empiric, casolà, o de perfumerin, preparat senSereponsebilitat cientifrn Pei centrar 1,
eStá tet per facu/tatius catalans i basat et Or mulo de) gran dermatòleg Dr Sabouraud.
reine, que li aconse14, ra el seu ructge, si el consulta. Amb el SULFOPIL01. rútlart be eatenda del cabell Pi. qualsevol
os en i en que es trobi el seu pro.:es dt calvicie.
Ami" ti SULFOPILOL tindrä, denles, sempre
f perfectament ei cabell net i sec, evitdrn que_
la caspa li alabad.' la cabellera b fact lleie
htfl datmfni el con da In qeua mhp, extertr,,..
G

"incitarse, ti de ~le. oil

1v4.e_

pitt4 itia

des Ilegu ,
eeLlere, per dioppsar de

Oilestions vitola
-- "lee

genere, no hl prestes gateo
*Unce: de totes manotea, en.
Cara que ets preus no veriin, de
de creure que lea aviat poded
Imbuir quelcom. ;
Reto de morse ep bls nitres (e-

EI comerç amb Nord -Amèrica
Podriem també subtitular el ore.
sent treball: "Crida als nostrm representaras al Parlament d'Es/u:va". La qual t0511 potser f.Aria la
nce apropiada. S'está, inicrant un
mcviment d'opin.6 en defensa de
les ilustres exportacions, que tota
hei de contingents i triares estan
mr.t.r.alment esaangulant. La premsa iie Barcelona i la de Madrid, el
ina:::x la diaria que Pespecialitzada
en qiiesticns econeirdques. s'ocupa
quasi diiriarnent del problema cada
dia mis angutas de la Mnva de
les nostres exportacions. La qüestid ha pres estat parlarnentari i és
indispensable eue no deixi de tenirne, fins a la Otra olució.
Eis nostres parlamentaris estan
avui en millor situació que cap al;re. En vuit dies harem pogut fer
dues esplèndides afirmacions de
sentiment autonòmic i d'adhesib a
la República. Els partits repub:icano han de recolzar-nos en una
qüestió de justicia que plantegem;
els partits de dreta no gosaran °posar-se a tot ço que sigui proposat
en defensa de l'exportad& I en el
moment actual bi ha apremis concrets i oportunitats propicies que
no han de desaprofitar-se.
Avui ens referirem, concretament,
a Nord-America. La situad() d'Espanra, davant dels Estats Units, en
el; corrents contingenta/s, ens
francament favorable. La diferencia en contra la nostra balança comercial és de zoo.000.000 de pestetes or, pel cap bala. I quan ha vingut el moment d'aixecar la prohibicib alcohòlica, les entrades de
vins espanyols s'han contingentat
en 395.000 galons, incloent-hi vins
de totes classes: total res o quasi
7t5. dintre les nostres grans possiEitats. Entenent-ho així. la "Federación de los Criadores Exportadores de Vinos de España" ha presentar al Govern una amplissima i
documentada exposició propugnant
per un conveni o arranjament provisional urgent, que segons sembla
ofereix Nord-Amèrica, per tal d'iniciar el proper mes de mere l'estudi
d'un Tractat permanent. La Cambra Oficial Espanyola de Comerç,
de Nora York, amb assistència del
cònsol general d'Espanya, es reuni
el dia lo del mes que som j tramete un extens cablegrama al ministre d'Indústria i Coi:itere, fent-li
veme les circumstancies favorables
per tal de poder negociar una major entrada de vins espanyols, molt
apreciats per altra v.:e en aquell
mercat. Una de les causes que sem1a que estimulen els exportadora
de vi és el tracte donat a Itàlia, que
abans de la prohibició exportava
1.009.000 d'hectolitres i que ara minorará aqueixa xifra.
Repetim que la nostra situació
davant de Nord-America és inunillorable. Les /100 desenes parts del
cot6 que COnbum la indústria catalana e americà. capitol que per ell
scl importa cada exercici més de
.;en000.000 de pessetes; NordAmérica ens envia cada any, coas
a mínimum, uns 15.000 automòbils
i camions, muntats o sense muntar;
ens tramet maquinaria, productes

i

manufacturats, productes químico...

Cal repetir-ho: io.00n.000 de pessetes de diferencia al seu favor. Bé
pot fer-nos alguna concessió. Però
per tal daccinseguir-la cal treballarho, actuar de manera decidida.
Els Estats Units poden ésser,
coas ja. ho havien estat, un bon
client per als nostres vins. I peaseas que tot el Camp de Tarragona,
i la Celara de Barhara, i el Penedes ,
i el Priorat. i bona part de l'Empordii i del Vallès, són productora

de vins ben estimats, alguns, cono
els del Priorat, quasi inigualable.
Pensen que Tarragona, Rem, Vilafranca. Vendrell, Valls, Sant Sadurni, Martorell i la mateixa Barcelona, han este, encara ho són,
perú cal que recuperin totalment les
seves passades activitats, centres de
primer ordre per a l'exportad() de
vins. Cal tenir present que NordAmérica és un bon consumidor
d'olis d'oliva. en la producció i exportació dels quals ocupa Catalunya el segon bloc d'Espanya: 49. 000
quilos per la Duana de Barcelona
i iSocioo quilos per la de Tarragona, {oren exportats alli, encara,
el darrer mes de setembre. No oblidem que el dit poble és un dels
millors consumidors d'avellana, fruit
del qual Catalunya és un deis primero paisos productors, com també
d'altres fruits seca. I també els enviem algunes classes de teixits, uns

de cotosos seus i altres de Jumel...
Resumim. Nord-Amèrica és un

Ileam Poomleox

fliberit
'• cAT

SOLER I TONA 8.88

bon mercar per a nosaltres i pot
esdevenix més important si a
temps sabem millorar les nostres
condicione de comerç. Els nostres
representants al Parlament espanyol
poden fer-hi molt. Que no desaprofilm/1 l 'ocasió de demostrar com els
preocupen'. els problemes de •l'economia i de la terra, de cata a la
realitat.
PERE CASALS

Finlandia, /6 per zoo.
Romania, 6' 5 o per too.
Bulgaria, 730 per too.
Turquia. 5 Pesseel•
Portuguesos: 034 pessetes.
Canadá, 7 pessetes.

anterior boira

35.0055.25
460 49-00 -0.10
25.25 -1.513
24.00
'106.50 107.25 -0.75
58.50 - 58.50
041.00 bat.25 -0.23
4915 49-75 +010
Colonial
14.50. 15.00 -0.30
Platea
Aigies - 16o.as 162.co
211.00 2r1.00
Ford
5.60 -0.15
Petrolis
5-45

Nords
Alitants
Transversal
Gas E.
M. Rif
Explotan

Brasilers, 0 . 50 pessetes.
Colombiano. 4 pessetes.
Peruans, 1450 pessetes.
Venezuela. 125 ressetes.
Japonesos, 2 pessetes.
Argelino: 4730 per zoo.
Egipte: 38 pessetes.
Filipines, 3 pestetes.

BORSA AL COMPTAT
Els rotlIes al comptat presenten aspeete molt millorat, tant 5 e4 que ia
referència al negoci desenvolu pat, el
qual acusa evident augment, com els
canvis, que donen mostees d'una reacció general. Davant acuesta tamice,
no es pot negar que la coolianca cmmenea a fer acte de presincia per
aquest sector, i és probable q ue Per
ara es mantingui aquesta tendencia.
El rotlle d'Electa Público no es
ven gaire actiu en operar, però Presenta bona disposició en canvis i hom

ADVERTIMENT
Advertim a les portones 4 les
mulla Interessi la ptibliead6
mediata de les notes que ens envien que els originals han de di-

a precia en la mejor part d'emissions,
i en particular lea dels Interior i

helor, avances d'un quart a mig enter,
Obligaciones --Tresoreria Generalitat
repeteixen a loo entero.
El grup d'Aluntaments ruante un
volum bastant apreciable i prossegueixen ferms en Hora cotitzacions, apeeciant-se millores en bon nombre d'emissions que caceen d'un a dos en1917, 58.00 (+zoo);
tel-O, tOm

rigir-se tots a la Redacció, Corte
Catalanes, 58g, Lee pis, abans
de les nou del vespre. Els que

ens arribin mis tard d'acuesta
hora o vagin adreçats a la
imprernta del diari: Barbare,
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gairebé no 1an negad; les Credit Lo-

Editata per cura' del j. Estelrl. eh i C. Riba
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LIARERIA CATALONIA
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cal, tele actives, queden a posicions
sostingudes. Es de notar la minora assolida per les 5 1/2 per loo-opio la
uns quants dies que no illayien oye-

rat-a 104.00 (+3.00).
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Sortides; Cap a Casablanca,
a les 755, amb 1 passatger;
cap a Marsella, a les 14'31, sense passatgers; cap a Tolosa, a
les 1433, amb 2 pas'satgers.

Dia 18 de geber de 1934

COTONS
ware

amb 2 passatgers.

gte.-Francfort 251 m.
s'ea de cambra de Beethoven.

TUNO

•
1.1MM, E... 10000. - Trape les 1811M.
P., 7570 - Antela. L. 00$. 8114,11. ,•••• 1110 armero, L.,
gemirle,
405. - otonievetes. L, /300.

5

1 00.-Praga, 470 in. "Ohoron", Ópera de Vranicky.
10'30.- Torre LIffel, 1.4 45
metres. Concert de sinfines.
19'40.--Huizen, 301 in. Velliada nacional.
20'00.- Brussellet francesa,
483 m. Simfonia Júpiter. de
Mozart.
R0'00.---Loipzio, 382 m. Simfonia núm. 3, de Beethoven.
20'00.-5111ä, 368 m. Concert
simfbnie: obres d'Erneet Bloch.
20'30 • -Bordeus, 278 m. Concert simfònic: Wagner, Franck
2 Dellbes.
R0'30. -Brusseltee francesa,
483 M. Obres de Guillem Lekeu.
20'30 • -•Ille, 47 tu. Concert
varia( de cont i solistes.
2010.-Marsella, 400 metres.
Concert sinifilinic: Obres de
Beethoven, Liszt, Albeniz i Turina.
20'30• - Parta ' P. T. T., 43f
metres. "Isolina", ópera de
Messager.
20'45. - Radio Paria, 1.7 9 6
metres. Peces radiofòniques.
21'10. - Londres, 342 m.
INIdland regional, 391 M. Gran
concert de música de cambra:
Hindemith, Mozart 1 Schubert.
2115.-Preslau, 315 in. Sonates per a piano, de Beethoven.

CORTO C.475145E8. lila

A.

VAIXELLS ENTRAT

Vapor espanyoi V. La Roda",
amb cärrega general 1 passatgers, de Ceuta; vapor espanyol
"Ampurdän", amb carrega general, de Roses; vapor espanyol
"Roberto R.", amb derrame general i passatgers, de halaga;
vapor espanyol "Naveraar", amb
cärrega general, de Gbnova; vapor espanyol "Cabo
amb cärrega general, de Bilbao;
vapor espanyol "Ciudad ¡le Palma", amb càrrega general I 105
passatgers, de Palma; vapor
espanyol "Ciudad de Valencia%
amb cärrega general i 130 parg.,
satgers, de Valencia.
VAIXELLS DESPATXATII
Vapor espanyol "Ciudad c%
Palma", amb cärrega genera!,
cap a Palma; vapor. espany01
"Ciudad de Valencia", amb càrrega general, cap a Valencia;
vapor espanyol "Navemar", amb
càrrega general, cap a Nova
York; vapor espanyol »Cabo
Espartel", amb cärrega general,
cap a Bilbao; vapor normen
"Davanger", en llast, cap a
Curaçao; vapor italiä 'Catalani", amb càrrega general, cap
a Genova; vapor angles "City
of York", amb clirrega general,
cap a Liverpool; vapor noruec
"Rangvald Jan", amb càrrega
general, cap a Valencia.
SERVEIS DE LA COMPANTIA
AEROPOSTAL i
Arribades; De Tolosa, a les
730, amb 1 passatger; de Marsella, a les 7'51, sense passalgers; de Casablanca, a les 14'25,

Programes europeos
idea.« 17

GAI FRIES LAIETANES
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lluny de refer-se, cada vegada es mostra mis passiu i deprimit.
Ea acuesta jornada que constaten; les,
rendes registren una nora depressió
q ue les situen a nivells poc favorables:
Cedules Argent:nes es laxen a 3125
(--o25); isny alliberada 4 per 100,
74 .0 5 (-043); 1918 4 Per 100. 7160,
(--oao); alliberada 4 1/2 Per 000 ,
3o.55) (-0.20); Banca de Franca,
111.25 (--o.ao). L'especulació, en
aquesta sessió simpa dona mostres de
sosteniment, i c0111 es comprova pels
s ettnents canvis la davallada i5 ben
paleta: Rio Tinto, 1615 (-33); Royal Dutch, 07820 (-38o); Suez,
10755 (+30); Kuhimans, 613 (-5);
Wagens Lits, 97. 00 (-L50); Mimelona Traction, 716 (-2o).

vis. Es de notar les següents modificacions : de les Nords, les 2.• sine,
que remunten a 38.25 (4-1.0o); Osca,
67.0 o (+Leo), i Segdvia, que despeé,
de reaccionar en la afasia anterior,
en aquesta jornada cotitzen 51.00
0 ); de les Ahusan, només és
(-30
de remarcar la minora deis Ciudad
Real, 81.00 (+raro).
El sector d'elictrics, aigües i industrials, bastant mi, actiu que en
jornades precedents, queda aixi mateix
mis ben sostingut que en aquelles, i
hom aprecia bon nombre d'avanços entorn d'un quart d'enter , i de Mis importància Enengia Eléctrica 6 per roo,
96.25 (4-1.00); Bons Energia (0/60),
104. 00 (+1.25), i Re g s Llevant, etniasin zo28, 7o.0 (+2. 50).
De les accions nomes es de reinarcar la represa de les Transmediterrania, a 138.00 (+zoo),
BORSA DE PARIS
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La tanta anterior deis • Transversal
Es del dia zo del mes que som, i del
dia 16 la corresponent als Petra,.

Alfons: 233 per mo.
Unces: 233 per zoo.
4 1 2 duros: 233 per zoo
duro: it'65 pessetes.
Isabel: 234 per zoo.
Francs: 233 per . zoo.
Lliures: 5875 pessetes.
tes.
Dòlars: 1205 pessetes.
1175 peasetes.

*calmare

tom (deseas),.
.<44• dcna
B
19e6, 74.00 (+tos); tileamplu-sgro,
74-00 (+Lee), 1 Bona Reforma, 62.yj

•

0

Amb regular concurrencia se
celebra la sessió d • ahir; les
vendes, però, bastant limitades.
Wats: NO sofreixen cap modificació al que hem vingut informant, les compres es porten a cap amb dificultat. Els
preus segueixen ferms igualment.
El poc que es portà a terme
va ésser: Ortigosa, a 5350 pessetes, i Roa, a 52, posat en vagó
origen.
Farinosa: La cotització es aixi
mateix sostinguda, i crelem que
tan aviat com es decreti el preu
nou per al pa assoliran una
mica més de fermesa. •
Pospones: Malgrat que la
demanda és quelcom limitada,
els preus segueixen sense modificació, i com que les ofertes,
en particular les classes fines,
no abunden gaire, és possible
que segueixin sostenint-se.
Ilongotos 1 cigrons: Notem
més oferiment que dies enrera

Dia 18 Tanca Alfa o

Valoro

Argentins, ago pessetea.
Uruguais. 325 pernees.

MERCAT JE LLOTJA

VALON

"'

L'arde« tontrattadora del sector
d'espeddeci6 popote Debiera minva
en les darreres 8418110118, en perjudici
lides.
dels carevis, que dama madres de
poca ostabilitat. Veiem, dones, quo la
irregularit•t que heen aprecie en leo
Nota de la Cambra de
remitas tt dintant pauta he tingut continuitat en les següents, co
Comen britimiea
que ve a demostrar-nos que eh pro--ritpall
Per les nombroses consultes que es atunes que litem respecte al
bens
reben, la Cambra de Comerç Británi- olitt.e seguirla aguad sector, qua
vingut comentant en informacions
ca assabenta que la rebaixa recent=as obtinguda en els drets de Dua- teriors, han tima ima cOMpleta conrenos aplicable als automòbil procedents firmació. Després de l'accentuada
presa que es 74,1801 a fi d'any i les
de la Gran Bretanya és retrospectiva,
hartes osciHacions eonstatades en els
is a partir del primer d'octubre de
primera dies, del mes actual, forçosa1933.
ment s'havia de pause iii periode de
passivitat 1 estanearnent que situés el
mercas a nivells Miedosa ala aconseguit s amb tanta rapidesa. Es possible
que acuesta sitia:14 es mantingui durant alguns dies, i un cop s'hagin harmonitza les positionS, avui dia des,BITLLETS
1 1 centradas per la torta empenta emFrancesos: 4755 Per zoo.
presa, el mercat tornarä a començar
Anglesos: 3725 pessetes.
un periode de normalitat, que el situaItalians: 6310 per zoo.
ra a nivells mis optimistes.
Belgues: 33'75 per roo.
El radie carril«, tot i no veure's
Suissos: 234'50 per roo.
gaire animas, ha realitzat un bon nomEstats Units: 757 pessetes.
bre de compra-venda; no aixi la resAlemanya (Reichsmark): 2'88 pta. ta dei mercat que iba vist molt des.
3o
pessetea.
Austria (sxilling), 1
animas. Pel que respecta als canela,
Txecoslovàquia, 34 per 100.
el detall que donem a continuació is
Holandeses: 480 pessetes.
prou eloqüent, i marca el nivell d'aGrecia, 6 . 50 per lo°.
quest sector.
Suecia: Vez pessetes.
Tanca finada pei Mercar Lliure de
pessetes.
Noruega:
Valora en la reunió de Borsa:
Dinamarca: 1'66 pessetes.

SORSA DE BARCELONA AL COMPTAT 1 A TERME IMA
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reitAll TRABE DEL LICEO'
Larer LYNTON
a los 10, "Falalotr, de "Pa,
Denla, darrera representa ció cc 'eme. ' MI,
lastra" presse; en sesee) de p1111
TARE 1 ~LOA, pele relebies
tinte
augneent Ele ores
Ihmehey, IlleaelL Platee, beane, *lobee.
"VUELO NOCTURNO"
Deälr- threotor, Anappettalbueees oeu•
per lobs I Lene Barry/pere. Ciara
Menee. larda, darrera de amurro,
feble. Releo He" eras Lo,.
pela celebres Maria Igepineil, • Läßere, ViRobert Mall tgotnery . PrOduceld *ea
vlani. Minarla 1. 4 de LA 11011111111. Di•
HM 001dWTe MI«. DI gerele: Clu
Ameres. temed mena de POOP letai I
mime armen. Es desoletzen loca*
abottament a lardes: TANISHAUBER
lltani amb tres diez d'intleMetel.
emsemegmensmommalffliiimmtrade

ROMEA

TEATRE

•

M'altea 11111111 . :. n + '1
ruda, a les 5: EL DIVINO IMPACIEN„TI. :Vil. a un duart di represeola3l4
Ca organitzada Per Pleg a Plano:al
El. DIVINO IIIIPACIENT11 t conferencia
per .l'aulor. Jeteep ESA ~art. Duotal, iota el; D'Oliste per a la represen- /hin de gata./ Deml, tarda nit. I Illumenp.. a les a30, • les 6 la les 10'15:

Aval, larda, de 4 a 8; fu_O has 10:
Oren bit de Prensista tul es la cerned% mostee!

amb Paul Horbiger
Ea despatza per a la sess10 numerado

EL DIVINO IMPACIENTE

Avul, divendrea, nit, a loa quarte
' ‘fefeml echar
asheerEIGOI 1
ffllat .

TEATItt NOVETATS

Tarda, a les 5; nit. a un guiri d'I i .

SALO VICTORIA

ti täs tatieidab e

delinee. NO I Mil. • ?Afea VIM1111
Aval, divendres, tarda, a lea 411 I MI; •
dos unirte de dan:
EL DOCTOR z., d'halaga antmals

del ateraLellós I sensacional
espectacle

U posada del
Caballito Ba co

DE PURA SANGRE

per Clara Gable, Ernest Torrente
Hadge Enana

reza cilla 0 101 Europa
artistas: Mame Aliaga, N.U.
•
ANA” Ti.. Folgar, &esquite Valle,
E. Cuevas, 20 ¡pela vieneses, 20;
?nepe de theleice, Doeber. N811.
" bailare», 30; Co,'.; 190 Pele
genes so momia. 190. Nodrida or
(rutilara. Moderzatats eseenlques
EMonaN • at«. p rol e elors 1 me
eanIca moderna; 100 vesills de
Vuele 1 Fleten, de Berlin; netorals I tirarlas del proressor Sien.
,Demi, larda I n11:

LA CALLE 42

warner lauter I Bebe Daniels.
14 primeres figures, 200 41r1s.
Un superespectaele. Marea presentac10.
Pmo.: Especial, 080, Preferencia, 1 pta.
per

LLUIS GALVE
I O« sanarlos

grandiosos programe/
Tarda, a dos cluarls de 4:

11 M1/11 IR CIIILLITO 11/110
A les sis . I iat. a un quart
LA POSADA DEI, CABALLITO

BLANCO

~BRAMA MONSTRE
Do. grane Callad. Parlo
Tarda. de 4 a 8, ileSsló Continua:
EL REY DE LOS HOTELES, Una
t'alesna& comedia musical Interpretada Pal JOYO taiant que ha canquistet el cot de les dones de Parho emite Derry, la deliciosa Ingenua Mmene timen 1 Veteen alegre
actor de caràcter Desame.
EI. ORDENANZA, adaptaeld d'un a
novela del remes autor trances
Doy de Maupassant, interpretada
per Peumielda actrlu IleresIM
Cltantal, lean Worms I Fernandel.
Nit: "El Rey de los Hoteles" es
projecta a les 10 en punt, I "El
ordenanza" a les 1105.
Avis: Donada la Importancia del
programa preguem al públic la

TEATRE BARCELONA

'1111.

tarda, a un miar:
de III:

divendres,

•

LA MALA LEY.

n
XII. a dos [Inerte d'II: ,larrer co'
cert de danses 1 comlat de

Antón'. Mema
ARGENTINA
Dama. diesel:de, larda: El. 01110
Anea. Nit: FELIPE DERILlaY

TIVOLI
tarda I 10 'lit: "MI debilidad" (P roAMOS PDX). 1,111so Harvey. DIbtozos,
Noticiar' 1 Revista
111 Oil: "millo en el Cairo", Renal°

Muller
CA•ITOL
4 larda I 0 3 3 n11: "Dos buenos came-i
rada.", Fas! Herther. "El mancebo del
bolira". Florelle

Bloudell

88, P. L'he, 88 • Uf.

Tris, SIN

RalmU. Catlfa, Dibuloos I COrnica
8XCCLSION
4 tarda I 910 n11: "Tres vides de mu
jer", loan Blondell. "Unciere y Cla".
Rainnl, Califa, Noticiar' I Cellulolde
ranel

fine

Sorra. rie
.ang •rsae

EXPOSICIO DEL NU
OrganItiada pel Clrcol Arttatle
Sensacional esdeveniment d'uf

aus

1

Mobles

11(101(13110

Medicina Vegetal".
feos
Cure
Ciutat
Provincia

•11114 • •

Uer trwmat Ca
Soda Si. Cera 1,
res!) en

erre

I • er trasIteder vol recoideu CASA CANInnea. fundada en 1887, autesoneueta3es a le y« ollem de la tau«. I par
carretera a 0110 otee. km.
SORREL, 132
Telèfon 210 1 4

PUBLICACIONES CRISCI„
coto
m'usen, rilzaleln cinc pesBeles en 'libres

Tenerife

FABRICANTS
I COMERCIANTS

,I . .

COMPRES

a

tota mena de entres

-•

BOHEMIA 1 PEDRO

d'ahiló I saldo

Unía Calgäll

Condena 343 tarda: "Gloria", Atlante
Helm. "Nadando en seco", loe E. brown.
"20.000 ellos en Sine Smog", en espanyol.

CALORIFERS de GOMA
Fabricada eme lada

Villarroel, 4 1 , principal

ChmIca

•it

Per deu rt.pons
Apartado 228 -

.

Alarma. ROnda

Servlu-voe enviarme GRATuITAN1ENT 1 BENSE coairAoseiti
el butlletl mensual "Lo que dicen loe curados" 1 el libre -1.4
,

DARRERA SETMANA

CEBQUEU PIS?

N ON UN
Continua 345 tarda: "Chico o chica"
Carmen Bonl. "El relicario", en capanyol. Cómica, »ulula I Canta
ROYAL
Continua 315 tarda: "Chico o chica".
Carmen Baal. "El relicario", en espanyol.
Dlbulzos 1 NOliclarl

els rurata"

l'eficacia crup/set meravel/Zes metede vegetal De/nihil y. pero enadant aquest anuncl en sobre obert ara, sellen de dos céntima

. Super Director ele Lobcratorts Boten/es
de la IIniverettat. número 8 Barcelona.

Ms.

viste t111 a Me quarta de 2 I de 8 a 8,

dreeemw~mowimm

rOMPAN A TRASMEDITER2ANFA
-.Nonti.): Pasarte de la distemia.. 14 — BARCELONA: Vis 'mesana,
LIRIO Ram pa De ORAN LUXE EARCELONA-CADIZ-CAgiARim
..andes seintanals els Masa:mes. a les 18 Efectuaran el semi, les moto Mi
-CIUDAD ea SEVILLA" t "VILLA OIL MADRID.
•
LOSA RAPoDA OS GRAN LUXE SARCELONA-PALSA le MALLORCA
a/reunes rada di. (merme CO diumenges). de Barce lona 1 Palma, a lea II
Imita, per les mOtOUldis
.CIUDAD OS BARCELONA . ' 1 . CIUDAD A PALMA"
CIA, ALACO'« 5 PALMA
MOMIO REGULARE ENTRE TARRAMITIA,
MALLORCA. BARCELONA-1R« 1 IIIIRCELONA-EIVIS«
LINK CONaliCIAL 431B ESCALES A Ros ELS InMVIS Ult Lt IIILDIfERRANIL
NI.1111.1 D'AillICA I e:A/CARIES. — Someta auinrettaia ae Barcelona da 01105
LIMA LL IENC1A1 BILBAO CADIZ CANAPIES. AMO ESCALA A TOÍS
elzItTS uEL Nt,liD D'ESPANT S . — SortIdep nulazenals de Buba° eh cuota
EATHE ESPANTA I TERRITiMill VE LA aLl
RAPIn it
ESFANTOLA iFENNA N Do PO.). Sortldes el dia 15 de cada mes, arta/ escales a
Vatenets. 00. ant l(acuitativa). Cartagena (facultativa), Calla Las PM«,
Santa Crua de Tenerife RIO de Oro (faculta:lea), Nonrövis o Freetown (faculta.
Ova), llanta Isabel de Peinando
Pol,
i ulta
oo. 11pe
atala
l0110

111011111111A, entre Montaner 1 *remo
ORAN BALA 1111CIOEY. dibulios. LA
VOLTA Al. MON EN SO sentrre,
documental («amen' a la larda).

CHARLO? MARINERO, per Charles
Chaplin. EL RETADOR, per Caerme
Bancroft. 80.000 A/108 EN SINO
SINO, per Spencer Trae 1 Bette
Da Vis

COMIC

Palay de la Revista
Mol. larda, a tes 5. gran Manee ; 1111,
a un (mar! 011: la meravellosa revista

"CAUTXU CATALA"
Corta Catalanes, 515

¡CON EL PELO SUELTO!
Triomf de Mecha Doblado, Lola Cabello
I Iota le companyht Gran presentad()

CINEMA

Ronda de Sant Pere, Z2

PARIS

Pasatig de Gricia, 127

Tarda, 430; eh, 015: Melote.
EL LIBADO DE LA ESTEPA. Gran
din dala dibullOs en colora de
Welt Diem NOCHEBUENA. Triomf
de Sllvya Sidney I Dan, ()riel en
VIAOMMI amb Marles Regales. Es despatza a la taquilla per a la sessió numerada de
diumenge, tarda, a les 6.
Diumenge, matInel 1010.
SI YO TUVIERA UN IML.LON 1 EL

Gran Teatre Espanyol
Cempanyla de JOSEP SANTPERIE

actora 1 dlreriort:
4. InDLLA A. ARTIAIIM
dlvendres. larda, a les clac
[atrasa I butaca, 1 pomo«
ILS PLORS DE PESOL
-- 11111, a les den: 'Salt granelas
PrIfiers

1 1110

Detalle: Dr. Real, Plaga Catalunya, 3, ter, 1.', de 8 a 7.

de Cent, 2 17 • Tebeo 801118
Aval, magnIfic I varlat programa:
lo HOMBRE TERRIBLE, cómica

'Olympia
KitSFIKIS
CIRC EQÜESTRE

Recorred tot seria a les

PASTILLES n'AA
Calmar inslantardament l'oprimid de pit
Facilitan l'expectoració

REVISTA SONORA
La gran produechl en eapanyol
UNA IMIMER PERSEOUIDA
par Wynne Ildbeen I Pat elIerleR
NOTAS TAURINAS, en espanyol
11111U1X011 «N TECIIRCOLOR
La producid N. G. *

Corregelzen
deis Bronquio
Aumentan la resistencia dels Pulmons

per John GlIbert I Rente Adore.

no descuideu l'ajuda eßcaç de les

ELS QUE TINGUEU LA GRIPPE

EL GRAN DESFILE

deserta sortMa del
dense rival arnsla
10:

ELS QUE
TENIU LA GRIP

Noviseim traotament del Olin-

oer practica', a l'Hospital de la
Carnet de Berlin. Aplicable espeolalment en els Obncers Inoperables 1 quan la Oirurgla,
Nalga X I Radium no han guarlt.

CINEMA

SPLENDID

Es despatza a tots els Centres
de Locatinne

"PLUS ULTRA" u "LIGIAZPI.
Lose «PIDA REGULAR ENTRE BARCELONA 5 VALENCIA
Sonides de Barcelona HP mune I dijons. a les 30 boree
"CIUDAD ea VALENCIA"
Peso tr• muerta: V 30 pta.. lannalli
t toruca . pesa. era%
QUINZENAL MEDITIRRANIA-CANTAIMICA
amb peral 8 lote ele porte de la Peonan/la, Sortides de Baremo& sia thmerre
ALACANT • ORAN • MELILLA • 111111
L1N/A REFUTAR ENTRE BARCELONA
ALHUCEMAS • CEUTA 1 VICE•VERSA
Cerillos de Barcriona cada dlumenge, a lea e bofes; d'Alacant eso 0011:11
d'Oran ele dtmeeree, d'Oran up a Macan' ele airar t e u d'Alacant clip e
Barcelona ele ~eres,
torvos elf- entre Memos 1 IMIllm — Siervas .1Igeg lree-Ceuta. Pues surtlars
carta ala des de cada pon — Servil Algeelne-Tariger. fil101. — Sirve' blititmanal
almerns•Iletliat Israel regular Cidlz-Larrsli. Servil setma gg l Illsreelena-Cartarm
Deleiten% de la Compan yle e tole ele Porte

CANCEIt

TENIENTE DE LOS ~OS

;IfAPAYERT

VERITABLES VALDA

amb in seva Incomparable Revista Valsterne" amb ele seas 111.11putencs, les
seves . vedettee, etc. PIAMOS es
al mb; XASFIfte no s'lSseUbl a finge. Tole -,'asaemblen •: NASPIE18. Teatro?... Clec?... Illeeleta?... Tot , iot alzó
ntOlt mes be de presentar l'empresa
de l'Otympla aula, tu tOrmula moderna
daseeetacle tweeleratt, funde exprés!
Cada número- a la sera hora. yeso
Pheraeir A les 10: Simfonia; a les 1003:
THE matota_k /orca denlal; a les
1011 - BILL IN.ING; "rodeo" americà;
I les 1001: LES MIMOS, trapezis escale; . 9 lee 1015, LES • SYNRE, oHmpies Mastica; a les 1013: TNE ILLIETIL
perzisles; a lea 1011: IN1111124111CSLL011,

qu'es venen solsament
en CAIXES
portant el non

C1N E RAMBLAS
Rambla Centro, OS I Be -Tf. 119812

COROCA. REVISTA,

ls dermatieless ikonseilen
E emplear les cremes o pastee per •

SALLIPOLL per Fa)' Complon

liTTERFLY

MADAME

una gran creed.? de Eyhtla Steley,
en espanyol
Cesen] continua)

&Editar. anab preferència al salsb i lotes
(veis «Manual Je
lea LIOSO aalloao,e,
Costu‘rinzi-i. j e Saareld. traclueei6

reemerweremerrnemeerrererererreelerfflerier•
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de Parle
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