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BARCELONA

temptativa revolueienttiMfertugal

¿DE QUIN PARLAMENT Una nola del Ooventeehill
S'HAURIA DE RETIRAR? que el moviment está reprimit
L'escrutini celebras dijous davant

la Junta Municipal del Cens dona-

va 163.776 vots a la candidatura de
la coalicie, d'esquerres, amb un
totai de 324.33s votants. Les esguerras. doncs. a Barcelona han
obtingut majoria absoluta perquè la
suma dels seus sufragis passa del
cinquanta per cent dels vots emesos; és a dir, que la llista de la
coalició guanyava la meitat més
dels vots; per tant, la legitimitat
de la representació esquerrana a
l'Ajuntament de Barcelona no solament és indiscutible des del punt
de vista legal, sinó que satisfà totes
les exigincies de la doctrina democritica.
La Ilei que regia les eleecions
legislatives del 19 de novembre disposara que per donar per definitivament evacuada la consulta popular calia, si mis no, que un dels
candidats obtinguis el yo per cent
deis vots emesos pel cena de la
cintat o de la circumscripció, i si
no es produia aquest quórum, calla
procedir a una segona votació. La
Lliga, per evitar-la, va fer votar el
aenyor Companys, que figurava en
la candidatura de l'Esquerra de Catalunya, per una pan dels seus electora, que es van veure obligats a
donar el vot a un adversari, contrariant la seva consciencia d'homes
de dreta. Griscies a aquesta maniobra que feia avortar el segon torn,
el senyor Companys, a desgrat sen,
va aconseguir el quórum necessari
perque la Lliga, que només sumara un promedi de 129.000 vots,
pomada adjudicar-se la majoria de
Beles. El seu promedi no representara ni el 33 per cent del total dels
sufragis emesos a Barcelona; no
obstant s'incauta de la majoria de
la representació parlamentaria catalana. Si la hei llagues estat l'expressió d'un criteri majoritari simplista, la injusticia d'aquest resultat
hauria estat igualrnent flagrant, pero e:5 que sen beneficiaren s'haurien pogut fortificar en la legalitat
estricta, i la seva posició hauria
estlevingut inexpugnable en tots
Sentits. La Bel, per& cercava un
proporcionalisme que podriem dir
de segon grau a través de possibles
i.probables coalicions per una banda i raltra, fine haurien Iluitat
segon torn. La Lliga, que volia
guanyar fos com fos, va frustrar
aquest intent de proporcionalisme
recorrent a un ardit que el legislador • no va prohibir taxativament
pesque es refià que ningú no cometria . un mancament tan greu a
l'etica política com és votar un
adversari a gratcient. Cal tenir ben
present que la Lliga bou rúnic
partit que no va fer honor al
marge de rectitud i de sensibilitat
política i ciutadana que el legislador ticitament r5coneixia als dirigents del cos electoral hispànic.
Per abre) el que la Lliga ha fet
amb la representació parlamentäria
de Barcelona is una veritable usurpació.
Contra aquesta usurpació s'ha aleas compacte mis del cinquanta
per cent dels votants barcelonins,
i la sera actitud ha estar tan eloqüent que el senyor Valles i Pujals, que representava la Lliga en
l'acre de l'escrutini general, no
impugna els resultats, i es limita a
una protesta discreta, formularia,
amb motiu d'alguns episodis produfts en el curs de relecciO, episodis que en cap sentit no podien
reduir la diferencia de 29.000 vots
que l'escrutini donava a favor de
la coalició sobre el total obtingut
per la Lliga i els carlins coaligats.

Sis

El ces is, perú, que ni l'actitud
del senyor Cambó ni la deis comentanates de les dretes derrotades
concorden amb la discreció del
representan! de la Lliga en lacte
solemne de l'escrutini general. ¿Que
rolen dir, dones, la cridòria, les
amenaces, que els órgans de les
dretes han proferit aquests dies si
les instruccions donades al seu representant e-en tan distintes? ¡Per
què han callar quan era l'hora de
protestar amb eficacia legal? Es
que si de cara al públic aquests desfogaments demagògics no comprometen i serveixen per anar passant Festona, davant dels tribunals
posen en ridicul els que pretenen
treure'n partit per a disfressar la
realitat inexorable dels fets.
La Lliga ti el vici de jugar
aquests dobles jocs, i per ano!)
mentre el seu representant es osantenia correcte i es conformava amb
els resultats de l'escrutini ella es
reunia per comminar el Govern de
la Generalitat a obeir-la, sota ramenaea de retirar-se del Parlament
de Catalunya. Sabeos el desencfs
que obscureix el front dels addictes
de la Lliga i comprenem les dificultats que aquest estat d'esperit
ha creat als capdavanters de rorganització, responsables de les iniciatives i de les estratagemes electorals;
ho comprenem, i ens expliquem
que el senyor Camb6 fluctui i vagi
a la deriva dels corrents contradictoris que agiten el seu partit.
Per?, si ens fem canee de la situació comprometa en que es troben
els directors de la Lliga, no veiem
amb que poden justificar una amenaça que no pot conduir a res, perquè de sobres saben com acaben
les retirades parlarnentäries: amb
la humiliació o amb un grotesc ben
trist.
La Lliga no s'estava de dir, i
tothom se la creia, perqui realment
parlava amb el cor a la må, que
si guanyava les eleccions municipala la dissoluciii del Parlament
catall era fatal. No anunciara qué
faria si era derrotada, perque amb
l'engrescament gratuit que la posseia Ii semblava un impossible metafísico I no obstant ja ha pogut
veure que derrotar-la era la cosa
mis senzilla del món. La victòria de diumenge passat evidentment rhauria redimida de la caiguda
del 19 de novembre, i hauria legitimat aquella usurpació política;
pese, si e; triomf Ii hauria fet aquest
bé ¿quin dany Ii lumia de causar
lägirament la derrota?
El piet era saber si la majoria
de llocs que té al Parlament de la
República li correspon o no: les
eleccions municipals, confiant els
interessos de la ciutat a un Ajuntament d'esquerres, han demostrat
que no li pertocava pel novembre
ni Ii pertoca am. En canvi anuncia
la seva retirada del Parlament ca tali, la representació al qual mai
no li ha disputat ningú, i no diu
tes de la seva representació parlamentaria que la majoria dels votants barcelonins ii contesten. La
Lliga continua equivocant-se. i pren
un Parlament per altre. Ella tara
el que creurà aportó, pern la seva
permanencia al Parlament català
no implica cap contrasentit ni cap
usurpació de !loes: en canvi, la
permanencia al Parlament de la
República en aquestes condicions
ha d'isser-li ben poc confortable.
Retirada per retirada, seria mes
lógica la de Madrid que la del Palau de la Ciutadella.

dies després
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Äl Nord, el moviment tingué gran Importancia
Lisboa, 19. — El Govern ha publicar una extensa nota oficiosa relacionada amb la intentona revolucionäria.
La nota diu, entre altres coses:
"Havent sabut el Govern que s'intentase per a la matinada del 17 al
18 de l'actual un moviment obrer de
tipus extremista, adoptä totes lee mesures que recomanava la situació.
La guàrdia republicana i forres de
poliria form situades als noca estratègics. per tal d'impedir tot movirnent.

"Per les restenyes deis diaria' el
pais té noticia de l'ocorregut en les
darreres 14 llores. Es ficil d'imaginar
qui hauria ocorregut si el Gonete.
que estava molt ben informat dels preparatius revolucionaris,,no hagués ores
les mesure que renereineet les circumstäncies."

La

tralapag_uasa
TEEMNIN, Mea

dependència mercantil

-

A la placa de la Repúbblica es
forma ahir al vespre una petita manifestació amb l'objecte d'anar a lliuAnit passada fou llançada una
rar al conseller de Treball de la Gebomba contra tia tren de viatgers
neralitat, aenyor Barrera, les conclusions aprovades en el miting de la
dependencia mercantil del passat dijous a la nit.
L'autoritat havia pres grans precauciona a l'objecte d'evitar que es
formé, la dita manifestació, pita que
no estava autoritzada.
Les cinc-centes persones que havien acudit a la dita placa es dedicaren a passejar per allí en forma
de &col, fins que el cap de la torça que hi havia destacada donà ordre de carrega, i es buida la plata
amb una gran rapidesa.
Les precaucions duraren fins unes
1 hores mis tard.
Part dels manifestants marearen
rap a la Via Laietana i llançaren
uns ferros contra els aparadors de la
Sabateria Segarra, i els trencaren.
El gerent de la dita casa estigué
Air a la Comissaria General d'OrPúblic per protestar dels fets, i
llega que tancava l'establiment a les
-et en punt, tal coto esta ordenar.
El comissari general, senyor Tos
sias Ramon i Amat, digné als periodistes que s'havia practicar una detenció,
En acabar-se els aldarulls ocorreguts a la plaça de la República
La placa Rocío, de Lisboa, centre vital de la ciutat
amb motiu de la nianifestació, els
periodistes visitaren el President de
A Boabora, Berltn i Chelas es pro- 1 que es dirigia de Lisboa a Ratio.
la Generalitat, i els digné:
La bomba fciu llançada contra la
—Els dependents mercantils han
duiren alguns incidents, i es canviaren
locomotora i en fer explosió l'artetractat de fer una manifestaciS per
trets entre la força pública i petits
grups d'obrers, sane que resultes cap Lacte va prodnir Ileugers deeperfec- -.tal de presentar-me un acords MI! it
tes quvao èisi tfpedhr miteicthiThoh
han estat publicats a la
viCtima.
pogués reprendre el viatge set miquals ja dhe parlas aquest migdia.
La policia s'incautä d'alguna
nuts
després.
La manifestació de referencia ha
ven i bombea ocupats a individus que
La policia va practicar quinze deestat dissolta per la policia obeint
t'oren detinguts.
tencions relacionades amb aquest
ordres meres. No puc tolerar que
Les linies telefemiques estigueren
atemptat.
s'organitzin manifestacions sense
momentániament tallades entre OporA part r atemptat comes contra el permis, les quals, en casos aixi, srmto. Colmbra i Leiria, per la qual cosa
tren Lisboa-Rocio, la nit ha trans- pee dissoltes per la torea púen alguna moments se senti inquietud
corregut en calma en aquesta capital.
blica i detinguts els pertorbadors.
pel que pogues ocórrer al nord del
Les manifestacions es presten a que
La importänola de la
país.
std barregin elements que les aproEls incidents més importants es vaga general 2 2 2
fiten per fer aldarulls, i hom sap
descabdellaren a Marina Gran, on foLa vaga general tan sols ha assocom comencen, pul!, no com acaren trameses forces de l'Exercit en
lit alguna amplitud a Cacilhas, po-: ben. Fina en la concessió d'autoritcamions, amb l'objecte de reduir els
blació situada a la banda esquerra zacions fine un entert restrictiu. persediciosos, la qual cosa es malita&
del riu i algunes localitats circumque el carrer Es de tots els ciutaveines.
sense que hi hagués necessitat que inLes linies telefòniques van arri- dann'
tervingnes la forza armaJa.
Separadament dels manifestants
bar a estar tallades alguns moments,
A Coimbra esclatà una bzsul:a en
han vingut uns comissionats que
ràpidaperú
l'avaria
fou
reparada
un transformador elèctric, la cimas
m'han presentat les bases aHudides.
ment.
queda a les bosques alguns moments.
Els he dit que en tot el que fa refeUns destacaments de la Marina de
A Selves els revoltosos hissaren la
rencia al compliment de les Ileis sereforçat la guàrdia de
han
guerra
ré inexorable. La Bel is igual per a
bandera negra, i llançaren una bomba
l'Arsenal d'Alveite.
contra un tren. sense que resultessin
tothom. Aquell industrial une . no
compleixi sera sancionas pel sol fet
Tranqui gltat a provinvictimes.
d'ésser un dinasta que no ha comEn fer-se de dia, la tranquillitat cias
plert la Ilei. sense que el fet de pergairebé era als . :::ta.
Les noticies que es reben de protànyer a una o altra classe social siPosterionnent s aa sabut que dos rindes són satisfactòries i indiquen,
gui cap atenuant ni agravant.
revoltssOS de Marina Gran han reen general, una calma i tranquillitat
Se m'ha comunicat que hi ha hasultat ferits.'
absolutes.
gut algun detingut; aquesta vegada
El Govern es completament amo -de
El ministre de l'Interior ha deseré benivol, però en endavant les
la situació. La temptativa revolucionaclaras que el present moviment, framanifestacions no autoritzades seran
ria ha estat dominada per complet al
cassat abans d'iniciar-se. porfia condissoltes per la torea pública, i els
cap de poques hores d'haver-se iniciar
siderar-se com un moviment sense
detinguts seran objecte de les santorea, objectiu del qual tenAnit alguns cates i restaurants tancions corresponents.
caren abans de llora aco.,:utnada. Els
dia mis aviar a crear un estar d'aAcabé el senyor Companys dient
teatres i cinemes es veieren poc conlarma i terror al país.
' als periodistes que havia rebut una
correguts.
-•
cornissió d'obrers de Gas i ElectriEl ministre de l'Interior ha passat
citat per tal de parlar-li de les dela nit a la central de la policia políla Lliga suportarà una mandes que tenen fetes, i que ibatica i social.
vis posat en contacte amb el conteper faci- ner de Treball, se nyor Barrera, per
La Plaga de Rocio ha estar ocupada durant la nit per importants forres.
tal d'estudiar aquest afer.
litar la compatibilitat
Aquest matí l'aspecte de la plaga era
***
normal. Les forces s'havien retirar.
La Conselleria de Treball i Obres
de Calvo Sobado
A Barreira, torera esquerra del
Públiques de la Generalitat de CataTajo, ha esclatat una bomba que ha
lunya recorda al tomen de Barceferit sis persones. Els autors de l'exMadrid, 19. — Aquesta tarda lia
lona del Rann de l'Alimentad(' el
plosió no han estar detinguts, pesó són
quedat presentada a la mesa de 13
compliment de l'article ts del laude
cercats amb gran interis per la puproposició
inla
següent
Cambra
dictat amb data 31 de desembre
lirla.
cidental, en la qual es demana a
proppassat, que diu alai:
les Corts "Que se sirvan declarar
El President de la República ha de"Queda estaberta la semana de
la satisfacción con que verían que
mama noticies de l'estat dels terna
quaranta-vuit hores per als empleats,
el Gobierno arbitrase con toda urper la bomba de Barreire. Alguna
entenent-se la jornada de treball de
gencia los medios necesarios para
d'ell s retan greus. També está greu
vuit hores daries a base de quatre
pueda
que don José Calvo Sotelo
el guardairens del tren contra el qual
i guatee.
el
cargo
de
ejercer
inmediatamente
ha .tat Bancada una bomba.
Eis establiments cataran oberts de
diputado
para
el
que
ha
sido
eleEa algunes poblacions els extremisvuit a vint, amb l'excepció deis diagido".
tea anarquistes han hitas banderes
sables que estaran oberts 1ns a lea
Apuesta prcrpcsicid va- signada en
negrea. A les poblacions on ha ecos-Goicoprimer
terme
pels
senyors
nego! &Din han estar practicades nonaechea, Domínguez Arévalo ¡ Marbroses Menciona, i la policía ti ortinta de Velasco, als quals segueie I:
:415114a
14 01
dres de procedir amb tot rigor.
i
xen alma diputats de Renovación
12 RADIa010Nt
Aquest migdia el cap del Govern,
agraria
Espahole, tradicionalistes i
per liarlos linde«
senyor 51111011e, que no ha dormís Inés
El unyor Gil Robles, encara que
de tres horca, era ja al Seis despatx,
oui Pilan 11.I JOVII8?
no subscriuen ni dl ni els setas
i havia canoa-1 diversos ministres. *mies la Praftnaició, han ~oso de
(Rupeatte a l'inquieta)
L'upecte de la ciutat és normal. No
seualniciaders gut anotaran al wad
m'asa que els rebele hagin pogut loa- 4 amb as . ap punt de • vista coi*.
&fila ainb' día en el fons.
tenir la resistincia enlloc del pah. Lea
A ja pag ina 11;
mesures doptadte atole gran rapi4espi2 :t bina d tinded st auptift dela dipuL'apila:016 do! pla du Lupel Gaveta han tingut la' visita dir tete de Lliga Catalana.
sorna. - Moya repare:16 do
AqaNta P rOddicidt 440 na hi ma_ dat?quistes.'
dig*Mr
longitud d'afta de los 'mis.»
nden« al. s'ayer Alba. fa Poltr4
El «Colma le- pubticat idaiiota
leer« deureme. II 18 lili
a discute el dimana ‚Wat.
dita:
Una bernia' contra un
tren ::

proposició
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En ocasió de Illurar
Ha Yillifut a lea meres mans un fassobre les darreree eleccions de
al Consentir de Jr e« dele
diputats a Corta: el signa, amb psenball les conclusions dbnim, un escriptor filofeixista i federalista (estero en l'ipoca de les més
•
extraordinàries hibridacions, i aclimata
del miting, s'intenta n'és una de bona, per a la mateixa
vitrina que conté l'anarco-sindicalisel comunisme llibertari, el republiuna mandestacub me,
feixisme
canisme d'extrema dreta i
liberal del senyor Royo Villanovs).
ue
es
dissolta
per
En aquell fascicle, pese., s'hi fa un
q
policia

_

emaorider ednt.
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curiós retret a Aragó. Aquesta
que, segons l'autor del fascicle , es
tatge de la raga mis bella d'Espanya,
s'ha limitar massa sovint a ter de Os« de Castella. Per:, un dia o alter,
penso jo, la contrada aragonesa, de
passat prou gloriós, sabrá reafirmarse, i minorar de negoci com tant cansé per a la compleció del front autonòmic del nord d'Iberia, que és el que,
reeixit, consagrar i pi-aspes, ha d'aj:dar, per la persuasió de 1 exemp.e, h
una total avinença peninsular. I heus
aquí que ja he emprat com el senyor
Selves, aqueixa terminología iberista,
que per als escriptorets anernics
La Nación fa fortor de separatisme.
Ara, tanmateix, resulta que aquells escrivents de la política de patacada
no llegeixen ni llar diari, on, en temps
de la Dictadnra, aparegué en forma
de fulletó una traducció d'un !libre
del portuguès Farinha que hauria pogut iliustrar-los una mica sobre la
materia. lberisme loa un niot encunyat políticament per gent esquerrara
d'Espanya i Portugal que desitjaven
de pactar una entesa entre els dos paisos incomplets: iberisme vol dir amisecessió i culte de la unitat peninsular.
Certament, el carácter de la Politica que representa La Nación, si com
creu—alguna-portes—cmnigú
genealogia intellectual, vindria
Quevado mes aviar que de Gracian,
raragones catalanófil, dentición de Pso
-grés;vuldiqetlvrusepador que, en efecte, ha estat caracteristira de la monarquia espanyola, la
qual, ben abans que el Feix tiugues
l'acudit de la camisa negra, encamisa va del mateix so--que vol dir privació
de color particular—els esperits. Devots d'armella malenconia. i d'aquel
Ute. ¡ d'una política escorialesca-tauromaquica, no atrancan mai res ni nin-

ad: i Per a mis misèria de llar fat,
de les invettigacions histäriques, tan
acurades, de Desdevises du Usen, remita que fins i tot la paseada epopeia
militar espanyola (en ele termes de
la qua' poden únicament imaginar
aquells tradicionalistes repintats de
hitlerians) la grandesa bou feta sobretot amb soldats catalana i portuguesas.
Amb Portugal absent, tot espanyolista a reste monàrquic (esPiorolista
de e provincies i amb prou feines
dels jocs floral& de la "Fiesta de la
Raza"), is un separatista que s'ignora. Pesó guau l'Estatut de Catalunya
slaura descabdellat, consentint a la
nostra riquesa i a la nostra cultura
totes lea conquestes pacifiques de !a
civilització, res no sera mis ant isePa
-ratisquerjgaquestprovad
la final caducitat d'aquell assimilisme
culpable que trossejä la Península.
Catalunya ha d'esser, COM diu la cançó, rica i plena, perque Portugal %ald ea del cert que pot, si lliurement
volgués, pactar sense minva ni perdl.
Per a això, diuen, caldri temps. Perú
sobretot el que cal és visible grandesa
nostra. 1 d'altra banda no is pas Estat, sine, esteva de llogarrets, estoicisme de minina i beduina inintelligencia
de les grans ruines, el territori que
no es proposa sinó l'ideal immediat
d'anar tirant.
Bo serä, en rendemig, que Portugal
vagi sabent que Catalunya, fins pel seo
propi "egoisme sagrat", necessita defensar arnb el mateix zel que si lossin pròpies les llibertats dels pobles
peninsulars, i que aquella illustre canteada vegi com posem tot el nostre
esforç a la balancada Per al base i el
gallee. Castella, on tanta ignoren en
-carelpofundismIv-tal'
quests 'manejos", és el sostre ben
practicable d'Espanya, i amb una columna trencada ; Madrid no té el sea
Port . i tota una frontera permet que
entri a l'altiplà, en simple passeig minar, al Pròxim megal earnan d'Europa.
Sense Catalunya, no hita viable l'Estat espanyol. Sense Portugal, no sea
mai d'una seguretat absoluta per als
nostres ideals mis cars, i feri un trist
pos* tinconfonable Per a. te,.
. • JOSEP CAMZER

Les converses entre Suvich i Dollfuss

Segons el «Berliner Tageblatt»
Itàlia vol mantenir la independencia austríaca,
Segons les informacions de caràcter ofici é :, les converses entre Stivich
i Dollfuss limite a qiiestions econòmiques, sobretot d'e.rportacions i importancia, i Ama sana
franco al port de Triare que serio
concedido a Austria.
ese seguroEls ajes Politice
no
~ni honran «loe bocece, i
esta» !ligas ande iris ecessóissios —
Mantinglit2 secrete, Piré ron article

triinti0 I II de la independencia d'Aus.
tria i de la reconstmscció económica
de l'Europa Central. Fa i jet, despees de la Conferencia ICOIldMile de

Praga, Austria es traba isolada deis
obra paisor dasabions, eseepció jets
d'Hosgria.
El " Belio«, Togebtati • »o ti suli
de donar 41 cv1Pes e Frase, que se
ilso o posa ami a resumen del Ira
jecte italid. Quant a la Pelito Ente»,
que sop gas Roma treballa per bloc
anstro-hongores oposat a la Perita
Ente», is ~tarad gas es tnigni defensor formara iota unió scOn2nniCa.
Perú ei esas de /a giren(' anstrince
In h independencia, i si sitemanya so
insisteir en l'Anschltiss, la cris: del
pals podria resoldres mal de Presta.

Viena, 19. — El Sr. Suvich ha començat les seves converses amb les
personalitats austriaques.
La conferencia aras el canceller
Dollfuss ha durat mis duna hora.
Els principals punts del programa
d'aquestes converses es refereixen a
la importarle) de fruites i vins italiana
per part d'Austria i a l'exportació
de fustes, productes agricoles i incluetrials a Italia, amb l'establiment duna
zona franca a Trieste per a Austria.
També s'haurä de tractar de la solució de les qüestions politico-econeaniques de l'Europa Central, a base del
meniorändum italiä del z8 de setembre darrer,
Berlín, tp. — El "Berliner Tageblatt" publica una infotmació de N'iehLCJh ' ei ¡secretad d'Estat
na dient que l'eix de les slitegtions
'del "Berliner Tageblatt", aste deis reque s'han de resoldre en les entrevisludir Copinid del govens del Rejas,
tes que celebrarä Suvich, Es el formal
pot explicar molla Coses, room gre propòsit d'hin& de mantenir a tota :JaAlemonyo no s'haurio oposat al pla de
ta la independencia d'Austria. Penó
Mussolini per a fa reconstruceid ecoaixó seré solament possible si l'económica dels gatos dahubiont, i lananomia austríaca, mancada d'expansió,
ria N'una', a Asaría Nao desemb0-' troba un recolzament durad« i efirodara Per a la uva prodikyi,s
caç. Fou sobre aquest pensament que
perd aquiste profetice no s'hausorgi el pla de Mussolini de Pael11riel. realit.ral per l'oposició de Prensa
caciA del Danubi, i que a base dels
els
i de la Paila Eltil», la gwid, anib
resultats de la Conferencia de Stresa,
del
impossibilnat
de
Praga,
ha
acords
vol una nova organitzacin de reccesotos de posar en priletico el pla romd.
mi centro-europea, en retsci6 a biPene el diari berlinés es guarda
lis i Alemarrya, Aquest projecte, no
Alomaproa d'explicar per en? tont
obstant, ti l'oposició de ?rings i del%
Instile
1932,
foren.
en
*ya coas 1154
?niki aliats, roen Iso leninatra que el
el
de
Mussoqual
del
al pla !roncee,
propi Benes en la Conferència Ecolini no és »tés que una cäpio, i n'ex.
nómica de Praga reclama la formació
de iinitiva d'un ntganiinne centro- euno din res de les declaracions fetes
per Peal-Roncan, ol Senat francés
ropeu amb manifesta hegemonia de
Txecosleriquia contra Austria.
sobre remesa franco-italiana en ks

1

LA tolskil4011'AX.

riti47j
ai

tunEs ,LIESAARTS
jils des pela d'Espanys
67." LA liAtVGUARINA

ktiu op4ref'64 deis ~S
saillOrs anides. Conaiiere que abone
Ji la RePtIbieß pol »Mies d'Esp.,Aje he den Cornil" sub Madrid, 1
que ei luyen ho era Cddenya, amb
Bareekuse. Perd arta la cates han
owedat. BI ferweness-jise—usie ¡M'In"
date de metros dies k lo invertid
af emes dos POIS. ifittlft a Espolea
insiere) si ripien de minarles ukase,
Catalanya, que h Potree el Poble MIS
Semi i trebollador d'Europa, no
zu /es sind asar (Jarrero de Cartilla,
unes vegodes °Nidada d'e go matees i
stasensadataltra. La història de Catohnsys—din, «sub ea timbo! eructe—des
de la uva unid amb Cortella fou la
fusa poble de messertrole &dallador:
i enraquits que ti per gema a cato
semi mutis- un noble nerniSest que
wo vol treballa.. L'advenisssen4 de la
Repiblica ha posas, perd, Calaba
aya, amb lo uva m'Asila 'tebeo i les
setos estirad«, burgeses, al capdavoist d'Esp.:laya. L'error mirlos de
Causbd—subratIla--is de sao kaver-ho
previst. J Es —diem nosaltres—que se
s'ha ohms ovni, encara? I alegas

•

textualment:

"Hoy ocurre que la República, en
Cataluña, al cabo da tres años escasos

de vida, parece como si ya llevase de
existenda y arraigo tres siglos. Y ello
es natural. Porque, si bien podemos
decir con verdad que la república en
Enana te debe en gran parte, Cataluña, es también indudable que el
porvenir de Cataluña depende, aun en
mayor grado, en la conservación de la
república. Un régimen que en España
surgiese violentamente, derribando al
actual—y no es dificil, sino hasta muy
probable, que la cosa se intente—, podría ser fruto de cualquier región española, menos de Cataluña. Seria, con
toda probabilidad, engendro de Castilla o de las tierras castellanizadas. Y
Por ese mero hecho implicada, respec-

to a la actual república y contra su espirita, una reacción uniformises y centralizadora. No por malquerencia a
nosotros, lea catalanes; no por animadversión hacia Cataluña. Sino por
instinto profundo, por la misma razón
que hace dur peras a los Perales 7
correr a los gatos tras de los ratones:
porque Castilla es así, y será probablemente siempre así, mientras su Intima idiosincrasia, autoritaria y jerárquica, no sea compensada y equilibra-

da por un régimen de contrapesos
autonómicos o federativos. La república, en cambio, es tan normal y ha
sido tan extraordinariamente fácil de
arraigar en Catalana, porque los catalanes, en absoluto incapaces de imponerme a nadie, ya que sentimos (tal
vez por doloroso escarmiento) una repugnancia invencible a violentar a los
demás, nos damos todos cuenta—unos
reflexivamente y otros por vía instintiva —de que el régimen actual es una
garantia para que no se nos vuelva a
violentar a nosotros. El corazón y la
inteligencia nos dicen que sin un régimen liberal y democrático estaríamos perdidos: desengañados Va de
todas las tentativas conciliadores, no

nos quedarían mis caminos que la resignación o la desesperación, « Provincianismo o el separatismo.
Pero nuestra posición actual es—y
lo será por mucho tiempo todavía —
precaria. Un trueque de polos como

el que ha habido en España no se realiza con la comodidad con que le daba media vuelta a una naranja. No
se realiza, al menos, sin que m polo
antes Norte, que Pata a ser polo Sur,
no intente varios y enconados esfuerzos para recuperar su posición Primitiva. Un gran tanto por ciento de la
fuerte reacción, y no precisamente filorepublicana, que ha triunfado no hace
mocito en las tierras de Castilla y /as
mis caatdlanizadas de España, se
ddse a un sentimiento oscuro, instintivo, pero de disconformidad directa
con ese trueque polar, que no se nota
todavía muno, pero que ya se presiente. De manera que ahora la ingente labor de los catalanes, durante
muchísimo tiempo, durante dios y lustros, debe ser la de Predicar y demos
-traconeljmpEsñatr,
7 me en especial a Castilla, que con
esa inversión de polos no pretendemos
ckabancar a nadie, pues no se trata de
ningún ardid de esos en los cuales tenernos fama de maestroe, corno buenos
mediterráneos. Es vuessión de demostrar a todos los españoles que la repú-

blica y la democracia han venido tal vez
por nosotros, en gran Parte al menos,
pero no poro nosotros, sino para todos

los españoles. Pes habiéndose agotado
naturalmente, hasta la última posibilidad, en España, el régimen anterior,
que podríamos llamar de estirpe regia
y castellana, ahora es cuestión de que
juntos probemos el régimen nuevo el
a.
catalán, de cuna humilde y plebey
Hemos de demostrar t$0, y hemos de
buscar aliados, ess ~ocia, en Cralicm, en Valencia, en Andalucía. Y hemos de buscarlos en el mismo riñón
de nuestra hermana Castilla.
ES que busque con fe, encontrará.
Ya los atamos encontrando, casi sin
quererlo, porque ellos. se nos acercan
aponténeamente. ¿No habéis notado
este milagro? Rete años, unos pocos
de Madrid nos endo' nada 'de,
•
a Cataluña verdaderas "múdense* pasa catequizarnos, para convertimos a øo que allí es llamaba el
oInseloliesne" cedizo. Une veces seas
ezieionta enes mondremicag, y atrae
nesblieenes. Unae veces eran libera)" y asnas eenservaderas. sazón las
akenetneeies y las convennorias mo.
fendeneno
Fundases. ?gro aileat

OCeIlig ' a

la inversa. Ahora deellkid i "Pos* fas faltadod $e. 1.4trous
a Barcelona no vienen y'' e a Ing gatIlltnah id MIS
sino 'peregrinaciones". La Meca de tido radical a sus compromisos, 7
Illsev0 estado de ensu se ha tradadado
na habrá nadie 'que. eón lógica, exaq°1- La dirigida y el malestar ante plique en me m funda la asistencia
all,
en
el régimen se producen
Felignada qua prestas al Gobiarao
tilia y su metrópoli. Y los fieles atri- los núcleos parlamentarios de debulados, los creyentes ea la república, rechas. Noetros no le pedimos al
Gobierno, mítmahnente, que coinintimo antiguos y ocarnizados
migas de la aulonoada, viesen and. cida con nuestro pensamiento. TenUnan rtne Venir a Cateen, • Barce- dría, es tal supuesto, que hacerse
lona, para rehacerse y para reconfor- huida y monárquico. Lo que le
pedimos al Gobierne ei qu e cumpla,
tarse.
¡Queréis algo edis ECWINIOT? Esto lealmente, lo que prometió su jefe:
es lo extr año, lo trascendente, lo in- *reparar las injusticias", "pacificar
calculable, que esti ocurriendo en Es- los eapIritus"... Generales ancianos
palia. Bajo la dirección de Castilla y venerables siguen en los presidios;
se formó un Imperio aristocrático. meritisimos funcionarios, encaneciBalo la gula de Cataluña se intenta do* en el &servicio austero de la i ns llegar a una democrática Hermandad. sida, continúan perseguidos; la anarquía en el campo se desborda, y
El imperio pasó para siempre. La hermandad está aún por venir. Aquello ayer mismo murió alevosamente
un hombre de 26 años,
le. Esto es pura espermua. Y es- asesinado
tamos ahora suspendidos los hispanos nueva víctima del instinto homicida
entre esos dos sinos dispares, uno que de los revolutinarios de oficio; eses mera arqueología, y otro que es tán en pie todas las iniquidades que
sueño inefable. Los catalanes tenemos
el orgullo y la inmensa responsalrlidad de ser los autores de ese vago
sueño. Nosotros, tan tachados de fenicios, de semitas, de griegos, de qué

sé yo cuantas CO5U, habremos sido,
tal vez, loe forjadores del nuevo ideal
hispana
Pero... estarnos lejos aún de verlo
aterrizar. Anda rodaría por las nu bes Y lo que mis importa es no perderlo
de vista. Bien están las querellas humanas, las trapatiestas anecdóticas. Es
necesario que haya entre nosotros derechas y izquierdas, que luchen entre
si y que ganen y pierdan esas efímeras batallas politices llamadas elecciones. Pero to esencial es otra rosa.
Lo esencial es seguir unánimes el rumbo histórico. Seguirlo todos loe catalanes, de derecha e izquierda. Sea
quien sea el que empuñe el timón, que
haga proa hacia ese punto ideal en
que Barcelona y Cataluña figuran como el Polo Norte de la nueva España.
Es reconfortarte que abur des de
"La Vanguardia" hom parli airi arree
que tot un Cambd ha Perdut la le es

Catalunya!

Una contestació
al senyor Ossorio
Rovira i Virgili, a LA HUMANITAT, ddna contestació si la ¡letra en
el senyor Ontario i Gallardo Incoatotro al senyor Compassys coto podin
tramitar-se una cris; de goleen a Latahlnya, si el Poder exectetiu i el poder
moderador Un eserci's Per tino martini Persona:
"Comprenem el paree del senyor
Ossorio i Gallardo respecte als
avantatges que el sistema de dues
Presidències té sobre el d'una sola
Presidencia. Tened nosaltres creiem
preferible la distribució de les facultats de President de la Generalitat i de President del Consell Executiu o Govern en dues magistratures diferente. Es una tesi que
sempre hem sostingut, i ens plau de
coincidir amb el senyor Ossorio en
una qüestió tan important.
No comprenem, perú, els dubtes
del ßenyor Ossorio en alió que pertany a la tramitació i solució de les
crisis en el regir» català quan el
President de la Generalitat no ha
fet delegació de les seves funcione
executivel. En aqueas cas, ¡qui tramita la crisi i qui la resol?, es pregunta tot intrigat el timpätic solitari.
Qualsevol diria, davant aquesta

pregunta, que el sistema d'un sol
President es una singularitat del
règim catalL I no hi ha res d'això.
La singularitat del nostre régim radica en la possible delegació de les
funcione executives per pan d'un
President que da políticament responsable davant les Corta, da a dir,
que necessita la confiança d'armes-

tes. La fórmula singular, insólita ea
Dret Constitucional, de la que regia
en temes del President Maca La
situació d'ara Es proa contenida
perfectament normal dins el sistema d'una sola Presikncia.
¡Per quino camine es tramitará
resoldri a Catalunya una crisi?
Pels mateixos camina que serveixen per e. tramitar i reaoldre les
crisis en els pides on hi ha ei ma
sistema. Pene la salven dele-teix
durara caleirsments politics,aqueet
da el sistema constitucional dele
Esteta auttmonst o particular* d'Alemanya 1 ¿'AustriaNo pet existir la más pedes dificultas per a tramitar i resoldre una
erial Iota el sistema que actualment
regeix a Catalunya. Si es tracia
d'una crisi que no afecta al Prenden de la Generalitat, aguce seré
el cridat a nomenar el• nema 2011genera. Si la crisi afecta al President, o tia en el cas que ditniteixi,
l'operació és doble: de primer es
reusteix el Parlantent tesela per a
elegir el nou President, i després

aquest designa els nous centellero.
No hi ha cap dubte, ni cap equlvoc, nj cap complica ció. Tot de clar
1 llis i PreviaEl nostre admirat arnic senyor
°nodo 1 Gallardo Pos, *su% dor
tranquil, si ne té alee Ando-mir
de pereocupaci6 que el de lt manera
de tramitar i reeddre les enes sota
el presos règim catea de ?reddkicia única."

El Govern i lee dretes
LA N4C1ON din que el Petra so
es Priores distó d'adular les refute.
res 1 de tenia cenfot i.c els m'amistes
'vol el que
i els mapas. Pern--.!
eingai—ji »beso m si La yo.
sibri" que viugui—ea. ger censpithi
el que ha pressas:

cometió en Agricultura D. Marrenno Domingo, y todas las injusticias
que impuso en los pueblos el caciquismo insolvente de las Casas del

Pueblo... Los españoles no han recibido nada mis que promesas falaces, y al llegar la hora de las
realizaciones, se les ha dicho tan
sello que esperen, que primero /ion
"las oportunidades" y "las circuns-

tancias".

Basta ya de burlas y de mentiras;
basta ya... Un hombre, al que nosotros queremos dirigir-nos con respeto, porque nas dolería perder la
esperanza de la enmienda posible
de un cerebro católico, el señor Gil
Robles, dijo ayer a un redactor de
"Luz" que no debían librarse batallas en torno a Calvo Sotelo, porque era éste un caso "meramente
personal", ¡Cómo es eso? ¿Es que
el agravio se infiere al señor Calvo
Sotelo? ¡Es que nuestro respetado
amigo, el señor Gil Robles, no concibe, por modo contrario, que el
desaire, que la puñalada se asceta,
no al señor Calvo Sotelo, sino a
LOS QUINIENTOS MIL ESPAÑOLES que le votaron? ¡Qué hay,
en el fondo de esa votación magnifica, que no sea una protesta, y
una enérgica repulsa, contra la in-

fame, canallesca persecución que se
perpetúa? ¡Qué es, en resumen, lo
que se burla y se pisotea? Pues, sencillamente: la voluntad de España,
por tres veces manifestada en favor
del ilustre exilado.
La amnistía, para el seflór Gil
Robles, es, por otra parte, un problema de gobierno. ¡Naturalmente!...
Pero fui, antes que un problema de
gobierno, un programa electoral y
una bandera de lucha. El señor Gil
Robles, erigido un día en caudillo
de las derechas, hizo su propaganda ofreciendo a los españoles la am.
asistía. No les dijo nunca que el
proyecto se lo guardarian en el bolsillo los ministros, que no escuchan,
tranquilos, el grito de "¡Viva España!". Les dijo que la amnistia se
daría, sin someterla, claro está, al
control masónico.

Pues bien: a ser o a no ser. Si
viene un Gobierno de izquierdas,
que venga. Es muy posible que haga
falta un periodo de socialazallisnso,
que sacuda los nervios del País Y
le haga ver que el sistema no da
más. Si se disuelve el Parlamento,
que se disuelva. Es muy posible también que ello resulte conveniente,

aunque ya el descrédito de la institución es universal. Que venga lo
que venga y que pase lo que pase;
pero sean leales los obligados a la
lealtad a un programa, y fieles a
los compromisos contraídos ante un
país, que puso en ellos tantas esperanzas."

El ¡radia de les Corta
L'auenyola LUZ, el qual afirma que
si els Pillars Pasiones': de la masarMaje Van roperar en farsa ni en engasy
roduaL Relajar-u a roa de les darreses »Mons., dio que les hoces pasmen eunb vana svrrameca, com si no
hi hagstis res a tractor:
"Y era que el verdadero debate,
clandestino y turbio, se estaba desarrollando fuera del hemiciclo, lejos
del conocimiento de la Cámara. El
presidente del Consejo y su nodriza
parlamentaria buscaban el medio de
aplazar indefinidamente la discusión
del acta de Calvo Sotelo. El tenor
Lerroux, fiel a un acuerdo del Con-

tejo de Ministros y fiel a un principio de estricta legalidad, &ostenta
la incapacidad del diputado gallego;
el señor Gil Robles pedía una fórmula que, si mengua de esa posición del Gobierno, le permitiera convencer a los suyos. Sobre el señor
Calvo Sotelo pesa una sentencia dictada por la Comisión de Responsabilidades, sentencia que, merced al
voto de la minoría de Acción Popular, ha sido reconocida como legal
p or un Parlamento derechista. La

Rectificació del
Cens Electoral
A ha oficio« d'aguada au-

ur central (Corta Catalanas, gap) 1 a lee de toba Im
Me e adheridas queda °bata la
iamerlpd6 ¿'aquellas perennes
que tentrit-ld dret no figuren
al vigent Cens Electoral,
també d'aquello, que hl consten ansk el nom o cognonn
equivocase, arias l'obi octo 44
g

tener cura de la mea incluid
o redel:nació fina al proper
dia sj correas.

BECCIÓ UNIVERSITARIA
DE LA J. C. R.
CONVOCATORIA
La J. D. d'aquesta Sudó Universitaria acordi, en la darrera meló celebrada, convocar ela socis
de la Joventut d'Acció Catalana
i d'altres entitats del Partit que
tinguin la qualitat d'estudiants a
una assemblea que tindri lloc el
vinent dimana, dia 23, a dos quarts
de volt en plan del vente, a restatge central del Partit, Corts Catalanes, sao, principal.

REUNIÓ DIU NUCLI FILMEN!
D'ACCIO CATALANA
A l'objeete de tractar de qüestions de gran interis i prendre
acords per a la millor organització
del Nuch Femeni d'Acció Catalana
Republicana, es convoca les
i simpatitzants d'aquest Partit
a la reunió que tindri lloc avui,
dissabte, a les seuit del vespre, a
l'estatge central d'Acció Catalana,
Corta Catalanes, s8g, principal.

Radiacions:
"
per Carfis Sindre
it
.
A

sumar.
Ola els sotas del nen amb sordina. Corte els leas dins eis
Gnu els mote novena dime els mine
embdatate
Temperantes marinesc el del, /tomes petits propenses a enamorar-se de
les dones voluminoses. Temperament

marinese i barquejador.
Les mans d'aquella noia semblaven
fetes a peste per a avivar les torbates de !lec.
De vegades s'entretenia j u g ant a
frontó contra le. parees del record-

1 estirnava les flors artificial,. 1.es
flore que ne cal reg ar. O que es reguen raspallant-les simplement
D'infant hom h propene a somniar,
vaixells de cristal l oire naveguen «a"nstill. "...
bre mar,
ab

Une dama que 'me y a vestida de
blanc en el moment de l'etplenió va
quedar convertida en Oda de « Confetti".
ab
La

canes de les cases.

lenes Laietanes, una collecci6 mole
telealonade de dibuixos a la Ploma
i a h nana de Ocrls, de temes ¡atrae:indujese de les contactes de Catalunya. - L'artífex Bartomeu Pujó hi
exPosari, conjunuunent, una coRecció
de siluetes metiniques, manufactura
d'en fina avui inédita a la nostra
ciutat.

.*
El tren cenyeix un bese.
En passar els vegete% amb els Petits rertandes de les finestreles erran del< arbres, el tren ha elido.
Una mica de vent m'arribava de la
part emboscada,
Horn hauria dit que el bose ?savia
jugat

* A can Parir.— Peques
vegades s'hauran reunit obres de pintura catalana de mejor qualitat som
les que avui s'extesaran a la sala Parés. - Es cada de sis obres de
Gimeno, quatre sie Galwey. ¿mis de
Mir, i delires diverso, de Marti Alzina, Canal,. Cate,. Vayreda, Urgen,
Roig 1 Soler, Graner. lis Pasqual i al-

. '

Lee formitues formen les colutnnes
de Mires aritnetiques mis dificils de

pluja: arpa de mil cordel.
ab

Des/sede de railes anys d'adaptar ele
infante elm v estir, dele marines, hem
no veu eis l'inflen un mediste diminut, sisó que mes twist sk el s marinar, ele que spareiren eran 131” graos
intento.
L. reta central del ros ferneni es
re s ol en tma Y.
"—Corn la " y " de la ¿cerera líetea de la oaraula "parany” — diria
un humorista de exi ge B.
ab

Vivia una vida tan fácil que sidoné que era mort dnicament !serené
a la nit no tenia la lelas de donar
cerda al rellotge.
ab

Somni: fintada en pinyd More.
ab

51 les Mandueres urbano *ojeen
optimisme xtrolat *obre eis
pianos de maneta eón els polveritzedoro de l'aterir fresca pobre les fa-

ab

Aquel l ase menos era evident que
bramava ter mitiä deis pot en te alta veus de lee seves orelles.
ab

pis earters eón uns c nbradoes de
tren% d . trabo-tes intangibles.

Les dames surte" de les mans deis
nerruquert anth un pes mels rin i una
rosa molt vermella a cada zalta.
Dirieu que l'aire vlacat i finíssim
de le. tisoess i la n e " de les americane e t'u fra'!.' 4.1r "-r4f renrit - nsle
deseen l'asee', d'errilw A rs nou
d'uns excorsió sedentä • ia pe , una
centrada nirenencs
1 en llure
nerellira REIEN3
l'o/g ulas/o ofinitc t el . r

muntan,,ncs
ab

vo l tee inclinara el •-ne jove roen
Oil Ihn fatigas per la pluja...
...A

ab

Si esguardessim amb un cristall
d'ane-..n. la regid nue vorela e fo-

nrelle, hu o-inks en el. mnrnerte d'a bundor mloi-al o ver'-al hi
veur'em armen. ore es formen vera les silvules deis lavabos en
eme,. buidats.
gt
losefina té un somriure fluent com
im cand de aorta sota el clac de
Ilusa...

Estamna ito nrinevera: A l'ertrern
del. nlim de les figneres neiv on les flamee verdes de g as de les
fullee noves.
• costes SINDREI:

5:158~.21EME132/:=
República exige que sus fallos no
sean burlados. ¡Cómo resolver !a
cuestión? El remedio fu ú sencillo;
quedaba aplazado indefinidamente •
el debate. Un aplazamiento más;
una nueva letra politica que el presidente del Consejo gira a fin de
mes, y que irá a unirse a otras dos:
los haberes del clero y la amnistía.
Ese es el Parlamento, me es el
Gobierno. Dignos compañeros, porque los dos han aceptado, en contra
de elementales dictados de la conciencia, una situación imposible, en
la que se ganan horas y días y semanas, a costa de que alguien—hoy
unos, mañana otros—traicione sus
convicciones. El Gobierno no tiene
ni puede tener iniciativas, lo cual
quiere decir que no puede gobernar;
las derechas tampoco —como no se
trate de mema fórmulas para ganar
tiempo—, porque apenas se dispongan a exigir lo que han prometido
a España comprometen irremediablemente la vida del Ministerio.
¡Puede seguir por más tiempo una
situación de tal manera incoherente?
Cargue cada uno con las graves culpas que le alcanzan. Nos cumple
dar la voz de alarma y claramente
la damos en estas lineas. España
necesita ser gobernada; y gobernar,
en los momentos actuales, no es
transigir, sino dirigir la vida nacMnal. España reclama atención urgente, profunda, activa, entusiasta
para sus problemas, porque se siente agobiada bajo el peso de normes preocupaciones. Todo ello quie-'
re decir que debe acabar rotundamente ese engallo parlamentario en
que el Gobierno y las derechas viven entretenidisimos; la situación
actual no aprovecha a nadie, absolutamente a nadie, como no sean
beneficiarios de este vilipendio y
fracaso de las Cortes quienes desde
la sombra combinan agresiones decisivas contra la República.
Lo menos que podemos pedir al
Gobierno, y a las derechas, y a las
izquierdas, a todos los que intervienen en la política, es que cumplan
con su deber; en suma, un poco de
formalidad. Bien se ve que ni cumplen U deber las derechas—y en este
punto, ;allá ellas!— ni—lo que es
más doloroso para la República—
lo cumple el Gobierno. Porque el
cumplimiento del deber no es compatible con ese trajín secreto y con
esos chalaneos de los que sale hecha

jirones la autoridad de un Gabinete
republicano, del Parlamento y del
régimen."

H. BLANCO

Una enquesta

Que pensen e)sjoves7
reproducció, extrac(Continuem
tada, de les respostes rebeedes)
Der. SR. DAMIA RIBE I SERRA,

is possible
d'expressar-se amb claredat, permeteu
que confessi que tot i la me y a edat,
SS anys, he sofert daltabaixos espirituals que pretenc creure que valen per
una vida. Endut pel corrent socialista
baria posat tota la me y a le en una
revolució social que capgires el sistema de relacions entre pobles i bornes
en l'ordre econòmic i en l'ordre internacional. Decebut de l'experiència rusu — singularment en respecte irreligiós. puix que no compartia mai la
tendencia a !ligar ranticapitalisme amb
l'ateisme. ni menys amb les campanyes
contra Den — no he vist encara. almenys no ha arribat a la meva coneirenca una orranitzacie internacional
socialista que posi entre ele punts del
sen programa el respecte a la ~ciencia i al sentiment religi6s. Jo voldria veme la nairenu d'una força
DE BARCELONA. -- "Si

social, anticapitalista, poni espiritualista i, per que he d'amagar la meva
creença actual? — cristiana." "Patriota catalä, he estat decebut durant dos
anys per la lentitud amb que la campanya veritablement revolucionària que
era la de catalanitzar les masses a tot
gas, ha estat duta. Al cap de dos ¡nys
de "revolucié" la llengua catalana en
el llibre i en el teatre tot just si fa
la viu-viu. Crec que el Gevern català
i els municipis, sobretot en els deu nrimere anys d'autonomia, havien destablir amb fine patriòtics une veritable
solidaritat nacional.
DEL Sa. RICARD VIDAL t SERRA (ne 24 ANYs). — "He entrat al
Catalanisme tard: d'ençä de la proclamació de la República. Fill de republicans històrics, fins al 14 d'Abril flt.
havia tingut mes ideal que el dele
meus: República espanyola i laicisme
Dec a Macià i a Gaseo( el desvetllament d'un sentiment patriedic que wad
tinc com a primordial. je voldria nomes que els vells catalanistes compreneuessin aquesta realitat: que per a
molts de nosaltres el catalanisme ks
una novetat i que ignorem l'esforc
de la generació de la Solidaritat, Incorporar els neòfits can jo a la tradició politice i literaria del, desvet.
lladors de la Renaixença crec que . ro U • icament. is la tasca mis unen. En
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CATIFES DOMASSOS
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txcius/vAmtAir me a com.'? a

CALI, 21

* idai 'ess 1 Ple. —
el proprio= mes de =in, a ks (1.-

l'ordre religiós sóc, com el. «Rus. 1NC,
i no Cree que la eausa del Catalanisme vagi !ligada a cap t'eligió positiva!'
Sa. JOSEP ORCi • (Dz 26
"No crec en les joventuts.
La joventut, i l'he viscuda llanta amb
grups diferents, Es només "tabla".
Si ele meus centella — i en dubto —
haguessin d'influir, diria els dirigente
de la riostra terca: una sola cosa pot
salvar Catalunya en l'ordre social:
Disciplina, disciplina i disciplina; una
sola cosa pot salvar la nostra cultura:
Estudiar, estudiar, estudiar. La millor
revolució es ensenyar als ciutadans de
disciplinar-se i d'acatar les autoritats;
la millor resaludé que poden fer els
estadiants "revolucionarle" (?) és estudiar. Tot, Es clar, per Catalunya.
D.

ANYR). —

EL CORREIJ D'AVU1
La Biblioteca "Nos
*
Esplet".— Acaba de surtir el volare tercer d'aquesta colindó d'ecripbars catalans contemporanis, publicad%
per l'Editorial Bareine: Moliere i
"L'Escota deis Marits", per Joaquim
Ruyra. Els volums anterior, de Nov
Primo' ¡libre del SisEspire són: "
tensa", d'A. Emlaeans; i "Amics 1 Ter
amigo", de Josep M. Capdevila. -sa
*
lis a g radable constatar
que menee set i allà hom parla de
" barbirie", de "ruptura de tradici6",
etcétera, tres noms eminente. pertanyents a la generació Prat de la Riba
triomfin precisament ara: Bofill i Mates ("La muntonye d'ametistes"), Cerner ("El veire encamar) i López-Picó
("Muten"). El culte dels catalems Per
Hure valors illustres a través dels anys
Es la millor (emano dels destine de
Catalunya. El deure de les noves joventuts, excessivament nrimiries en
algunes zones, i tristament irrespectuoses en altres, es recordar q ue el Cata lanisme deu la sera torea a haver-se
alimentas sempre de la seva lubina
tradició.
* Es goig escriure el catalé ; cal, perú, eseriure, bé. Aprofiteu
els cursos de estala oberts per tot Ce.

talunya! Adquiriu els manuals, esecellent s . de Grunitiet Catalana, editats
per l'Associació Protectora de l'Ensenvanca Catalana i per l'Editorial Bar.
cine!
edieid cert•lou. deis
*
• Vialges" 41t - Rey. —
Els m'unta VIII i IX dels `ViatiSti
d'Al( Bey" angsta publicas% dile la
Ceiletrici Popular lardeo (números
94 i 95) — con gelen la descripcid dels
pibes estilice i, en especial, de la eith
tat emas 41* La Meca capital de l'Ir
lamiese. Volt MIS entino ele relame
relatius a Paleetins, I Tengue, que *eran ele darren Coqueen militad&
* "Asila Ka•euin•", l'obra immonal de Tehltoi que, habida
per Andreu Nin, acaben de llamar al
merad les Edielons Proa obré ten
èxit mrtraantuariVide Terrorista", amb
*
constase* i felicitas riciques treballa
per h Calle, de Catalunya ßermanalment. Remero la esotra admirad&
pela patriota de Tortosa.

tres artistas.

* Subhasta. Aquesta tarda, a les sis, hi hauri l'habitual subhasta a can Paree (Petritrol. r). Hi figuren obres de Llimona, Urgen, Cate:, Moraguee. Iligalt. Martf-Alzina,
en s ,e d'altres
* Gran - Sala. — A primecita de IR semana entrant serä rensat
en Circulació el Catileg de l'Exposició de pintores i emires tue GrauSala inaugursri el dissabte dia 27 d'aquest mes. a lee galeries ¿art Syra. El
carate; será ¡Ilustras amb la reprisl iiccid de "Figura er blau i rosa" que
constitu; una de les obres mis remarcables en l'exposició ccliectiva de cemencaments de temporada le can Pires i remitáis ner la critica roen una
de les obres mis notables de la producriA de l'artista.

*
— Amb un conjunt n'oh estimable d'aquarelles obrirä, dintre de pocs dies, a la Syra, la
seva primera exposició a la nostra ciutat. l'artista terrassenc Antoni MarineRo.
* Copdevi/o. — Fins . avui
únicament conegut per les aportacions
a les exposicions callectives. M. Capdevila es proposa celebrar una errosició particular de les seres ches a les
sales de Syra.
*
rogares. Aquest pintor
ha lliurat a can Parks diverse, obres
de recent prodneció. L'esmentada casa
ha invitat diversos colleccionistes per
tal que priviament les puguin veme.

• An a olo del Periodleme
Ce toa. Ha sortit el segon quadern dels Armas del Periodirme Català
que edita l'Associació de Periodistes de
Barcelona, Es un quadern de prop de
so pagines, el qual mote les conferencies &nades a l'Associació Per Joaquim Pellicena, loan Anglada i loen
M. López-Picó sobre les personalitats
pericalfstiques d'Enric Prat de la Riba, Jaserne Cene: ; N'arde Verdaguer
i Callis. La resta del quadern és dedicada a assumptes exclusivament professionals. Conté. *bel matriz. aquest
interessant fascicle, els retrate dels
blicistes que han pres part en el curs
ele conferencies que ha donat l'Associació de Periodistes, amb motiu de
la commenioració del primer Centenari
de la ReneirenCa Catalana.

I Llegiu demk, en atomista
moló
'EL OB ENQUE DEL MEU
MARXISME"
per Formi Venera

Els Ilibres nous
"ART”
(Núm. 4 - Gener, 1934)

Despees deis tres números aparo
guts de la revista catalana mensual
" Ad" era d'esperar que el número .1,
corresponent a gener 1934 no desdiría. ans 14 milloraria si airé fos pos
sible, els números anteriors. En aquest
número Josep M. Jurtoy presenta el
gran pintor Joaquim Sunyer. un dels
mestres indiscutits de la pintura catalana contemporinia. De Sunyer la revista "Art" — impresa com sempre
immillorabletnent — en reprodueix as
quadree. entre els guate erro haurà plague de trobar-hi unes Marines de retrospectiva del mateir autor. Lkarenc
i Artigues hl presenta els germans
Puig-Gairalt, dos dels arquitectos de
mis anomenada de la Catalunya actual i de larquitectura catalana vivent.
Ea reprodueix sigues fragments arquitectònics, sigues d'ah !cenit reeixits.
(17 fotogravats). El critic Joan Cortes i Vidal presenta el pintor Pidela;erra i Aries, del qual r'epreclueix
i-una pintures recents. Un alee mitic, Jean Sets. presenta un altre pintor de mèrit: Lluis Muntaner del qual

Rauefetile Bter neterte himpargensiefniqhmesi
,reerod
Georges

ilt:rppiint

Kars ,amb once (*intimes ca-

racter'istiques.
Completen erren número un edridissim documental amb obres de Dalí,
Ifuntanyi, Carlea, Vancells, hiedengolas, Dfar-Ceeta, Dama, Ifeenbrti.
Pujol-Muntaner, Vaklesami. ese, i
ca una página a l'Exposició del Nu.
amb reproduccions de kfisujo, Magsrb,
Daura, Llairrader, Oriu, Camps.Ribe.
re, Coches, Garcia, Cortés i °Pino « Al", coni a cada m'ente dedica
eice
e
ledIrlOra
tieriti' al alai* i

Cal insistir 8 iminemr sh mies
de l'art aquesta paleada ,eriihms ?

GER

Dissabtß, !Ce/ ganar lo 1491

ManifaSlaCies del Prom.
jent da la Chaillralitat

V intent d'atracunent a uns
rapar.

-

parla de l'actitud dar
Font un c m. i de
rhomenatgie ä din%
menge a Madi
.nir al migdia, en rebre el seCompanys els periodistes, va
tr-los que no tenia noticies imporunts per cornunica:-los, pero que
egava a la disposició deis informadora per si volien ter -li alguna
7tegunta.
El President va dir a continuacie
qee hacia rebut a visita del Canijasari General de Seguretat, senyor
laman, el qual havia anat a donar'. zompte dels incidents prodults la
n anterior a la sortida del miting
:a Bohemia. organitzat per la
.¿epen cl encia mercantil ailliada
Fr ont únic". Sembla-manifestäcae la protesta fou motivada per
:incompliment del laude dictat pel
tanse ll er de T reball, especialment
pel que fa referencia al tancament
botigues les set del vespre.
:er cert- prossegui- que restaS:iment mis perjudicat per la trenadissa de vidres és "El Siglo-,
dels magatzems que sempre tan2 a l'hora.
El Govern esta disposat a fer
emolir la Ilei- seguí dient-; Peper aixa mateix he de manitetar que PO ea guanya res orgattunt manifeetacions que no han
t ésser autoritzades ni cometent acxs de violencia.
Passant a una altra qüestió
pauso establir com
mts aviat millor un horari de visi:es assenyalant dies i botes per a
rebre Aluntaments, 'comissions, dijunta i particulars, car d'altra maten es impossible de treballar.
Aluesta tarda-continua-el Goere es reunirà; però mis que Corten sera un canvi d'impressions, ja
eue cro hi assistiran dos consellers
que es troben a Madrid.
-zA quina hora de diumenge se
celebrara lacte d'homenatge a Ma Macià? -pregunta un periodista.
- Jo sortiré de la Generalitat a
des quarts d'onze, per tal de poder
isser a l'entrada del cementiri a les
enze. Seguidament s'organitzara la
manifestad& i a peu ens dirigirem
a la placeta on hi ha emplaçada la
tomba. Sera un arte molt senzill
sense discursos; jo diré únicament quatre paraules en oferir el
ram de llorer promes, i seguidament es donara pe acabat lacte.
591.

A Sabadell

L'escrutini general celebtat flota per la Junta Municipal del
Cens de Sabadell done el IstOnt.

ELS MONARQUICO-LERROUElan* tal MOLAREN DIN.
Tal LA IL.LZGALITAT

Mista número t.-P. R. D. Pedual, en coalició amb l'Esquerra
R. C. i la U. S. C.. to.666 vote.
Llista minero 2.- Bloc Obrer
i Campero!. 509 vots.
Llista númeto 3.- Partit Comunista de Catalunya. fia vota.
Liase número e. - Unió Ciutadana (Lliga), 7.123 vota.
Llista número J. - Partit Radical-Socialista, 140 vots.
Llista número 6.- "Partido Republicano Radical", 753 vots.
Vota en blanc, 48.
Vots nuls, 30.
Total de votants, 19.343.
- A conseqüencia de l'escrutini celebrar el die d'ahir, han estat

Diious. con) • tot arrea, tMeue
lloc a Arenys de Mar lacte de rescrutini general de les darreres aleccione. St assisti tan nombrosa concurrencia que ocupa completament
la sala del Consistori.
Obert lacte, el representant ritonirquico-lerrouxista intenta barrar
el pas de tota protesta. atribuint
manca de personalitat al senyor
J. al. Miguel i Verges, candidat i
representant d'Acció Catalana. Un
oportú certificat d'aguan partit politic desfén la maniobra.
El president de la Junta del Cens
procedi a l'actuació de l'escrutini,
d'acord amb el que disposa la Ilei,
proclama per majoria la candidatura de la Lliga, i per mimarla, la
candidatura del Centre Republici
Radical.
El representant d'Acció Catalana
reiteré la protesta contra la validesa
de la darrera candidatura per no hacer estat presentada per cap entitat
legalment constituida ni Per cal',
grup delectors. previa compareixenea davant Notari, que és tal com
ordena taxativament la nostra hei
electoral.
El representant nionärquico-lerrouxista contraprotestä amb rafirmeció que un antic "Centro Republicano Federal - hacia estat transformat en "Centre Republicä Ra-

1

proclamats consellera municipals els
sexiients senyors:
Francesc Tomas i Soler, Joan
Campa i Caucenilles, Salvador Sarrä i Seravinyals. Majal Mata i

dicar.
La resposta a aquesta contraprotesta fou molt senzilla: el represen-

tant d'Acció Catalana presenté un
certificat del Negociat d'.Associacions del Departament de Governa-

ció de la Generalitat, en el qual es
nega rodonament que el "Centro
Republicano Federal" hagi soiert
cap canvi de denomina ció.
El representant de l'Esquerra, senyot Albert Andreu, s'adherí a la
protesta d'Accie Catalana.
Queda, dones. reconegut fins pela
mateixos interessats l'intent d'inscripció, després de les eleccions, del
"Centre Republid Radical - al Ne.
gociat d'Associacions de rantic Govern civil. L'expedient de responsabilitats que. a aquest efecte. senti tramitant acabara de deixar les
•
coses ben en clar.
I això, naturalinent, ajudara al
Tribunal Contencioso-administratiu
a dictar la sentencia definitiva.

e1 diumenge passat.
Per tal d'assistir-hi, "Patria Nora - reunin els seus socia i simpatitzants a les nou del =ti al
local social.
- Els socia del Casal Catali
Martinenc sortiran a les deu del
=ti del seu estatge.
- El Casal d'Esquerra Estat
Català del districte VI convoca per
a les nou del metí els seus sons i
simpatitzants.
- El Centre Republicà d'Esturra de Vallcarca anin en cor»sació al cementiri a les onze.

Rafel Llobet i Sabater, Josep Mas • liera i Pladevall, de la Insta que

ea rre ert Iteguen
que es traeff—trune
venjença gabciale
.Jhtjat instructorl. dit suman
d'urgència per l'egresad i Pintad ¿'atracament de qua !oren victimes el
carreta i l'ajudant d'aqueas de La
Panificadora el dimecres passat al
carrer Novell, de Les Cont,, e) presenté ahir a la tarda a la disk, on
són, gulrint-se, els dos leaionaU.
Nomes es pagué retal declaració al
carreter Isidre Vila i Pone, puix que
al ..eu computy Antoni Pone l'estaven
operant. i ii extreien la bala.
El lesionas manifesti el mateix que
digne el primer die, altas es, que un

grup de sis o set individua s'aproparen al carro, i ti demanaren que el
pares, exigint-li els diners, i que, en
ademar -se que anava a ésser víctima
d'un atracament, acceleri la marica
del cavall, i els atracadora engegaren
Ilurs armes.
Afee q ue no coneixeria els que formasen el grup. per la foscor que hi
havia.
Digné, tatube, que l'acte (en una
temptativa l'atracament, i no una
venjança per qüestions socials, rom
s'ha dit, puix que a la Industrial Elequera, on presta els seus serveis, quan
ocorregué el sabotatge de la colocació de les bombea, tancant els operaria a la camba frigorífica, ell no hi
era, puix que treballava de dia, i no
a la matinada, i que el seu company
no era a la casa, i, per tant, no prestaren deelaració en aquell sumari, i
res no veieren, ni acusaren ningú.
Segurament que avui o demä el jutge tornan a la clínica per tal de rebre declaració a l'altre lesionat.

ha chtingut les dues minories, que
és la tue presenté la Unió Cintadana (Mea).
A la Ilista presentada per Unió
Ciutadana se Ii han ass i grat les
dues minories pe-que la que seguia
presentada pel
en vots, que era 11.
"Partido Republicano Radicar, un
ha obtMcut el deu per cent dels
sufragis emesos que preven la Llei.

L'actuació del ¡Ojal
per la treballa de fór
mu es i aparells de
fabricar explosaus
El Jutiat número 14 continué ahir
les seves taslues arnh motiu sie la trobaila a la casa núm. ai del carrer
M isia de Sant Pene, on habita Josep
Figueres i Soler, de les fórmules i
aparells per fabricar explosius.
El jutg e senyor Pere Fernando
Cavada, amb el fiscal inspector de la
causa que interné per haver estat declarda ¿'urgencia i estar compresa en
la Ilei d'ordre públic, estigué durant
el dia d'ahir rebent declaracions.
Novament prestaren declaració davent el Jutjat les dues dones que ho
feren el dia "citerior, les quals, seg ons els nostres informes, es ratificaren en el que havien dit, sense ategi r res de nou.
Cont que ultra el que trota la noticia hi hacia una pistola i un revólver i com que era a l'habitada d'una de les dones, el jutgé ordena 00e
compareguessin eis perits armers perqué donessin Ilurs dictamen sobre les
dites armes.
Els perita reeonegueren les armes
dient que estaven inservibles, per?)
perquè les havien espatliades a posta.
També declararen novament e;s
agents que han intervingut en el se:-

.111.

Els fu cionaris
de l a Generalitat
Sens prega la inserció d'aquest

solt:

"El Consell Directiu de I- Associació de Funcionaria de la Generalitat de Catalunya - no ha ores

altres acords que els que han estat

El monument

a Guimerà
San moltes les entitats que cierna
acompanyaran el president de la
Generalitat a lacte de fer ofrena,
la membria de Francesc Macla,
ram de Ilorer que simbolitza la
viztória obtinguda per les esquerres

Segarra, Frene afarcet i Benaeco Manuel Farras i Bart, Fidela Renom i Soler, Lluis Costa i
Ferrer, Gaspar Aragai i Darf. Joan
Puig i Pujol, Joan Miralles i Orrit,
Vicenç Ilalaguer i Aläs, Rarnon
Serra i Guri, Josep Vicente Cano,
Josep Sorribes i Vancell. Jan LledA i Mates, de la llista que ha eh'
ungut majories. que is la que presenté el Pa: tit Renublicä Federal
en coaliei6 amb l'Esquerra R. C.
i la U. S. C.; i Tornés Casulleres i
Forteza. Josep Arnella i Salvans,
Miguel Soli i Estruch, Ricard Baciana i Santpere, Isidre Torre i
Figuls, Josep Herrero i Argemir,

A l'estatge de Pätria Nova s'han
reunit els representants del C. C.
Estat Català, de Gracia. C. A. D.
C. I., Acció Catalana, Penca Sagt
Barba, Centre Joventut E. R. Erancese Lairet, L'Intransigent, Agrupació al Servei de Catalunya, Renaixenea, La Barricada, Club Escacs Capablanca, Ressorgiment de
Buenos Aires, Germanen de Sant iago de Xile i Nova Catalunya de
l'Havana, i han acordat pregar al
senyor Unía Duran i Ventosa. com
a president del Comité del Monument a Guimere, que reuneixi al
mes aviat possible tots els delegats
que primitivament constituien la
Comisan& per tal de donar el mäxim impuls a la realització d'aquesta obra, per a poder complir, aixi.
la voluntat del nostre poble.

PO

enviats als diaria en nota suplicada.
Allá no és cert que en cap moment es prengués Yaceré, ni menys
que es portes a la practica, el- una
mena de vaga de braços caiguts L'".Associació" no desitja moure's del pla que s'lla proposat seguir, ni ha pensat en signes ni
altres actes de violencia. Aspira
a convencer el Govern de la Generalitat que és urgent i convenient
minorar la situació del funcionari
de cateto ia inferior elevant la seca
condieió moral.
L'actuació de l'"Associació" queda al marge de la política. A les

nostres files d'associats, i també

al Consell Directiu, convivim gent
de totes les opinions.

‚ei.
En vista que no ea pot

detenir Figueres i que, segons sembla, esta treballant en uns tallers de la Companyia
de 5,1, S. A. fora de Barcelona. hom
ordené que es pregunti a la tompanyia
on es traba el tal Figueres.

Ens interessa fer aquestes manifestacions per sortir al pas de la
maniobra que algun sector politic
intenta portar a cap aprofitant la
!loses protesta per a fina partidistes."

sessió

)81
A un Mas. ' i ski Miaus, de reir
senyor Duras i Guirdia. alcalde accii president. obre la sessiú; es
Ilegeix l'acta de l'anterior, i demana
la paraula el senyor Vächier.
El senyor VACHIER, desuda de
dir que en les misiona anteriors nos
havia volgut parlar per estar en penode «cima), dita que ha de denunciar uns fets teneos pela senyors
Iliana i LInparci, que taren a ter
ttna inspecció al departament de Circulació (alguns adhuc completen la
protesta), i pregunta als altres regidora si es put tolerar aixd.
El senyor VELILLA diu que caldria que l'Ajuntament s'aneara
dels =tia de l'escorcoll, j a que 01
secretar) assisti a la diligencia, per
saber si va haver-hi incorrecció.
El senyor LLOPARD vol parlar,
perú el president dalia la paraula al
secretari.
seuyor PI 1 SUNVER declara
que li fou demanat que acompanyes els
dos regidora. El senyor Llopard entré a Circulació; seid el que ea una
mecanógrafa, i sorti sense dir res.
Limpies tomé a entrar amb el senyor
Vächier; torné a sortir per anar a
una altra oficina, i res mis.
El senyor LLOPARD diu que el
presiden de Circula«) li digné que
estava disposat a acompanyar-lo per
veure l'assistacia deis tuncionaris. Es
vejé com molts no hi assistiert, i d'altres que sortien abans, anant-hi també
abans. Pregunte si tenien autorització,
i no en tenien. Segueix explicant casos sernblants, u diu que ell hasta trobat funcionaris en Ilccs on no els corresponia. Feta la inspecció, el senyor
Vichier ii &mané si volia veure mis
coses, i dl digné que no. Ell non/es
es ieu acompanyar pel sectetari per
veure si hi hasta alguna irregularitat
que constes. però no fe, constar res.
Et semor VELILLA diu que per
la manera d'explicar els fets el senyor
Llopard es veu que el senyor Vächier
tenia raó, perque per veure si cornpiien els funcionaria no hi havia d'anar amb el secretani i el cap de la scva minoria.
El senyor GIRALD diu que aquesta
és una qiiestió Personal , j que cal aceptar la declaració del senyor Llopard i dallar per acabada la qüestió.
Després d'aixe la un discurs de comiat, contiat que - diu - vol que
sigui comi al.
En el ring del discurs del senyor
Girald, peró, el semor VELILLA
' retira la prcpusicid, i el senyor Girald es veu obligat a acabar.
El senyor VACHIER crida que ell
ha demanat la paraula.
El senyor LLOPARD declara que
la inspecció la feu sol, i no amb el
senyor Peliicena, i que el mateix senyor Vachier racompanyä, i Ii facilité la tasca.
Ei senyor VACHIER crida que el
senyor Llopard iuig per la tangent,
surqué per fer una Mapa«, del personal revisà llibres (el senyor Llopard
també cridal. El senyor Girad ha fet
traen [la 9.iad •eimaae.% ap sanasm un
que preesament dos dies abans de
les eleccions no s'havia de fer una
inspecció per veure si e podia rebenlar un individu, i ten un papen ridiculissim com ha Id la Lliga.
El senyor SEGARRA ha de parlar
perque el senyor Vacchier ha citat la
paraula solapa, dient que era un tema
usar pel 3enyor Segarra, I amb aquest

GUMM

Ens plau de posar a la disposició del públic la interessantíssima carta que ens ha tramis el senyor MART! CUETO
ALONSO, cap d'eatació, a Beranga (Santander), de la Companyia de Ferrocarrils de Santander a Bilbao.
EL TEXT DE LA CARTA ES CON CILOUCIX:
"Beranga, 7 noviembre de 1933.
D. A. Gummi. — BARCELONA.

Muy setter solo: Tengo sumo gusto en participarle que su preparado SCRVILTINAL ha obrado en raí de Una manera
excelente, consiguiendo la completa curación de mi enfermedad de estómago.
Aunque mi dolencia no era muy antigua, no por eso nutria menos; sobre todo, esta últinfa temporada estaba ya completamente aburrido. Probé varios tratamientos sin resultado alguno, perdí por completo el apetito y lo poco que cotilla lo
digerla penosamente y con intensos Moret% que Me h arían desesperar.
Compré un frasco y luego otro y eeilainente Con estos dos he vuelto a recuperar la talud, el humor y el apetit,
decir, he sufrido un cambio radical, gracias a usted.
No me resta más que decirte que es usted merecedor de un gran premio por sus trabajos en beneficio de la Munacuidad doliente, la cual, a no dudar, sabrá agradecerle.
Le envio mi leal y sincera gratitud, este tu afectísimo que le saluda y le autoriza pera publicar esta verla en el Inundo
(Signat): MARTIN CUETO ALONSO
Jefe de la entación de Berlinga."
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meeW ereirerer Seeerm fa ea as- es declafi urgent i fa utt dignas surcura. En, d'inspecciona n'In tetes mol-1 laus t de la neceseitat de lee obres de
la Companyia de U. S. A., a l'astal iRE
ENT s'ha rePRESIDEN?
t"E
cid de Sane, pel veinat i pes obrera
tirat la petipositik 'pedo el semor
que bi treballen. Explica la seva
t'ACHIER din que ell la mamé, perlabor anónima a Hienda, pecó ara
que 110 vol que aspen Ajuntament
no s'ha pogut aguantar mis.
aeabi sial.
El senyor BAUSILI censura que
El PRESIDENT aleshores dedal'Ajuntament no se n'hagi ocupat
1 re ,que els regidors s'hanran poma
abana, pub trola) que no Es ara el
ter un comente del que pusi, i queda
moment d'avancar 12.000.000 de pesaeabat
eta i, per tant, ella s'hi <>posaran.
S'entra al DESPATX OFICIAL, i
El senyar VILALTA: Pel
acabas, el senyor PLA diu que, com
han dit ele senyors Salvas i
sigui que manquen pe,ues session, per
din - sembla que es pogués prejutpo s n ordpo riacl jar la qüestió; però ningú no sap
ng lltal
da ceac rbeatrar dtlqUuent aii‘I
vigor
la imponencia de la proposició. Es
n
Reglar ent de Funcionaris.
tracta que quan ja et Cenen nomeS'acorde, i
pasea a
nata uns momias legitima ea ve
amb una proposició en la mal, seaORDRE DEL DIA
El senyur L.L.Ltui dentana al se- Je haver-la portat a la Comissió de
Finances, ea proposa una ampliació
nyor Llopard que deixi arrasar tan
dictamen per a radquisició d'una pan
del dente en 12.000.000 de pamema.
de casa qua ha de permetre d'eiumEs un fet transcendental el que coplar la Travessera en un indret,
mete' el Comiatori aprovant aquesta nit ha proposició, de mis a mas,
després d'una pelan. discussió, el senyor 1..lopard hi acceden.
Per anònima i antiregiamentiria.
Propina q ue torni • Financie
S'asuma un dictamen posant a
qué ho estudi. Cal remedar que asa
subliaata el quiosc de Canaletes,. i es
cosa semblant va motivar usa miel
voten després dos dictilmens de trenamunicipal i que es decretis ruda
Juanetes, un que no diu el preu, i
l'altre de 633.703)51 pessetes, i s'apro- matisme de l'Ajena:nena de a...lona. La Comissió de Fina:sea te
ven per 26 vote
n'ocael abans de les develan i (aS'aprova un dictamen ¿'Hisenda
cordé que era més decent que MO
disposant que els funcionaris no adapaliaga-a l'Ajuntament vinnat.
tata al Pressupost de 1933 segueixin
taimang no es pot aProva r adema&
cobrant com fina ara, i un altre retena al pagament dels temporers, an- proposició i esti dispaaat a d'ociar
toritzant-lo, pan sense que puguin CO. les hores que vulgui i fer áa bals
recursos reglamentaria perqui no
brir-se les vacants.
s'aprovi.
S'admet l'excedencia del cap del deEl enser PLA, en nao de VEApartament Ticnic de Sanitat i Benefiquena, ha de ¿emanar que passi a
cencia, senyor Cut Simon, elegit diEnluces parqué és cosa musa greu
putat.
S'aprova la recepció definitiva de perque no pugui esperar via dies i
a l' a sProveekt
dit elanque
les obres tetes al Casal dels Cavallers q ue s ettnear
senyor GIRALD sistranya que
de Sant Joan de Malta (Estola Cas'hagi
.ha tre penqué la
ses Guarro).
El senyor ULLED demana que es Comissió d'Hisenda no es renneix
fui una inspecció en Pedifici i el normalment per manca d'assistiencia,
senyor Ventalle, hi accedeix. Es des- per això han portas la CM al Consistinco 25.000 pessetes a les ¿espeses tori. El senyor Salve ja ha dit la
de la Rua de Carnaval. arnb els veas causa. Una comissió d'obres' que en
representava prop de aso l'In visitat
en contra de la Lliga.
El senyor SEGARRA diu que
també votaran en contra d'una con- companyia de M. S. A. pares lea obres
signa«) de 312.06 5 pessetes per a fer aPdeegrreldua ia
irso
:n,
i eigaluepa
delestCartercen
Ar
6sd' .P9em
eri:slq5e
i 1.40
;
obres d'urgència a l'Escorxador, ja
Para
que les obres s n:-41 per la coberta juntament ja snia pefinelat altas vei el que perilla són els fonaments. cides fent br gades febrera de
i forza
Intervenen els senyora Bertran de marista 0 de manera forza irregular.
Quintana i Mulés, el qual diu que
Con/ que la constituei6 del non Ajunell també ho digné, pera que el tament requerirä uns quants mesa, ells
Consistori acordé el contrari.
s'aprofiten ara. Això-diu-no perite
El senyor SAMBLANCAT crida dca
faiAj
do rsan
tmainent,
que ppaergai is
ela Cperari
oomPan721
al senyor Segarra que el que perilla
anys
es "la taulada, que diu V", percute enano ha
atie r.resoI:,s:r n egid da al alt An r:atta n-si tau matara els empleats mentre
als regidora
que e Isfonaments si cauen !tomes
saben
qué
mataran les rates (grans railes). El
que hi ha és que un dels dos éls
E senyor SANTAMARIA explica
"tonto" (grana rialles).
El senyor SEGARRA Ii explica que en el Pressupost ratón bi ha im
déficit de mis de »anca) de mede qué va (rialles).
retes. Diu que en el Pressupost de LiEl senyor BERTRAN DE QUINTANA esta d'acord amb el senyor eudacli Alunen Sara d'aarameaeN nir
en 00
1 1 sat Ida. Bulim
derpreu
ia di.
provine
Segarra i demana que es Ilegeixi tar
l'informe dels técnico.
Presasò
dala.
Explica
els
ddeetm
El senyor SAMBLANCAT lamenta que el senyor Bertran fati el post de minores, que ha quedat echa
joc al senyor Segarra, que el dicta- a oca tercera part A causa d'alta.
men dels técnica diu que calen fa sass
Ais.recinlaetni
"s alal'ACc
de
juntareent.
mPanYi* Ex700.000 pessetes per a les obres, perid
el que cal ara és salvar la respon- taca els tràmits seguits i ei ene ea
sabilitat d'aquest Consistori i amb Jiu per eludir el contrate. EN »ames rolen que els ama demore
300.000 n'hi ha pron.
Es posa a votació nominal, voten Siguen que se n'han ocupat. L'operació
en contra Lliga i Nacionalistes ¿'Es- és legal, surqué és leol prestar taqueen i el senyor Bertran i s'apro- tals d'un pressupost a un altre medre
va per 20 contra 9 i no hi ha qué- sigui a la par. Din després que aqueIla decisió de pagar els creditors amb
rum. Segueix sobre la taula.
S'aprova una subvenció de 8o,000 totals a 90 no ha donat resulta perpessetes a l'Hospital de la Santa qué ningé no ha volgut cobrar.
Creu, per acabar el melló de tuEl senyor VILALTA die saz si le
berculosi (amb els vots en contra de
minoria radical el que vol es saistu•
la Lliga per la consignació).
seva responubilitat dire al senior
S'aproven subvenciona: de 350 Giralt que per aquest assumpte la es
pesantes a la Federació Catalana de
missió de Finances tingué una reunió
Gimnestica, per al V Campionat extraordinaria per tractar-ne i es dede Catalunya de mama atlética. 300 cidí que l'assumpte no era urgent ni
pessetes al Casal Catalä Prat de la adequada la solució. La minoria raRiba. tono pessetes a la Federació dial no té ni tindrä cap responsabiCatalana de Gimnästica per al sen litat de govern. Podria parlar heme
primer festival i 1.000 pessetes a la i hores donant argumenta, i cattuai
Federació Catalana de Lluita Greco- dents, perd no vol allargar el debat.
romana.
El senyor GIRALT demana per
S'acorda autoritzar el president de parlar en mig del parlament del sePolítica Social perque pugui seguir nyor Velilla i proposa una fórmala
pagant els ternporers, amb prohibi- conciliatäria. Ella han dit el que hació de cobrir les baixes.
vien dit i consta en acta. No tindrien
PROPOSIÇIONS
inconvenient a que la PrePosici6 Pas*
Després de concedir plantes, flors sé, a Mierda amb /a promesa que
i altos coses a diverses entitats, i la setmana que ve llaman estudiat
una subvenció de 1.500 pessetes a
l'afer i torni acl a la sessió que ve.
l'Associació de Corredora MotociEl senyor BAUSIL/ die al senyor
distes se'n llegeix una dels senyors
Giralt que no té inconvenient a ecceSalvat, Girald i Santamaria propoal que ¿emana perque ells
sant: "Primer. Que huela l'existèn- dir
cia de Thols del Deute municipal tenen el criteri format.
El salvar PLA declara que trans
en el pressupost extraordinari de llquidació de 1933, faci aquest pres- metri al prec del senyor Giralt al sesupost un pressec de ta milions de nyor Casanovas largue es discuteixi
peseta en lamines d'aquest deute • la Comissió.
1 Passa • Hisends.
al pressupost extraordinari mi« a
PRECS I PREGUNTES
tornar quan es normalitzi la tituati6
El mayor HEREDIA en fa un re
d'aquest darrer en liquidar les operations de pigneraci6 de valora amb ferent als transports dels serveis tea.
la sucursal del Bate d'Espanya ¿ 'a- mica i ala contracta que hi ha (Pm»
sideix el senyor Uanlés parqué el
queas ciutat. Segon. Autorinar 1'interventor municipal per a fer paga- prec va dirigit a la Cornissi6 de Foment tat seguit de les certificacions ment mayor Duran i Guirdia) que
pendents, je sigui amb ele esmentats no es troben enlloc cha documents,
senyor DURAN li contesta que
tito% o amb els que existebeen dipositats en le canees de M. S. A., encara el servei de transporta direr303 no s'han pogut reunir 411 t111 C0111
procedint la corresponent &P ena/t
asilen
a fer declives lea operacions que-ela
El senyor SALVAT en fa un alue
calguin a que fa referencia el conanl celebrar amb la dita Compa- sobre un dictamen.
ttyia."
I a les orne menys set rnitlaU
El senyor SALVAT demana que senyor MarI6, sisees la semi&
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La policia i l'insularitat
Francesc Combó no creu en la vacoció ai ea l'aptitud del.: catalant Per
a l'exercici de les fil lieiane de »Una.
El IM pum de visto que la redime 110
laa tivent encara temps—total, fa NO
parell de :emanes que ¿'entre pie&
incumbeis a la Generalitatl—per a confirmar o Per a destrwr.
,Votem, pera, que fins si resalida
cert que Catalunya dins eis seus limito
actual: no tenia homes amb temperomese dc guardia civil o d'agent de
segureiat, airó (10 /ira Pas "ola ra4
snficiens perrita renuncies al control
da que:! servei importantissim, tense
el qual toto autonolitia resta mediatitsada i disminuida.
Eis san: país acaree que la policia,
Per usa falta de vocació o d'imitas
del: indigenes, va a ratos a motes
?una rara mis o menys š, 11111
nienys 'ratico. Tots saben, que la ma farsa del: policies americans són irlandesas i que en la famosa corporacui
deis sergents de vale PariaNC: ¡si ha,
si no do predomini, una mama importas« de fills de Còrsega. (El loaseis
*asnino. OsitaPPe, ara NAO *lea per
Per les derivaciout de l'afer-judica/
Stavisky, h san comPatriota de Najaleé.) 'Per que, dones, si arribava
confirmar-se aquesta ineptitud Mica
que ens atribueis Francesc Camb6, so
'Podo-len fer com els americans i con
els francesas 1 trabar en poblar Olff
o 19141SyS Preariass, mí: o metes bar
ats a la nostra vida, un planten de-rej
bao« policial
Tina notica que els mallorquins,
catalans de Mallorca, ha» acreditat
lenes ha una Pericia 1 una aptitud ben
estimables en l'exercici de les funciaus
de manteniment de l'ordre i de Peese
erina Hi ha moles Medies-cui6del
civil: balear:; tots els que presten servei a les illes
són. Déu me',, guard
de fer Peró, en fi, Si es
confirmo-va la tesi perrito:amerar pessimisto que ha Poso: en circulació el
líder de Lilao Catalana, ens quedava
el recurs d'entreobrir la porto porqué
els nostues germans de Mallorca tu
vinguessin a ajudar en les frises policlaques., la en vindrien, estigsieu tran
Tot i que a Mallorca, ass!' el-quils!
•
hi ha feina per a tothom, ja
en vindrien!
Qualsevol saludó abans de renunciar
otarantadansent 01 servei d'ordre
sota la ineruzió d'agicdotes que,
ni exagerado., ~res les que /son viscut ex leMPS d'Arlegui, de Bravo Portillo i altres insignes representarais de
la roca elegido per a l'exercici de les
juncions

autoritàries,
Carlea

SOLDEVILA

CURSOS
CONFERENCIES

•

Servei Meteorològic
de Catalunya
—

111111142110 1182/241. ATI20420112.11
011uilimPA a LIS SET MIL 54 A
as Call MENIR MI 1104
Les belios preselom dol nord
d'Europa ee desplacen cap ä Zoom-

dInämä I • la mar BIltlea, I Cha
formad u• «animen moundarl • la
meta catalana.
111 temas, en general, de variable, I pleu du's del Melle do Pm5 reglens alpinos fine Me Palees Salsas I Ahumase.
A Emanes domina .1 .11 sumido
I Mujas 11114 de Centella Era • la
Cantarían; a ia reata do la Peninsala el Mingos du bo, amb eel sera
I venta ~rato del sume quaOut, out produolz un l'emisor
domine do la temperatura.
fi

WITAT OIL TEIAPS
A CATALUNYA. A LES VISE
Ale plana de Molde I do Vis ist ha
bolsos ~Unido; • la mata del pole
fe boa temas, amb col sera I vente
mano dol motor nord.
Lea »maltratares miasmas han
3eolutrat un Mime, Momeo
Macla • les ~oteados aldr, I 45
probable la persistanola d'aguo«
desoons degut a AM pele sobes os*dental* s'eetablelion vente del
motee nord.
La m'alma d'svul ha time llos
▪ Adral!, amb U isram esta ame.
A NOria la Molina ha ostia de 4
graos esta su% I mistela un ',vis
de nos do 1'20 metros.
(LOS observado:» del temps a
capEarcelonß a les set, van ß
çalera as la primera MIMO

A l'Hospital de Sant Pau va morir ahir Mariana Ache Zabaleta, de
setanta-nou anys, a conseqüència
de les ferides sofertes el dia 28 de

l'Hospital, 95, principal, el profeuor
de l'Inatitut Catalá de Sords-muts
senyor Josep Tortosa i Girones donará als tords-muts i a les persones
que entenguin els signe mimics una
"Explicació mímica" dels actea que
van tenir lloc a Torres de Retraen

(Saragossa) j a Saragossa amb motiu del tercer Centenari de la mort
del primer tractadista de aordomu-

distica, En Joan Martín Pablo Bonet.
Aquesta nit, començant a dos
quarts de deu, se celebrad, al Centre u Joventut d'Esquerra del Districte II (Francesc Layret, 124), un
festival benèfic a profit dels damnificats per les inundacions de Girona i per cloure la subscripció
oberta pel "Yate Club". En l'esmentat festival, ajornat repetides
vegades per exigències de l'actualitat política, la penya infantil "Somhi tots" representarä "El carro del
vi"; l'elenc escènic de la Biblioteca
Catalónia, "Del fons de l'anima";
el quadre teatral del Centre, "El
triomf de la taro", i la societat coral Catalunya Nova interpretan diver g es composicions. Hi prendran
part, a mes, alguns artistes que donaran un acte de concert, I per últim, hi haura ball per l'orquestra
"Montecarlo-Jazz". Han promis llar
assistencia a la festa el President
de la Generalitat, els consellers senyors Gansol i Demás, l'alcalde i

alguns consellers.

desembre a la Barceloneta.
La Junta del Patronat Parroquial
d'Obreres de Sarria ha organitzat
per al diumenge vinent, dia 21, a
la Confiteria Foix, de la placa Major, una tómbola a benefici de la
Sala d'Asil i Escoles que sosté.
Les senyores de la Junta i diferents industrials han ofert molts
molt bonics lots. No dubtem que
la tómbola sen un veritable
ateses les simpaties que té el Patronat a tota la barriada pel be
que fa als infants pobres i l'interès
que hi han posat les senyores de la
Junta.

ESPLAI

S

nova
il.lustració

Es la

catalana que
no ha de faltar a cap llar.
Propagar-la
es fer obra
cultural i patri ó tica

Avui, dissabte, a les sis de la tarda, s'inauguran al local de l'Agrupació Fotogrifica de Catalunya
(Duc de la Victòria, la, principal)
l'exposició de les obres presentades
al X concurs anual. Queden inritato a aquest acte tots els aficionat,.

SETMANA

DE L'IMPERMEABLE
La FABRICA l'ACAREU I «MISA, 8. en C " del su per BelCAPETE8 toles mides per a
nene, a 5 pies. llolament ala

La Direcció deis magatzems Jorba ha tingut la finesa, que agraim,
de trametre'ns dos exemplars del
calendari i dos del dietari, per a
l'any corrent, editats per aquella
casa. La cura posada en la seva

confecció acredita el bon gust de la
gerencia dels populars magatzems.

El Consell directiu de l'Esbart
Catali de Dansaires prega als seus

El Foment de la Sardana de
Barcelona ha organitzat per a -demi, diumenge, dia 21 de l'actual,
una visita conectiva social a la

al sopar de germanor que tindrä
lloc demä, diumenge, a les ¿co de
la nit, com a fi dels actes que s'han
celebrat en commemoració de les
seres noces d'argent, que passin pel
domicili social, carrer de Tapineria,

matins.

mes, 18, 'rambla a Corta Catalanes, en (Mema als seus oliente
fan un desoompte veritable de
10 % sobre els preus maromas
en les peoes confeocionades.

Moviment maritim
aeronàutic
VAIXELLS ENTRATS
Vapor espanyol "Ato Navia",
amb cärrega general, de Bilbao;
vapor espanyol "Ciudad de Barcelona", amb càrrega general i
86 passatgers, de Palma; vapor
espanyol "Rey Jaime II", amb
càrrega general i 57 passatgers,
de Maó; vapor italià "Conte
Biancarnano", amb càrrega general i 30 passatgers, de Gènova; vapor italiä "Maiella", amb
càrrega general, de Durban; vapor anglès "Meta", amb carbó,
d'Ayr; vapor espanyol "Betis",
amb càrrega general i 8iS passatgers, de Valencia.
VAIXELLS DESPATXATS
Vapor italiä "Conte Bienesmano", amb càrrega general,
cap a Buenos Aires; vapor espanyol "Cabo San Antonio",
amb càrrega general, cap a Genova; vapor espanyol "Marqués
de Comillas", amb càrrega general, cap a Cristóbal; vapor
espanyol "Ciudad de Mahón",
amb càrrega general, cap a
Maó; vapor espanyol "Ciudad de
Barcelona", amb cärrega general, cap a Palma; vapor espanyol "I. Figaredo". amb carbó,
cap a Tarragona; vapor espanyol "Ampurchin", amb cärrega
general, cap a Roses.

SERVEIS DE LA COMPANYIA
AEROPOSTAL
Arribades: De Tolosa, a les
8'02, amb 1 paasatger; de Marsella, a lea 7'55, lenes passatgers; de Casablanca, a les 12'15,
arre 4 paulasen.
Sortides: Cap a Casablanca,
• leg 8'15, amb 1 passatger;
cap a Marsella, a les 12'21, amb
I paaaatger; cap a Toldes, a
11ta I$23,

amb $

puttantere.

socia i amics que vulguin assistir

Biblioteca de Catalunya, la qual
t'adra a dos quarts de dotze del
mati. Lloc de reunió: Placa de la
República, cantonada al carrer del
Bisbe, a les onze del mati.
La junta Directiva de l'Associa-

ció de Periodistes de Barcelona, ea
la seva darrera reunió, prengué
l'acord de felicitar els semi lialloCiats
que foren elegits regidors en les

eleccions celebrades el diumenge
passat. Els esmentats senyors són:
Carlea Pi i Sunyer, Josep Maria
Macip, Unís Duran i Ventosa, Octavi Saltor, Andreu Bausili i Joan
Soler i Gener.
Ha pres possessió del canee de

delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca i virepresident de la dita corporació el
senyor Alexandre Bosch i Catarineu.
El Comen directiu de la Comissió delegada de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana a
les buriades d'Horta, Guinard6 i
Santa Eulälia convoca tot els socia a la reunió general ordinaria, la
qual se celebrara densa, diumenge,
a les onze del mati, al carrer de la
Rectoria, núm. 6.
Dijous a la nit ele repórters municipals donaren un sopar al seu company de "L'Opinió" Vicenç Bernades, que a les eleccions municipal s
ha test elegit regidor. A l'homenatge que eh repórters de la Cala
Gran li dedicaren a ss i tt iren, a mole,
abres nombrosos periodistes de totes les tendències politiquea i diversos funcionaria El degi deis periodistes municipals del l'obsequi,
es Regina adhesioisa, es pronunciaren discursos 1 Vicent Remedes
bo sud tot 1 va prometra trebanar decididament pel bé de la dom.
Nra.!, diamante, a les Quatre de
la tarda, al saló d'actes del Centre
Industrial de Cataban CUT« de

núm. 33, principal, a inacriure's pela
tiquets que desitgin, abans de les
set del vespre de demà, en que es
tancar la inscripció.
L'EXPOSICIO DE CANARIS.
La Societat Protectora del Canari,
Francesc Lairet, 9o, celebran denla, de deu a una del matt, al sets
estatge social, la classificació dels
canaris que han de prendre part en
l'Exposició Mundial de Canaricul-

tura, que, organitzada per la dita entitat, ha de tenir lloc el dia 28 del

corrent a l'hivernacle del Parc de
la Ciutadella.
La Delegació d'Hisenda ha assenyalat per a avui ele segents pa-

gaments: Banca Arnús, zo pessetes; Companyia General Duanera,
0.000; Rosa Espinas, 7.77140; Teresa 'SUD, 59'22; Joan March, 787;

Casimir Manzanares, t.947'5o; Josep Sane, t.59o; _fose, Maria Castellvi, to.269'22; Joan Lluis Ponles,
3.200; Alfred Forn, Ildefons
Herrero, 706'32; Josep María, pessetes 3.t58'6o; Manuel Martinez,
3.853'08; Rammt Marques, 201'04;
Jaume Mano, 3.07588; Josep Talavedo', 4205, i Leopold Terol, pessetes L924'65.
Ahir, a lea cinc de la tarda, s'inau.
gua el bar deis soterranis de l'Hotel Colom. Es decorat amb unes
pintores dels artistes senyors Labaste, Humbert i Nogués, de les
quals d'ataquen les d'aquest darrer
artista, i una de les guate, la del
piafó central, representa la penya
d'artista i aficionats que s'hi seden
reunir moltes tardes.

A PAteneu Barcelonès
LA CONFERENCIA DEL
DR. PERE DOMINGO
El Dr. Pere Domingo ha donat a

l'Ateneu Barcelonés la «va anunciada
conferencia en tom a la tasca de les
Encoles d'Assistencia Social. Comenta
elogiant l'obra de Calmette en la Muta contra la tuberculosi, i ten. història de la creació del cos d'infermeres
visitadores, que tan útil bu al savi
trances, i segueix essent en la seva
tuca de profilaxi i curació. Però, un
xic mes lluny que el de la infermera
visitadora, va el paper de l'assistenta
social, que, a Nord-America,

Franca, etc., dóna tan exceRents
resultats.
L'assistenta social fa el que l'home no sap i, per tant, no pot fer:
ensenyar, en to pla i sexual, amb gest
familiar, a fer obra de profilaxi, d'elevaA6 moral. Ha de servir tumbé de
nexe entre les obres benifiques organitzades i el desvalgut que les necessita i no sap on trobar-les. A tot
arreu, l'Assistencia Social s'ha deixat
a mans de dones, per losen obra eminentment femenina. ARudeix el senyor
Domingo a rúnica Escota d'Assistència
Social Femenina que a Espanya s'ha
creat, que és deguda a la iniciativa

particular, impulsada per l'optimisme
esforçat de la Sra. Antònia Ferneres,

i l'esperit generós del Sr. Raul Roviralta; escota creada un xic a tall de
"Don Quixot", que es, a la fi, com
totes les grans cose que s'han creat.
En l'Escota barcelonina d'Assistència
Social, després d'un acurat treball de
selecció i eliminació, es compta avui
amb un grup d'alumnes que demostra
com les nostres dones, ocupadas en
les mateixes tasques, poden fer igual
bon pape: que les millors del Wat Exposa, no obstant, el dissertant, certes
temences sobre la sort que un dia POden córner les encoles particulars d'aquesta mena, i exprese el seu desig
que l'Escota Social, malgrat ésser filia
de la iniciativa privada, expedeixi títols universitaris.
El Dr. Domingo es plany de la manca de coordinació entre els serveis benifics que realitzen diversos grupo ainato, i crida l'atenció de les autoritats sobre la necessitat de crear un
Consell d'Assistencia Social que establis la cohesió entre les orientacions
públiques i les privades. A aquest organisrne s'hi hauria d'unir un altre de
Servei Social, que tingués cura de les
realitzacions. Detalla a continuació la
tasca a realitzar per l'Assistència Social en maternitats, hospitals, asils, indústries, assegurances, etc., factors que
estan separats, i l'Assistència Social ha
d'unir perquè es completin. Cap país,
cap ciutat ho necessita tant i amb
tant pressa com la nostra ciutat, com el nostre país — diu el doctor Domingo. I traca amb paraula
emocionada el quadre de la situació
terrible de tanteo i tantes gents que
arriben del camp, ignorants o malaltes, a la ciutat inhospitalaria, que, malgrat vessar de gent, és per a ells un
immens desert. Alcaloide dels barris
mísero, en que huirá de provar el seu
tremp l'Assistenta Social, atansant-se
al dissortat amb gran delicadesa i esperit elevat, en el moment que encara
s'avergonyeixi de la seva desgräcia...
Per a alzó posseirà una tecnica, a la
qual ajudaran la seva sensibilitat i una
intelligencia desperta i sistematitzada.
A les fäbriques, a les presons, a tot
arreu té l'Assistenta Social molt a
fer, estudiant ambients, descobrint llagues, per curar-les, avui, si; pero.
abans que tot, per a evitar-les el dia
de demä.
La política social — diu el doctor
Domingo — ha d'ésser el -come denominador de totes les polítiques. Si
hi ha ttreicom per al qual tots els
!tomes han d'anar d'acord, aquest quelcom Es l'Assistència Social. No entendre-ho aixi Es deixar que signin ca-

da vegada mis violentes les convulsiono
socials. Cal per a això que tots els homes sensibles a la vida del seu país,
siguin quines siguin les seres idees en
altres ordres, es preocupin d'aquestes
coses, i acudeixin com un sol borne
a remeiar-les. Quant a /es dones, elles
que acaben d'arribar a la vida política, tenen aquf un terreny verge a trepitjar. Si han de fer el mateix que
fins ara feren els bornes, més els valdria no haver sortit de llurs cases.
La politica de totes les politiqueo, a la
qual la dona ha de dedicar totes les
aoves energies, Es la que porta al compliment dels deures d'Assistencia Social.

El Dr. Domingo fou ovacionat en
havent acabat, pel públic que omplia el
salé d'actes de l'Ateneu Barcelones, i
entre el qua l es comptaven les alumnos de l'Escota Social de Barcelona, i
els seus professors.
* HOSPITAL-SANATORI DE
L'ESPERIT SANT PER A TUBERCULOSOS. — Avui, dissabte, el
Cos facultatiu d'aquest Hospital comentara les seves reunions científiques
dissertant el director Dr. J. M. Barjau sobre el tema "Les diverses classificacions de la Tuberculosi pulmonar".

No podem publicar
'otee pregades que no
Fingen «tirites en estala
as* lo timbre • signa

mune
•

Pels centres
GENERALITAT
Ele obren de la casa Coma

I Croe tornen al treball.—D'acord amb lea instruccions del
conseller de Treball. senyor
Barrera, i amb la intervenció
del delegat de Trehall a Girona.
ha estat resolt el conflicte de
la casa Coma i Cros. de Salt

(Girona), havent-se repres
treball ahir.
El apelaste de Ilel municipal.
Ahir es y a reunir al Pelan del
Parlament la Comissió especial
dictaminadora del projecte de
llei municipal de Catalunya. Es
van estudiar els articles 180 i
següents que es refereixen a la
municipalització de serveis.
El Butfletl Oficial de la Ceneralitat. — En el seu ninnero
d'an in publica el jegüent sumari:
Justicia i Dret: Odre desestimant la instancia presentada
pel notari de Balaguer senyor
lgnasi Martin i Laplaza, perquè
no procedeix l'ampliació de les
vacauts objecte del concurs
anunciat per ordre del 9 d'octubre de 1933.
Ordre circular adreçada a tetes les autoritats judicials de

Catalunya recordant, l'exacte
compliment del que és preceptuat en la norma vuitena de
l'ordre circular de 8 de desembre darrer, en retad() amb el
decret del Govern de la Iteldi
Mica de 3 de desembre passat.
Finanees: Ordre dictuut normes per a la presentad() de les
declaracions subjectes a Verbitri sobre aprofitaments hidràulics i manera de formular-les,
segons kodel oficial que es publica com a anex.
Economia j Agricultura: Decret nomenant el senyor Josep
ftequesens i Mercader per al
càrrec de president de la Comissió arbitral de districte del
Partit judicial de Reus.
Ordre creant una ponencia
per a la redacció d'un avantprojecte d'estructuració i urdenació dels serveis d'indüstria
que han estat traspassats a la
Generalitat, per a la qual sön
designats els senyors Estanistau Ruiz i Ponsett, Reman Rehala Pou, Frederic Turell i
Bolacleres, Ramon Companys i
Jover, Jaume Martorell i Portes, Enric Monrós i NaCente i
Emill Colom i Segarra.
Departament de Sanitat j Assistència Social: Ordre dedarant oficial el carnet, segons el
model i condicions fixades pel
decret de 17 de julio! de 1933,
per a l'ús dels inspectora sanitaris de districte, delegats sanitaris j zeladors sanitaris.
Departament de, Treball
Obres Paliques: Edictes de
Jurat Mixtos de Catalunya.
Recaptació de Contribucions
de Barcelona: Edicte del recaptador executiu de la zona de la
capital.
Duana de Barcelona (Ne go
-ciatd'Abnoamets):Anucia.
Juntes Municipals del Cens
electoral de Catalunya: Relació
dels ciutadans que constituiran
les Juntes municipals del Cens
electoral de Catalunya durant
el bienni 1934-1935.
Retad() dels tocata destinats
a callegis electorals durant
l'any 1934.
Administració Municipal. —
Edictes, subhastes i concursos
d'Ajuntaments de Catalunya.
Administració de Justicia.—
Audiencia de Barcelona: Certificació de l'acta del sorteig
de jurats per a les causes corresponents al Jutjat número 5,
del primer quatrimestre dengua ny.
Edictes de Jutjats de primera
instància i inslrucciö de Cata-

lunya.
Edictes de Jutjats municipals
de Catalunya.

La tornada del senyor liebres.
A la Conselleria de .Governació
manifestaren ahir a la nit als
periodistes que esperaven el
senyor Selves de tornada de
Madrid aquesta tarda o al capvespre tot el miss tard.

COMISSARIA GENF/AL
D'ORDRE PUBLIC
El comandant cap de les forres d'assalt de Barcelona. senyor Basso, ha desmentil la
noticia apareguda en un diari
del matt, en la qual es dein
que taren castigats i condults
a Montjuic deu guàrdies d'assalt. El que hi ha de cert és

oiiaall

que presten servei per la carretera de Montjuïc tata els
dies.
111

estat imposada una multa
de 100 pessetes a un. CaféConcert del Parallel, per cometre-s'hi ocies immorals.
Ha

Han estat ciausurades una
tómbola i un museu de l'Avinguda de Francesc Lairel, l una
tómbola del carrer Nou de la
Rambla.

Per a evitar els atracaments
i actes contra la propietat que
els divendres i dissabtes, especialment venien cometent-se,
per ordre del comissari d'Ordre
Públic es procedf a la requisa
de 35 autembbils ahir a la matinada.
Aquests autos serviren, 20
per a la guärdia civil i 15 per
a la policia, amb els quals, i
mb forces distribuides estratègicament, es muntä un servei
per loto els voltants de la Ciutat j altres llocs adequats amb
el fi d'acudir a la primera crida
i fer impossible tot acte delicliii.
La mesura doch bon resulta',
ja que ahir no es va haver de
plànyer cap atracament.
Aquest servei especial continuarà alguna dies, ¡ es perllongarà el temps que es cregui
necessari.

DELEGACIO ESPECIAL
DEL GOVERN DE LA REPUBLICA A CATALUNYA
AMI' al metí arribà de Madrid en avió el senyor Vicenç
Santiago, cap de l'Oficina d'Informad() i enllaç de la Direcció
General de Seguretat, i inspector general de tots els serveis.
Visita les diverses dependències
de la Policia i complimentä despres. el president de la Generalitat.

sitat l'alcalde accidental, seny
per tal d.a.
grair-li les atencions tingudes
vers ell amb motiu d'haver estat asaietit a causa de l'atol,
dent que li ocorregué el dia que
venia de Vilafranca a Bareelo.
na portant una corona per tal
d'assistir a l'enterrament de
senyor Maciä.
Avis als oiclistes.—E1 Nexo.
ciat Municipal d'Arbitris, Pan
seig de Pujades, núms. 1 i3
posa a coneixement dels pat.
seidors de bicicletes que a par.
tir de la present data fins
Cia 31 de marc vinent bauh
ce'esser canviada la placa O
l'any 1933 per la placa coy,
responent a la matricula dt
l'any 1931. A tal efecte hatea
de Himar-se al susdit Negocia
la placa de l'any 1933, o
presentar la factura de cors
pra de la bicicleta. Es neceen
ri, ultra ala?), exhibir la cédula
personal o un document sets.
Ilat que acrediti on trepe'
l'interessat 1 que es consito
el domicili d'aquest.
Duran i Guärdia,

--•• ••••nn•n••n••nn,
••

VIDA SOCIAl
Unió Obrera de l'Art
Horn convoca tots
associats a l'Assemblea gene.
ral extraordinària que tindri
lloc demà, diumenge, a les det
del mati, al seu estatge social
de la Rambla de Santa Mónica.
número 29, en la qual el Soto.
Comitèdonarit compte de la
seva gestió.
Cremi de Viatjants 1 Corremir. —

dors del C. A. D. D. 1. —

Junta de Govern estarà integrada . durant el present ese:.
cici pels companys següents:
Ramon Mujal, president; Alexandre Berrera i Espina, rin.
president primer; Enric L'uña
i Sellares, vice - president segar.
Rafael Delclbs-Rodon, secreta.
ri; Josep M. Roig i Marras;
rice-secretani primer ; has
Ha estat concedida l'expulsa, Niubh i Cos, vine-secretari
dels estrangers Hermann Tanip, gen; Joan Martorell i Ferrar,
Eduard Ojeda i René Lescouder.
caixer; Antoni Soler i Corriolt
sots-caixer; Josep Moles i Tri:
comptador;
Joan Gip0
UNIVERSITÄT
vocals: Em
AUTONOMA Eliescomptador;
i Mirabel i Carles Baba
i Puig.
Assemblea d'estudianta. —
La construcció de Cases ba
L'Associació Professional ¿'Es- ratea.
— Contestant les molla
tudiants de Medicina ha con- preguntes que aquests dies bu
vocat per a avui, a les quatre
estat tetes a la Secretaria de
de la tarda, assernblea general l'Associació de Periodistes soextraordinària en una de les bre l'estat actual del projecte
aules de la Facultat de Medi- de construcció de cases baracina.
tea, hem de manifestar que la
Sembla que aquesta assem- ponencia nomenada per a reorelacionada
amb
l'aestà
blea
tudi d'aques1 assumpte es redaptació del pie d'estudi.
unirà la setmana entrant i pro,
bablement podrit presentar el
AJUNTAMENT seu dictamen a una junta p,
neral de socis que tindrà
Per a allotjar les tornes d'Or- abans de fi de mes i que sed
dre Públic. — El senyor Duran convocada per mitjà de U
i Guardia ha rebut la visita del premsa. Amb tot, des d'ara'
senyor comissari d'Ordre Palie cada die, de quatre a cinc de II
de Catalunya, senyor Tomis tarda, els associats que desit.
Ramon j Amat, el qual li ha ex- gin conèixer detalls sobre l'esposat la conveniencia de trobar mentat projecte poden passe
un local on poguessin ésser per la Secretaria i sets tusa.
allotjades les forces d'Ordre bentara de les dades de que
hohl disposa fins al momed
Públic.
actual.
L'alcalde accidental li ha resPost que ho trameträ a l'alcalde
La Unió Ultramarina fa al'
efectiu per tal que pugui Csser nent a tota la dependencia 4
nomenada una ponencia mixta ram d'Alimentació en gened
de la Generalitat i l'Ajuntament
que des d'avui, dissabte, dia
els establiments d'aquest
a l'objeete de trubar una soluhauran de tancar a les nou, s1
cid a la seva demanda.
15 tlel
La carta de traban dels es- compliment de l'article
laude dictat pel Conseller
trangers. — L'Oficina de Col- Treball,
senyor Martí Barrera:
[acució de l'Ajuntament de Bar- el delegat del Treball de Catacelona prega els senyors es- Itinya, senyor Josep Pou, i el
trangers Vicenc Mariani, Maria president accidental del Jurat
Josefina Manillot, Enric KunMixt del Comerç al Detall.
kel, Ernest Gokesch, Samuel nvor Emili Saleta, el dia 31 de
Ygelman, Arnodd Janner, Joan desembre de 1933. Els vocal'
Maierfeld, Saul Frucht, Caries inspectora del Jurat Mixt retliamfons, Estere Grumwaid, Jo- liaran perque es compleixi l' es:
seph Francis Moros, Klein Her- mentat horari, les infraccions
mann, Montelir Omisa, Josep del qual cenan penades amb
Orisporali, Nicolau Kuego, Al- mulles corresponents.
fons Joire, Rosa Lohallier, LeiAssoclacI6 Instructiva de
zer Hamber, Joan Jotiamm, Faena brers I Empleats de
Rosa
Pere
Lositaul,
Charles,
ment. — El dia 27, a les quatd
Mackler, Herta Heyer, Samuel de la tarda, se celebrarà assern.
Hersch, Atine Greve, Aluvin blea general extraordinaria
Lagendorf, Baruch Hoson, Re- Cinema Walkyria (Ronda da
mon Forne, René Hertogs, Josep Sant Antoni), per tractor (1,1
Girant, Adriä Giranta, Chala següent ordre del dia: DiSel e.
Gutchnin, Gilbert Gonzalez, sil i aprovació, si la cas.
Amónico Garcia, que se serveiProjecte de Reglament de l'A5'
xitt presentar-se en aquest Ne- sociació oportunament Mal?*
gociat de Politice Social com
rat,
mós aviat millar, de les deu det
La Litiga de Corredora, VI*
*mal( a la una de la larda, per pinta U Representants del e
tractar-se d'un assumpte que mers, I de la Indústrla celebri.
ea relaciona amb la seva carta
rä reunió general extraordini.
de treball.
na el propvinent diumenge,
Visita. — El senyor Josep dos quarts de deu del mati.
Guasch, acompanyat del dipuseu estatge social, Quintan a, '
tat doctor Armendares, ha viprincipal.
5.2*
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Es DOÑA PÈR ACABAT EL DEBAT soaag ELS ' FETS ANARCO,
L'augment del preu del pa. — Un impost de cinc
cèntims per cada quilo 'de cotó importat. — El
nomenament d'Ah Comissari interí del MINTOCe
El pressupost del miniiteri d'Agricultura. La
!Anejó de la crisi que s'ha de produir.
forç6s

SINDICALISTES DE DESEMBRE

•
.
a emule tu les cominions gedore.
crin que no s'hi val a parlar sobre
suposicions. El Govern es Proponen efecte, reorganitaar unta.. omitsleins, neo!) ja es compren que
no pot anar ara, en la seva declaració, mis enllà de consignar que
¡quena substitució es fari tenint
en compte la constitució del ParSe li ha preguntas tambe si aguoMadrid. y o. — En arribar al Conlament, però també la influència
ta nit, com anunciamn alguna diag:és el ministre d'Agricultura, ha
real de les (orces politiquea a cada
ria, es procedita a la substitució del
estat preguntas pels periodistes soprovincia.
ministre de la Governacm.
toe la puja del preu del pa.
Afegeix que no hi lisura res tan
ha
contestas:
Rio
El sets; or del
El minisire ha contestat que la
satisfactori per al Govern com per
—Poden estar tranquila aquesta
seca disposició anava encaminada a
a ell, despees de realitat aqueas
que no s'apugés el preu del pa fanit, perquè no hl haurá cap subsprograma previ, que es comigná en
situció.
No
tindreu
cap
feina
i
si
miliar.
la declaració ministerial, que anar •
eso voleu acompanyar em trobareu
S'estableix que pot apujar.se el
unes eleccions, i no cal dir que el
preu del pa anomenat de luxe, perd
uns a la matinad a fent els pressuresultas que mis els satisfaris sen i
postes al meu departament del mien canvi subsi5seix el preu actual
aquell que mis estigui d'acord amb
del pa familiar, ; es fabricará una
is ten.
la scva, història i amb les seves conaltra ciaste dc pa anomenat de flaviccions.
Els periodistes li han preguntas si
ma, que oodri cendres cinc cèntims
Menee es formulen altree peces
tenia ja molt avançat et pressupost
mis barat que el pa familiar que
del sets departament i ha contestat
d'escis interés, la Ilum del saló de
ara es consum.
session,. contenga a millar fin, a
aiirmativament dient que ja s'aproQuant a provincies, s'estableixen
restar apagada durant alertes tegona.
p ava el terinini per al lliurament del
Juntes, que tenint prescnt el preu
Daprés torna la Dual, Juró' s'epa.
dit pressupost.
del blat i de les farines veuran el
ge novament i un altre cop s'encén
—Amb moltes reduccions?—li han
preu a que por manteMr - se el pa. preguntat.
i s'apaga.
Naturalment. no podri establir-se
El salb s'omple de Ilumins deis
naturalment,
la
dels
tres
—Hi
ha,
cap augment .en el oren del Pa acudiputats ,. i ofereix un pintoresc asde la subvenció
pes,ctes
de
milions
abans
al
ministre
se PrO93521- -110
•
pecte.
que es donava als cultivadors de
d'Agricultura.
Ela uixers entren uns candelobres.
ida dit també el senyor del RÍO cató i algunes altres ,
A la fi s'aconsegueix restablir la
reduccions que projecten
que hi hacia una altra disposició
num en alguns Ilums del saló; però
en el pressupost, assolirao el so per
establint un impost de cinc centims
els taquigrafs j el president han de
leo?
per cada quilo de coto importas,
valer-se d'espelmes.
amb la qual cosa es fa innecessiria
Al saló queda només un petit
—Jo no put parlar-vos de percensubvenciä de tres milions de pestatge. però naturalment, ultra aquests
nombre de diputats.
Tambi es presa en consideració
seres que l'Estar te establerta per
La manca de llum sembla decidir
tres milions hi ha altres reduccion s.
una altea proposició de Dei del seals productora de cotó, subvenció
encara que al Ministeri d'Agricultura
els oradors a baixar tumbé el dianyor Saborit cedint la caserna de
superiicie
culper
alguna
es
concedia
havien d'haver-se-li concedit
que
pasó de llar veu, que arriba dificilSanta Clara a l'Ajuntament de Altivada i s s m.talvien aquests tres miaugments.
ment a la tribuna en formular alcázar de San Juan.
;ions de pessetes, i s'obté, segons
guna precs de carecter local.
Es clar que no es pot continuar
S'entra a
els cälculs jets, per l'impost que es
El senyor AMORES, popular
la política de fer pressupostos de
PRES I PREGUNTES
crea una xifra de sis milions de
agrari, parla dels freqüents robalomolts mulera de milions per a desnacionaEl
senyor
LEIZAOLA.
Pessetes, amb els quals es coceeris d'ohms a la provincia de Sevilla.
prés haver de fer emissions de Deute
lista base. es dirigeix al ministre
diran premia als conreadors de cose
El MINISTRE DE LA GOper a cobrir el deficit.
de
Treliall
sobre
la
reunió
de
Jurats
pe! producte obtingut en comptes
VERNACIO diu que el Govern no
Sobre la substitució del ministre
M Latos d'Espectacles.
de per la superficie conreuada, puix
pot permetre que segueixin prode la Governació ha manifestat que
(Entren els ministres d'Indústria
que plum es concedien premis a
duint-se aquests j ets, i que pren boseria una qüestió sense importancia,
conreadors que obtenien escassissim ja que es tractaria únicament de dues i Treball.)
na nota d'aquestes denúncies per tal
El senyor MAEZTU, de Rerendiment, donada l'escassa fertilide trasnadar-les al governador civil
o tres cartees en les guata hi }murta
novación Espahola, ataca l'actuade Sevilla.
tat de les seves terres.
canvi, per() que, naturalment, tenia
Consell
Ordenador
de
ció del
També es concediran les llavors la seguretat que no seria le nit d'avui.
Continua la interpeRació sobre els
l'Economia
Nacional,
el
qual
diu
gratis als conreadors.
successos anarco-sindicalistes.
ha dit que ell
,
l'atur
iorcbs
Sobre
que
no
serveix
per
a
res
ni
fa
res.
S'ha preguntar al ministre d'AEl senyor VIDARTE, socialista,
solament veia dues sOlmions, nana
(Entren el cap del Govern i els
gricultura 5i h; hacia algun motiu
rectifica insistint en les seves anteriors
la repoblació forestal a tot arreu, ja ministres de la Guerra i d'Hisenda.)
politic que llagues aconsellat la
manifestacions. Cren que la interim:que tenia corn avantatge la utilitzaci6
Afegeix que aquest Consell cal
substitució interina de l'Alt Comislació plantejula per ell ha pres caidel Ro per roo de la quantitat conaltre que actui
sari al Marroc per un militar, el
substituir-lo
per
un
res distinta als que ell Pretenia, i que
signada en mi d'obra que és el que
general Gómez Morató, en comptes
de manera molt distinta, a fi que
caldri, per tant, concentrar-la noracal
buscar
i
una
altra,
que
is
la
de
que ocupes aqueas eärree el aceresigui un veritable defensor dels inment en el seu punt inicial, que es la
als agrirail general de l'Alta Comissaria. prestar-los a llarg termini
denúncia d'una abusos, perque el Goque puguin fer teressos econòmics nacionals i pucultors
arnb
objecte
ha
dit
que
igRio
econòmica.
El senyor del
vern pugui procedir contra ells.
la transformació de cultius i pagar gui dirigir l'organitzaceó
norara els motius que s'haurien tinCreu que aquest Consell no hauAfegeix que les denúncies fetes per
els préstecs quan hagin recollit el
gut, la que era assumpte que deMinisa
cap
ria d'estar subordinat
ella no coincideixen amb la veritat
fruit.
pendia del president del Consell de
teri, sind tenir earicter autonómic,
oficial, perque aquista parteix del preUn periodista li ha preguntas si
Ministres, Peró que tractant-se notal com exigeixen els temps actuals,
judici de voler que hagi succeit el
aquestes soluciono les volia pre- en que l'economia capitalista pot
més d'una quanta dies fina que es
que mis ag r ada que succeeixi.
sentar a les Corts, i ha contestat que
faci el nomenament del nou alt coconsiderar-se com a fracassada per
Ratifica la seva versió sobre els sucper ara no, que quan es tracti d'amissari, no s'hauria tingut en compen un nou peentrat
sempre.
S'In
cessos de Villanueva de la Serena, inquest assumpte ja parlará 1, de mis riode de la humanitat, caracteritzat
re mis que 'el fet que poguessin
sistint
en l'afusellament dels dos hoa mes, que no pot anar al pressudespatxar -se alguns assumptes penper economia dirigida.
mes a qui alludi en el seu discurs, i
post ordinari la quantitat necessäria
densa; però tense que aixà signifiEl MINISTRE D'INDUSTRIA
diu que amb jutges que el senyor
per fer front a l'atur perquè seria
qué, que el general Gómez Morató
I COMERÇ Ii respon que aqueas
Martines digné que acompanyaven les
una quantitat insignificant i que aixb
vagi a donar a l'Alta Comissaria
Consell Ordenador de l'Economia
¡orees, Pod ia donar-se fe de l'estas de
ha d'en« objecte d'un projecte de
roces orientacions o iniciatives de
Nacional ha estat una de les seves
les coses després del tiroteig, però na
credit extraordinari,
cap mena.
principada preocupacions d'enci que
es trobaren co el tiroteig mateix, per
.4•411•11-4-,
ocupa el Ministeri, i que ¡racista
veme com succeien les coses a cada
" les seves sunestions, les quals tincas.
Els estudiad: de bragasdrä molt en compte quan es planAcaba dient que el mis eficae que
tegi el problema.
Poden lcr els governants per impedir
si ploman distärbis I
El senyor MARTIN I MARTIN, excessos de la força pública is sanagrari, &arana que com mis acial cionir-los quan es modueixin.
millor s'estudii la derogació de la
Saragossa, so. — A conseqüència de
Ell no atribueix respormabilitat di:agressió de que fou victima l'estu
Bei de termes municipals.
recta al govern per l'ocorregut, però
I
disturbis
general
Atur
El MINISTRE DE TREBALL
dios Manuel Baselga, s'han prodult a
no cal oblidar que MI goven no is mis
diu que el projecte de Dei de deque una anella d'una cadena que és
La I:virersitat romb., n ;Js inriBilbao, 11 — A les set de la tarrogació
est
presentas
i
nonti'
penafectada pel que succeeix a d'altres.
r:ents.
da estaca anunciada la mimos
de
COnlif5ió
dent
d'un
estudi
de
la
(Rumoro i protestes Mis radicals.)
Els estudiants no han entrat a clas"charla" dol senyor Garcia Sanchis
la
Cambra.
Per tíltim diu al senyor
se en senj al de protesta. Els altres
am teatre dels Campa Elisis.
El senyor SABORIT es dirigeix Barrio que cal tenle molt de comise
centres docents han secundas aquesta
Aixd havia provocat gran excita- al ministre de Finances demanant -hl
en apreciar el sentir de l'opinió púaetitud.
ció en determinats elements catreque s'interessi per la manca de les blica, pule que no hi ha solament opiS'ha tractat d'organitzar una manimistes els quals han vingut des d'asalines de Torrevella per a evitar M6 páblics, sin6 sectors d'aquesta,
festació de orno... la. lii han concorhir i de l'anterior fent una campa- que hagin de tancar-se, cosa que representara cadascun per una tendenregut centenars d'escolars.
nya violentissima per impedir aques- aucceiria d'una manera fatal i que
cia politice.
L'arribada de dues secciona de guir•
seria la ruina d'aquella població. Es
ta segona "charla".
A 1'116 que tal estar atent es a quina
refereix
al
que
digné
l'altre
dia
el
d u es d'assalt els ha disselt
començat
ha
el
moviAl migdia
sedero d'aquesta opinió sdn els que
En petits grups s'han dirigit al pasment entre aquests elements qua senyor Ruin Anguita, radical, i diu
aplaudeixen I quino els que cenauren
que, en efecte, ello han expulsat de
seig de la Independeneia. Slian destatendien a obligar a l'atur general.
succeeixi que un govern rela sera organitneib l'obrer a qué tome no
cas comissions toses les facultats i
despees
a
conseqüencia
mesen« deis amie. i
l'oe
es referia rnmentat diputat, per no Publica caigo;
centres dotents. les (piala han estas per
lea coacciona, han tamat les tendes
el ro d'agost.
hacer votat amb ello; però aguces partidaria dels sublevats
separat al Govern civil, on han expresde diversos llocs de la cintile.
(Aplaudiments
dels 'adalides.)
obrer
no
ha
estat
condemnat
per
!ät llur protesta per l'atemptat de que
La majoria deis comercos, no obs- ells a la fan» segueix treballant alli,
El senyor HERNANDEZ ZANbaria estat victima el seu company, i
CANO rebutja mmbe la tul del mltan t, han tornat a obrir les seves
seguir!,
puix
que
eón
duce
coses
sentiment de tots Cl' estudi sn i s de
nitre de la Governaci6 que afirman
portes.
completament distintes.
Saragossa.
A la tarda, el tancament era genePregunta desurdo al cap del Go- que les brida de l'home mort al.
Sh,n grans precataións per
ral i l'atur quasi complet. pub: que vern quin és el seu g riten sobre la Cuatro Camina II lores P roduidea Pela
tal d'evitar inci rente entre el. estuhavien abandenat el treball els
hei d'administració local i lea no- anareo-sindicalistes al carrer abano de
diants i elements extremistes.
refugiar . ae a la casa on morí.
obrero de 'otee les (adore i
ves &Acciono municipal..
Jutja aixb imponible pernil el mort
importante de la mona fabril.
la policia continua treballant per
Diu que eati convençut que el
un cap
buscar l'autor de l'atemptat
blolts Sanees i fábriques de la ca- pais és republici 1 socialista I te presentava entre altres hades
agrari o d'Acelb Popular, i sisa Es de ubre al cor, i is imponible supopital també han arribat a parar.
En el# tramvies hi halmarut
noto- el qua s'ha de dernoetrar en les elee, sur qull amb une ferie aixf pogisis
.,
nene municipal., que demostraran cenar tant de tres f pulir les escales de
La adnoria de l'importa breo, coacciono.
la casa on es diu que fent trabes mort
Eh extremistes 'han deting ut ele que adusta Cimbra la no represen.
borne ojos ss ve gysrs cobres a molt tia% i han obligat ta el pala (Proteste. de les ¿retes.) pals guirdies.
El mnydr CASAS rebutja Igual.
Pregunta tambd q uin de el «¡ter'
izan h Pr oto i Casares a tramar els vlatgers. matalestat Ate del Govern *obre let comisen, pea- meas les lisetifleations del ministre de
governador ha
toral de In Diputacions Provincias. la Governad6 sobre eh sume. de
th rolo
la "charla" del su yos' Gercie San- (Aplaudiments deis incidieses 1 ab isdalanee 1 indiada en lid sie de.
chis esteva autóritzada i que procuting uts foren morts Per pròpia der.
quermes.)
por tate ala 111411111 . eq0U
D INANCES eninac ib de la forte pibliu.
El
MINISTRE
Madrid, so- — El diputat id
abast que ea verifiques.
senyor ALONSO (BRU)
oreo« oeuver4. le/ salinas 4.,
guerra atnyor Tesis I ?km ha
S'han adoptar grama irtreiollin I
maati irpmlneme lee eevee slinnegiaas
menifestat que dije.' vätent la rnf- elo guärdies presten mimo* Torrtvella. .
El CAP •DEL GOVERN copies. I ami que el ministre de la Governanoria del dit partit oled un bu> de tercerola. Tambe ele guirdies
MO*0 II ha domo rtions .qpe el re
ba al senior Saborit, diem qua
euet litem ala dimite republicans dislate recorren la aols Cj6.
mj9vonv&ncem q ue esa equivocas.
Gongo ti el plapbel de POMA!, Is
q ue vartimenee pea en eh 4tms
PI 03MIld
la Cambia un proj ecte de Oei lar*
#410'
orginitrat s arab mota de le etetCes«
mili la lid municipal %litem: pe Dec,
o . esta equivorsi ,compleernt
ta de l'a.oecte que arenen les
ciona ,aMmic;pela de CaMhíny
"'''
comprometre's
usta
daM
›ar•
(Prottei das
no piel
eattztayt
imeztelil
it
hlvIt
/M.O ade liii
,
:
' •
El di nuto m4lopym lietiZ;entinun
a fer46:'
M
alres Illeete.1-Artfiee.
Quant • la politice que'isiMpeelii. emerroamet, iallit . les protestes dels
tirar l'autorituel per i la 'chula",
i Culata
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S'obre la s'asió a les cinc meres
vint-i-cinc, sota la pusidincia del
senyor Alba. Al bine blau, el ministre de Marina. Foca animaei6
carona. S'entone l'acta i tres dictämens de la Comissió d'Hisenda
sobre permuta de terrenys entre el
ram de Guerra i l'Ajuntament de
Vitòria: disposant que divui endavant no es gravi a la moneda les
inicials dels funcionaria responsa.
Mes del sea pes i llei. i cedint al
Capitol Insular de Tenerife Pedifici que ocupen les oficines d'Hisenda i el solar anea.
El senyor GUISASOLA, popular agrari, presta auport a una pronotició de llei sobre re posició de,
funcionario cessants del Ministeri
d'Agricultura. Diu que no exiatei:cen suficients provea per a l'expul3:6 dels dits funcionaria ni han estat
seguits els trämits legals.
Es presa en consideració, i tumbé
una altra proposta del senyor Safortesa, agrari popular, sobre nova
redacció de la llei relativa a rexempció de l'impost de gasolina.
El senyor ALVAREZ RODRIGUEZ, radical, defensa una altra
proposició sobre l'ascens dels capitans de carrabinen i sobre jubilació forçosa als cossos d'enginyers
ala setenta anys.
Es presa en consideració.
E3ntra el ministre de Comunicacio(n)

socialistes que es dirigeixen 8 . .11 r
•
l'inviten a qui
Hl Sr. ALONSO GONZALEZ
nega que en begi volaste flte cap mea
de maniobra politice, sind que ha respost amb la intstvenció als nombro"» requeriments que fina a ell han
arribas per carta.
Explica la uva visita al guerrasdon civil de la Corunya per donarIi compte de la informacib Out el P ortan alll per encima-cc de la sien minoria, nerb neta que el' mutis cap
juJici davant mime autoritat del
que havia vist, peroné no era a ell a
qui havia de reclamar.
Onicament Ii va Ser oms Pille s en
qüestions completament distinta, com
eren la de la millora del ramo. del
qual es queixaven els detinguts, i per
remeiar la :Murió d'un pobre dement
empresonat en una celta, i solament a
això es referi quan dique al gocennador que no tenia mis queixes per
exposar-li.
Croe que el ministre de la Goteenació ii havia d'hacer demt una resposta mis comp'eta, i que está obligat a donar - ja . hi.
.
'
(Aplatufments dels
El MINISTRE DE MARINA Ilegeix un projecte de Ilei que passa a
la Comissió corresponem.
El Sr. COMIN (tradicionalista),
que ha intentas parlar diverses vegades, rep. per fi, la noticia de la presidencia que li ha arribat el neo ton!
E:-plica una .interrupció 'seva en la
sessió passada, en la qual va dir que
es faltava al reglament de la Cambra ser la indignad() que digné li hacia produit sentir que l'indult del geo-ral San'orjo feo motivat per la
pietat. quan tothom sap que bou rootiras per la Por.
El Sr. FERNANDEZ MARTOS,
popular agrari. reconeix el que el seir.nr Case, h3 manifestat respecte a
les males eon'irions de la presd de
Roialance. que determina una acimutJachi de presos. peni reconeix tarnbi que con, d'eni el ministre de la
C!overnacid. no tenis cap significaci6
que la cruirdia civil s'hostatges al
centre Patronal, ja que aquest esté
eituat en un ladres estrategic de la població.
Assegura tumbé que ell ha pogut
veure e nla camioneta en la qual es
traslladava els presos que ntorieen a
treta, senyals de bales d'escopeta i pistoles de poc calibre, com evidentment
sucemix a mollea de les feridet que es
n apreciar en els morts. ••
El MINISTRE DE LA GOVERNACIO diu que el Carera té la convicció que l'assisteix l'opinid pública
ara toril durant la reprimió dels fets
i que tots estan segurs que procedl amb
senv i humanitat.
Contesta al Sr. Vidarte i Ii din
cnte no es 001 admetee la versi6 que
oll don respecte del, dos bornes
morts a la zona de reclutament
Villanueva de la Serena.
També rebutja el dit pel senyor
Hernändez Zancajo i diu que no seria el primer cas en que un home
ferit al cor sobreviu hores i fins i tot
dies
Es dirigeix despris al Sr. Alonso
i Ii diu que no colgué ofendre'l amb
les seres paraules, car no és que dublis de la seca bona fe, sind que penAall que l'havien enganyat.
El Sr. PRIETO: Pene. V. S. no va
interpretar rectament el telegrama del
governador de la Comun-a, perquè jo
l'he llegit i no diu res mis que el
Sr. Alomo solament li va perlar del
que abano ha expressat.
El MINISTRE DE LA GOVERNACIO prossegueix el sea discuta i
reconeix les males condicions de la
pres6 dq Saragossa. Insisteix que el
Sr. Alonso ha estat sorpresa en la seva bona fe, parqué da sindicalistes van
Pretendre {orear els metilo per tal que
emetessin un dictamen certificant els
malstractes que van dir haver rebut
els presos i que no pogueren subscriure perquk temes eis trobaren senyals de cops anteriors a la uva entrada a la pecad.
Contesta per últim al Sr. Casas i
assegura que s'han fet tota mena d'eabrinaments sobre el i teta de BUjalance. non que n'hegi resultat res de
reprovable, i acaba &lit que esti absolutament convençut que mai la fol.ca pública d'Espanya no ala produit
amb la mesura amb qué ho ha fet en els
puesto fets. i II oenale un ptefand
error que es gastIn les energies peniques en censurar rutasoiö de la força
pública, que is el miller ressort en
el d ual es recome rautoritat de l'Es-

tat.

Es ddne per atabal aqueas deber i
s'aixeca la seselb, a li net) MITY8

'de, mino, de la !lit

reprenen les negóciadons
iper tal de ba r a 15 'cèntims
ei preu deis diaris
EL PROBLEMA DE LA COMPETENCIA
DE LA RADIO
Madrid, ip. — Al uló de juntes
del Gotita Superior Maritim, sota
la presidencia del senyor Jean Pic i
Pon. s'han reunit ele repreientante
de les enormes de peribdics diaria
d'Etpanya.
L'assemblea ha otat convocada
a l'objecte de renovar les gestiono
que fins ara han estas seguides, i
estudiar i resoldre sobre nous problemes plantejats a les empreses periodfstiquei.
El senyor Pie ha recordar als reunits restat de lea negociacions entaulades en temps del gavera Mana,
encaminado a fixar el roen deis periòdics diaria a 15 cèntims.
Ha exposat que la situaci6 actual
de les empreses periodistiques, com
a conseqüència de l'estat econòmic
del pila, segueix en la mateixa situad& i daba dedueix ta conellui6
que cal mantenir els punts de vista
exposats en iniciar la campanya a
favor de l'elevació del preu dele periódica.
Ha afegit que aquesta puja no
Pol alarmar ningú per ¿'ser insignificant en relació amb l'encariment
d'altres anides dula i consum.
Ha dit també que el petit augment determina que la puja de preus
no provoqui pertorbacions sensibles
als lectora.
Els reunits s'han nostrat d'acord
amb l'exposició feta pel seres« Pie
sobre les caracteristiquet del problema i la usa situará&
A continuació, iamb un gran detall de darles, ha analitzat el problema que planteja a les empreses periodIstiques la modalitat que caractemitra les estacions emissores de
dio quant a la radiació de noticies
d'interés general i anuncia.

Aqueas* activitat de les emissores
lesiona ele interessos dels periódica
en 41 doble aspecte de venda i publicitat.
A aqueo propòsit, i per demostrar la seva tul, ha aportat algunes
dades que han interessat vivament
ala vomito.
Sito acordat exsposu rassumpte el
Govern ,amb el pece que sigui buscada una fórmula d'harmonia entre
els interessos de les enspreaet paloMitigan i les etnissores de radio.
En compliment del, acorde meses
en aquesta reunió, da representants
de lea empreses periodistiques, excepte la mcietat editora Universal,
representada pel mayor Antoni Sacristán, que s'ha reservat la seva
opinió, han aeordat visitar el senyor Lerroux per tal d'exposar-li
els ¡cerda de la reunió.
Li han recordat les gestione realitzades essent cap del Govern el
senyor Asaba, i els estudie fets sobre
el problema, i li han anunciat que
de tot això sen fati una reproducció
en el cas que ho demani et senyor
Lerronx.
En parlar de les qüestions que
plantegen les emissores de rädio, entre altres raons ha dit el senyor Pie
i Pon al senyor Lerroux que es tr o.
ben en el cae que una empresa de
curt capita/ perjudica els interessos
perioilistIcs que representen la invertid de moles milions de pessetes
al servei d'una obra de gran influencia en la vida del pala.
El aenyor Lerronx l'ha =ostras
propici a estudiar els problemes notmenos a la seva consideracii, i ha
anunciat que reunirla tots els antecedents necessariz.
Els visitants han sortit molt satisfets de l'actitud del senyor Lerronx.
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Els havers
a 'la clerecia

.

El Govern menté el seu
prolecte

n

Tirant aigua al vi
El »frior Ventosa precisa
l'abast de l'acord de la iliga

Madrid. = Un peribdic recollia
.anit un emisor circular al Collera
Madrid, so, — El ministre de Jul.
segons
el qual eh parlamentaria de la
t cia. en -acabar la reunió de la minoLliga Catalana, en munió celebrada en
na radical, ha estas abordat pels peun hotel, havien acordat la retirada
riodistes i ha dit que hacia expodels parlamentaris de la Lliga del
sat davant la dita minoria ala propóParlment Català.
sito del Govern de mantenir el proSobre tunear punt, un redactor de
jecte d'hacen de la clerecia, tal corn
`El Sol* ha parlas amb el Sr. Ventoestà redada!.
sa i Calva, el qual ha desmentit el
Aquesta tarda alta reunit al Conrumor.
gres la minoria radical per tal de coL'únic que hi ha — ha dit el seneixen els propòsits que Unen eh renyor Ventosa — és qua el comité dipresentants de les minories dretistes de
rectiu del partit, que resideix a Barla Comissió de Justicia d'estendre la
concessió d'havers a Ta clerecia parcelona, ha pres acords relamas a la
transformació del sistema electoral, a
roquial, rectora, eceinoms, etc., a altres
la necessitat que la prefectura de pe.jerarquies de l'Esglisia.
lleja de Barcelona recaigui ei persona
Despees d'informar els representants
aliena a la polftica, i a antoritzar la
radicals en la Comissió, s'ha requerit
representació del partit al Parlament
el ministre de Justicia peque informi
Catalä, perque manifesti aquestes asamplament sobre el projecte.
piracions, i en cas de no ésser esto!.
El Sr. Alvarez Valdés aixf ho ha
tules, pugui arribar, si ho considera
fet, 1 ha exposat el propòsit del Govern de mantenir el projecte tal cien
oportb. a retirar-se del Parlament.
actaPerd tot liad són problemes dallé
esta redactat, fent tambe alguna
La minoria de la Lliga a les Corts
rirnents que li han eatat demanats.
El Sr. Perca Madrigal, en coneixer
e s ren nies no s'ha ocupar d'aquests
aquest propòsit de les forres de dreta, blemes, ni te mello per a adoptar rap
mena d'atore% en malicié amb els reha preguntas al ministre si del que es
petits problemes.
tractava era de fixar el mea per null ji
del qual l'Esglesia anava a donar l'extremunció a la República, i ha exposat el seu criteri contrari a qué un
regim laic reglarnenti una subvenció a
la clerecia, per entendre que el que co
pot fer is concedir una quantitat com
a indemnització i que sigui l'Esglisia
qui reguli la forma ceo ha d'arribar
a les diverses jerarquies de la elerecia.
En la minoria no l'ha arribat a un
Madrid, lo.— El cap del Govern
acord i sembli que els membres deha dit en sOrtlr del Censen que no
ha en la comiss16 han exposat la sisucia parlat per res de la tramitatuació especial en que es (roben, puix
ció i resaludó de la criai parcial que
que solament votaran a favor del proanunciaven alguns periódica.
jeme ells recolzats pela socialistes i
No s'impacientes — ha afegit —
els altres representants del, grups de
ass.
que ja ea parlera d'aixb.
dretes tracen d'acenseguir que
tengui aquest benefici a alta ierar— Perb quin? — li han preguntat.
gules de la Hereda, la qua, cosa su—Jo no ho pue predir, perqué seg
ment
de
diversos
miau
gurament
m'equivocarla. Els puc
un
Posarla
lions mis als re i mig que s'han fiavançar que no trigari ni una ‚esxat com a eubreneid al. capellans rumere en resoldre's aquesta erisi parrals.
cial.
EA aenyor del Rio ha dit que el
El NI de Primo de aura dures de fixació de les normes que
han de regir par als preus de la
Ifil
1
1
1111 1
ferina I del pa, tendeixen' a qui no
pite el preu del pa de familia a
Mur finta
Madrid, i encara ea tendeix a crear
Madrid, II — El mayor Primo de
une oletee de pa que sigui mis eso.
Rivera ha manifestat a guce tarda ah
ndmic que el ese es ven actualment.
persodisses:
El senyor Rico Abello' ha sna ni--Per error astrIbueix algun periódic la dictabas!, qoe ni; a Ale- featat que en el Cansen no s'ha traetat
de la propuició d'amolada ni
manis a eenferestelu eeneener
ad cm rabel* a l'acta del mayor
Mides.
Els lector a que coagula et ldett le> Giro Sotelo.
tit de la pre porel6 18 1/11aran fat Mr•
ree que no he pum dir tendidas* cosa.
Vaig a Alemania a conèixer el*
aspectes del rigim necional-acialista,
l e e
amb mula de les lema del ami anirer Nr i: fi dar lo Onda aran has.
en ente"
nur en quaell. *acallar. Hlt/er em

Conträriament al
que s'havia dit, no
s ha plantelat la
crisi

a ii81 ~1 a 1 11 dr•

Envi ec l s no.
les

Madrid, 19. - zi decret establint
‚aove. temes Per eiiuut - ok- la
pended:16 de cot6 a Espanta cedsta
de 15 adietes.
Ea els nota Makles- primas es
dicten normes per al conrett de eotó
¡ sobre el repartiment. e proa*
l
"
als productora '
Els articles un, su, za i 13 es re
fereixen a l'impost de cinc céntima
per quilo de cota importat, diu
alai:
"Articulo lo. — Para atender a
los gastos derivados de la implantación de /o dispuesto en este decreto, se establece un arbitrio de
cinco céntimos por cada quilogramo,
peso neto, de algodón importado
equivalente a o'033 pesetas sobre el
quilo de p eso bruto, cuyo arbitrio
se recaudará en las aduanas en la
misma forma que el establecido para
el Comité industrial algodonero por
el artículo segundo del R.. D. de
9 de julio de 1926 coa la elevación
dispuesta en la R O. de 12 de diciembre de 1929 y con completa
independencia de este último.
Los fondos que por este concepto
se recauden se ingresarán en el
Banco de España, en la cuenta corriente del Instituto de Fomento del
Cultivo Algodonero.
El importe de este arbitrio se devolverá al Comité Industrial Algodonero para todo el algodón que se
exporte.
Artfenlo ¡t..— La obligación del
arbitrio establecido en el articulo
anterior comenzará a regir desde
el día de la publicación de este decreto en la "Gaceta de Madrid" y
para todo el algodón de fibra existente en fábricas, almacenes y docks.
Articulo 12. — No se consignará
en los futuros presupuestos del Estado cantidad alguna tanto para subvencionar el cultivo del algodón, como para primas de la exportación
de la industria textil algodonera.
Articulo 13. — Las partidas consignadas en la actual prórroga del
presupuesto de 1933 para el fomento
del cultivo del algodón y primas a
la exportación de la industria textil
algodonera las percibirán los respectivos organismos sin que el Comité Industrial Algodonero tenga
que remitir al Instituto del Fomento del Cultivo la cantidad que viene
obligado a satisfacer según lo dispuesto en el articulo 14 del decreto
de 22 de marzo de 1933."

Distarbis en perspectiva
Madrid, 19. — La Federació de
Joventuts Socialista, davant l'anunci
deis elements reaccionaris de realitzar una concentració de forces a
El Escorial el dia 8 d'abril, ha decidit convocar una gran reunió de
joventuts socialistes en el mateix
lloc i dia.

tri

tió.peipia pul diputa, my«
Aeoeta, que Isitileita+ede la
fió un termini de quinas dies per
te*, migapiall'estädlar i coneja«

tots els (sujetes qué es tramitaven per aquesta comissió.
Apuesta petid6:11Meetay or Rimel
Acosta ha estat denegada per la co.
mienta 1 laven el diputat radicalsocialista ha ananciat que es retirada de la comissió.
Els socialistes i ele membres) del'Esquerra han recolzat el senyor
Ramos Acosta j han anunciat que
també es retirarien de la comissió
si no es donan un termini al dit
senyor per tal d'estudiar aquests
assumptes amb motiu d'ésser nou a
l'esrnentada comissió de responsabilitats i desconèixer tot el que hi havia actuat
La comissió ha tornat a tractar
d'aquest assumpte, i ha quedat ajornada tota disimuló fino al proper
dimecres perquè el senyor Ramos
Acosta tingui temps, en aquests cinc
dies, d'estudiar els expediente.
El vinent dimecres tornarà a reunir-se la comissió, a les dotze del
migdia.

Rumie de la nigeria

agriria
Madrid, 19. -- En la reunió celebrada aquest matí, la minoria agräria ha
estudias la proposició del Sr. Goicoechea perque el Govern arlitri els mitjans necessaris perquè el Sr. Calvo Sotelo pugui ocupar al Parlament el Une
Per al qual ha estat elegit, i s'ha considerat que cal que així es realitzi, donant un ample vot de conlianea al seu
cap Sr. Martínez de Velasco perquè
procedeixi en aquest assumpte en la
forma que d'acord amb aquest criteri
les circ-umstincies aconsellin.

Acorde de la duda
socialista
Madrid, TI — A les 230 de la tarda ha acabat la reunió de la minoria
socialista. S'ha tractat del projecte
d'Estatut Basc i en el que afecta a
Alava, sala acordat exigir als municipis d'aquella provincia unes manifestacions clara del desig de la provincia
d'ésser inclosa en aquest Estatut.
S'ha tractat també del projecte de
hei relatiu a l'auxili a la clerecia. S'ha
acordat oposar-s'hi resoltament.

Pels centres
oficials
de Madrid
19:

ROBLES

La prono:lob lacidental
per a get es declari la
incapacitat del sotuer
Albornoz
Madrid, 19. — En l'ordre del dia
de la sessió davui figurava la proposició incidental de l'ex-comte de Vaeellano penalti es declares la incapacitas del Sr.' Animan per a. ocupar
in presidencia del Tribunal de Garanti c e Constitucional& El comte de Va- Ilellano ha pul« amb el ministre de
Justicia. el miel li ha de que creu que
- cal esperar a corlan el resultat de

reepedient incost cont asconteetincia
latereellacie explanada pel se Or
Mbre anbilaci6 i sepa-

de

2, 111 fd-Illeefedi3‘
Sr. Alvarez-1%1db cree MIS la
del restat del dk expedisot no es

El general etimez, Alt Comiscan latee( del Mame
A dos quarts d'onze del matí ha

començat el Consell de ministres,
celebrat a la Presidencia, i ha terminat a dos quarts de dues de la
tarda. Entre altres s'han despatxat
els següents assumptes:
Presidencia. — tecret autoritzant
la presentació a les Corta d'un projecte de Hei de bates reorganitzant
el cos de portera i subalterns dels
departaments civils.
Decret encarregant interinament
de l'alta comissaria d'EsPanea al
Marroc al general Aguad Gómez
M orato.
Decret dietant norrnes relatives
al personal del patronat deis bine
que foren dels Jesuites.
Estat. — Nomenant per a la Legaci d'Espanya a Berna el senyor
López Olivin, i per a d'Estocolm,
el senyor Fiscowich.
Treban. — S'ha autoritzat el ministre per a presentar a les Corts
un projecte de Dei derogant el decret de 23 d'agost de 1932 pel qual
es privä certes empreses del dret
d'opció al qual es refereix l'article
31 de la Llei sobre Jareta Mixtos
de .7 de novembre de 193 1 .
Agricultura. Decret dictant
normes per a Listar el. preus de les
farines í el pa.
Decret que tendeix -a fomentar
l'Institut de cultivement cotoner
per tal d'estendre tant coral sigui
possible a Andalusia el cultivament
d'aquest producte.
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menear eleves planejat una gema

EL QUE DIU EL SENYOR GIL
Madrid, 19. — Els periodistes han
parlat amb el senyor Gil Robles, el
qual ha manifestat sobre el solt publicat per "El Socialista", convocant
les joventuts socialistes el dia 8 d'abril a la mateixa hora i al mateix
lloc (El Escorial), en qui ha de celebrar-se l'acte de les joventuts
ció Popular, que no ho havia Ilegit
pede que res no l'estranya.
—Ara—ha afegit —he de dir-vos
que si Es que busquen guerra la findran, i si airó Es aixf alli ene troba.
relee, pula que ja ens anem cansant
d'anar a rernolc i que se'ns doni una
categoria distinta dels altres.
—Sembla que el que horn persegueix és que el Gotee n , per precaució, suspengui ambdós actes—ha dit
un periodista.
—Be—ha dit el senyor Gil Robles--, ja parlarem d'això i d'altres
coses quan arribi el moment.
Sobre les eleceions municipal. ha
manifestat que desitja que se celebrin aviat.
—Per mi — ha dit — com mis
aviat millor. No em preocupa que
se celebrin en aquest moment les
eleccions municipals.

teeder,fflrg,

la aove consistió de reaponmetittats
nomenada per aquestes Corta.
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Un d'ella fou condult en
Plat a l'Hospital Clfnic. -

Ile idreselleiteat
JI Ìiàutiw
-libe, al iffigriti;" tat 4ellerer
'de Muntaner; fotr ettopellat
pel tramvia :Ameró 519, condult per -loan Guerrera, el paleta Jaume Bosith, de ID -anys,
amb domicili al 'Passatge de
atallotri, mimbre- t, el qual es
dirigia a treballa!' en una obra
en conetrueció del Amero 378
del mateix earree.' '
A conseqüència de les greus
fondee sofertes pel dIssortat
jove, aquest va Morir en ingressar al dispensara municipal
del distriete, on es pretentä el
Jutjat, qué ordenà l'aixecament
del ~ver i la seva coriducció
el dipesit judicial de l'Hospital

d'establimeate fimo en el laude IIlegal recorregut tots els ~

Ca~-

.lelitrIVIttrAeb

entines professionals patronal. lía
avitilent - ala detallistes: Que, iras'
ban4e . deeemparats llurs retablf-'

mente dla.força pública i amb .el
fi d'evitar- Violencies, i tractant-se
d'un en de force mejor, eis comerciante poden, interinament, mentre
no es resolgui el conflicte,
ter-se a l'horari imposat en la forma dita, acuse que tal observanea,
suposi l'acceptació del laude recorregut en cap dels seus extrema. Al
mateix temí>. fa avinent a l'opinió
pública que el rigim de deban que
es complete actualment in el mis
beneficias per a la tlependincia de
tots els que existeixen a Entona.
Dintre de la Ilei els patrono seguiran defensant els setas principia,
que a la fi són els suprema interes-

sos dels dependents.

El sabotatge «L'Escocesa..

Efe detinguts nigua tenle
DE- SARCELONA
res a veure-hi
detinguts i incomunicats Gorgoni Redondo Lop i Eugeni
Larrosa Lanuza, com a suposals complieats en l'acte de
sabotatge de que fou víctima
la fäbrica de teixits "L'Escocesa".

Tots dos negaren llur participad() en el fet que Sets imputa. Al primer, que de un obrer
acomiadat de la dita fàbrica, i
que vis), en una casa veina, se
l'acusa d'haver permès pasear
per casa seva els que arman a
realitzar l'acte, i atillestes acusacions es recolzen en unes
peljades que es notaren a la
casa on viu.
Quant al segon, que és el
sereno de la fábrica, se l'acusa
que sap quí neen els autors, i
que no va fer res per a evitar - lo.
Després de les declaracions
prestades, el jutge senyor Burgues dicté contra els detinguts
auto de processament i presó
sense !Unen, i els fou !llamada
la incemunicació.

Amenices per l'acodadanumt de e et nietaildrgice
El gerent de la Societat
Biosea i Botes', S. A., la qua l té
els tallers metallúrgice al carrer de Roger de Flor, ha denunciat al Jutjat que després
de l'acomiadament dc set,obrers
per manca de reina, ha estat
objecte de coaccione i amenaces per part d'un grup nomhrös.
Ahir es presentaren alguns
desconeguts i amenaçaren, amb
les mans a la butxaca, per bé
que sanee 'retire cap arma, amb
matar els amos si els acomiadals no tornaten a ésser ad-

Trefze detinguts al

Bar "La :Tranquilidad"
La policia, assabentada que
al Bar La Tranquillitat, del Parallel, es trobaven reunits alguna individua que tal vegada
podien tractar de tete contra
l'ordre públic, es presenté en
aquell lucen i proeedf a la detenció de tretze individus que
es trobaven reunits.
Entre els detInguts figuren
un patria 1 un indivIdu que ingressä rigorosament incomunicat, sobre el qual reclinen Esospites que ptigui ésser algun
element d'acció.
Als detinguts els seflin revisets Hura expediente i seran
alliberats els cine no tInguin
antecedente o no eetiguln re niemals per algun Jutjat.
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egintie la guardia civil ha detingut
Marc Cervelló, de 41 anys, redi-

me pel neme d'instrucció Militar
com a complicat en el delicte
gressió a la foro armada el dia
de desembre. si. )12c.4
- A Fatarella ha- emir trotada
assaasinada al sets domicili lanana
Filomena Blanch Pira, de e anya
i . es cree que el moda de) crim ha
estat el robatori. Com a presumptes autors ha estat detingut el matrimoni Josep Ruana Pujades i RoLa Alerench, ¡ han Latid posats a
disposició del jutge.
— D'un tren que conduia obren
de l'estació de classificació a la de

Tarragona, l'obrer anomenat Jotep
Comptes ha volgut babear del tren
en marea. Un tren de mercaderies
que circulava en direcció contriria
atropellat i ferit greument.
Ha estat portat a l'hospital, on ha

UNA DENUNCIA D'UN METO(
PER •UPOIMIDA INORT

Lorra
D'un pis del carrer del Migdia fou requerida la presencia,
ahir a la nit, d'un metge particular per tal de visitar una
dona que es trobava en greu
estat.
En arribar el metge al pis de
referencia trobä que la malalta
ja havia Mora la qual presentava une senyals . sospitosos al
coll. Suposant que ele esmentats senyals podien ésser la
causa d'una mort violenta, el
metge en qüestió presenté le
corresponent denúncia al Jutjat de guardia.
La víctima s'anomena Roser
Martínez, de åi anys.

ha atropellat el nen de cinc anys
Sebastiä Vendrell ¡ li ha prodult ferides a diverses parte; del coa.

Girona, tte (p;ir difolite-MMt
vespre, al lälle (Sentido:u Garvi,
Josef
I
nik
el amtre.bliztreaic
coda
11111kellä
ealtaa
máltet e,

C6Inere i de la • Indústria en commemoració de la seva festa anual, el que
revesteix tnés importäncia donat el
seu caire cultural is la conferencia que
donare el diputat al Parlament cataiä
doctor Jaume Serra-Hunter dissabte

a-les sis de la tarda a la sala d'actes
del paleta-de la Caen teEstalvis.
I* :dissertació del distingit confepita que hagin estat robades pel seu
TROSALLA DE DETONADOR. company. Ha estat donada ordre .de . renciant yeesui actea . el . tema de
e Allit Ure • en seeerek : o J ,r..;i.g¿,
Anit paseada la guàrdia civil ' detenció contra Costes.
preparen
trobä al carrer de Sant Joan de
— L'Ajuntament d'Ulldecoda s'ha -'''--a-Els. Ami." • del ' Tatre
deMalla un pague'. sospitós, el
dirigit al comissar¡ d'Ordre públic .11er -at- ProPer dianas a la nit la
sena , sessió del present cura Ert
gura resulté ésser una capea
en prec que intervingui en la aolude detonadors. De la troballa ció de les anomalies que existeixen aquesta :la •notable companyia argentina :Rivera-De Rosas representará la
se'n doné compte al Jutjat de en aquell Ajuntament.
comèdia en (pone actea "Topase", de
guàrdia.
— La Cooperativa de Cases Baformidable exit.
rates Tarragona ha adquirit un so- La- Meció artística del Centre
ft011111T0111 DE JOIES
lar a l'encreuament de les avine*,
Cidtüral Reereatiti, el ditnnente vinent
Ahir a la MI dos subjectes , des de Catalunya ¡ Garcia Hernán- a la tima representará al teatre de
dez, per tal d'aixecar-hi les edifientrareis al domicili de Daniel
l'enea la comidia en tres actes de
Regla, al carrer de les Corts cacions de les cases que es proposa. Manuel • Folch i Torres "Reixes enDemà,
a
dos
quarts
de
cinc
Catalane3, 265, j s'apoderaren
pesades".
de la tarda, tindrä lloc l'acte d'inau- fosé"' i'la comedia "Bromea
d'algunes joies valorades en
ar a les actrius. María;
kelldria
p
f
Ffi
•
guració
de
les
noves
oficines
de
Re4.000 pessetes.
e Etdelia
•Viladoms.
captació de la Generalitat. Hi usis- Ale
.
Al moment de fugir ele es._
ea eets 'els pieeietaris i conreadors
tia el conseller de Finances, senyor
melaste subjectes, un cop todele terseriys afectats per la construcmes el robatori, toren deseo- Martí Esteve.
— Moviment del pórt. Naixells ci de hMime de Sabadell que no
gerls per la minyona de la casa,
de conveentrats: "Catalani", de Barcelona hagin estat -aidets per tal
a la qual donaren una forta
Sortits: "Schale", cap a Cádiz; nir ¡re la . Ponencia corresponent del
d'yente que la test caure a
"Ophir", cap a Alacant, "Catala- Patronat pro- Aer6drom les indemnitterna. Quan la minyona pope
zacions correspondes al s arbres i
demanar auxili, ele 'ladres; ja ni", cap a Valencia. - C.
s'havien fet esetspols, sense que
eefibleieny, seas. pregats de compareiMe.' die* J'egeetoda Ponencia el
hagin pogut ésser detinguts.
CLEIDA
(gong. diler dia 23i a les set del vesUN ALTRE ACTE bit CARO- Fundui6 d'un Amuela :: Monjita pre.--C"...; i. t $ & l)1 4 ‘ i,:i:A 1 1
d Ati,e2 it ,,,I•miriú
TATOIL CONTRA ELE TRANS- una eellaviainda tt Eeporte de nen ;
O
MA
PORTE ~Ale
Politice cagia Rereelona
Novel) k
vid«
Nodelari
::
ii
f
ii
ti
'
'r
UN TRAWIVIA DE LA LOBA
Lleida, 19 (per telifon). - Avui
ag.' (Pr Ielefon).-Aquest
DE BADALONA INOENDIAT
ha celebrat sessió de segona convo- • • Matir6;'treballit
noentalment a la fi' tina Oye
catória
la
corporació
municipal,
la
a
un
quart
de
dotze
de
Ahir,
brIca de genere' de punt de-C. Gener,
11
qual
s'ha
limitat
al
despatx
pasear
un
tramvia
d'a,la nit, en
els obrers de la'cnial es van declarar
sumptes cedintuis.
de la Unja 43 per davant de la
en vaga naces vam donar comiste
-Per tal de renovar pa* de- la ahir. n • :.:,•
fàbrica de pieles "La Gloria",
seva Directiva, demä es rebatiré' el
a l'entrada de Badalona, fou
• . , 1re,,,,ti tarbit',• ' es reuniren al
Lleidatä'Tennis Club.
voltat par deu o dotze individua
cinema , Gayerte non Sindicat de
armats amb sengles pistolas,
—Un grup de joves intenta la f u n- Tintorersi Illeneuejadors de Mataró.
¡ obligaren a baixar del cotxe dació d'un anomenat Ateneu Popu- La Junta • va fer alguns aclariments
ele passatgers i empleats. Tot lar Lleidatä. •
,
sobre taxya actuad& També isCoseguit !atizaren el vehicle d'un
•-Mentre treballava eis una padre. misti6 don4 comiste de, la solució del
liquid inflamable '1 bi calaren ra de la partida de la Serra, prop conflicte
.
••foc.
de Belleaire, el veí d'aquell poble
- Diumenge, al mati, al camp de
• Un co pet tramvia ja cremaJosep Font, de 6o anys, es produi
ele pistolera emprengueren una eallaviseada de g arra que sepul- l'Iluro es ¡Irga al partit de besquet
corresenent a . l'actual campionat, en1.•
la fugida a earreeuita:
té l'esmentat obrer, el qual va me- tre els primen equipa del Barcelona i
NO obstant d'haver-se inten- . rir per asfixia.
de l'Ilma.
tat l'extinció de Eineendt
•-El Grup Excursionista Pie
A la tarda 'ladre lloc un intereematen personal del cotse, auxiMuntanya anira a Núria, ele dies 3 sant partit de futbol entre l'equip pro!kit pele passatgers, no fou
‚hiena, a practicar es- pifiar) , ttit terreny i la C. E_ de Sans.
possible d'evitar que les flamee i 4 de febrer
. - RL Comen-Local os Primera Endestrubiain per comPlek kit el pines de neu. •
barrene de Les ' Salines; del letiff
ialca, me confecciona una estadísMaterial de fusta de qué ea
d'Algerri,
al
coamunicipal
'terme
tica per a procedir a la reorganitsacompota la carrosserm. .
.
Tarnb4 hi acudiren, mes taird, tát esquerre del riu Noguera Palla- . cié de letiptnyllinent de ceca, prega tots
, ele pare: Je:afiliara o tutor, que tinele bombera, que -no pogueren resa, fou trobat mort el vel
Josep Mas i Camareta, de 7 5 . i egia aliw en o nena afectat per
Intervenir donada la rapidesa
que lea flamee havien consumit anys, al qual hom creu que 11 so- aeuestoi -elrcientlincies, compres en
brevingué un aecident mentre fetal redat dele 3. Iii æ anys. se serveixin
ei vehiele.
'
•abanifedithe:
, La part melällica del cotxe,
D.n. disulte, di lamedora tóRo obstant haver sofert els ; -La •uirdia. don ka detinaut a
Castelldans l ved de Termina Ra- cala de hl, Sale TeliAor tornaran a
eons•güents deeperfeeles, cense haver sortit dala carril., po- 'mea Ramos Llaelt, el qual ulava• ; sitia r 'keil viole ove tiros nec
lseo
ibirk
81mA:e•
gua% enser remolcada fina ß lea 'reclama pel president de l'A adilk •
: 1,1,4'h,..e1...
cia.
cohetes de Sant Martí.
sudilidleddidieurma~
Mame ee reuniré en
»lita gisteral extiaordhadaß1 Gestor
4,-4
•
;Esportiu Joventut.
r. 94 4erk •nn
N
e
mama a Ilarcellakper1iu
•
aletee lletitleile ene es • ;da celebrar um conter‘ela dala'
Preaideßt -de la Generi'
oven' ¡l'honorable
"ende`.1itat, ele digntita ' senyors Humbert,
;Torres i E,ifIfl Relli, als • qualt
a gatee
,acoMpanya el comisad genero Yie'
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meehr-
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•olicita grdifleacions

per als emp1ep.1

quantitat recaptada per arbi e.e .: dnei t
vació de cartees i rendiment de
el mes passat Es lleg:* tb. hoya.
comptes. ,Remarquem que aquesta
sentat per l'intereemor de Fens Munientltat estará fundan& amb un re- cipals, que dei ca com a upa- peo.
glament-del tetrms tendal, pule que dent de pagoment corresponeht al cinntl tOts els soeis-tinen els mateixos quenn : 1928-33. 5 n quantitat de pc
'
drei.
setes 876.81s. També dóna compte d'aTeSeitibtit .ceie, definitivament, l'A- nar d'acord amb el dipositari en la
¡tantita- itsi atraillar* per conipte
part referent al segon semestre de
'd 'él 'earrdr d'Elximenis
133. S'acorda nomenar mestressa de
l'esimeinada «Palana Antibrant de la
l'Escota Municipal de Música la sesequía Mozart; la qua!, ultra resulnyoreta Aurora Deufi. Es presentada
te una itteomoditat pels veins, ceuna certificad() de 6.490 pessetes per
presenta ea edil] per a la salut pú- l'arquitecte, a favor del contractista de
la Peixateria Sr. Vello. S'acorda que
blica.
-7404 vetee,: sita celebrat ses- l'arquitecte examini j (ad un pressupost
de les reformes que cal efectuar
nó. ordinileil . ts, l'Ajuntament. -Ha
quedat sobialti , nula un dietamen al Cementiri de les partides de La
proposant fit augnient de sou als çaba, Aldea, Bitem, Reguis i Jesús
Diespres d'aprovar-se alguns cometes i
fuacionaris inunicipals, que representarlt. timLeirrega anual de 6o.000 factures s'aixeca la sessió. — C.

pessetes. '
-En una cnva • nne hi ha en una
- A Cornudella, a lea quatre de
la matinada, s'ha produit un incendi . c,alä gropera"a • Stait Feliu de Guíal Teatre Intim, propietat de la So- gol!, forcee'.de carrabiners, a les orcietat Recreativa del mateix nona dres deninent Laureé Canela, han
trobat 51 pumas i set caixes de taLes pèrdues es calculen en unes
bar. L'anport de tot elite, es calcula
boom pessetes. El jutjat instrueix
en uues30.000 pessetes. - C.
diligencia. L'incendi sembla que ha
estat provocat intencionadament. A
la Comissaria d'Ordre públic s'han
' S ABADELL
donat -instruccions a la guàrdia civil, perque segueixi una pista.
'. :: Igdeennitaadons del. ar'ripie
- A conseciaincia d'unes gestiona prop deis patrona, han retina breal plantea dels termes del lunar
l'ofici de vaga els obrera lleguen.
Aeròdrom
,
- El treballador de la pedrera
.; • Sabadell. :3: - Dels actes organitde Salou Alvarez de Santis, porte- zats pel Centeg.„'file. Dependents del
gues, de 31 maya, ha denunciat a la
guardia civil que un company seu
anomenat Daniel Costes, de 36 anys,
natural d'Orense, ha marxat cap a
Reus per tal de cobrar uns dècims
de la loteria. Quan Santis ha tornat a la dispesa ha trobat que li
mancaven 6so pessetes que tenia
guardades en un maletí. Ti la sos-

a tres
mime. Es limada tría
ia d ePaltunós
Id ase a füsbicripció oberta per
a reparar el; danys soferts per les
¡m'edades» darreres. , S'acorda castre
111(r.hi.Seiß roti •gitailie ffl ¡resido*
jimia 404 Cena. Sr. Mamad Bau,

le an:
•accrdari.StIcorda osecaMt-les, au3
;•34.
;tela quantitat igual a les eleccions a di4,1EL-C411MIJOI.WPR
,,Meri,4413 'Atats al Parlament catalá
Es clón,
diueng vinetIto a la carda, junta
exxlmtr dasceradi r 4*45 nesetes
-Sr a la re
elt
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eessadkr 4. Plausses

estat pronosticat el seu estat de gravissim.
- Al carrer Mejor, el taxi número 2.714, matrícula de Tarragona,

Clínie.

El Juljat número 7 es presenté ahir a la Presó Cellular
per tal de rebre declarad() als

maldita ::
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MANR ESA
Dos robatoris :: Sardana :: Reunió
comarcal a Palestra
Manresa, 19. (Per telefon).—Ammsta nit, uns lladregots han trencat uns
vidres de l'aparador de la joieria del
Sr. Agustí Espinal, que está situada
al carrer del Born. S'han miden un reIlotge de polsera.
•
— Els lladres també hita passat per
la llibreria del Sr. Ramon Torres situada al carrer de Cabarroca. Per tal
de cometre la malifeta, també han
trencat uns vidres i s'han endut dues
canses de plomes estilogräfiques, el
valor de les quals es calcula, de momee, en unes aoo pessetes. La policia
treballa activar:Irle per descobrir els
autors d'aquests robatoris.
— Diumenge al migdia tindrä lloc
una andició de sardanes al Poble Neo
organitzades per un grup de veins que
voten celebrar el triomf de les esquerres en aquella barriada Segons
sembla. seran molt concorregudes.
— El vinent diumenge, a dos quarts
de tres de la tarda, a regatee de la
Delegació local de Palestra tindrä lloc
nria reuni6 de les delegacions comarcals, per tal de prendre acords per
intensificar lobra patriótica d'aqueoa
entitat. Donem per segur que ultra les
de la comarca, Igualada hi enviarà els
seus representants, així com una personalitat de Palestra drBarcelona.
— Han estat convocats els associats
i simpatitzants de la Cooperativa de
Cases Baratea Pau Iglesias a una reunió general que tindrä noc el vinent
diumenge, a des quarts de dotze a
l'estatge de la U. S. de Catalunya.

BADALONA
Nova Junta directiva :: Doten-

cima Robatori :: Notes del DIpensad Municipal
'
Badalona, 59.— En la reunió celebrada el dia a d'aquest mes la
Junta de la Cambra Oficial de la
Propietat Urbana quedé constituida
aixi: Junta de govern: Presiden:,
Pere Rosselló i .aget; vice-president
primer, Josep Vergés i Vallmajor;
vice-president segon, Josep Viscarri
i Cabot; tresorer, Josep Bofill i Clara; comptador, Jaume Cuixart i
Sunyol; vocals, Vicenç Mans i Radia, Feliu Gallens i Lluch i Francesc
Fluviä i Tramuns.
— En virtut de la Llei de Vagubunds han estat detinguts per la
urbana: Antoni Perfiló i Gasull. de
55 an y s d'edat; Josep Granya i Garcia, de 45 anys d'edat i Adolf de ;a
Creu Expòsit, de 45 anys d'edat.
Aquest darrer és reincident i professional de la mendicitat.
— A mitja nit un lladres han penetrat als tallers que té installats
al carrer de Francesc Lairet, número 199, el senyor Bartomeu Duran
i Cros, i se n'llan emportat 178 pe5setes que hi hacia co una tanta del
despatx. S'ignora qui són els autors.
La policía practica esbrinacions.
— Durant aquesta setmana han
estat assistits al Dispensari Municipal.
Per mossegades sIe gos: Lluie
Costa Ramírez, de 7 anys ; Ileu s. c
Josep Manuel i Serret, de o anys,
heu a a: Josefa Alvarez. de 3 anye,
neu s. c.; Maria Alcaraz Alvarez,
de 9 anys, heu a c.; Francesc Grau
Borns, de 46 anys, Ileu s. c.; i Jopepa Pérez Martinezelet enys,

fleu s. c.

>J'e agressió: Juan Atacad Finen da,' de 14 anys, heu, Agustina ParriljApes, de 26 an3s. neu, i josefina Torrente i Parra. de 9 aro s.
/lee. I Antoni 1(011 1 Vilagrassa, de
- 13 anys, Ilesa per baralles amb un
talle« Gómez..
Per amidentdivIdio: Elvira zar, rige 1 Ros, dt 3' anys, 114 per
atropellameit de bicicleta; Maria
Ga me; ilesnandex, de 17 saya, lleu.
ate: atropellamot de rautomeail
niña. 0.612 - 13; Prancese Hernández
Roja. de 25 sea% flete per caiguda de
bicicleta, i Josep Censad i Codina.
:da 2$ Wat Re; s. c.; pm 'atropellameat eTilikociadó efpw, 41413.-C.

Ls magosta fet

Els mosäillics

RJ g ar» seeeaa fl,
W--efil •

-erina att

.

A
El Rala ha seseo:t. iliheluegge.
nerwordeduin frameis, i die O.4likiiie
ea arriba al Qpili j'Oree>.
que hagi teta! ~rinda durad
allz del- Caneen de la S. de
den.
pesque Pari-Bereour i 101$14
mois
O
arredre
arre ju ma dieswat i cateriessin les priMeres irse/asma&
A Berlin sassegura eme la resinastJ de "conciliase com
J•WRIOrándaii". A part de resident sistema de
la *finasserie" que lambe vol IIPI•
Ton •Veunath, aquesta vegada, si íos
exacta, hauria de deisar creare que
no eslem a la raptara completa que
ha esta' prer:sta per alguns Periò-

dics.
Però a Berlin deuen comprendre
que no lei .Aa possibilitai datad eabre

rautoritzacia legal per al rearmament
del Reich cx cap eniztiva. Si es presa
a guanyar toles per continuar rarmoment °culi, el gorten de Hitler no
hauria d'ignorar que al Quai cfOrsay
aquella ec,entualitat is la mis considerada. Es per aixd que no es considera
que sigui el cae dollargar els tramita i
basar les negociacions en el Pan' capital del control.

París, 19. - Als circols ben
informats s'espera que el Govern alernany comunicarà avui o
demà la resposta al memoràndum francas relatiu a les reivindicacions alernanyes en materia de desarmarnent.
Horn creu que el Govern ale-

• -M,*:
. "'""X"' t ----te
..
roi,,,,ti . ,..,,, .. e1S.,liali iffilb
po . ciddi

r.

•
•

ele . el Gay*
ranä Per a
poeta que sise*
termite galeote
liCat* ea leelbeit,48,.
molla de la
de la Ildidliot
nin a Hure resjleo t I pa SOL
-- La ‘respeeta rilizMinia el
memorandum francés, que AS
estat 'hunda a les tino a l'amt
baixador de Brenca a Berlili
encare no ha arribat g aria.
L que
De seguida Oil Iht
hom creu que 8,01i.avis tá nit,
es tranzetri, ' Lexitiebtlijk_ge.
nyor Boncour.
Termes oeziolliatke‘,..,u, „ ,.

Berlín, 19. - Ale ebroole Ile.

manys generalment ben infor-

mate es declara que la resposta
31 mernorindum frentes lliurada a l'ambsizador de França,
està concebuda en termes tan

conciliadora corn els del me'I
moràndum francas.
- La resposta det Govern
alemany al memorandurn francas as previsora i earvitnea als
•
desigs d'"entesa".
El document lerideix R que
continui el cisne eriMprestione
ja iniciat.

Batista posa el càrrec a la
disposició de tAendieta
es posa • la eeva completa Öls posició.

Segarle 'rumore;-- el seayot
Sanguni ha estat nomehe 4p
de rezercit; el Mece litartf-

nez Sana, ministre del Tremor;
el senyor Saladriga, ministre
de Justicia, i ei aenyar ülailtem
Bebí, ministra d'Intimada. Pnblica.
Els obren
portante Gempabytell
Mirras s'han deoleteri• viga,

demanant al m il

„Mitstant

que dofensi Jaa anadieltsni de
traball adoptad*, pile Governe
anteriors. Ela soldate han disparat contri ele ~lee% a lee
estacione terminals, allegant
que tractaven de destruir el
material.
Washington, 19.-E1 fienyor
Summer Welles ha estat avui
a la Casa Blanca, on ha conferenciat amb el senyor Roosevelt sobre el reconeixement del
Govern del senyor Mendiela.

Aquest reconeizement es seEl coronel Batista ha ofert la gur, perb Arabia probable que
dimissió del seu càrrec al se- no serà anunciat theno-d, dju"
nyor Mendieta, declarant que menge o dilluns.
-4••••••••--

Contingente ea pan Yols
esgotats
•
Parta, 19. - El Diari Oficial
anuncia que els contingente
d'importacin de mitges, mitjons
de coló i altres articles procedente d'Espanya han quedat
esgotats.

No obstant, s'admetrà l'entrada de les expedicions fetes
o en dipósit frabans de la publi-. •
ració d'aquest decret.

Reunió del Comitè consultiu del Blat
París, 19. - El Comité internacional consultiu del blat, encarregat de l'aplicad() dele
acords de Londres entre els
paisos exportadora de blat, ha
decidit crear un Stib - comité encarregat d'estudiar els mitjans
d'augmentar el consum i de
iluilvar ele estuca mundials.
Aquest Sub-comité s'ha reund
a vui al ministeri d'Agricultura.
Argentina, Australia, Romanos.
Idgesiavia hi eren en representacha dels paises exportadora.
Alemanya, Anglaterra i Dalia
figuraven en representació dele
patitos Importadors. Els Eatals
mita tenten un obserVador en
la rennici.
pdneeg George
a l'Africa
'
Southemplon, 1 9prfncep
ole ee el mél joya

•

del o fille del rei, embarent
ami esa a A frica, On fati tina
tournae de l7.000 malee, os¡enasta Ist. : represente» del
eobr beitälle
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L'activitat nazi
a Austiii va: .prene. nt un Miactei.
mes audaç

allinopoe hi ho Mecerte te .4 si dei
Corre faltit id eilemid del Sarre, di'í; Je4 Wes resoldran per
ea 4òMe la ibioraiii- te letrita de
ereief ai. engeirld d'a" Mide del
Treelle._dé Perelello. ' '
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hl Ceriell l'ha «gin, retobé, de le
enmieles reme

alri. dele eellient,

AM, poble alarida. iri., Xofreneid de

le 'Comizeid dele Trié. ¡nade 14
lomianiOled diewl. di libliffeni
ser John Singoa

loa ...¡logiede
raria„i
.
. ,
.
. aild»..5190 .e 14. Roncour 1 Sir
Joha Simon han.eacalgenciat extensament.aquest niati,..Lha estar tizar per
a la Mudó d'astuta tarda el debat so-

bre el plebiscit del Serie. Aquesta entrevista dels das ministres de Neasocis
Estrenarla té im aran interim.
El corresponsal de "Le Matin" a
Ginebra telegrafie que s'ha arribat a
un asnal entre els senyors Batear i
Simon en la sniestié del Sarre. El problema tapone ha -quedar virtualment
reste. Mi has& plebisca, i Alemanya
es resigna , a, abandonar els seus habituals regateigs en aquest assumpte.
Tat això ha ocorregut, diu, entre
bastidors, i el públic ni se n'ha adonat, ni se 'l'ha assabentat. Aquest
acord, s'entere segons l'esmentat corrapara', es radiara en instruccions
precises al Comitè de Control del
Sarre.

tat de l'informe emes per la comis-

sió que s'ocupa de l'esclavitud, 1 ha
intervingut el senyor Madariaga, d
qual ha expressat la contiene& que
en el curs dels seus treballs la comisal?, ama les regles del seu pro.
cediment; i despees ha intervine*
Sir John Simon, el qual ha declarat
haver escoltar amb complaença les
observacions fetes pel dele gat taltsnyol.
Seguidament sala tractat de rassumpte relatin a restabliment deis
sirle de l'Irak, i el senyor Madariaga ha presentar l'informe emes eel
comité que estudia aquesta qüestidi,
el president del qual és el senyor
López Olivan.
El delegat espanyol ha dit que
confiava que el Govern de rIrak i els
governs en general, abrí com les in s.
titucions particnlars, contribuiran a
les despeses que ocasioni el trailer
dels siria al Brasil, on seran admesos pel Gomera d'aquest pais.
Ha intervingut en el debat el senyor Simon, el qual, dezrrés de fer
ressaltar que es tracta d'un problema sense precedent històric, puix
que hom vol organitzar remigració
de tot un poble d'una banda del nula
a l'altra, i ha felicitat el comité encarregat de l'assumpte pel treball
realitzat, i especialment al seu pre-

El comt.

10. - El tia ti 'del
correal ori celebrar& Id doeboota
ciatal une Isooembibf.plie : or Je
Lille,

constitUeiO d'uat •getrys"tple,tina
dri per abete tabloide"

rolatiOallillittoódnelayttira
-,3eZtito

"Emeraude"
Paria, 19. - Han arribat ele
cadàvers de les 10 persones
que van morir a conseqaencia
lel a catästrofe de r"Emeraude".
.
Els cadävers han estat trasIlatials a la capella ardent de
l'Estela Militar.

Aquesta vegada han guanyat els bolivians
Londres, lo. - Comuniquen de La
Paz que una nota de l'Estat Mejor
diu que en el sector Sud les tropes bolivianes han perseguit elements de ca
valleria enemiga. i han donat mort a
vins paraguaians.
En altres sectors han estat rebutjati atacs de patrulles paraguaianes.

Desarmament, senyor Henderson:
el vice-president, senyor Politis, i el
ponent per a la limitació i reducció
dels armaments, senyor Benes, s'han
reunit aquesta tarda per ocupar-se
de la data en qui podran ésser renovats els treballs de la Conferencia, d'acord andi el que adopte la
mesa de la dita Conferencia el dia 22

Dispars contra la delegació alemanya a Varsòvia

de novembre darrer.
El president ha exposat als reunits la situació actual del problema, i han acordat tornar a entrevistar-se denté passat per adoptar una
decisió sobre el dit assumpte.

Varsòvia, 19. - Per motius yae es
desconeixen un índividu que es creti un
emigrar alemany ha engegat dos dispara contra la legació alemanya. Ha
estat detingut per la policia que custodiava l'edifici.
carees als testimonia del senyor
Henriot que manifestin si l'esmentat senyor esté disposat a
rectificar les afirmaecions fea
tes altir.
En cas contrari, els testimoa.
nis del ministre demanaran la
reparacó per les armes, de conformitat amb l'actitud de Ilur
client.
El Senat contra ele ca-

Henriot, diputat de la dreta,
fo
' imuld,acusacions contra

diversos ministres

Aumnladore

Un so . oll6sIrcide-f d'Henriof amb el ministre
De Monte
?id', 19. - A t &Cimbra ha co- Concour protesta de lee

allegaclons d'Nerrlot
A la Presidencia del Consell han
facilitat un comunicas dient que el
senyor Boncour ha dirigit des de
Ginebra un telegrama al Gocern protestant contra les allegacions lajarioses del diputat senyor Herriot.
Eu el dit telegrama, el senyor
Boncour precisa les circurnstencies,
en absolut particulars i honorables
per a mi- afegeix - en les quals
a instàncies de la sena familia, va,
acceptar el juliol de tozd cncarregars
se de la defepsa d'Atiene Simon,
posteriorment senyora de Stavisky. .
El senyor Boncour afegeix: "Ar-,
lette Simon era neta d'un deis mena
vells amics La seca mare, casada
per segona cegada, va sortir cap a,
l'extranger, segons cree.
En quedar sola a París, Arletta.
Simon hacia conegut un aventure
i es trobava inculpada de complicitat

amb en drnmW d Tribunal comer

cional."
Afegeix q
veure Arlett
pels periòdics, al dlb iegüent de
descobrir-se l'escàndol, es va astabentar que ella d'hule convertit en
l'esposa de T'usted«.
El senyor Boncour acaba dient
en tot i ,per tot han
que apee
est le
pretesese‘lacions
widry.
l'e ndol

Met13 me, dala;

••- •

Les ectimes de ¡'avió

Sobe* rider .tavisky a la Cambra francesa

ciuutemps,

heimwehrea dé is labia tus.
tris i alguno tlelo • seus emite
hin slat internita al Pampament de . Wooliorotert pile 111111
trtdtte . trab 'olo

Toquio, 19.-E1 senyor Suma,
conseller de l'Ambaixada d'Anglaterre al Jama, que ha Wat
nomenat per al match z canee
a Madrid, s'ha embarcat avui
cap a América del Nord.
Des d'OH es dirlgira immediatament a Espanya.

El president de la Conferencia del

ntener la discussió del projecte de
pressupost per a 1934.
El diputar senyor Ilerriot, perra:23st a roposiciú de la dreta, en ocupar-se deIs crèdits destinats als ser' ocupat de ruciavida judicials, abs
dol provocar per l'estafa de Stavisky.
. El discurs del senyor Heeriot, que
Viena. 19. - Avui, a eleha esglacher (Estela) el cap nazi de lutAuzat gairebé tata la temió,cosa
la
aidentIssim, per la qual
la localitat havia d'ésser trasIladat a un campament de con- sessi6,..eha deacabdellat tumultuosa' vio freqüentment
ment, i l'orador abs
centraciö.
Quan anava a donar-44.1w interromput.,
Devane ' el .41111 chasis el senyor
sortida del tren s'han reme
uns 400 nazis a l'estació anals Herriot ha acusar els ministres de
el propalad d'impedir la sortida Justicia i Hisenda, i ha causar gran
del cornboi I -han formal WIS: sentada mas he acusat aquest darbarricada davant la locomotritte. Per (Mete itacorit recentment l'aensaLa gendarmeria ha carregat blinda rana asede, judicial
societat de publicitat
contra els manifestante ami, la lada contratl una
baioneta i n'ha ferit doe, un en la Oil ' famas estafador tenia internada.
d'ella de gravetat. .
Davant la. ' .persiiteneta de
que arribava en aquel
l'atac dele nade, la gendarmería ha hagut ,d'alliberar el de- abuela del Senat, ha demanat la pala, i ha declaras que precisament
tingut. que be estät portat en
irie "Maulle una sedó judicial per
triomf pele seis partidaria.
intermitió del ministre d'Ilisenda
Aguzan* tarda, glgune estumotiu de no estar degudament
diante nazis hanibialeat banda'tan respecte legal de la reperet arab a credialzunida a lee
N'elegid, oró caen sigui que tres
finestres de litecola
deterh la Societat subsana

nica.

A iietét» reduldissItääl,

El conseller de l'ambaixada banal a Madrid

armament

de les mesures que cal adoptar
abans que se celebri el plebiscit.
s'ha trae, 'En la sessió de .le tabla
.

el
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vident arias el dipueltarSt
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El Senat ha adoptat aquesta
t tarda. per unanimitat, un ordre
del dia, que havia estat presentid. pel senyor Cheron, en el
qual es din:
"Considerant que una probitat escrupolosa ha d'ésser la
regla dels que a Mol divers
collaboren en les Inslitudons
republicanea, el Senat expresan
la seva confianca en el Govern,
corneta anal) ell per a assegurar
la repressió despietarla de fets
que hagin emocionat roptnid
per aplicació imparcial de la
,justicia i es lliura igunlment a
la SCVR vigilanria i In seva
l energia per tal de defensar
'contra tothom els maneigs fac
closos i contra lotes les violen,cies el Parlament de la Repü, blies."
Allane havien fet ets de la parenta els senyors Cheron
• Chantemps, el primer preconit.zant la necessitat d'unadlei que
,permeti d'exigir responsabililat als autora de qualeevol
-mena d'escrita e protegir ele

calumnfa-;
dors, i el segon reiterant la vo-;

Ja.•expreeesads do casti-gat lesZfaithe_que eiguin`i
comprovades, i explican( que:
lu

en rebutjar la Contisei6
questa creia prestar un serveil
al Parlament, taait.lt que pu-,

guiri repetlr-se seedevenimenta
st re rova sempre.
ei

ent

ficul te
a

glavee . hit. 1104 una"..entzlIdel
entre el nom del (mayor De
Monde 1 el d'un alt advoeat

a tiara /ea manta ,del mayor
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Sepas 'indicara ale paseedissos de la Cambra aohre
Liquen atar, tiembla que pot

de poder deffildblelhillt (hit

Kat1fee,n2,,

cera nitiors•

Reunid de mimbres de
la Conferencia del des-

ti 'titila pel Consell de la Societat
äg Nacions havia despertat una gran
exPectaeié, puf s que en ella hom suposava que es tractaria de rassumpte del Sarre, peal en la sessió
eecreta celebrada anteriorment pel
Costeen, 1 despres. d'un canvi d'impressimis . en el qual tia; pres pare
els senyor Boncour. Simon, Midariega i Aloysi. , s'ha acordat ajornar
fins a demi, dissabte, la discussió

eittmana

petates de Moscou, penad 11611 en-

sident.

La oesebb d'afile ::
. La sessió pública celebrada aques-

Ita

El cdoseller
ser, davant ele membres de l'Asada•
de da funtionaris del -Reich ha Peca
**ciar un disuria protestaat contra
las tendincies que es oinen manifestar par out d'almo estor sollae la
tentada de Guilles Il per continuar
robra de Hitler. Els propagandiates
.ell'aquess iata-declara-seran triaste
,ale la manas manera que ela e rog a-
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an arre

411.1 que els

cennuristes

no
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politica cubana segueix contusa'

L'Havana, 19. - Per be que
en alguns cercles ha estat rebut amb satisfacció el nomenament del coronel Mendieta
per a la Presidencia de la República, es reconeix que la situarle, politice continua essent
rnolt. confusa. Es reconeix, en
general, que el senyor Caffera
ha obrat amb encert en impedir que Batista proclamés la
Dictadura. Es sabut que Mendieta ajudava en principi Hervia, però com que les noticies
de Washington declaraven que
no seria reconegut pel Govern
america, fou quan va decidir
retirar-se.
.
El senyor Mendieta as atacat
violentament pela comuniatee,
que l'acusen d'esser l'instrument de rimperialierne americä.
El coronel Batista ha ciertarat que rexercit cubä no té
sempre la intenció de conservar les seves atribucions particulars en benefici dé l'interés

f
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'Notieinrirreetoeg,
Berlín, se.- El Inri von'Neurath
tiì ribit atad rintbatialdee - drAtej
"ruta, al goal ha Merat la
posta alemanya al memoranda* os.
.. •
irles de describe. arree.
Berlín, te. - La policia politice
de VEitat Sisa incattat deis bias
d'alguna amistes emigrats i també
de les organitzacions mandares. El
mobiliari i objectes d'as particular
de l'ex-cap social-demócrata Otto
\Vela, del cruje Alfred Kerry i del
novellista Arnold Zweig han estat
embargats per la dita autoritat.
Berlin, 19. - En sup les exportacions alemanyes assenyaten ttna
disminució d'un ten amb respecte
a l'any anterior. Aquesta reducci6
en l'actiu de la batanga comercial
s'atribueix en gran par* a la =leuda del nivell dels preus.
Berlín, 19. - En virtut de rordre de confiscaci6 de bina ala enemies del regim refugiats a l'estranger, la policia politice procedeix a
la incautació de tot el que troba als
domicilis d'actante.

La

sardana

El ?odien! de Eihrdarall
Barcelona ha organileat pm! a
deuda, dinmenge, une viene' alt.

lectiva a la Biblioteca de Gataessent el lloo de reunid
per ala que vulguin aardsttr-ht
a la Plaga de la República cantonada al carrer del %die, a
les onze del matí.
Per a lee eis de M tarda l'esmentada entitat celebrad' al
seu estatge del carrer del Pi,
número 11, interior, una ',adietó de sardanes, la interpreta.
936 de la qual anirä a c an.% de
la cobla Empbrium.
- Avui, dissabte, a dos
quarts d'onze de la vetlla, bailada de sardanes a càrrec del
la cobla La Principal del Llobregat, organitzada pel Grup
Sardanista del C. C. de G., la
qual tindrä lloc a la saya. 'sala
d'actes, amb un escolllt pregrama.
L'Agrupació Sardanista
'de Barcelona ha organitzat per
El Japó protesta d'un arti- a demà, diumenge, tarda 1 nit.,
dues audicions de sardanas al
cle de Mussolini
seu estatge, Francesc Lairet
Toquio, 19.- L'Agència Rengo número 101, a càrrec de la cocomunica que el ministre de Negocie bIa Barcelona Albert Martí, que
Estrangera japonés ha encarregat a Interpretaré geleiLtes prograramblixador del Jipó a Rosa, que mes.
cridi l'atenció del senyor Mussolini
sobre da electa astillosos per a l'amistat hato-japonesa que pot canear un article publicas el 14 de gener a Amèrica per la premia del senyor Heisst.
En aquest artide se citen alguna
declaracions del senyor Mussolini,
que segons sentirla ha parlar "del
perill groc japonés" i J'anúdela sobre la unió deis poMes de rala
blanca.

Maximo conferencia
amb Titideacu
Ginebra, tel . -El ministre grec de

Negocis Estrangers, senyor Maximas, ha arribat a agreste capital, i
poc després ha celebret una entrevista amb el senyor Titules«).
Tambe han conferenciar malt tactensament els senyor Boxear i
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NOTES POLITIQUES
ATENEU REPUBLICA FIrD34
RAL DEL DISTRICTE VIL
En la reunid general darrera.
ment celebrada quedé elegida.
la següent Junta Directivas'.
President, kan Campdelacreuf
vise-president, Antoni Alaredist
secretad, Josep Ballester; viese;
secretad, Josa Ballesta; oompa
Lados, %bestia Pons; tresonsys
Lisard Mando ; bibliotecari
Alfons Satis; vocals: Sizt dindiez, Domènec Bermudo, Joeep
Una 1 Dositeu Fernández.
EL SENYOR COMPANYS rn4
LICITA ELS RADICALS
PENDENTS. - En la darme;
reunió tinguda pele rad101114
Independents„ adherits a Ea*
guerra Republicana de Catalua
aya, es doné lectura a la 'letra
següent, tramesa per l'honorable President de la Generalltatd
"Senyor Ende Tubau. - Beis.*
volgut unto: Per conduete voa•
tre em plau de saludar mi*
cordialment els nostres *mies
radicals independents 1 donarlos les gräcies mde afectuosas
per l'ajut amb qué contribulren
al triomf de la candidatura de.

la Connotó d'Esquerree, &loenf
que, garantint lea legitimes Hl-

bertate de Catalunya, ha vingut
a afermar una vegada nada el

veritable esperit republids
eaquerrista, pel qual tole henal
treballat 1 pel qual sempre sus
trobarem units. Ande vostre.
Lluís Companys.' També es fa
avinent als radicals independents i a Hure simpatitsants
que avui, dissabte, a les den
de la vetlla, tornaran a rematr•
se al carmen de Wifred, 11 (Dad
Taraguell), per ta 1de «enviar,
impressions sobre l'aotualita;
política,

Publicacions rebujo
*Radio Barcelona',
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•ET140-00LOWYNIMATElf, amb motiu de la presentael6 d'aqueet flim, subvenciona una boca de pilot per

FAL21OTS de PALESTRA
Demà, diumenge, matinal a les onze, a honor de lote
als

pilote aviadora elvils 1 militare, ele guate queden
invita'. a steeletir-hi gratultament

Entrada per al públiet, 2 ~tos

ge les batea per a prendre part en el
tonsure de VUELO voks-rufmo

IPIorm

o

rEATRE
Poliorama: "El creso de
Burgos", de Capella i Lucio
•Temps enrera el senyor Capella
feia en un diari de Madrid una pintura molt negra de Barcelona, i especialment del teatre. Les sales estaven buides, la gent no hi anava..
Fór difícil, però, que, amb obres
com la seva. aconseguis posar remei a una tal crisi si n'lai hagués.
Però no és ben be ajad. El públic
hi va encara a desgrat de les obres
mediocres. 1 si no hi va per les obres,
hi va almenys pels actors. Per les
pallassades de Víctor Mora, per
l'humor, de vegades una mica ombrivol, d'Espantaleón, per la gràcia
d'Irene Barroso, a tots els quals
acompanyen alguns bons actors tal%
com Emili Fäbregues, F. Linares
Rivas i Maria Victorero.

o

TEA1RE AMATEUR
A Barcelona
Tereülia Idanelic.— Demà, diumenge, a la tarda, aquesta tertúlia
representari la traducció catalana
d'un melodrama americà. Es sen,-ible que alguns amateurs creguin que
contribueixen al foment del nostre
teatie earnerçant estudie i energies
en la interpretació d'obres que riq
tenen res a veure amb les coses del
país. Hi ha un munt d'obres en el
repertori autòcton d'un valor molt
mes positiu que el de la que el díamenge posaran en escena eis entusiastes aficionase de la Tertülia Manelic.
Tortilla Tes.— Diumenge paseas
bou representada la comedia "Corpus", d'Alfons Acere. Sota la direcció de Jordi Palau hi prengueren
part: Mercè Roig, Margarida Icart,
Antdnia Camps, Concepció Quintana,
Teresa Cabot, Carolina Quintana,
!sierre Icart, Sebastil Quadtes, Jo-

sep Villar, Eloi Eacptia, Josep Alguer, Alfons Piqhf, Miguel Roig
Pére lean.

Una picó

In humanItat

LA MUSICA
NOTICIARI
Festival de Meses catalanes. —
L'Esbart de Dansaires "Montserrat", amb a cooperació de la Cobla
Barcelona (oficial de la Generalitat)
donara una sesee de dances P op ular, a l'Escota Normal de la Generalitat demä, diumenge, a lee once
del mati.

.AI I JA111,111!
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A CASARSE, MUCHACHAS", FILM DE "SELECCIONES CAPITOLIO". — "¡A casarse, muchachas!" és una . película
dirigida pel director alemany
hem Thiele, i conté una excellent
partitura muiical de Michael Krauz.
Renate Muller i Hermann Thimig sena els intèrprets principals
d'aquesta película, de titol tan
atractive i subjugador,
A casarse, muchachas!" ha estat doblada en espanyol, i la gracia
i fluidesa del seu diäleg contribuiran extraordiniariament a l'exit de
la seva presentació.
LILIAN HARVEY PRESENTA
EN "MI DEBILIDAD" UNA NOVA ESTRELLA. — "Mi debilidad",
la segona película americana de Liban Harvey, de gran èxit al Tívoli,
cus presenta una serie de delicioses
roca, moltes de les quals assenyalen
qualitat s de tutuma estrelles. No obstant, cap cona Irene Bentley, que m
agiten& pellícula representa la rival
de la negra encisadora estrella. Cas
curiós, la nova actriu no te cap experiencia del treball escènic. Es tracta
d'una debutant de l'alta societat novoit,7qUina que no havia treballat mis
Un e en obres d'aficionats. "Mi debilidad", dona, és el seu debut priapiament. Els gens antecedents es limiten en tot cas a la hei d'herència, i
encara aquesta herencia is quelcom
complicada. El seu onda era no res
miel/S. 3 que Harry B. Smith, drama:mg i autor de més de cent èxits teatral,.
Irene Bentley afirma en "Mi .debilidad" un talent natural considerable i
secunda admirablement el treball que
realitza Lilian Harvey. La nova
és la confirmad() de les possibilitats apuntades en "Mis labios enRahan", que donä ja una idea del que
a América por' fer aquesta deliciosa
estrella.

Just amb Irene Bentley a:elaboren

amb Lilian Harvey Lew Ayres, en el
Principal pa per masculí, i Charles Butteme*, Harry Langdon, SM Silven i Henry Travers en els seus res•.
p ectius Pa pes cbmies.
MARIAN MARSH ElbI UNA
PEL.LICULA ANGLESA, Ma nao Nana, apareixera Bobby
Howes en el film B. I.- P. "Over
the Garden Wall" ("Ubre la -paret
del jarcia"), comedia musical que
dirigirà John Daumer;.
UN DIRECTOR AMERICA A
ELSTREE. — Fred Newmeyer,
encara que potser no el recordaren
pel nom, Es el director de diverses
peilieules de Harold Lloyd; per tant
hem pogut apreciar llur treban.
S'havia format i fins ara havia aetuat a • Hollywood, però ale d'Etatree els ha semblant que en podien
treure partit i l'han contmetat, i es
prepara a realitzar una pellicula per
la B, I. P., que seri presentada per
Päthé 'Pictures, en la qual figuranä
en el "rol" principal d'estel brinMea Lesiie Fuller.
, .
ELS INTERPRETS PRINCIPALS .DE ''LA ISLA DE LAS
ALMAS PERDIDAS". — Charles
Laullas tern (doctor Mecen). L'actor mía famós del teatre
El veurern i l'hem vise aguaita temporada eh "Entra la. espada y la
at turne& et) minina", en "El signo de la cruz" i en
el permita, principal da "La lela
de las Almas Perdidas", uta eme
gran eme% sera.'
ilichard Mea (Ilarkir).,,Takel
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Aquellem • persdnes que . cremo que
l'interés deriva: de la sorpresa, i que
ea antagant tina al finas .es utsenttaz
d'una obra és cuasi es te uses subjecte •
jI páblic espectador — tronaran en 'El Ordemnza" un aran- •
ment en contra. I és que en rodela
l'interés no neta de la desorientació,
sind de resperit d'investigasen i del
sentiment d'espera despertats per les
incidencies de receló. En aquest film.
per exemple, tret d'una obra de Guy .
de Maupassant, sabem en començar,
que la protagonista se suicida. Setas
Pdverteix des del primer moment que
sein de perdre tot a. esperança d'un final feliz. Perd es tan greu la determinació de suicidar-se, que . tot scguit
l'espectador necessita que Ii diguin lea
causes, per que Elena, la coronela. se
_suicida. No hi havia, doncs, cap sorpresa final, i, no obstant, el sentiment
d'anguixa subsisteix; mis, si d'altra
manea no apareixeria mis que en
precisar-se cl drama, ara cobres tot
el film d'un vel negre, invisible no
obstant, pesqué aquella dona bella i
plena de vida i d'alegria és morta, dessagnada en el bany, ' Per qué bu
fet? Ajad és tot 'argument del film.
La história sembla que l'expliqui
en la darrera carta al set; marit. Peri,
una carta d'aquesta muta, plena mes
que de simples fets, d'explicacions so»
brc les causes i les conseqüencies
quests era poc materialitzable; calia
al realitzador altra cosa, i aleshores
abs
'
posat a explicar la història pel
Era empleada en una ofic i na de Xicago quan s'assabentà que la -Paramount obria un concurs per a descobrir una intèrpret adequada al
paper de la dona pantera. Aquesta
competencia reuní 60.000 concursants i donä lloc a què Kathleen
Burke sortis triomiadon. El públic
ha coincidit atub" el jurat car aquesta jove artista posseeix una gràcia
selvàtica, un estrany encis, un caminar suau i fen que atorguen extraordinari relleu al personatge tIlle
interpreta. Aquesta primera cread()
catara la Dona Pantera entre /es
mis interesaants artistes que actualment posseeix Hollywood.
Bela Logosi (un monstre). Es
origina .i d'Hongria. A América fou
productor de films i després actor
teatral. En pausar al cinema s'ha
especialitzat en papers monstruosos
i estranys, dels gneis el d'aquest
monstre de "La Isla de las Almas
Perdidas" és potser la sera més
Ineräveltosa creaci
ó.
Leila Hyams (Ruth). Ben roeguda de tots els públics aquesta
rossa deliciosa, és una de :es tnés
encisadores artistes del llenç mo..
dern. En "La Isla de las Almas
Perdidas" te el paper de promesa
de Parker.
TOLSTOI AL CINEMA.—Tothem recorda la versió muda que es
len de la famosa noveHa de Tolstoi
"Resurrecció"; ara a América :l'han
començat una aova %Traía sonora,
l'intèrpret de la qual és Anna Stets.
"VOL NOCTURN",
LA QUE PRESENTARAN FUZIOTS, DE PALESTRA. — Quan
Metro Goldwyn Mayer ha escollit
"Vol nocturn" per celebrar el desi
aniversari dé la seva fundació i oferir-la a tots els públics com un present dig ne de la se ca fama, es norqui
poques vegades produit el mirada d'un film semblant.
Fa uns quants mesos que la famosa
productora adquirí els drets de l'obra
d'un jove escriptor francés, Antele
de Saint Exuperin, "Vol nocturn",
distingida amb el premi "Fémina", un
dels més cobejats premis literaria de
la vele. República.
Liarme n'encarregi la direcció a
Clarence Brown. Es tractava d'un argument d'emoció insuperable. i Per
dirigir un tema d'aquesta mena nmg ú enea Clarence Brown. que auth tanta justesa ha sabut retratar les mis
diverses passions.
Aleshores envià un dels seus equina
.tknics a Sud-América, que eentralit-

•
—
ilte pÆaadint de la relati6.

iscma; que no 'podría abastar elle)
'no vist per la suicida, i que, sobretot,.
no podría precisar detalls de ceses Que
no es referissin a ella personalment.
Ignurem si aquesta surtida del camf
epistolar és eme. de l'obra. de Maupassant, que no coneixem, o be si la-hl
han introduida els adaptadors i Tourjasky, el director. De totes maneres trobem perfectament fielt el procedünent, ja que la carta que apareix
al començament i al final Es simplement un recurs literari susceptible
d'ésser substituit per un altre quan
l'interès de l'acció -ho demana, parqué
aquest és el que compta, i no pas la
forma.
Veiem en "El ordenanza" el drama
d'una nuia jove, bella i simpätica que,
casada en circumstàncies romàntiques
amb el coronel d'un regiment de guarnició en una capital de provincia, és
el centre de la cort dels oficials, i
acaba essent Tamant d'un d'eh. L'ordeuanza, pesó, que es un home taciturn i sinistre, sorprèn ridilli, i, aprofitant-se de la situació i de l'absència
de l'oficial, fa a la coronela víctima
d'un chantage dirfem en especies.
Tourjansky ha fet amb aquesta arrió un film tan fort com ella, lligat,
construit, que hm una sensació duna gran soliden, i enS presenta aquella Epoca amablement lirona de finals
del segle passat, amb tot l'amor que
pot evocar una flor marcida o una
carta oblidada en un calaix. Algunes
escotes. algunes desfilades, especialment Ilargues. Perú la fotografia is
tan bona que hom ho perdona fäcilzä les activitat a Buenos Aires i
començà a filmar aquest film.
Job/1 Barrymore, Fleten Hayes, Clark
Barrymore.
Robert
Montgomery i Minna Le foren escolits per al repartiment. Per cada papel- una estrella de primera categoria.
Per ajad Metro Goldwyn Mayer ofereix al públic, al qual tant deu. amb
ocasió del sets dese animan, una producció que es una concrecki de la
potencia i perfecció actual. "Vol nocturn" is el present que Metro Goldwyn Mayer ofereix a la crítica del
rin;n.
1..tonel

PRODUCCIO ESPANYOLA. —
Pel mes de febrer, la di.tribuidora
Ufilmç presentarà una pellicula totalmeist ne •-lada en espanyol i rodada als
estudis de la C.E A.. de Madrid.
i.a música és del con e g u t mestre
Patifin, i corn a Interpret% prinripals
figuren Raquel Rodri go, Rosa Negra,
els humoristes Lene i Alady i un bell
conjunt de "giris".

Iii pren part tumbé rOrquestra cubana " LOS VagablindOS".
A intim ,, els elements que hi figuren i pel fet de tractar-se d'un asut —e t e d'un . Ron n'erres. attintrent a la
IT'ms un al t re éxit dels molts nu e ve
rerd u nt en aquesta temporada.
"BARRIO CHINO". SrnoNs
"COMO t'sDIA". — "Barrin Chino"
(Frisio lennv1 ha merescut de J. r.
Cutissnn. el erftic de "Comedia". el
g e gilent comentan:
"Ilesa aci un film ple de recursos,
ami.* malèrat enrejar constantment el
me l odramu. no can en els d e tectes del
airee i reuneix molt belles qualittits Tic mes a mis, roa internretat
Tier Rnth Chatterton — c^neenda n--res emlament ron, la Réiane arneriraes —. el » dots artistics de la
qtri *Art inenntestahles.

"El drama és d'essència
La histeria d'imiten +mi qve lvi sa.
critica Pat. AdInte la vida. la seca
malo « ida, al sets lili, not 'ernhr*r
m;r2 exagerada pirres est 'ssetads amb un tar t e exettisit. D'altra
banda. tampoc no és dificil de treser
en la realitat semblants peores d'ahnegardó.
"áfialtes I molt beles coses hem
trohtst u "Rantin Chino" i principalmete le, escenes del terratrimol. lealrebA Aniones en el ghere, 1 les de
rineendi sdn també mut reeluides
d'r ea e alor espectacular indiscutible.
abunden els `galo". molts
gneis « t'In extraordiniriament sabensos. A remarcar el de la marca a

d'Helene, meravellosa, i cal citar, tresbe. Jelf »re+ en
COr

A
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"El rey de loa hoteles"

namora d'una ' clienta americana, milioniria, és clar, i abandona una cambrereta que se l'estima. La milionària,
naturalment, és assetjada per un baharí que resulta un !ladre, però que,
naturalment, is descobert pel porter.
Quan menys s'ho petisa, pecó l'americana es troba que el porter és un
neble arruinat, i decideix casar-s'hi.
Peris es pausa que, essent gran dama,
pot tractar el seu futur ntarit com un
cavaller dels temps de la picor, i el
poner torna a les teces °yenes, Es a
dir, a fer de porter i a estimar la
seva eambrera, deixant els sesos tltols a im pretendent americi de l'americana perque es easin.
Un film rnogut, divertit a estones,
però artificial. Un bon complement
per l'anterior — que és projectat després — del qual realça els titirita.
Betty Stockfeld. Simone Simon. Jules Berry, Cuy Slona i Dranem es

reparteixen els personatges.
A. FERRAN
respatIla dels clients "fets" i, encara
millor, el de la clau. En fi, una producció digna de veure's, car ha estat competa i posada en escena per
William A. Wellman amb molt de talent i hahilitat.
'Barrio Chino" serä am iat presentada per la Warum Reos. First National.

"BAROUD". — Aquest tnot is el
crit de guerra dels ärabs de les muntanye% de rAtlas, quan es llamen,
agressius, contra eh !tus enemics.
Rex Ingram, el gran director, és
un enamore dels costums musulmans,
fins al punt — ja conegut Per tot

CAPITARe

L'Arde. vueles de veanLime DiETRICK en aquesta
, temporada. Cs un film Paramount
Queda obert el despatx de lucalituls.
Darme Mes de Pa g uelnant fantasia

11311

DE LAS ALMAS

TEZ. — Entre els prestigia del cinema actual. cap de mis aülidament
arrelat que el de Ricard Cortez. Ja en
el, temps del cinema mut era Cortez
un dels galant.
mis anomenada.
mal es considerara rem del * rica',
de Mol ( Valentino. Peris aquest moti i amb Al acallaren meint els g alants clenxinats amb cent reffexoss
Ricard Cortez. no obstant. fqu un
de! ' pnra tilnl % que han subsistit *Pmn-e Percute aluest actor. mir galant
rerantic ree e-a . ha sabut adaptar-s.,
al* canvis del cinema i sita imposat
sem p re per rindubtahle valor da les se.
ves interpreacions. entre tes qua: . han
destacat sernpre le. de calarte, dramitic.
Ara Ricard Cur t er ha iintreretat
per a la Fox, IlInt ami, loas 131nn.
dell. el persomtge rtrascull central de
"Asf es Broadway". que es project&
actualment al Satt Catahmea. La seva
(farrera interpretació té el carácter
dratnätic que Es la base dels seas
trinmf*.

DEU BELLISSIMES NOIES
APAREIXEN EN "MI DIEL.
LIDAD". — En "Mi debilidad" la
película Fox de Lilian Harrey. que
constitueix l'esas actual del '1 4-011 fan
la sera aparició in noies. n ses en el

D
1 política ‘4.
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món cinemategréfie. algunes de les
ousls veurem aviat en panera estellars.
Irene Bentley es la pri lir.a
mutilé Dixie Frabeis, Marc 1-loward. Irene Ware, Barban ‘Veeks,
Susan Flemin.. Marrell ‘ Edwirds,
.larjorie Ring. J san Alias i Gladys
Blake. Totes elles lores r e leccienaespecialment per a 'quena pelheule, totes elles, a part r1 .• la seca
bel l esa, provada las del m 111 ,, din,
e,,n1 u te els espectadora asx'-n npreciar. han demostrat molt bones condicions per al cinema.
B. G. De Sylva. productor de "Mi
debilidad". ha afirmat que ell té ropinió que les coristes i extres 'Cravui
han tresser les estrelles de demà. Maxim quan actualment es realitzen relrzules musicals que persisten a les
existes fer gala de les seves condicions naturals. El productor de ".‘ti
debilidad" opina que mai millor que
al cestas de Lilian Ilarvey acuestes
0,: incipiant:- no podien aprendre i orog-essar.

SalóCatalonya

poder mistic i d'una sensibilitat artistica tan profunda i suggestiva, que
no dubtem a assegurar que la seta
caracterització en "El cantar de los
canta-es" és la millar de tetes les
que ha rlitt al llene fins a la data.
De tot això en podran donar fe els
molts admiradors de Marlene, que no
dubtem que aniran a veure "El cantar
de los cantares" quan e'estreni molt
aviat
Coliseum.
RIALBO FILLS S. A. — Amb
aquesta denominació social s'ha caratituit en a q uesta ciutat una non entitat ll o gadora de pellicules, regentada per personal expert, la que ha
installat les seres oficines al carrer
d'Aragó, 252, entl. primera.
Compta amh destacadeS produccions
per a la pe s en! terrnorada. Ls primrra — que estrenará rnolt axial —
és "Lat aventuras del ren' •Panmle",
de aran espectacle. naeladu en
fram:L, i co espam ol, per dobles.

Oportunament donaren la relació
dels titofs que agucen; firma ti a la
disposició dels empresaris, totes elles
intterpretades rey conagud'ssims artistes que gaudeixen de grans simpaties en el nostre públic.
UN CASAMENT ORIGINAL A

EGIPTE. — El podreu reme en "Ni.
en el Cairo", film de la Ufa:
finx i les pir ämidesjormen part de
la festa. .aixt cntn les. fribus de be&lime del deeert, que amb llurs mü.iques e:animes, són, després dele misia el "clou" -de la cerimänia. La música no exótica is de W. R. Heymann.
hin

L'IDIL.LI MES INTENS DEL
LLENÇ. — La novella d'amor més
gran de totes les que elan escrit
els nedre% die, q ueda convertida en
l 'idi'di Inés intents del llene. En arme,tes o semblants paraules es resumeix.
el rarer dels tunees d'espectadors que
han tlligut ocasió d'admirar "Adi.is
a las armas", l'adaptació cinematogrälira realitzada per la Paramount de
la noveRa d'Ernest Hemingway. I.a
Pds r a de la guerra setveix mir marc
a la cima. perd de marc snlament
ja M'e entre la frases, de les batalles.
sobre els crits d'odi i els planys
l'arr o nia, sika llimne d'un amor al
otta' m no acovardeix. que de,afii
P e r igual les incernpreissina del
i el te,-or del més eri llas Un oficial.
um infrn mera. als unes nne : v. com
udir a ',n i , plt-es !atiar de la ere"ca. queden nre.rs en nuelcvan 'irte
superior a ella. a la vida i a Ii mateixa mort 1 peroné semen que tal amo,els fa superiors a tot. hn desafien tot:
convenrionalierre s . deure ,. , fatigue s . perills...
Tal és l'armnnent de la novella nue
ha estat traduhla 5 motts
TA
Paramount ha realiteat • emme , ett,,
magnifica. amb r e nartitne-•• e x c enrime s rre enr a nra l -n Ca•••
14,;(m. ;
Fleten Fiares
ta la dier ee i& .1- P-snk
amb annest hIer inanvä e% p-c-n;
dire-ri6 de 10.1.7.
17.5 PASS.ATS TRIOMFS DE
MARLENE DIETRICH. — Tothom
Im reconerit i acceptat Martille Dietrich com una de ler ' eses 'Per s enalisas% cinematogrifinnes nst- s en‘lne*flectores i atracan...
La era primera petlicula nord -ame-cena bou "Marrueene", emb Gary
Cooper. La patente ion realiteada
en vire ele l'ememe le& arregle per
'starter, entre el plIblic %misil en enhibir.re a América "El t"?.el azul".
out han arte Emil Tanninar havia tealitaat a Alemanys di r lit per von Suero
berg. e:rieles al trient aconeelit en
la tinta signa un cierre-se emb la
Patimovat s el Bits 'alunen, 5 Ce
lifbrnii, *Fatalidad", g el Tete. Use
Lailen sagst i després "FI expreso
de SharAM" i "La Venus rubia",.toter 4ildii per Menee. "El cantar de les atelana", la eeve evis retrat nrodur-M. fnu derfefda per Rruhit Marannhan
Ca-
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I.ES FIGURES DE 4 ASI ES
BROADWAY" : RICARD COR-

ci

DIREATOR:R.MAMOULIÁN

ligió de l'Islam PcI seu darrer film

Triaran lis escollit un a s sumpte on e.
reflecte i xen d'una manera admirahle ol.
costums d'aquella rasa tot foc i v l o!enríes.
.
•.
Fas "Baroud". per primera regada,
Res lngram interpreta un paper en un
film diri gín ner eh mateix. i a inSei de la premsa angle s a nord-americana. la sera t'asta d'inerpret estä
a l'altura dels seus grans dots de
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El rei dels hotelsAS el Porter «un
"palace" el qual tothom necessita, i
sense el qual no es pot fer res. Ell '
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Fernandel
trobem excessiva
perruea cabells arranats.) Alearadre Rigauld, en el del sinistre Felip;
Panlette Dubot, en el de Maria;
Claude Lefemonn, ett : 0 4, Ceserges,-i
els altres. IJn film que la una gran
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de la futesa mueres de
Suderinang l'amment de /a mili Ore
al volee* de la vida d'eni nets que
Iluita mienten* per la (*Mitin
Mor, ene presente. una Marlene de gran

UN MEDIE QUE
HA D'ADQUIRIR
TOT CATAL A

Ea rubro cobdel i definitivo del
gran filòleg cataló. el J'Agitar*
Rompes, Foto°, en la qual bel
trebollot més d• vint any1
Un volum de 1730 págs. linee
nificernent retasen Remates 63
el tempero; e $1119,01%4 el•
hamo.. 10 el me*, Pastee« 73.
Si d'Ola adquirir «tuesto obre,
ton, i remerrns al &agüen, cunas

Loco/N.o
elealt»

mane 1 inisifeert Illememil 59

le

venere ~seno seseare 1

MURRIA CATALONIA
Rondo de Semi Paf.,

eAR CELO
MieleferreNWOC

Els fabrleantte21,ituigetze
mistes i manufeeturer9
han de regieetar Vfl rathlt
Huy.> factures pihsean&.
dirtgiciee als dienta de Cdi.
tatunya
•
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FRONTÓ NOVETATS
AVUI, DISSABTE

Farda, a les

4:

Aquesta alt, a
Diaz Alcalä i Tarri Goboas, base de la vetllada

"Olympia Ring" dóna aquesta nit la
seca tediada de cada dissabte a 1'!Ainrmendi Abasolo
eis, i el programa que la integra percont no
met de pronosticar una continuació
deis èxits obtinguts en les anteriors.
Chiquito) Bilbao
Començarà amb un quatre rounds
Jäuregui
entre Estere, de Mataró, que fa una
setmana vence Oscar, contra Oliva.
tt. k les 10'15:
Després., en sis rounds, els notables
Araquistain Unamuno
plomes Martino i Estruch. Martinu
sa un any que fea la final del camcontra
pionat amateur amb Salvador Lozano,
Izaguirre - Pasay
davant el qual només va perdre Per
punts.
CARTEL'
DETALLS PF.R
Un altre bon cembat será el dels
Ileugers irincher, "as" de Mataró,
esperança de la seva divisió, que tan
notables actuacions ve aconseguint, i
Ibáñez.
El semitons Tarre - Gibons és comEl nostre redactor senyor F. Mar- bat d'emociö. Tarre, en el pes lleuger,
tín i Julià agraeix la publicació a posseeix un record notable, i el seu
"La Humanitat" del seu article debut en el pes welter contra un dur
"BuLxarisme esportiu", així cona contrincant que té mata nul amb Haels termes elogiosos amb que el bir, donara una idea de les seres poscoNega ha volgut presentar resmen- sibilitats en aquest pes superior.
El combat "clou", entre els notatat escrit als seus lectors.
El senyor F. Martín i Julia té, en- bles batalladors Rudolf Díaz i Alcalá
cara, interés a fer constar responent és esperat amb interés entre els afia determinats stiggeriments del col- cionats per les bones actuacions que
ambdós han tingut darrerament venlega:
Primer: Que mentre va durar re- cent els seas adversaris Jora i Herxercici del seu arree de secretari del nandez abans del límit.
Comité "Provincial" de la Federació
Martínez d'Alfara
Catalana d'Atletisme, fa cinc o sis
contra Steyaert
anys, cap membre d'aquell Comité
El Sindicat de Periodistas Esporno va asar obligat a dimitir del seu
arree.
tius, vetllant per la conservació del
Segon: Que a ell mateix qui es- renom esportiu de la nostra ciutat,
cutí el tema dels articles que ha contribuit a aplanar dificultats que
signa.
Inicien sorgit perquè l'esperat comI tercer: Que en els esmentats ar- bat per al títol europeu del pes mig
ticles procura tractar sempre d'una
fort entre el salenciä Martínez d'Almanera objectiva temes d'interés gefara i el belga Seyaert se celebres a
neral per a l'esport, sense arribar Barcelona.
mai a personalitzar. perquè creu i
Vitriä contra Arias
entén que són, en tot cas, els maEl sinent dimecres, en l'habitual
teixos organismes esportius els crireunió que se celebrarà al Nou Món
dats a purificar-se.
Llorenç Vitrii sera oposat a Arias,
el recent vencedor de Matasans abans
FUTBOL
del limit.

BuIxarisme Esportiu

El Júpiter s'ha retirat del
Campionat de Lliga
Com ja haviem dit, el Júpiter eslava gestionant un
avene metällie per part de la
Federació Catalana per tal de
poder continuar el Campionat
os Lliga, puix que, com és sal'esmentat Club es troba
en una situad() econòmica un
xic cornpr Omesa.
Ara bé; sembla que aquesta
gestió no va donar resultat, i
llavors el Júpiter es dirigf

a la Unión Club de Vigo
per tal de proposar-li de jugar
els dos partits a Vigo, un demà
i l'altre dimarts, mitjançant la
subvenei6 de les despeses, o
sigui de 6.500 pessetes; per()
aquell Club li ha contestat que
no podia arribar més enllä
4.000 pessetes, quantitat que
no és suficient per a les despeses. Per aquest motiu, i davant que els directius del
Júpiter no veien per enlloc la
solueió, han decidit retirar-se
de l'esmentat torneig.
Horn diu que la setmana entrant el Júpiter celebrarä una
assemblea per tal d'exposar als
socis la situació económica de
l'entitat.
ATLETISME

V Campionat de Catalunya

de Mana
Denla tindrà lloc el V Carnpionat de Catalunya de Marxa
(gran fons), organitzat per la
revista "Catalunya Atlética"
que sobre els 30 quilòmetres
que separen Matará de Barcelona els andes catalans es
disputaran el lloc d'honor pel
tito].
Ha quedat ja tancada la inscripció, amb més de quaranta
marradors, abrí és que pot assegurar-se que Vean es pot donar
per descomptat. Demà farem pública la !lista dels inscrita, sial
com també l'horari probable del
pas deis marzadors per les nostres viles del Maresme.
L'organització de Matará correrà a càrrec de la Societat Iris,
la qual, igual que l'any passat,
curará de tots els detalls, a fi
que res no pugui fallar en la
gran competid() nacional catalana.
Aixi mateix ha guadal. garantida la bona mana del contralatge ami) la valuosa cooperació
de les entitats Sarrià Esportiu
i Agrupació Montjuïc. Actuaran
de , julgon de marra ele tenyora
Pasqual, Charlot i Medina, els
quals eón tina garantia perquè
Signin interpretats ele regla-

mente.
Els carraca han queda t distribulle en la forma següent: Jutge
arbitre, Pere Vinyals; cronometradors, Paul! Carbonen i Joan
Carbonell; jutges d'arribada:
Joan Serrahima, Roca Tort i
Roes Aleanyfe.
Ha anal- invitat oficialmenl
l'honorable Preeid•nt de la Generalitat, eenyor Linfa ComPaula, cara lamba les altres
autoritats.

NATACIO

Els concursos d'hivern
—

wasamnaeerarmananean

PILOTA BASCA

Mace ISIlA 55V
WIYAr
a 1.111 PISTES DI CW21111.11111YA
EL 1MA II 01 111112211

Fruta, Novetats

(Gales facilitadas per miel« de Turismo de Cata- °sets Catalanes,
flamero S118 — anta ta sollaborael0 del Iteras' aleteorolddle de Catalunya.)
NIMIA: Cal ser., Ion% flula del
nerd-eest. Temperatura mininas,
4 pasa asta sere. Onda de 'tau,
un metro SO tansInustrae, Sea
torta.
tent Rufa
LA MOLINA: Itet
del sudmreat. Tomparatura
Ine, 1 • 1.411 5555 aore. Orall
la nau al zafas, 80 eentlatetree,
I a les platas 1 mero 10 °entintamos.
PORT O« LA ISONAIOUA • (Vall
d'Aran): Col seré, sent lisia del
nord. Temperatura M'Urna, 4
• pa» esta nro. Crula de la neu,
un mete. SS sentonstrea.
RASOS DI PRIMERA (Eareada):
Col ,ni estime. Temperatura minina, I graos seta raro. Orula fle
la rtau al sal ga, 60 osallmetres, I
a hm platee 1 matra 44 cantlmetras.
PISTES OS ATOLLO (Camprodon):
No hl ha set.

INSTITUCIO CATALANA
D'ESCOLTISME
Germanor de Notes Escoltis-

EL DEL C. N. BARCELONA
E esperada amb forra interés la
sessiu inaugural d'aquest Concurs Hites.
vernal, que tindra lloc dona al mati
Barcelona - Ciutat
a la piscina del C. N. Barcelona.
Secció Joan Maragall del
Davant el resultat dels entrenaments
G. E. J. C. Sortida de la Seeen)
que durant la setmana han portat a
Concurs per
cap els components dels equips A i B, a la Font del Bou.
collas de focs i manjar colque són els que han d'acarar-sc en
aquesta primera sessió, cal preveure lectiu.
Germanor de Minyons de
una lluita molt competida, majorment
Muntanya.
si hom té en compte la igualtat de
Barcelona - Ciutat.
forces dels equips contrincants.
Agrupament Ramon Llull del
L'interès de la jornada radica en
Secció de Miels equips del primer grup, entre el, G. E. J. C. La
de Follets d'aquals figuren elements harca desta- nyons i l'Estol
quest Agrupament assistiran al
cats en les diferents especialitats de
Campament de Prometença que,
crawl, braga i clon, proves que, juntaSecció Pau
ment amb els rellevaments de 4 Per organitzat per la tindrà lloc
de Palestra,
zoo i partit de water-polo, formen el Claris,
a Can Busquets.
programa d'aquesta interessant comGuies excursionistes. Sortida
petició, que en els seta inicis es prepràctiques de topografia a la
de
senta disputadissima.
Salut de Papiol.
Ultra la importancia que hom conSecei6 Montoriol. Sortida de
cedeix a les proves que en les diverses modalitats es disputaran en aques- la Secció als terrenys del Eidel
ta matinal, s'espera amb justificat en- gueró. Treballs d'installació
tusiasme el partit de water-polo que Camp Permanent.
Secció Pau Claris. de Palesdisputaran els equips d'aquest grup:
tra. Campament de Prometerlo
A i B, considerats, respectivament,
probabies representants del C. N. B. a Can Busquets.
Agrupament de la Lliga Esen el proper Campionat de Catalunya
piritual. Sortida de toles j es
de segona i tercera categoría.
d'installar
També es digna d'esment la nuita Seccions per tal
que oferiran els equipiers del segon campament a Valldaura. PràcJocs
grup, format a base de joves elements t i q ues de formacions de
que vénen palesant llurs avanços, que Escoltist es.
Secció de Joan Fiveller, del
el Club de l'Escullera segueix amb la
G. E. P. Assistència al Campames gran atenció.
ment de Prometença a Can BusAL CLUB DE NATACIO
guata.
ATLETIC
Departament Central d'Informació: Corta Catalanes, núCAMPIONAT SOCIAL DE
mero 592, principal. primera.
BALALIA
Telafon 2001 9.
Derna al matí es jugaran a la platja
del Club de Natació Atlètic eta partits del Campionat Social de Balama.,
RUGBY
corresponent els de dobles de primera categoria a la penúltima jornada
L'Aasemblea de la Federade l'actual Campionat. Pot dir-se que
els probables campions d'aquesta cateció Nacional
gorja secan Franco - Antolino, que ja
Per a data propera hi ha assevan quedar l'any passat en possessió
nyalada l'assemblea de la Federad'aquest títol, per les seves actuacions,
ció Espanyola de Rugby. Després
ja que no porten cap partit perdut. i
del reconeixement de la Federació
fins ara van al cap de la puntuació.
Catalana per la F. I. R. A., els
Quant als de segona categoria indiesportius esperen amb cert nervioviduals es destaquen per ara com a
sisme aquest moment, de tanta
possibles finalistes els jugador, Roca
importancia per al descabdellament
i Creas I, que van al cap de la purr
del nostre rugby.
tuaci6, i és d'esperar que no perdran
Per anua tenint en compte l'exaquest lloc, puix que la seca forma
traordin ària iroportäncia que per al
sernbla que sigui, per ara, bona per
rugby espanyol en -general te l'assortir guanyadors de tots els seus
semblea, la qual, segons noticies,
contrincants.
se celebrar el dia 28, la nostra
Els partits assenyalats per a deml
Federació ha convocas una reunió
st5n els següents:
extraordinaria per a tractar de la
Dobles primera categoria:
dimissió del Comité Nacional i a
Eslava - Gómez contra Sierra - Romis el Comisa Directiu donarà
sa, Andrés - Saura contra Pinyol compre de les geations realitzades
Bib.; Rama - Badia contra Laynez per tal d'aconseguir la dmissió
Moreno, i Franco - Antolino contra
com a Federacf6 Nacional a la
Bernal.
F. 1. R. A. de la Federació CataIndividual* segase memoria:
lana de Rugby. En aquesta reunid,
»Tullan contra jerez, Pi c. Torres Pide la qual donarem compte en Faticard, Claras contra Fortosa, Tunca
ció vinent. Catalunya acordara la
contra Roca, Bernal III contra Bermanera cont es pronos coltaborar
nal 11, Felipe contra 011er 11, Ferrer contra Perder, Meada LI contra amb la Federació Espanyols„
P.: A. O.
Méndez 1, i 011er contra Cree, I.

Pala

Avui. diesabte. Tarda, t'Idee

—

ARRUTI - CAZALIS II

(Protealonals)
ILL QUE DICEN
LES EMPRESES

eones
OURUCIAGA - 00111EZ

Partits jugats el dia 17 de gener
de rosa.

AlITIOARRACIA - OUTIERIIT.Z

Tarda

contra

OLAZABAL - UGARTIONEA

Segona quiniela: Elorrio-Begoña
111-Azurmendi-Quintana IV-Abäsolo. Guanyador: Quintana IV. Collocat: Azurmendi.
Segon partit: Azurmendi-Elorrio,
35: contra Quintana 1V-Begoilis

III, so.

Nit
Partit: Zärraga-Jäuregui, 45; contra Solozabal-Perea, 4,3.
Quiniela: Martinez-Verdasco-lriondo-Goenaga-Loyola. Guanyador: Lo'
yola. Collocat: Iriondo.
Segon partit: Martinez-Iriondo, 32;
contra Verdasco-Loyola, 35.

Partits per a demà.
CLUB BASCONIA
(Pronta Novetats)
Primer, a les deu, de concurs,
grup 13: Caminal-Escudero contra
Rorira-Rodelles.
Segon, del grup A: Riera-Puches
contra Renom-Jonqueres.
Tercer, a pala: AguirreurretaGarragorri contra Carreres-Hernin-

der.

Quart, de campionat: AramendiaAmat contra Charroalde-F. Steegmann.
(Font6 Principal Palace)
Primer, a les deu: J. Balet-R. Bo
contra Sunyer-Boldú.
Segon: Batlló-Canadell contra
Llobet-Gama.
Tercer: Torrents II-López contra
Castanyer-A. Steegmann.
I
Quart: Salsamendi-Torrents
contra Gutiérrez-Más.

CLUB ATANO
(Pronta Sol i Ombra)
Primer, a un quart de nou: Ordufio i Sandoval, vermells, contra
Lainz i Garcia Guillén, blaus.
Segon, a les nou: Massana i Anglada, vermells, contra Lamarca i
Llorca, blaus.

Tercer, a dos quarts de deu: Santaularia i Solano. vermells, rontra
Pérez i López, blaus.
Quart, a les deu: Morera i Va`tensa, vermells, contra Elorza i Sabadell, blaus.

Hoy es de lot arreu
COXA
Georges Bataille, que aquesta setmana ha batut Magliozzi per punts, i
que compta arnb una decisió damunt
del campió d'Europa Praxile Gyde,
acaba d'esser acceptat per la Federació francesa com a challenger oficial
del Campionat de Franca dels pesos
mosca, títol que ostenta Valeria Angelmann.
— Primo Camera arriba el passat
dia 18 a Nova York de pas cap a Miami, on botara el dia 22 de febrer proper contra Tommy Loughran.

CIOLISME
En la ..inquena jornada deis Sis
Dies de Dortmund, Broccardo - Guimbretiere continuaren al cap de la classificació amb cinc voltee d'avantatge
sobre Dimale-Lohman, i set voltes sobre Sehnen - Ippenn. Els altres equips
segueixen a 12, 14, 17 i 24 voltea.
Ahir abandona l'equip Ebener-Fan-

da.
— Els organitzadors

de la prova
Bordeas - París donen com a segur
que aquesta v . . es disputará amb
.. en tota l'extensió.
entrenadors
— Han cal..., ..,signats els senyors
C. Viamonte i J. Jofré com a delegats per assistir al Congrés de
Unió Ciclista Internacional en representació de la U. V. E.

FUTB01.
Pausas, el jugador espanyolista,
batirá d'ésser operat d'un genoll a
causa d'una lesió que sofreix ja fa
temps; hom creu que despees d'ope-

rat quedará aenb bona, condiciona per'
jugar.

— Ha Wat ja confeccionat l'equip
que representara la London League

en el partit Paris - Londres que es
disputara demà pasan a la capital de
Franna.
L'equip de el següent:
Wingüeld (Pinehley): Haill (Tooting and Mitcham), Esel (5~40/
Wade, Walker, WhIte (Park Roya»,
Vide (Leavesden), Ette, Ferguson
(Park Boyal), Brown (Post Mire
Engineers), Hosier (Leavesden).
— El Sabadell desplaça a La Coruña el segilent equip: Fournier, Morral, Lledó, Sities, Pone, Giner, Rábica i Esteva.

NOQUEO
Els pamba de Campionat de Catalunya que ea jugaran diumengs Lee:
Primera equipa:
Terrasm - Barcelona, a les flitze,
amor Satrüstegui,
Jalea - Polo, - lee ossa mayor
Adata •

A la Secci6 Primera van eimtpaneixer Viriat Sales i Primitiva
Nicasio, els quid, en acudir una c6missió del jutlat a can 4441 per a
embargar-los, agrediren ala que la
formaren. El fiscal consideri el fet
mil un caz de resistencia, i

NO., a les tult

Quiniela: Rubio-Abadiano-Somorrostro-Pérez-Inza. Guanyador: Pérez. Collocat: Somorrostro.
Partit: Abadiano-Pérez, 34; contra
Rubio-Somorrostro, so.

Boy-Scouts de Catalunya
Agrupament de Barcelona
Demà, diumenge, dia 21, els
diferente grups i categories
d'aquest agrupament local portaran a cap una sortida collectiva a Can Busquets, sota el
programa prèviament assenyalat ala capa respectius.
Lloca de reunió:
Plaça de Catalunya - Rivadeneira.
A les 7 del tu:1ft Ro y era, seniors i tercera categoria.
Aquesls darrers lliuraran el
banderi a la nova patrulla del
Llop, pnteccionant el manjar
al camp.
A les 720, Llobetons, manjar
fred.
A les 8, Segona categoria i
els grups de les Girls-Scouts.
Baixador de Provenea.
A les 730 del mati, Primera
categoria.
Per a instruceions l detalle:
Laietana, 61, i Plaça de la Sagrada Familia, 3.

Frotad Principal

Universitary - Intrèpids, a les onza,
senyor Moragues.
Segons equipa:
Barcelona - Terrassa, a les tatue,
senyor
Polo - Junior, a les onza, senyor
Ohliguer II.
Intrépida - Agfa, a les enze, senyor
Ni. Valla
Tercers equips:
Polo - A-Universitary, a les nos,
senyor Carrió.
Intrèpids A-Junior C, a les nou,
senyor M. Valls.
Junior A-Junior 8, a les nou, senyor Ariza.
Terrassa - Intrépido B, a les nou,
senyor Ohliguer I.
Barcelona - Polo B, a les nou, *e-

per a cada un dels processats la
pena de tres meseta (arrest.

dia 1 aso pendes de madre; la Iras
uy de preeb s Libar liada U>
pez, per Unen* ilkita fama de
foc; la imposada a Sebastiä Ayala
per sedició, que fou d'un any, vuit
meses š un dia de pres6; la d'un
any de reclusió contra Enric Garcia Royo, per sedició; la d'atemptat,
contra Joaquim Sales, de dos anya
de pecad.

*
A la Secci6 Segun* lti va comMartinez, acusat
Miguel'
partixer
que essent el cobrador d'una can
s'apodera d'alguna quantitats. El
fiscal va considerar els fets coas a
tres delates d'estafada, i demanà
que li fot aplicada la pena de tres
mesas per a cada un d'ella

nyor Tries.
RUGBY

Per als campionats universitaria de
rugby es compta amb la inscripció
dels equips de les Facultats de Medicina i Dret. Hom espera la inscripció
de les altres Facultats i dales Escotes
d'Enginyers i de Traban.
En aquest campionat es formaran

TRIBUNAL D'URGENCIA
En aquest Tribunal se celebraren
vistes següents: Una, contra Manuel Vicente Prat, com a autor d'un
delicte per tinenea i8icita d'armes.
Fou condemnat a un any de presó.

les

Una altra, contra Joan Solsona i
Francesc Roig, corn a autor d'una
temptativa de desordres palies. Foren absolts. I una altea contra Antoni Castelló, per coacciona El fiscal va retirar l'acusació per manca
de proves.

VARIA
Per al dia 24 d'aquest mes ha
estat assenyalada la vista de la cansa que se segueix als 55 processata
que hi ha a la presó per reunió clandestina al bar "La Tranquilitae.

El fet va ocorre el dia o. La vista
se celebrarä a la Presó Celular.

de Barcelona debutará el dia lo de

Pel Jutjat número quinze ha estat
dictat ante de processament i Presó
contra Joan Colom, que ion detingut al carrer de Provenn, i al qual
foren ocupats una pistola i uns carregadors per a l'as dels quals no
tenia el permís corresponent.

Carnet
de 1'excursionist2
Sortides per a demà
El Centre Excursionista Minerva
efectuara els segtients Odas: Visita al
Parlament de Catalunya. Reunió: a les
deu del matí, davant del mateix Parlament. - Excursió de minyons: a Les
Planes, Can Busquets, Sant Bartomeu
de la Quadra Sant Feliu del Llobregat. Reunió: a les set del mati, estació F. C. de Catalunya.
— La secció d'excursion ; sme del
C.A.D.C.I. efectuará les sortides següents: Llinars, El Corredor, El
Montal i Mataró. Lloc de reunió, estació de Fra nca, a les 5' 1 5 . - Monta
Mo--da,LConrei.TuóGalc
lles. Lloc de reunió, estació de Franca, a les 7. - Sortida amb esquís a La
Molina. Lloc de reunió, estació del
Nord, a les 4'45.
El Centre Excursionista Rodamon
efectuará una excursib a Rubí, Els
Bullidnrs, Ermita de Sant &fue, Castell d'Egara i Terrassa.

— L'Agrupació Excursionista Montsec fan una excursió a Martorell i
Gelida. Sortida, pel Baixador de l Passeig de Gracia, a les 6'51 dcl insti.
Vocal: E. afati,,u.
L'Agrupació Tagataancnt aniri amb autocar als Rasos de Pegneis. Llnc de reunió: a les 3'45 sota
el rellotge le la ':niversitat, ps c tal
de sortir a les luan. r en punt,
— El C. E. Rafel Casanova efectuará diumenge les segilents sortides:
Dia 21. Grup B
Excursió a Granollers, Corró de
Vall i Marata. Reunió, a les set del
mat , a l'estació del Nord (placa de
Catalunya)

que els defensi. Aquesta providencia
retardan per uns dies la vista de la
cansa.

A les Seccions Tercera i Quarta
van ésser suspeses les vistes que
estaven anunciades.

els equips segons la nora modalitat
de rugby a tretze jugadora.
— L'equip de la Colònia Anglesa
febrer contra requip del Barcelona
Universitary Club.
En l'equip anglès formaran destacata asos del rugby d'aquell país.
Hont espera amb gran interés la
presentació d'aquest equip.
— Amb motiu d'haver aconseguit
el reconeixement internacional de Catalunya a Francesc afassana li será
dedicas en data propera un homenatge
que té merescut.

En el sumari d'urgència tramitat
Mutis els tres processats per ratracarnear a la casa Parniea, alta dictat una providencia segoria la qual
els processats, amb mona de la pena
que hom els demana, han d'indicar
el defensor que millor els sembli par-

El jutjat de Balaguer ha enviat
a la secretaria de l'Audiéncia una
pastilla d'una substancia per tal que
sigui analitzada, amb motiu d'un
sumari que allí es tramita per temptativa d'assassinat.

Ha estat qualificada la causa d'urgència seguida contra Josep Amaya
altres, acusata d'haver atemptat
contra un carrabiner que intervingui

a la Platja de Somorrostro en una
discussió que tingueren els precestata; aquests tractaren de desarmar-lo apro fitant-se de la superioritat numérica, i Ii causaren algunas
lesions. El fiscal considera el fet
com atemptat, i ¿emana per a cada
un dels processats la pena de tres
anys i sia mesos i SI dita de presó.

La policia ha posat a la dIsPeedeM.
del jutjat de guärdia Joaquim Ma
Garcia, reclamat per alguns de--rta
Ratas per diversos jutjats.

Aasenyalaments per a aval

Al carrer de Cayo Feliu foren detinguts Antoni Fernández Pérez
Francesc Castro López, en el momeant que es disposaven a entrar
a robar en una fábrica. Els foren
trobades damunt les eines prètpies
de l'ofici.
La policia ha posat a coneixement
del Jutjat de guärdia que se Ii presenta una dona anomenada Carme
Arroz Pérez, de 33 anys, i que viu
al carrer de Guardia, número 14, per
a lliurar unes calces, uns elástica i
unes sabates que els processats per
l'atracament de la casa Pàmies, An-

Molina, s'havien oblidat a la
casa, al dia següent d'haver dut a
cap l'atraeament, quan sortiren per
anar a recollir els diners que havien

tich i

amagat.
Pel Jutjat corresponent alta disposat que els arquitectas vagin a la
casa número 255 del carrer de Castillejos, l'escala de la qual va enionsar-se abans-d'ahir, perquè dictaminin sobre les condicions en que
estava la casa i sobré el material
emprat, per tal d'exigir, si tal, responsabilitats a algun dels contraetistes o encarregats de la construcció de robra que va ensorrar-se, causant dues víctimes.

—

Atuliancia Territorial
Sala Primera. — Arbitri: Recaptació de Tributs S. A. contra Administració d'Ajuntament de Barce-

lona, Nomenament de secretan: Pan
Galofré Queralt contra l'Administració de l'Ajuntament de Castelldefels.
Sala Segona. — Divorcia: Vicenç
Cabedo Cuartero contra Vicenta
Domingo Colomanat. Josep Plan-

xat Rambla contra Rosa Sanahuja
Parnies. Concepció Júlia Cambra
contra Goneal Jerez Soler. Ramos
Grimau Soler contra Maria Pola
Piquer i fiscal, Josefa del Castillo
Abat contra Joan Knuth Krawack
i fiscal. Executiu: Francesc de P.
Holgado Galofré contra Fábrica de
cristall "La Esmeralda", CooperaSin de treballadors. Incident: Carme Vives Porta i Teresa Vives
ceros contra advocat d'Estat.
Audiencia Provincial
Secció Primera. — Un oral per
vagabunds contra Gabriel Jiménez,
i dos per furt contra Ramos Otal 1
Eudaldo Garcia.
Secció Segona. — No té assenfalaments.
Secció Tercera, — Un divorci:
Carme Bárbara contra Emili Carbonen i fiscal.
Secció Quarta. — Dos orals per

Ricard Fernández, conegut per

GALERIES LAIETANES
CARVI CATALANES. SIS
taouiture
V. NAVARRO
RIMAN CAMPI
Pintura
C. EnZgUEZ

Ahir a la nit estigui al jutjat
el senyor Francesa Capon, que en la

Excursió a La Molina, practiques

sa evità per haver agredit l'atracador tirant-li pedrea. Posa a la dispoideó del jutjat els noms de les persones que van presenciar el fet i que
perseguiren, juntament amb ell, Vatracador. Megi que, de no haver es-

tireeat i Resistes. Reunió, a les set del
mat t . al davant de l'estatge: Traveseen, t
— L'A. F.. La Punxa portara a
terma la setriient excur46: Malgrat,
Castell de P11114+115. Tortera, Forgua« i %atable. A les 4' s del matl,

4

• l'Eatscin N. S. A.
El C. E. La Monilla eudr& a
Sistmeerit. Can Dame t'amen del
Pule de la Creta emaellar 1 Salada A s 6 malla Pe rEat•
— L'Institut Naturista Ferrindia
efaemari la ore excerai6 ~sud alaitant l'ermita de SME Ramón. de
Wat Bol de Llobeetat A la Phola
SEnlaais , estada dele P. C., a la Y»

EXPOSICIONS D'ART

la mort de Pau Casado en una casa
de la placa de Molina, i que gaudia
d la ilibertat condicional pels indults que ha assolit, ha fixat la sera
residéncia a Barcelona, i ahir esligué a l'Audiència per fer la sera
ó, d'acord arnb el que li
presentaci
ordenaren en posar-lo en Ilibertat.
Digué que, havent fixat aci la sera
residencia, es presentara, i que havia establert una casa de dispeses
al carrer de Sant Oleguer. "Ricardito" es presentà a l'Audiència tan
elegant com el dia de la vista de la
causa per la qual fou condemnat.

Excursió a La Molina, pràctiques
d'esquí. Reunió, a restaci6 del Nord,
a les 4'45 del mati.
Secció d'Esports de Neu

Secció de Plan coas
'• Primera excursió de prictiques al
Llavallol 1 Santa Creu d'Olorde, preparacih dels oran Planteas i examen
dels qui han de ansiar de cateenHa. Reunió, a l'estatge, a les set del
mati.
Secei6 de Daines - Crup Cateriaa
"Albert
Excursi6 a Sant Climent del Llo-

quim Canarro.

"Ricardito", que fou condemnat per

Secció

d'esqui d'entrenament amb motín del
proper Aplec d'Esquiadors Grade:tu:a
Reunió, a restaci6 del Nord, a les
4'45 del matí.

estafa contra Josep López i Joa-

Pina al 20 del corrent

LA PINACOTECA
ea 686814.
Malura
A. DI CalANYES
Pino a1 24 del carmen

SALA BUSOUETS
MI OS OPAC1A, 1111
Bollas 1 momias rara

mumuoie
Pinturas
111.181 11111181811
Rin, al 27 del aorrent

matinada de dijous anava a asar
víctima d'un atracament, la qual co-

tat un altea individu que segurament anava en combinaci6 amb ratracador i que es trobava a pocs
paasos, sil sol hauria detingut l'individu que volia robar-lo.

Han pasme al fiscal, per a la liquidaci6 de les penes imposades pel
tribunal d'argincia, les «Indemnes
segilents : Contra Rodolf Kadlec, per
desorden pública, dos mesos i

SYR A
81111,1811180.
- Mateo 111710
lles 1 senaalmataaN
»Multes
JA111111 PtA
ASEOS. SARGA
u. 14110111.1.
Fine al ti del eement

SALA PARES
m176.71104
401111P 11011POU

Platera

Inaseureol4 ama

SALA GASPAR
C01114111.1. 1141 08117, VA • Pal. 18044
Inhumes INSEIMM. ese« 4.0 'ffle
IllreNr
abulia«
4068P P. 0118
PI» al 24 Pa «semi
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PER A CUTIS BELIOATII I MIAUS

'babó do laso d'Aisikoo 44,

4116 III

o INT

DZ VENDA:
PartumaeliK,La Florida, 11, A. PerfunteHa
Pere duall (Munan«. I14)
PerfuntsrlarPolaya

prisoipste Perfumen...

1

1

kél-Naiii a Madrid la 05MM-6
que va
I de ttadi
Pla eiels pretina%
t meses deu a I.
, que enjiaudge del Govern
cara ts l'hora 'e no ha tat res per

g.ii_ÄAu atl'apticacii.det Plartuge.tna

91thf
d'en
de
lo;
tesoros
«topen
,Inirepertietide Ing tide

t

i

dient, per a les freqiiéncies catre
i 1.500 quilocicles podré arribar
fins a 50 guilmeats-antena.
Malgrat la signatura de les divetces nations al phi de Lucerna, hem
de fer constar que no n'hi ha cap
que estigui comenta, és a dir. gut el
pla de Lucerna no ha satisfet ningú,
fins als punt que quasi totes les nadona van fer constar que es reservasen la possibilitat d'aportar les
modificacions que calguin segons eta
acorde que prenguessin ele altres
paisos i algunes altres nadene petites, que tenen emissores molt polenta no van voler firmar perquè
se les colla deixar de red) en benefici de les altres.
Quant a nosaltres, ja ram fer
constar en un anide publicat amb
motiu de l'anunci de la vigencia del
pla de Lucerna, que estimivem mot
perjudicial per a Catalunya l'entrada
en vigor del pla de referencia, perqué tan sols és concedida a Barcelona una sola emissora, co que intplicaria la desaparició d'una de les
que té ara, cosa que de moment no
ha estat decidida pel Govern central.
Quant a la distribució de les longiruda d'ona de la xarxa espanyola de
Radiodifusió, en el pla de Lucerna
es va acordar el següent:
Madrid, emissora 1, 1.6393 metres.
Madrid, emissora II, 293'5 id.
Barcelona, una emissora, 274 .0 id.
Sant Sebastig, una id, 2385 íd.
Sevilla. una Id., 4 10'4 id Valincia„ una id., 3529 íd.
La COMA*, usa 111., 377'4 id•
Manee espanyol, una Ido 33 1 9 id.
Segons aquest pla, li era concedida
a Barcelona una sola emissora de 274
mares de longitud dona, que restava
en condiciona força inferiors a la d'altres, regions espanyoles, perque, donada la configuració muntanyosa del
nostre territori, hauria estat molt mes
convenient disposar duna ona mes
Ilarga. Pera encara no nascuda aquel'
ta modificació de les longituds
peninsulars acordada a Lucerna, ja
ha estat modificada pel ministeri de
Comunicacions, i hen, de fer constar
que Catalunya hi ha guanyat considerablement. La noca distribució de
longituds d'ona que haurà de posar-se
en vigor el proper dia 13 de gener,
a les o hores, no correspon, doncs, al
Pla de Lucerna, quant a la situació
de les longituds d'ona de les emissores espanyoles concertades, encara

El dia5 ;S de gener, a les o horca
del meridii de Greenvich, que is el
nostre, entrà en vigor el non pla de
repartició de longituds d'ona entre
les diferents nacions europees que
van eignar el pla de Lucerna, entre
les quia es compta Espanya.
Aquest pla, com a continuació dels
'cordeta primerament a Ginebra i a
Praga. tracta de regular d'una manera definitiva la situació de la
Radiodifusi6 a Europa, fixant lea
longituds d'ona i les potències relatives de les diversea emiseoree, perqui puguin evitar-se, tot el possible, els defectes dele plana precedents.
Les idees directives que han presidit el PI ade Lucerna de Radiodifussió han estat les tres fonamentale: Separar lee diverses emissores
per un nombre de quilocicles suficient
per a assegurar una bona recepció
de cada una d'elles, en condicions
normals, sense haver d'utilitzar receptora excessivament selectius. Determinar la longitud d'ona i la potència de les ernissores nacional, i
de lee que sois serveixen per a la
retranuniuió, a fi i efecte d'usegurar una recepció agradable en tot un
territori, amb receptora senzills. I
finalment separar suficientment les
minores nacional, de les potents
estacions estrangeres mis properes,
per evitar, en el que sigui possible,
leo interferincies.
Abrí, doma, la Ilista de les emislores estropees, segons el pla de
Lucerna, ha eitatlet de manera que
les longitud. d'ona de les diverges
umissores angula separades almenys
per 9 quilocicles, excepte en la banda
de 160 a 253 quilocicles, on les sep a
-racionsóde7o8quilces,
que permet d'eliminar les interferències amb un receptor corrent. Hauria
estar millor preveure una separació
de quilocicles major encara, arribant,
per exemple, ale 11 quilocicles; per6
allavors hauria estat impossible
encabir totes les emissores d'Europa entre els 150 1 i.300 quilocides
disponibles, tenint en compte que no
poden pertorbar-se eis serveis marítims o aeronautics, que cada dia presenten un interés mis vital.
Tot i mantenint la separació entre les emissores de 9 siuilocides, el
nombre d'emissores existente a Europa és butant superior al de longitud d'ona disponibles i per aquest
motin iban repartit les diverses once
en tres categorice:
Primera.- Ones exclueivee, que
sen les correeponents a una sola estació.
Segona.-Ones repartid«, que s'atribueixen a dues o diver g es estacione,
especialment designad«, i el mis
allunyades possible geogrificarnent,
amb cedes limitacions de potència
maxima i de mantenir eonstantment
la ¡regüenda.
Tercera.-Ones comunes nacionals,
que s'atribueixen d'una manera exclusiva a cada nació i que aqueo«
podri utilitzar en nombre illimitat
d'estacions sincronitzades amb la
principal, a fi i efecte que aquesta
ea pugui escoltar des de tot el territori, malgrat les difieultau topogräfiques que pogués peesentar.
Les potencies de les diverses
europees estan limitades de la
•
següent forma: Per a les freqüències inferior, a 300 quiloeieles, 150
mulowats-antena Per a les freqüències
entre sso i 1.1 00 quilocicles, ten quilovrats-antena, que en les =M'ores
de Budapest, Leipzic, Paria P. T. T.,
Praga, Renes 1 Viena, podra arribar
fins a ¡se quildwats-antena. Per a les
freqüències compreses entre 1.1 00
1.250 qulocicles la potencia màxima
sera de 60 quilowats-antena i final-

•IlfARCELONA • IRIS
44 MAIIIIMUMIU,.
1.4 CANC1ON os ORIEffl

orgsnitrar fa zanca de radied1fest6

id. toniunf, les longituds d'una c,rrettaanents a Espanya.
A mis, apareixen dues esniasores dona normal de Radiodifusió, que aria
l'emissora de %dio Espanya i la Radio-Agradeció, la qual longitud dona, igual per a les mies emissores, no
es va preveure en et Pla de Lucerna,
i, per tant, pot dir-se que estan posades pel compte propi del ministeri
de Cornunieadons.
Probablement Asestes dues emiaaorta seran interferides a distancia per
la poderosa emissora de Scottish National, corresponent a la xarxa anglesa, a menys que augrnentin la potencia de que as-ui disposen; però en
aquest cas, si ho fessin totes dues encara fóra pitjor, perqui interferirien
entre elles a penes lioni s'allunyis de
Ilur proximitat iminelata. El mateas
passarà amb Sevilla i Oviedo, que tindran la mateixa ona de radiodifusió.
Aixi, doma, la distribució .me, de
moment, sembla ddinitiva, de les Iongituds d'olla de lea eznissores espanyoles, segons el Pla de Lucerna, modificat pel ministeri de Comunicacions,
és la següent:
Madrid, emissora 1, 1.6393 metres
(com la del Plal.
emissora 11 (Unión-Radio),
274. 0 metres (la az Barcelona).
Madrid, emissora lii (Radio-España), 283 .5 metres (igual que RadioASsOCiaCiO).

Barcelona, emissora I (Unión - Radio), 3774 znetres (la de La Garuga).
Barcelona, emissora II (Associació),
383's metres (no prevista en el Pla).
Oviedo, una emissora, 4104 metres
(igual que Sevilla).
Sant Sebastla, una emissora, 2383
metres (coni la dei Pla).
Sevilla. una ernissora, 4164 metres
(CO m la del Plat.
Valencia, una emissora, 3529 metres
(corn la del Pla(.
La Coruña, una emissora, 2933 metres (la de Madrid II).
Marroc espanyol, una emissora. 331.9
metres (com la del Plal.
A mes, podrati concedir-se un sombre indefinit de petites ernissores de
2oo watts-antena, anomenades dona
. mecontusa, que treballaran a 2073
tres, i de les quals ja n'hi ha en iuncionament a diverses pohiacions.
Aquesta impossibilitat de cumplir el
Pla de Lucerna per part d'Espan)a,
amb tot i haver-lo firmat i d'haver-se
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panjola, malgrat els trebalis i les diverses iniolatives, que, sobretot ese
Catalana, flan apurtat die
vega
-desprulaqtimo»prblema ae la kadiodausiG.
en5,..55 la osa no lora tan gres
si a Latatun, s"nagués Set %mico:u
en aquest sentit; pecó hem de recianéixer que, en aquesta materia, ens
trobem a la mateixa altura que la
resta d'Espanya. Mentre a tots els
paisos d'Europa, fine a les nacions mes
petites, podem contemplar amb retanea els enormes progressos de la Radiodifusió, amh emissores de so i 100
kilowats-antena, que es fan escoltar
de tot el món, a Barcelona nonada
comptem amb sities einissores de /operque, sumant la potencia en
antena de totes dues, totjust arriba als
to kilowats, cosa completament ridícula en els temps actuals.
Fina ara cap dels dirigents de la
nostra terra no ha tingut la suficient
coneixença dels problemes de la Radiodifusió, ni ha tingut prou empenta
per resoldre d'una vegada aquest problema, que tan senzill Vira de resoldre, seguint les iniciatives de tanta
homes capacitats com es troben entre
nosaltres, perquè a Catalunya va neiser la Radiodifusió de tota la Peninsula,j catalans van ésser els qui, per
primera vegada, van fer vibrar l'eter.
En el pas que va la nostra Radiodifusió ja es poden celebrar convencions internacionals, i es poden fixar
plans i distribucions de longituds d'ona, perquè si no canviern radicalment
d'orientacions en matèria de Radiodifusió, restarem a un nivell inferior al
de moltes colónies de les grans nacieras europees.
ENRIC CALVET
menas

Lit

e,. F.
•

selectes

1750. - Emisores de l'Estat
francés: Golcert Pasdeloup.
1755. -Viena, 7,0 6 rn.
ditta", opereta de ("liar.

19'30. - Suleuts reman ga, 443
motres: Concert simfònic.

lISiS PA»,
ros Lutos ENEUIDAG
Per 1.111511 karvey ATRAPANO01.011
RS PUEDEN, per Beque] 'roerle POR
! QUE Te QUIERO, per datar!, carral

TEATRE ROMEA
Vega» 111111111
A lea 5 1 1 les 10'i 3: la. DIVINO 1111PACIENTE, de ~be, si mejor sedevenlnient teatial d'Espanya. Dein g, a les
aus, s les e 1 a tes «VIS; EL DIVINO
IMPACIENTE. DIllons. tarda 1 1111: *Ore.
istnaaraelé del eenteneN de EL DIVINO
IMPACIENTE. POT 5 detall, vegeu el
esliell est c aordl n ari del ala

ei

i

Avul, tardara leo l'; 1111,.e le.. 14.1,,'
EL PIII IMIIIIMIO„ remira ht111111.
1.4 PARAMOUNT. Ilibulau i LA
ISLA DI Liel ALMAS PEROMMS,
per Charles Latiesen 5 -La remler
Puliere"
Me filma faremount

11119911141 01141
N45555 2562r•asio•
Tarda. a les 4: ah, a le g 10,
La meravellosa producid

"VUELO NOCTURNO"
per ¿olla I Llene' hairsinore: Clark
Gub:e. Heles Hoyes, Myrna LOy.
Robert

TEATRE NOVETATS

19'40.-91119, 368 m. "Dollars
i Gándoles". opereta de Nigris.
19'40.-Praga, 470 111. "Carnaval musical", de Schumann.
1945. - Palerm, 531 m. "La

Tares, e les 5; Fin, a .0 'luan d'5 5:

20'00. - armellas flamenca,
Vegeu els

Ex;tes formidable

dele Atwater
Kant: el 5
vlivules 5uperhets.
rodi per a corrent
altern, amb gran I potent aleasen: el
model per a auto, I ele grane 1 petits
rädio-fonos. Trobareu en Atwater
Kont el que _desitgeu.

183 m. Cnneerl simfònic.

20'30.- Marsella, 400 m. Festival Gounod.

2030, -París P. T. T., 431 m.
Vetllada de gala: Gran coticen
amb música d'Offenbach. Debussy i César Franck.
20'30. - Varetwle, 1.304 m.

ATWATElFt KENT RADIO

Coneerl Chopin.

21'05.-Poste Parlsien, 312 na

AUTO ELECTRICIDAD, S. A.

Música de ball.

2115. - Tolosa, 335 m. Con-

Diputoce, 234- Bercelorso

red popular.

MADRIO • VALENCIA • LA CORUÑA

PALMA De MALLORCA

2115. - Nacional angla«,

1.500 na. "Faust", òpera de Gounod, tercer i quart actes.

botica", Florelle

espectacle

tarda I to tilt: "Farsa contra farsa",
Ralph otorgan. "A g f es Broadway"
(producelons Post, en espanyol, frian

La posada del

Caballito Banco
actual a tot Europa reinopm amistes: (milla Allega, Neue
Aliase, Tino goiser,aoaquim Valle,
E. Cuevas, “ eta Unas». 20;
Troups de t'aletee, Danta, Ref.
80 »nena. 30; Con; 1 55 pulgones en escena, Ud Pinelrlita or
questra MOCleinnata eacentritira
Emenari giratori, projectors 1 me
cantee moderna; 400 vestits de
Verse 1 Fleten, de Benin: Deco.
rata 1 figurita del protesior Stern.
Denle. mumenee, grandiosos programes. Tarda, a dos [parle de C:
l'exli

P03111 1L rillt131111211

Blondell

Aval, tarda. de 4 a 8; eh, e les to:
Gran tela de Franzlsta (Mal en la camella musical

P

rt C

PUBLI CINEMA
lbeeumente4
Aolualltele Puntal, laessIA eowInSI
etapa» - tse
Inflara UNA PESSITA

La posada
del Caballito Blanco

SALO VICTORIA
tel. • Telefon T2934
tarda, a les 445, I ritt, a
dos quarls de den:
EL DOCTOR 2., 5111:m'uta intente

VaNnela, 25 11

Avul, dIssatte,

TEATRE BARCELONA
Companyla

Ladren de O

de comedio

EL OTRO AMOR
Nil,

per Clark Gable. Entes% Sorrence
1 M'idee Fotos

Medies

roul dissane, imna a un quart
de ato:
a un emir! d'II:

FELPE

DE PURA SANGRE
LA CALLE 42
per Warner Bilefer I Bebe ['anima.
14 prImeres figures. 200 etrls
t'n superespecincle. Magna presentad°.
Presa: Especial. 080. Preferencia 1 pta.

DERBLAY

• era-rapantale0a-Rarrose
kant. tarda, t/4 de 6. 1 nll. 1/4 5111:
EL CRE110 DE BURGO». Orine, 5/4 de 4:
EL SUSTO. A /es S. I nit. 1/4 d'I/ EL
CRESO De • URIMS. DIniecres, all setrena de LA CHICA DE BUENOS AIRES.

EXCELEIOR
•
4 tarda I 9/an nit, .tres 'Atlas de mujer". Joan BiondelL i• Tgedere y Cte.
Ralfen. Catira, Noticiar' I Cellulolde
rimel
MIRIA
5 tarda 1 9 - 30 nit: "Metate y sil virtud"
(únIcanient tarda). -Aida azarosa". "No
deleS la puerta abierta". en enana-el,
Rosita Moreno Nolleiarl

ORAN TIATRE CORITAS.
Cenitnua 345 tarda: -Vtrtorla y su
bisar",
¡van Pelrowich. "Vida azarosa".
' No rieles la puerta abierta'', en tapanyol. lloglla Moreno

MONUMENTAL
Continua 345 tarda: 'calco o chica",
Carmen Eloni. "El relicario", en mamo!. Cfaillea. »ellos 1 Callfa

1

PROGRAMA MO ttttt
Avul, dissabte, tarda, de 4 a 8, sea
516 continua; itit. a les 10: EL REY

DE LOS NOTEIJ118, alegre comedia
Ilnaleal, per Jules Berry, el galant
Jove que lis conouistat els cors de
Paria, la deliciosa inganua almone
51 11011 1 el gran actor de caracler
Drallem. EL ORDENANZA, ~lis
la novena de Guy ile Maupassant,
realltial per y. Tourfunsky, I inlerprimada per Marcelle Chanta/,
Jean Worms I Pernio- del
Nota, EL REY DE LOS HOTELES
es projecta a les 4, a les 613
a les te. 1 EL 0/101tNANZA a lea
5. a len 715 1 a les 111

COMIC

Palau de la Revista
Avul. tarda, a les 3- maitines de mida, 1
Mi, a un quart d'I 1 r la meravello/a
revista
Clamorde telomf de Peone Deleade,
Silva, 1. Cebelle, L. Pachol, F. Meten,
Ch. Min. I tota 1. Companyla. U Cbmle
sirle, 42. Gran presentar10

Contlialia 345 larda: "Audaz ante todo".
"Cindpolls", Imperio Argentina. en eapanyol. "Nluchachas ne unlforme•'.
D orothea Wleck

Esport s
FUTBOL
CAMPIONAT D'ESPANYA
LLIGA
Diumenge, 21,

Gran Teatre Espanyol
Campensis de .1011115 sagmmmil
Primera sesera I direetnra,
A ROLLA 4 A MUGA

CINEMA ESPLAI
como.. «it. atuntanse 1 Arete

lerda, e dos (marta de 5.
Entrada I butaca, 1 pta.
MORIR III {MIRES
LA NUVIA, EL NUVI, «t. LLIT
ba, 1 cada n11. l'obra real, moderna,
formidable
dissatite

ORAN DALA IMCKEY, dIbulsos. LA
VOLTA AL RON EN 110 MINUTO,
documental lsolament a la tarda,
CHARLOT MARINLRO, per Charles
Chaplin. XL RETADOR, per ueorge
aancrott. 20.000 15011 EN eING
SINO, per Spencer Tracy 1 Bette
Hasta

PAPA VERT
Ovulo« grandiosa". Rumore d'aprovaold
Ea despalea a tole els Centres

a les 3 . 20 tarda

Arenas
Barcelona
Les Corta, Entrada 2'3o pees.

mis el zo %

Dtvers os
BA-TA-CLAN

Localltatg

(71NrIA PARIS
Tarda, 430: nit. 945: Resista.
EL LIGADO DE LA ESTEPA. F.111
dels 5(1511150 5 en colora de Wall
Losa . > NOCHEEUENA. room( de
OlIvIn sldney CO NADA« OUTTERPLY, hab Gar y drald.
DEMA. MATINAL, a les toln,
1,tiion,. SI YO TUVIERA UN MILLON, per Gary Co per, Charles
Latteht-m. Wynnve Gibsen. 1 al
TENIENTE DE LOS SESOS

CIRC EQÜESTRE

KASFIKIS

cesa incomparable Revelas libetorio" amb els sena 11141pulencs, les
341011 vedette', etc. USFULIS es PliniC
al món! 11118119108 ita s'assembla a ola.
su. Tots s'assemblen a KAUNICIS. Teatro?... Cire7... Revista?... TM, tot
Molt mes ha de presentar l'empresa
de l'Olymple sola la fórmula moderna
despeetaele Kelhifatt, funde «rus
Cada número a la seva boro. vsseu
l'horarl: A lee O: Binan:una; e les 100.3:
THE MAULAS, torea dental: a les
d'it I:LL MING, "rodeo" anierlee;
a les teree: LES SERIOS, ti: apesta eS•
cala; a les 1035: 1.118 A SVUU, ollm•
pies plástica. a lea 10'4:1 r THE ILLIET8.
persistes; e les 1053: WA8COOCELL011,
'el mIllor avalista del 1:11011; a les Ir»;
RICO-ALIX, edlebteS I molt aplatums
clowns excenirlcs munduds t «resistes; a tes 1133: WORTLEY trepen,
sOlaels; e les 1200: SimIonla; a lee

Nottclarl

DIANA
%asola de Arbola, MI. Tel?. 18362

Olympia
amla la

ALTERNA

AAAAA •ALACE
Continua I tarda "Tres vIdas de mujer", Soma
"TeodOro y eta.",
Ralee. Catira. DIbutoos 1 Cenalca

1110NEIIIA I PI».
Condena 345 tarda: "Gloria". Brtgille
"Nadando en seco", inc E. Brown.
"20.000 &boa en Siug Odie", en espanyol.
Cómica

Concert Mozart.

1934

AAAAA
tarda I 030 alt. Muletas 1 GOIntell
tanleament tarda). "La vtuda querta
emociones", Elvira Yerta 1 Vicente Pa'
dula. -Los erlmenes del mimen", 1.lemal
AtwIll 1 ray wre. "A casarse, muela'
chas • ', en espdr..- ol

DibuIxes

fEATT1 POLIORAMA

TEATRE

▪

Continua 345 tarda: "Chtee o chica'',
Carmen Boni. -El rellcarlo", en espanyol.

Denla, diumeuge, Rada
ruin ~AY

Astil. larda, 530; slt a les 10: onzena
dolzena sorlIda del Seuse rival ornes

NOUS MODELS SÈRIE

A P 1 KRA

amb Paul HorDiger
Es despatza per a la sess10 numerada
de denla. 6 tarda. nema, seseld matinal

A les als 1 IV. a iin quart d'II:

23'00. - Francfort, 251 m.
1111111111,11•••111111111111131111•11111•111111111•1111111•111182111111111111

TIVOLI

Urda 1 10 all; "1141110 en el Cairo".
Renate Muller. C0snira, DIbUI103
I Noticiar)
CAPIT•I. ez-..501t9
5 tarda 1 g '45 nli: . 1Doa buenzi g* caMalacias", raid Hondear. -El manceba de

CATALUNYA

2000. - Brusselles franoesa, ¡CON EL PELO SUELTO!

da

SALONS CINAES

del meravellds 1 0 emi 5 ele...7

Promesa de Milu", opereta de
Cuseina.
3 21 ro. "Madame Butterfly",
Muera cómica de Puccini, des del
Teatre (le l'Opera d'Anvers.

•

Monigoniery. Produecid

aro Goldmen Maya?. ofreces+, cts.
renca Brown. Es despeino loca•
Mato amb Iras Ales d'antippart4
Per 5 la matinal de riere. a les tt,
queden Invitan. Iota eta pilota
celadora

19'30.-Torre Eiffel, I.4 d 5 ni.
Vetllada de comedia.

"De;'°I.aira rietat

aolut soles TOPASE, a Marcel reine. !

raul, si . di. proutetat i abonaMent, a
lee Duo: darme representad() de TRIS.
truir " motos, pela celebres 4illa5ml
Meneethy, Straelg, Meter, Mana Weber.
S'estro directo'. Anapperteb Gema,
tarda. darrera de IINMLITT., pela celebres enlate, Maria liplealt, 1.658141,
VIvianl. DIMaris LA 1110111111E, pele .0
febles amistes entuma, arma, Tefuro, Premies. Dinteeres: TANNMAUSUI

y

Programes enr----

ignIggC"iiä&U,

GRAN IDATIIE DEL UC

SS, e. Llares, 80 - Ton!. 3 1874
Tarda, 3'30; ntt, E30
80 ARTRITIS, 80 - Estrelles; GARCIA, ANDELINA,
ia, TERRY,
VILLANOVA, EARTOMEU
Dancin4 dl e • de La e/satinad'
I un ALEARE VODEVIL

EXPOSICIO DEL NU
Oegaolizada pel CIrcoi Artialic
fimsaclonal udeventment d'art

DARRERA SETMANA
SPLENDID CINEMA
~HM 10 Cele. gel • Teletee SOMA
Astil, Metal,' 1 verbo programa:
10 HOMERE TERRI sLE. reo-lea
REVISTA SONORA
La gran prü glueel0 an espa( 0 ol
UNA IIIUMN PERSEGUIDA
Per »rime Albeen I Pat O'llrien
NOTAS TAURINAS, en ebpansol
01111U1X011 EN TECNICOLOR
Le protlueeie id. 0.

Vialta d'II • eloa quena de 2 I de 5 a 5,
Seterranla dala Ferrocarril' de larrie
ENTRADA 1 PESSETA

Sala

Emporium
Puntear,

Onic :saló de ball on toquen DUES
ORQUESTRINES tots els dies
tarda i nit

EL GRAN DESFILE
per John 011berl I n ene adore.

so semorries entrenadores. Cada duous
gran -sede" de moda

CINE RAMBLAS

LA

1203:

KASFIKIS

1..4...4

Sup.A•kweik de 6 Asee« per .«pul 'Nema

d.

«rre•telseme eral ellewer Juba,' .

----tugleulleurernints rae de 200 we. de Mime«

veme'
mi« de trae.
Mod.I ued. 475 pesa: . .‘"Wf arA09 -aci 1Ml

mese de eme

mes.

Suasedsta•adf de 6 iirawares pee.
correMs »en» 1 ~In» en» ellaeme diles»

Morid 1155. 415

pan.

REVISTA MISTERIOSA
A les 1309: NACCSONS, bailadora; n lee
4515: asse• nms. 5 5155555 • 11 mere.
Entrada
general, 1 pta. [teme, lerda,
tee.
e les 4'30: Mi. e les ih, grans tu/tetona
de clec. Ell amante a COMPlidOMI I
a la taquilla de reeend, per a les da
huid:sin de EMBRIDE
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en eiPanYel
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TEATRE STUDIUM
BAILEN. I& TEUIP su«
Comimos« GENO

Demi, dlumenge, e: de gen«,
a les 5 tarda

Cela ~ea«

1

D'aguas a aigua
no en ten t é
de Josep M. Folch 2 Torre..
Bateese a s'u 1 3 pelee.
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19114

a un quart dalle de
la nit, PIIHMER ORAN IIIALL Di MASCARES. per st qua' Temple %ale eslora
arilstIcament guarro' 1 emb
esplendIdesa Ele bella de Carnavel fin.
dran et ranseter mestraorainari . 1 serio
continua, :illernanl la San . . IlltrtmenC11
l'Ormattrina goestan-Ormnstra. anda
pro grama aelerte. 110.1e1 1 abundanla re'
gals a les distresses dile mes es dtsi,
tingelxin. nems. diumente, grane bolle/
tarda I n11
dta g abte

Aval. eolossal programo:

Mis labio.; engañan

sOnero per 1.11Isn neme 1 John
Soles LA CANCION e omiten.
en reste» por ft Navarro ZARA•OZA tdoeumentall. porlodu 1 011
te» a astille REVISTA
10111110104

EHT1P8 1

tes no-

CA P111 estlieldhZ
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MOVIMENT BOR)ARI

piosiinein de Ciudad Real I part
d'Atidalusia, rom que no tenen
blat per al consuela, en solliciten
:bu erenealue 4• 18 podran atenebre Aixd,, dones, Os 111'011 per(oc activitat, però, ne 04 Wre influenqtie les velodes que es registrin
cia eavers eis canvi, els quals presente% algunes irregularitats ense 1,re- ho paute esser a preus mes
alto que tto fins ttra. Anoten'
cap
tendencia.
Modifiquen
mes
valer
alones eparacions en Banalde ceditzacie: gnergni Elèctrica 5 Per
dribn, tinto Segòvia, l'fIsva de la
100. 11100 (+3 .00 )4 Boas Energra
(1/40), 104.50 (+1420); Lute, 44.00
AMIncidn, Oetigosa 1 !fresno el
Viejo, superior, !el a b350 pes(+ 1. 50); Bons Productora,
(+1.00); emissió 1 932, 72.50 (+2.00);
setes. posat en vngn origen;
d'aquesles vendes, coin anunRees de l'Ebre. 75.00 (+1.00); Asland 1926, 85.25 (+3.75); Ciardoves.
diem, algunos
fores) per a
eesser destinacies a l'interior.
89.°° (+ 1. 50): Bons Foment d'Obres,
00.00 (-1.75 ); Fabra Coats, 73.00
Ordl I oleada: Amb l'ordi, de
(-Leo); Hulleres 1924, 77.0 0 (-1.50)
moment, les vendes eón gairebe nul-lob; en ranvt, en oteada
De les accions, es de remarcar la
es praelleb *Inane °pereció
a dels Transversal a 24.00
ba
(Leo), 1 TelefOniques ordinàries que
amb Extremadura, als preus de
29 pessetes laielasse t e
en dies anteriors ehavien destacar Per
llur fermesa, i en aquesta jornada da2850 la nava. p ost«. origen.
vallen a 109.50 (-2.0e)•
Els allres gèneres no oferelxen modificad&
BORSA DE PARIS
El mercat parisenc, en la sessió

MERCAT LLILTRE
La M e a q ue domi nd en el sector
,peculació en les sessiens celebradea
.. 4 presenta quelcom d'irregularitat,
.,sel que ea recrean al volum reavi qual assenyala yna xiira poc
„l iderable, com pels canvis, que no
teren mostres de sosternment, i 101
e-se en alguns moments, la de0res•
es feu sentir en tots els sector,
darrer quart d'hora de la re;a
, de Borsa horn aprecia en el rutile
,der Ileugera revifalla en negoci
que servi per a recobrar una
en del terreny perdut, sense, ocre,
044.eguir poslcions precedents.
Teca iixada pel Mercat Lliure de
co la rennió de Borsa:
Dia 19

ra:crs

T asça ,4!;s o
anterior baies

-ams
pel: lls os
'as E.
91f
COIUS
social

btes
irles
lis

54.15
47.90
10.00
105.25
58.65
140.50
49.25
14.50
159.75
210.00
5.30

55.00 -0.83
doe -70490
16.5o -0.50
106.50 -1.25
58.50 +0.15
141.00 -0.5o
49.85 -0.0o
14.50 - 160.25 -0.50
211.00 -1.00
5.45 -0.15

d'ahir presenta millor esPer1e al Pa lesat en la reunió de dijous. Le. rendes es mostren mis sostinguades, encara que les osciHacions constatades
totes són en baixa d'escassa importancia. Banc de Franca contra. III
(-0.25). El sector d'especulació es
Tela queIeom de la depressió soferta
en sessions precedents: Río
1660 (+55): Royal Dutch, 17900
(+801; Canal Suez. 1 48.75 (+81):
Kulhmans, 617 (+4): Wagons Lits
repeteixen a 97, i Barcelona Traction
5 1 12 per too minoren a 723 (+7).

U nes ante r ior dels Andalusos és
dia 17 del mes que 70m.

Biblioteca "Univers" acaba de publicar
el vol= XXVI

S IN

TANOtall•
Prettee.
treleui

VIDA I NORT DEL REVEREND

E sector d'obligacions ve/ minvar
gitOra el velum realitzat en la sese de dijous, i Pel que fa als canvis,
horra aprecia un tant de feixu, sense arribar a iehlesa.
El rutile d'Efeetes Púglics, no gaiactiu en contractar, queda en genea posicions sostirtgudes, i si alguna
Meta s'aprecia, és més aviat de
y a pesantor.
Oblizacions Tresoreria Generalitat
teix a cent enters.
E:s Ajuntaments, més animats que
jornades precegents, no presenten la
esa constatada en aquelles; malt aix-ó, pero, domina el bon sostent i s'anoten alguns avencos enro de mig enter. Modifiquen mis:
aluna. 8500 1 -loo) ; enlissiO
' 2 sèrie F. 55.00 (+ 1.00); Maig
8. 62.00 (-I.00), i Cádiz, 73.50
Les Diputacions, amb regular ne. mantenen canvis precedents.
El grup de cédules, bastant electa,
particular les ' Crèdit Local, regisen millores d'un quart d'enter. Les
-ota Rica davallen a 63.25 (-2.75/.
E: sector carriler, tot i minvar en
: vital, mamé un volum bastant
eciable. Pel que respecta als caneo general domina tónica sostina: s'aprecien, peró, algunes oscilns remarcables q ue detallem a
t:nuació: Lleida, 6o.00 (+1.00);
pecials Nord 6 per /oo, 89.25
Especial Alar, 77.25
+Lao); Alacants 2. • hipoteca, 77.00
--roo); 3.' hipoteca, 77.00
;
tances 1878, 48 .65 (-1.10); de les
lusos, varién més les 2.* serie
e., 11.50 (4-2.00); Orenses 3 per
remunten a 56.00 (+7.30)El grup d'el èctrica, aigües i indusvell bastant mis animat que
ornades precedents. Aquesta ma-
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Per den cuponi con/

riquest. rega lem cine pesSet eN en Ilibres
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Moreac Xicago

tes. però, no gaire actives,
horn aprecia Inés aviat certa
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inclinació perquè els preus :issoleixin una reacció que fitis
ara és duhf,sao. Ho diem aixi.
perquè es dóna ei cris que de
l'interlor matera sollicilen ofertes per a suplir necassilats

COMPREN'
teta mena de gamma
d'ocaele I saldo

d'alguns pitnts que els 121a11C3
gènere, i, per tant, els interessa
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Viga urinaria - Matriz:

TALLER I DES PATX
ESUUDELLERS BLANCS, 8 -- Telefon 10916
BRAGUERS REGULADORS
per a la retencié absolu t a de la trencadura
Faixes de totes arenes - Faixa cotilla abdominal
Faixes per a guarir esterases i ronyons caiguts
Models moderas
COT1LLES ORTOPEDIQUES
per a guarir o everegir les desviariens
de l'esquena
garantia
de5flanys de pràctica *Sala

r

Cèdules Argentines 6 per 100

eXo

NI de B. earcassona

OR

11 A ItC81 O NA
Ap•mte1,4 mete 41.444144 o pode
4465141p.4440 41.344semore•
oetrotoneoemethergentrh000

a

"Ortopedia Moderna"

Alfons: 233 per 100.
Unces: 233 per ano.
4 i 2 duros: 233 per lo°,

NEGOCIEM ELS CUPONS

I 8C01601110

G
il
Impote.ncia - Disemia - Raigo X
ASALTO 18
Director Dr. J. Riu . Consulta de so a a I de 4 a p. Diumenges, de so a

Argelino: 47' 30 per roo.
Egipte: 3825 pessetes.
Filipines, 3 pessetes.

Rambla dels Estudis, 11 i 13, i Bonsuccés. 1 • 3

venciment 1

Clínica
18 COMTE

Bul g aria. 730 P er 10 0 Turqma. o ?easetes.
Porniguesos: 034 pessetes.
Canaria. 7 pessetes.
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PASSEIG DE GRACIA, 18
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