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DRIII D'AVISOS 5 nerriente

BARCELONA

ANUNCIS I SULA» !ROO» 'MOTU
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.
dhideist'en creient. ,i no. creient
derque ' si, tense cap rad profunda
ni cap sentiment unta amb tota
l'anima. I &Sed da u gran mal.
Sense entrar en mis' anàlisis,
evident que el fet de la consciencia
religiosa es un delaimes gausionants din, la vida moral dele heme,
i deis pobles, La «metió del sentiment i del pensament religiosos té
la torea de polaritrar totes les conociencies en dos grana campa que
es disputen la supremacia cultural
en una finita elevada i noble: la fe
i el Iliurepensament• I de que l'interrogant religiös es formula dins
tota consciencia de cert gruja i de
cese contingut, tant al Es Par ame ntir-hi com per negar-lo. Perd sempre duna manera intensa, meditada,
viscuda. Solament la :matra terra
ofereix la característica d'oferir-nete
tan solament les rugiera' més pobres d'aquesta pugna de conectencies. Horn creu o deixa de creare
per meditas :tense me ni bruc. Meses
no es proposa Cap qieetid essenellha ma primera materia.
ment religiosa. La /eligió del. tau
De =creme el cine ens interessa
la irreligió dels altea, mis aviat
coel
ten
h
joventtes
esie de les
poden qualificar-se de clericallame
mentad, la critica sobre l'espectacle
o cranticlericalidad No hi ha res
a
la
vote.
No
tenen
que
m6n
del
de cor i de cervell endins. El conTolera exagerar l'abast de les genefingst de les conseieneies dele eleracione que pugen ni creure que
tadans d'una banda i de l'altra
han glasee ensenyades, i que, de
generalment is migrat per un estil.
con 1 volta, han de faieonar el país
D'això n'hem trobat rastrea en res~oras un non ordre d'idee'. Aqueopostes de l'enguata. Gairebé cap
». ooneepci6, tan característica dels
dels que opinen sobre un fet tan
anys desconcertats de la postguer- viu no explica la sera opini6. Nora, ja no ti crèdit enlloc del min.
mis l'er.uncia, de paseada, 1 bid:UPenò mame la critica dels nonne tot seguit
virgen, ti una espontaneftat i
I creiem que agreste atonta inD'aldesteten' que la fa preciosa.
terior banda de desapareixer. Seno*
per
a
bones
mis
són
tres edats
una cultura de consciencia to n'hi
la creació, que Ea cosa de matapot haver de caräcter. No hi poden
ritat, i el consell, que gairebé ho haver bons ciutadans. Algunes veis d'ancianitat, però cono la jovegades hem rensat que el mal prinnasa no hi ha cap mis epoca de
cipal d'aquest país, la versatilitat i
la vida humana per a lliurar-se a la
la poca-salta, procedien de la falta
critica intuitiva i apassionada alde conreu interior que hi tenen els
hora. I per això el .testimoni de
hornee An i gairebé tothom opina
les derrama promociono té un gran
pensant en l'efecte que produirä
valor documental, fina quan, ingèala alees. Ben pons abn aquella
nuament, es pensa kaiser insincer.
que s'han capbussat alguna regada
Sempre Es un simptoma que, ben
dins la pròpia consciencia. I encara
Ilegit no engases%%lis els que s'han preocupat de
Hem trobat en la nostra enquea- • te higiene del cap i del cor.
ta iones que eruten ildhuc Pesen- • Seria ben interessant de saber
ticitrne de la jorentut i, amb jus- el que es pensa per casa neutra, ja
te:a. assenyalen cona aquesta edat
no entre els joves, sobre la vida i
esta mancada de seny dirigent.
la mort l'h o me. Estem segurs que
Domina la nota mis aviat antiutiligairebé arreo el que es penas is
täria. Abunden les cnnfessions de
q ue iné s val no pensar-hi. •
religiositat fenomen molt digne
Dones bi: si no aconseguim que
d'esser tingut en comete; perb en
hi hagi un tant per cent d'inimes
aquest extrem salta als talla una
profundes entre nosaltres no aniobservad/a.
rem entine. L'esderenidor de la
nostra autonomia, la grandesa de
La religió, per a uns d'ells, és un
la nostra pätria. encara que faci
problema vis: dintre llur conscienestrany, estrn mis lligades amb la
cia. Perla per a molts d'altres, la
vida interior dels catalana que amb
majoria, ens fa tot l'efecte que es
tracta d'una mera forma de con- qüestions aparentment mis prictiques i mis immediates. Una pätria
formarme, d'abandonisme. I aquest
no es fa si ahans no es fan els
mal no és pes exclusiu de tes darhomes.
retes generacions, sisó que él
ROSSEND LLATES
general a la matra terra. La gent
es

PER LA EMITA BANDA, ANGLATERREESPERA

CONEDDER AQUESTA RESPOSTAP*BANS
D'ADOPTAR CAP DECIR°
a lee Attlikets*It dannwodu ‚lau del
mes Pata« ,Per, rombeindir EA:
neta
Serme ttirt‘i demonyes, lo rapado* Wilhoktiarture al mmeetior
den fraarde, *reir we te» matt,
tse ardeurimer 001» la sima tbersigfteritseda 1 eir fu.scuÑg «lides 4a i
43 del tractat ü rsys
olles, «Pie den
to concilian& Cetiorse folla «crin •
milubso no km bautet per o ter »o
esP•siciti ecaelc10 de Ame de vista.
Pera les informiaimits franceses no
parlen per res "mime to concilian/,
Ea mnevi. el Pardos Office s'ita Asma • fer cunee que explicativos donades u 1. demende de PUM:
ne pomas* que ei paro anglir presogesi ama &tisis; fiar qva el 011ei d'Orsoy
cormosied la raposea al snesnorandsan. Es evideee en el goterm
Landres,
diese airé, no es declara
dr
Par »arfa de fa riente del de

EE.&
No crelern qwe opten fes recolsi

VcoMerada, ministra alamar
eme. Plattangota
L4 brenca Partida de Ginebra de
Job, Simas, sease esperar la diem:sid del Consell de lo S. de les N. sobre el plelistit del Sorre, troMwri corsa sorpresa, perb ha ondee Yes«ice
da per la resposta arribada a Londres

El President de la
tieneralitat parla de
la rettradade la Lliga
del Parlament

Català...
...i d'a tres afers
d'actualitat
Ahir al migdia, el senyor Companys
en rebre els neriodIstes, després de
parlar-los de la questi6 dels funcionaria, de la qual donen compte als lectora en un altre Iloc d'aquesta maleza
edició, ya dir-los el segtient:
—.la he llegit—començà—la nota de
la Lliga en la qual anuncia la sera
retirada del Parlament catalä. Entenc que no tenen raó i em fa reiecte
que han perdut la serenitat ¡ el bon
seny del qual s'ufanen.
Aquesta actitud és cert que em dcl,
perla he de manifestar que no fan ä
canviar en el mis mínim la traje.tbda que ti fixada el Govern de Catalunya.
Ha adoptat—segui dient—una actitud rebel que es presta a exaltacions.
All ä ella; nosaltres no pedem ésser
responsables de les accions u omissions
dels altres.
Per altra • banda—continul—,
vingut el comissari g eneral de Seguretat a donar-me compte dels actea de
sabotatge contra les lides d'autobmnibus cansaos darrerament, i m'ha dit
que s'han pradicat algunes detencions.
Tambo han vingut uns afiliats a la
C. N. T. i representants del periòdic
"Solidaridad Obrera" a interessar-se
per la situació de l'esmentat diari. Jo
ele he dit que espero parlarme amb el
conseller de Governació i que per ara
no podia avassear-los can .imPresaid.
--411eu llegit un diari del mati —
preguntä un repórter—en el qual s'afirma que en la convela que anit pasada sostinguereu amb els dependents
els vau ilonar la ra6?
—Sf, perb no di cert. Jo dnicament
quaa els deendents van dir-me que
amb ele obrers no s'usava el mateix
tracte que amb els patrons, vaig respondre'ls que cae de resultar aquesta
afirtnaci6 ceda, l condemnaria per
considerar-la iHfcita.
—En les reunirme del Consell celebrades darrerament ¿ha Parlat del
'problema de l'atur foreds?
—St. Jo mateix he començat un petit estudi que hi fa referencia.
--jE4 cert que els Mossos d'Esquadra seran retirats de Barcelona
que prestaran inicament els seus serveis per fora de les ciutats?
—No; no se ala parlat, encara,

Miguel Utrillo ha mort
Ahir al wad, Miguel Utrillo moda a Sitges, on feia molts anys
que s'havia domiciliat. L'Utrillo,
perd, era barcelonf, i la sera intervenció en el moviment artistic i
Ifterari de final i començament de
segle fou intensa, i en molla momento' decisiva. La direcció de les
obres de Mar 1 Cel i la consernei6
d'aquella estada, en la qual force
reunides una quantitat important
d'obres dignes d'un museu, el tingueren allunyat une llarga temporada dels media barcelonins habitual,: mis tard l'asessoria de
l'Exposici6 de Montjuic, en la direcrié de la qual, especialment en
la creació del Poble Espanyol, tingui una participació asienyaladfssima, el reincorpori a l'ambient que
li baria estat familiar durant molts
anys de la tete vida.
Els joves de les novena formacions que l'han tractat temerte darrers tenme no sabien gaire qui era
l'Utrillo, perque era un heme que
haría tingut el plaer de malversar
les extraordiniries aptitud» que la
naturalesa ii havia coneedit aml;
generositat singular. Per aizb molt
sovint semblava desconcertant, endtriat o arbitrari, sense que mai
no minvés el viu interés que entenava la sena personalitat, feta ¿'independencia i de curiositats, amb
l'escreix d'una erudició sorprenent
i d'una preparació técnica considerables. Per això maltee vendes
quan creieu que ataren a la vota
de coneixer-lo DE, De ue eemunyia
o es dispersara amb una activitat
inesperada. D'aquí que la uva

figura 1 fa seva vide baila anal
acompanyedea molt ~id d'un b)Po • esegmbtle que esgarriava els
judicis que iiinteatarea sobre la
seva significaeld Choree i d'artista.
L'Utrillo era sagiagerr L u.,,
Pue li baria fet estudiar la tartera Penmat alt. la reiditueigide
grua empresa. Ell, piró, mea-

cialment, era un artista, i segurament la convivencia d'aquesta inclinació irreductible i d'aquelles
disciplines cientffiques, en donar-se
en un barceloni de les darreries
del truitcents, inquiet de mena i
ävid de novetats, determinä l'atractiva i curiosa complexitat de la seva
personalitat mültiple en tants astientes.

e

Migad Mago
Havia fet tantea coses diversa
coatradietöriu, baria cut% tan
Mea • tanteo solicitud, espiritual.,
que acepte dieposava d'un cause
(Midieres i d'energies per u sorprendre-us o intrigar•vos. Fino en
la sera amena, ple ga de retiega•

cies, (aVusloar,ds sobreenteets remete, ea Nadele la eoutant
dieuirsill del • set esperit, Muere%
.que al Sarg deis atlys be tingstt•
cobee% ~meada, la lógica sig
per a *Mur vas permita--cient
litet *ice inoblidabla (Sag, Pu 6,. 4)
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POLITICA 1 HUMANITAT
L'enquesta de la joventut que segueto publicant-se a la terció de
-Les arts i les lletres" d'aguda
b ari Mima, per ara, resultats forza
remarcables. Alguna dels responents demostren un pensament aòhd un cap ben organitzat. Es de
creure que aportaran un esforç va1065 a l'obra de retrobament de
Catalunya. D'altres, rnenys precisos o mis aman de terra, mostren
aspectes ben interessants de les
generacions que pugen. Entre tots
plegats són la prora del releo>
giment d'una cultura humana entre
nosaltres, que no espera sine una
«asió propicia per a cristallitzar.
Tal vedada rexclusidame "politic"
(prenent la paraula en el sentit
mes ..tret), dins el qua!, per raons
bes explicables, bem viscut fme ara
i potser encara per un temps mes,
ha endarrerit l'hora d'aquesta fixaCid del non pensament, complex 1
general, mes simple i afinat que no
pu el dele Nutres dies. Perd ja bi

^

d'això.
--jEsteu assabentat del rumor que
afirma que els patrona de Sabadell
'limen declarar el locaut?
—Ha parlat—arabi--emb els reineseotm. petronal, 1 ebrers de
.

Aetuatment a

0

la

asb:
eonsellade

Afta celebrase unes. iraver•
0( pi% di inermes aventurar cae

deldeid.
Encara que ,* . 'plitrotte parlin
iota"
Ame d• raga—mabi—,
el GOlidels
d es« caes!.

gaif e lee ofiresawions alemanes sobre
el ''to emane. Poner orne aisb
es vol %fue • fa petició de notes
explicacions, fries en el rrsh pur edil
diplowadtic. Eh que, cene Austin
Chambee/ab, i lord Chi!, StIPOUll que
la idefica almanya h gnanyor
Mes, no t'equivoquen.
En el r metwerindtma, aprowet per

MacDottald i tos, Franca lumia fixot
Nnsts ferms als uds so es PM respete amb delegados:, tind redomaosen. si o no, Aquelis proas es remtnteirnt sin: ti es asi lo pe% cal desarmar. Per ama, ir Mita d'huirtir
—est del Rsich. Abolir
¡obre el rearme
que Franca paga' COMener a redeir

.
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Técildii .derrofista

es ratira del 'Parle«
ment de Catelnye
La Yes de Catelanyi fildr publi-

cara la nota següent: .11
"Eh diputats de Lliga Catalana al
Parlament catah, responem a lea declaracions del Conaell de Govern del
partit, han pres record d'abstenir-se
de concórrer a les munan .del Parlament j abres treballa parlamentaris,
fins i tant que es compleixin les conclusions determlnades en les declaracines de l'esmentat Consell."
Aqwst deternsini, ose no resPon a

cap fe que s'Isegi traen, pi Parloasen: i a top arte de gavera, densostra
que la Lliga ha tardos lo corla de navegar i que Ne sap fue ter per »Peror
la confluid i el disgust ene ha prodial mere els los addictes la derrota
electoral del deonenge pamat. Hans
premi es ennerdriasnent ama victbria ertPueble, i ara es 'roba desbordada per
Sol: qwere costees. No sera ate actitud., demagògiques ron; aquetto que
es retara del contralempt sil amb tei zst ordre
ge decofas
.
brle
ozetos rifeaact
es mona.
Ella sabed el que li ContY, i Cata/irisa saP ja des d'ara quk pot esperar (raqUeSfl l'ornes que semblen

il'InstitutAgrícola de Sant Isidre
es 'deseen de Catalunya?
•'''Yela diee— yetnnutea .—que enfila
la ven que una part important de
sOeil de l'Inetitut Agricola 'Catea
de Sane hidra havien empris una
ofensiva sorda, perd activa, contra
l'antonimia de Catalunya, ofensiva
hunda en la lesid que, segona
causa als tus interessos (els estrictament materials) la politice del Goveto de la Generalitat.
Durant meso", han plogut damunt
la tulla de la Redacció les notes
pregades en les guata !lastime donava comiste de cosos de veritable
desaprensió, per part de pancera i
rabassaires, que justificaren totes les
irritadora del propietari que n'era
victima. Eta rabassaires, per la sena
part, contaren vexacions i ultratges
de terratinents que semblaven tretes d'un llegendari medieval. Optérem per no publicar ni les unes ni
lee altres, amb una vaga esperança
que el temen, que tant influeix, de
vegades, a solucionar conflictes dels
més greus, potser arribaria a »avitzar astie1l estat d'esperit que, ex
amb una pedrada de notes di--citas
rimes, pocha acabar catastrófica-

ment.

PeTO no ha estas ah!, sin 6 tot al
reyes. Molts propietaria rumie de 'la
noten tema, que es deien e.ataiaat
osa
isftel r asnivergnor
de's
ism es rper
amt:on:als
mia. Penper nistes i ¡are es devien creare que
però, que el que Catalunya ha con- ho eren, a l'hora de la implantaeib
quistas amb Repdblica el Pobk so
de l'antonimia, s'han gen* defrau.,'ho deixarà prender tan latilmett
, dita mimé els politice que ?bus

El

sabotatge als transporto urb ano

aratammts, montingta: amb
defensiva, is indispentakle se usted(
de prosa de contra ene% fisdbil

permartent.
load ha respeta Afemonye sobre
arase parad Separasen, no tordonon a seber- ha; en granad, difama
lasse te ser4110004e que /free.'
co ~si eustolot Fu ato actitud sobre
«gestes baso essencials Per • arribo. a 10, (traed sobre el desermammet,

aquest /retal] purament informatiu,
dir si millor o pitjor—. I en la pugna entre els interemos materials i
els del sentiment de patria, han vengut els primen. Pedem fer aquesta
afirmació a les envistes d'una assetnblea celebrada aquesta setmana a
l'Institut Agricola Català de Sant
Isidre, per a la renovació de la meitat
de la Junta directiva. "El Debate",
de Madrid, ha recollit l'ambient d'aquella assemblea en un article del
seu corresponsal a Barcelona, que
els lectors del nostre diari podran
llegir a la "Revista de Premsa" ¿'aquest matebt nürneco.
Aquest article ha causat una innegable sensata/a, i ha refiectit amb
perfecta exactitud l'esperit duna
gran part de socia de l'Inatitut. Fou
per això que volguérem recollir de
nariz del seu president, el senyor
Jaume de Riba, la impressió que li
havia produit l'esmentat treball periodistic, ensems que la seva opinió
sobre l'atmosfera regnant a la vella
entitat dels noetres agricultora.
El eenyor de Riba contesti amablement a les nostres preguntes
dient-nos, de bones a primeres, que
rarticle de "El Debate- era una
novella, una fantasia del corresponsal a Barcelona d'aquel' diari; fantasía que ell cuitava a desmentir.
Amb tal fi tenia el propenit de cridar-lo per demanar-li que rectifiqué'
des de "El Debate" mateix la informeció que hi publica.
Ens explica, tot seguit, el que va
anee& a l'esmentada assemblea, la
, qual no va tenir altre objecte, com
,bem dit abans, tire procedir a la
moneó de la meitat de la Junta
•directive, ja que aquella meitat havia acaben el ten comes legal. Ens
. dona de aoms dels directius sor,tints: són al, senyors Unís Desuelle, Joan Fornida, Alfons Oriola i
Cortada i lose Raepag dels Horts,

ais qua% anbantuiren els senyors
40fgal 1%.11.11 Igual
i de
Fermer. teise 7after 1 Xe-1l PcBalketet I josep Plena.
—u aquista rettni6 — seguí dient.tyla =t'apead el premapost torrest a
Autten
edi una
resen
oua ppea
siignfad
ie:

ni pagué preetae -se o pronegair dir.
custions ¡largan i
.4 més a mis de les qiestions Jicaque: leoneses:, en les hieden fresca-alernawyer, tenir en costad: «O
colla de federe morals. El convi sois tal d'acritud d'Alemansa, que de
cosa ha Passat a este, cordial, no la
tincan/ per gens viere,.
te dar iFmrnpnesesexto
r lownsit
', no .fo
SegNe efer
,,eLcea serfri

proposició, signada
turor hilad Puig i altres, en k qnal

_ •s demoliste que loe intensificada

J'aducid de les Manda:ion& comarcal. i que es referalde la unió

nava inrosi6 del sea territori, finJ
per a garantir la su d'Ensopa.
Londres, 20. — Et Govern ingles

ha rebut aquest mati la resposta ale.
manta a la sollicitud d'explicacions
formulada el dia 20 de desembre darrer per Sir Eric Phipps, especialment en el que es refereix als probienes dels efectius i al Pacte de
no agressió.
Sir John Simon, que ha torne de
Ginebra avui al migdia, s'ha divigit immediatament al Foreign Office
per tal d'examinar el document, juntament ami, els técnica, i després
ha sortit de Londres per passar el
fi de setmana en una hisenda de la
seva propietat.
La resposta a les qüestions plantejades al Govern del Reich per ranabaixador angles, no de Proa com p leta per tal de servir de base al Gabinet britänic per a unes deliberacions,
la qual cosa fa que el dit Govern
no pugui adoptar decisions fins que'
conegui el contingut de la nota
rada ahir a l'ambaixador de Frenes.
(Continuo a la pagina 7, col. i)

implantada tenida tan criteri distint de 1'611,—; no escala ad, en

Bolee en qué va quedar el trame% * la %da (le Badalona que bou

insana pela enarquisit la rdt de dlundree

amb les altres ~late agrícolas
d'Ensaya. Fosa discutid% nitra per
.aquell, pel vivac Ferrer 1 Vidal. I
ela segura Jota Garriga Muit i
Josep Cintra explicaren els treballa
_pealara* ea al mateix sentit de la
.geopolició al Comité d'elidiste del
qual forma part el senyor Manuel
de Bobina
—Jo—afegi el :mayor Jatune de
Riba — vaig felicitar-me que ea planteado la qüestió i vaig eeperonar els
socia perquè proenreesin donar mis

fama a les ~a% comunal.; /Mg

Les negociados amb el
Vaticà
.egons un periòdic, serni2la que es portaran a cap en
condicionsd'inferioritat manifesfa per a la República
espanyola
Madrid, 20. — Seguits a 5SegUra un
petiedic, l'actitud del senyor Pita Romero d'anar a Roma a gestionar un
Concordat, consertant la cartera dEstat, pot interpretar-se co:n el desig,
reiteradament expressat pel cap del

Lat repreientaeld demproporcional

Govern, que el (mi realitzi tal gestan
osteuti n'U representacie diplomàtica
de caräcter permanent.
.
UNA VEL! D'ALARMA
Ha cridat aun latenció un llarg
article que ami) unes titulara que criden l'atenció, publica el periòdic "Luz"
sobre les properes negociacions amb el
Vatici.
• El diera alludit considera Cgle Espanya va a negociar en condicious de
•mantlesta in ter ioritat.
Representara Espanya, si les coses
no lamben manea — din — un politic
0 Ve, NrIlS dubte

sentnete nsel ia 01311 014 02

inteHigent, però sere

se cap experiencia i sense la . preparado:, necessaria per a una tasca tan
dificil.
Davant el ministre eepanyol apareix
la figura del cardenal Paccelli, diplomitic de gtan destresa, d'una intelligenoia 1 una autoritat reconeguda. .
El ministre espanyol, per aloa para,
va a Renta sense assessor3, i sellar
les forres sense el supon de
les quita 'camina a ésser perillas
Sota negocisció diplomática. . Recoria el periedic que, segons Ola
dit el negociador espanyol no es pronos" detentar lea meses registeis,
i pregunta qué rolen dir arnb alzó de
les antiguas "tiegalits".
▪ Es vol indiear q ue l'Est: no té al
vol tenle cap dret en el- nommunnent
dels.biSbellE ‘Vol dir que renuncia. al
aro teitiglas biebei elititiment =de
fidelitat i l'Estat? Tata els coneor,dats fels despees de ii guerre re*

neixen a tnts M'IN* aNt Aemetr. o M rehogar .elo bien% -Ce,teldeleidt el ligará* dIt'ilddltat
ilumq
(S.Ktigß,t), e, 1)

explicar les golean/ redituados perque pognehin deber comente pel
Tribunal de Garanties els recurso*
d'inconstitucionalitat de la Llei de
Conflictes del Camp. El senyor
Díaz Jurado ens baria demanat per
¿sien ell el que hm la interpellati6
al Generas de la Repiblica, cosa que
la Junta veii amb mdl gam, com
aizi mateix l'oferta beta per uns diputats cargan" d'intervenir en la
discussió.

en tractar aquest punt,
el senyor Vidal i Ribas, heme d'extrema dreta, va insinuar que l'Institut havia d'estar be amb certs partits polftics. Jo t el sentor liaçó
Ii recordärem, perb, que Ientitat era

apolftica.
El senyor de Riba acaba dient:
—Ningú no paris de l'Estatut ni
de catalanisme. Si hagués estat
no ho hauria tolere. Tampoc no
va parlar ningü de partits agraria.
Podeu desmentir-ho rodonament
El senyor de Riba, amb una gran
habilitat, s'excusa de dir-nos la certesa dels rumors que ens havien
portat a visitar-lo i que reculli "El
Debate' en la sera informació, rotundament desmentida... fins a cert

punt.
' Llavors risitärem un soci dels mds
Caracteritzats de l'Institut, el nom
del qual no ens és permis de dir.
Es tracta duna de les personalitats
mis destacades en activitats agricoles, tingut sempre per catalaniste.
Ens digné, contestant la nostra pregunta sobre rarnbient antiautonomista de ' l"Institut

col. a)
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Comissió que fo* opine- da a leed.
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Une NOS de cetalaniame
aenyor Cambó
*gas bao atf1

INTAir-rimai, al
redentor:e de "La Vea".
Oigo i
Tos i no Mear rcusItees.4
;kit
ele des del my pum de vista no
ertiosi-onsb el gimen, de la GeneraJitei, reciba isisgijicat tal el corretk
emulo reatenewsie ora i eranulo l'error en ote ho milpa la Miga es sentranger d'aiMniese de mili.
eipar ke tasques pariamontiries. No.
sts alulturid el gis tal-din ealsdablesesent-sirsó inlerventiti:
'No té res d'aaranyat carrero: a
amante de les instituciens els contraltos o els errors dels hornee que
cIrcumstancialment les rtgeisten.
Lee situacions politiquee no eón
inmutables. I si en el nostre noble
no defalleix el sentiment de la própie !libertar, cal cenfiar que mis o
menys aviar trobari els governants
que li calguin.
Nosaltrez, que sisen els primera de
lenuntar que, en isser implantar el
nostre rigim autenómic, la política
catalana no hagi estat orientada en
un sentit amplament nacional, no
hem pie perdut la fe en els beneficia que ene ha de reportar la nostra Ilibertat. I per aixe, en constatar
l'exclusivismo partidista i idhuc
teetari que inspira els nostres governants d'ara, tot i sentir-nos-en
adolorita, no sabriem recórrer mai
al desviament ni al desprestigi de
les nutres institucions de gavera,
sin6 que mis aviat estimulariem els
ciutadans a intentificar Ilur intervenció en ets afma públics, cadaseft
en la mesura de les seres peasibiMata i en relació amb el Iloc que
politicament o socialment ocupa.
Nesaltres som convençuts intervencionistes. I és a causa d'aquest convenciment que no sabem comprendre ara com un partit noticie pot
afranquir els seus bornes representatius del deure d'aportar llur cotiaboracid a les tasques del Parlament
de Catalunya. Volem creure que
aquesta decisió no ha estat prou
meditada, pule que no saben: nema
que s'adigui amb la tradlció intervencionista d'aquell partit, i creiem
que desdiu dale serveis que ell en
tet remita ha prestar a la nostra
terra. Es cert que la manera corn
el Gotera de la Generalitat caerceix eertes funciona Es inadmissible. Pub ¡t'era aquesta deficiencia
mes ficilment corregible amb
tenció dele diputan de l'oposició
que no pas amb vigilincia fistanteadora, amb Bus sensación' i
Iltsta 'critiques? La Pelltlea de l'Eaguerra ha fet nEixer, emn ja hem
remugar, una arta anintadverti6
centra ramenomia. Per& petser encara li seria mis perjudicial Palmetament de la neutra Ausmblea
d'aquells qui no mienten a
aportar llar collaboraci6 al Pu-lame* de Madrid. El noble en elegir
els seta representante, ho fa, evidentment, pequé intervinguin ert la
direccid dele afma pública ti no pet
&ser directament, en la forma que
Puguilt- I teta altea actitud, qualcereal que sigui el partir que l'adopti
o la causa que la determini, en. ha
de mueblar un tort comes al noble..
I, en aquest eas, un mal servei a la
causa de la nostra auto/toma."
A mire si, pu venir d'ots ve, aguo:INid de cniclitifif I de bote sutil
erefiSue.

Lea coaccione eleetorale
L'OPINIO crea gen 13 un me de
chisme »Mis que sl.r ~ir 4 la
Miga paellis de coomittor ektrasols
caos si el: papi*: d'aquerm coaligar
degetarin
idea,* i *Pode Proavdknettar:
.
«Pegó tot Catalunya Sap que no
be pasea ros d'airó i canea tambE
dadas concretes precnament que el
partir que apena a amaste mena de
Mena tenencia és la Lliga, que
n'acusa eis una adversaria
Tothom sap que hi ha patrona,
milittusta de la Lliga, que han ecoetiadat obrera sets permse aabien
o sospitaven queehavien votar candidatures d'esquerra. Tothom sap
que hi ha ciutadans d'esquerra que
havien estar designats per Ilur partir per a anar can a candidato a les
electiens municipals i que han hagut de renunciar-hi perqué han eltat amenacab per Ilure patrono, de
la Lliga, amb ésa« acomiadats.
Tothom sap que la gent de la Lliga
no astilla a detlarar el pacte de la
fam a aquella que ti a son, ti no
l'avenen a pensar per compte del
que eh paga pel treball que fan.
Tothom aap que la Lliga ha pegut
mur vivint sobre al país Inicies al
cecinar que damunt ele districtes
exercint els sena personatges. Ningú no ignora que el disariete de Pulgterdi, per cumple,
va halar de viure durant divuit leanidares une feu del 'mayor
Bertrand i Serri, que hi tenia mema una urea tupida de caciquees
eme amb l'ameneu de la miseria
no per:ceden l'eurpressi6 niure de la
/rebotar popular cerdana.
Ele eenYers Cereíd, Ventosa,
Triu de Videil Guardiola.
que mute dies /un Parid de emeeMtts `cansibuatme'll ene aquestes
eleccions pasante eren una verso." amen d'earlindr ata almea el

ba norma dada de llar
partid ta totes les Evites Memoren
de bufe allYe tetóab. Eh penas d'emitiera' bao
abdique rembillscia MOBlar Perla& regida a actdat amb un gran
emeset• a la voluntat ciutadata I

desterrarme & le n
aquella procediMents de cruce que
havien estat detenta líale de la
baga • trenes de teto les cene.

alasa en tuneas de emplea. Lee be.

poma demendm-ilia melle

Yamerea-vaillterfantrematte: let

querre han dit que mocete Meceevocara. eavien d'acabar i el roble ha dlt que hi estsva conforme,
i ha votat els seus bornes. Heus-ho

;

ntricIA SbrfAL usienyoie hl

falsa t'oxidó en gsti MM quedad el Parlamen: de la Repdbliea ele ~44 da
la Do:

-La pasuda campan» electoral,
que tan beixameto hacia atettat
Lliga Monirquica Catalana, s'havia
fet sota el signe i el propisit ulte-,
rior de convocar un pleblacit dele
Ajuntaments de Catalunya per tal
de "demanar" la dissolució del primer Parlament catali.
Confiaven que les trampea puedes en jan el 19 de novembre havien
de prosperar tarea el diumenge
passat. Peró no han prosperat perqué Catalunya és un poble viu i no
hi poden les bandarrades si a mans
del poble esti el poder desfer-les.
Lliga Monirquica Catalana no
convouri cap Plebiscit Perqui ele
que es van vendre Catalunya el 13
de setembre a l'embriac Primo de
Rivera tothom els coneix. Puig i
Cadafalch és i será per temps el
darrer president de Catalunya que
hauran fornit els enganyapobrea de
la Cucurulla. Per quef Perque no
representen ni de bon tros talló que
volen fer vence que representen.
Será questie de eomenear a demanar qué hi faran a les Corte Prefeixistes de Madrid els diputats de
la Lliga, Car si saldos* Es la seva
situació després deis resultats de les
eleccions, mis ho es encara la situació en que posen Catalunya en
detentar un« actee que tothom iap
obtingudes per coacciona i suborns
indignes.

Per respendre a la muela ;t'unció de la Lliga cal que Catalunya,
d'un cap a raltre, tls exigelzi el
retorn d'aquelles actea mitades el
19 de nevembre."

L'atur fore6s
i les obres públiques
A 'repute 41 grajease del *ni.»
leed *I Trebell *fe ritteid id
fii»118 emb destituid a Mi* ME.
Ole& 1'. Goa i Vandritti die
LA
VÄNG1141014
Ouir.

tiesa pie banano per drnoar tome
funde, no n'Isi
caI portar eue tire.
mir peedicatton gis la infetePli•
asid (apesta mena digirsa. Mute
doma timen per *emir lo seee
i maleso:

'Toda eme vi.» d'Usado pera
deele qt• ~bilis metro% saque
con reeree• y mi les inevitable.
titubees, nea heme Molsote embalar
ea le eerrimit• amen y Me he.
inee flia40 en las Unta pallas
para hacer frute a la aislo e tu
tentar remediar el >re. Sin rumaternos a examinar la actuación ds
la Dictadtua eme Prealdeteb ene
se mostré tu pródiga y decidida
en la realización de Unte. y tea>

un dibujante que sabe el secreto dt
"tase grelo* y las imite
Ldoullende
*neta elegaideb.
Versos a um damjante Miela a
la hora del °aperitivo. A ser deca.
deate, a set . Juncia, limarla cillaM'ea egipciú s &d'emule ulleftle
esas bebidas venenosas Pm llevan
thdlisciOs cerelsrp. .r=le,r51
Este dibujante catalán ße sienta
en el café; el camarero dice:
---4Qui va a ser? Cerned... Piten... TorMo?
Y el dibujante catalán tonteara:
-Nada... nada... Una tostada con
aio...
•
Es el llena catalana. Alma de genios con alpargatas, almas puras en
mangas de camisa."
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.
al Parlare
2% de is,,,Repúblicse

La campanya contra
l'autonomia
Die EL DEBATE, un dele dierls
que laa Muda a lo Lliga egó retaamen afease redacten de "La Ves":
"En la Junta general' del Instituto Agricola Catalán de San Isidro
se exteriorizó en forma harto significativa la alarma ante el fugo
que .va tomando la autonomía. Lö
ocurrido en dicha Junta ea algo más
que un movimiento instintivo de detesté% con ánimo dispuesto a oponerse a todo trance a las actividades
demagógicas de la Enuerra. Es
una reacción francamente anticatalaniata, contraria a la orientación
regionalista de la directiva. Por
aclamación se acordó que se prescinda de toda clase de convencionalismos y que la agricultura catalana actúe de acuerdo con todas las
entidades agropecuarias de España,
sin regatear para ello esfuerzo alguno. Es ya unánime el deseo de
los agricultores catalanes de ser
considerados primordialmente como
espiten'. El ansia de compenetrar.
et con todas las regiones de Espata es ya una necesidad que sienten COMO huta ahora sel ae había
sentido en Cataluña. Llega a tal
extremo su fe en Castilla, que el
Propio Instituto Agrícola Catalán
de San Isidro acordó que set un
diputado caotellano, el señor ItodriInel jurado, quien ferntult una interpelación id Gobierno de Madrid
labro atolteu que la Generalidad
cometa unes la agrinitura cata:ama. Nn ha gurido al Inatituto en'comandar esta obra nineún diputado Malón. He elegido precisarme*. a ut riteruentante del pueblo de Madrid.
Y Unges. ea cuenta qu el ludiste Arbola Cataida de Cae Isi•

dro es vea «bid« tiples y enes>

Mame maltee. humea «eh>
gimiente per eseeereeee labradores 44 teda Cselhohao Mudes de
les ~lee, KM« de tierra adentre, apena saben bablet el Mete-

lleno. Repreoentaa en amianto una
liquen agriaste muy inmertute,
mide se Macho la Paralela
dad temed
Cateluaa. limbo
ameente durante la Junta en
se exteriorizó el espiran unánime cutre al Estatuto y la rePtilsa
contra le actuación de leo Partidos
cides proyectos, teseetes Mes días
catalanisme. Por primera vez ee
sobre el tapete el decretes del mi- 'preßentó en la Junta general del
nisterio de Trabaje que at contrae Instituto wa grupo de elemento. in-

a la emisión de reñ millones con
destino a un platt cuatrienal de edificaciones destinadas a servicios pablicos. Por su parte, los socialistas
afirman que no után de aeuerdtv
O» el criterio miniaterial y le yeti
a discutir a fondo, porque tienen
sus propios proyectos a los que, naturalmente, conceden mayor superioridad y trascendencia. La minoría popular agraria del Parlamento
tamtrien ha anunciado que le preocupa el problema, para el cual cree
tener estudiada la adecuada solución,
y hasta el solitario representante del
partido radical-socialista ortodoxo
se ha creldo obligado a formular su
proyecto encaminado a remediar el
paro forzenso.
Muchas recetas net parecen Para
atajar un mismo mal. En la dignaeión de cuál de ellas puede ser la
mejor, es posible que ocurra que
no se aplique ninguna con convencimiento y que se haga el enuye
ton tal timidez, que isea no mis que
un esfuerzo inútil. De tímido puede,
en efecto, calificar-se el decreto
aprobado ya per el C.onseio de ministros. El capitalizar los alquileres
que paga actualmente el Estrado
para alojamiento de sus dependencias en distintos puntos del solar
español y emitir sobre esta base un
empréstito, con cuyo producto edificar para cubrir aquellas atenciones, será, seguramente, una bucal
operación financiera; Pero dudó al
punto de viera de la cOlecatión de
obreros habrá de tener una eficacia
muy relativa, temo cuantitativamente, por raeón del volumen de
las obras a redima de en misma
situación geográfica. que no et ahitaré ton exactfind ti isómero de
obreros dieponibles en cada zaga o
ficil inntigraeidn a la misma,
como cualitttinmenle, en ideación
a les Oficies o Otee da obreros que

es neuraiten."

111 mialguee de =in
Es AnsichatIsr, PENOVACIOY,
itatteraltattal, gen Mita at mote*
afasia defiendo emule:" •

"il;lltd tendré, al Ola catete* Ate

serena y sulgat? En el Mide , de
todos nosotros hay un hombre que

1 ül

Ilia " Mentes 44'C-trate" me liellen
matee ein'

tenrantea del partido agrario en Cataluna.
Es realmente interesante y significativa esta actitud, que refleja tul
tetado de taima que no debiera pasar Inadvertido a los directores de
fuerza de derechas de Madrid: primero, porque quizás en el campo
de Cataluña esté la reacción derechista que ponga fine a la demagogia triunfante; en segundo ludan

porque las eiretustancias actuales
de la política ea el campo catalán
son esencialmente propicias a un
resurgir del sentimiento español,
que está. haciendo mucha falta en
Cataluña."

El feixisme i la demag6gia
de lee dretee
HERALDO DE MADRID fa remarcar que els ilocs en domina lo forte d'Aeeién Popular els jernols hon
Mirar. I pegaste: Que rol dir aixd1
"Que los patronos han fabricado
sus Sindicatos obreros y los han
colocado en leche frente a lee otros
Sindicares illtiatiC.4111411t4 obreros.
Los que se afilian a la organización
patronal tienen trabajo; a les que
estén fuera de ella te les niega.
Con el capital eses pateo... haces
política, bu ommee siempre si el
Estado debilita en mecida interven:
ton. Por ego lu deseche" ddien•
den el libere/1am Kets6aCts, en al
que el salarlo lo fietegmigell loe re
imitados de la hbre dd
trabajadores. Su Oblea Ist Inca.
mina a tal fin. Pero ¿per lid cm
minos? Per el eggellkleo arieWs del
fascismo. Su declefteldn aleamos
tanto/ obrero, eatiedee a relattra•

organisaciMiet* immila Mesfeeiret
pqr,"Tenut4
-Isbedew litte
II »leal& Merla hambre".

A I::

PORTAW---Jonnee.e. E. d'Acidó
, elleord *miss.'" tolla* Eaadtitic de".,coriaalud Pg U41104b4Jr•s,.
die U, un sopar de companyo34, danta ailliwyor -Madi
Conaellli'd: Distancie
de la rbieratÁt,ilieUsibus
electas senyore rlarluartimin.
Batee, Fumarola

Hurtado.

Pe a lueerlecions detalla calda adrour-st a la Secretaria
d'A. C. R., Corta Catalanas,
38g, pral, a tu ~átate ad/stridee laralonechaae. .
_
El Censen Exeoutits d'Acoló
Catalana Republleana ha aoordat usletIr aval, d'amenes, a
l'uta de dlpoeltar un ram de
lloror a la tomba de Franoeu
blaolb. El Conoce! eroga, a mes,
a tote eta «Wats I simpatltunte del parta que se surnIn
a aclimata ManIfestaoló d'homonatos a la memela del que fou
el primer PresIdent do la Catalunya autbnorni.

La primera masa la consiguen uí.
Después viene una campaña de demagegia. En uno de los puntos del
programa de loa señores que anuncian el deaiile del Escorial se dice:
"El que no trabaja, que no coma."
Gil Robles exclamó en el Congreso:
"El dinero para los parados hay
que sacarlo de donde se encuentre."
Etc., etc. Otra expresión de esa
demagogia es la proposición de ley
sobre el paro. Todas esta. cosas no
son sino relumbrantes banderines
de enganche para las multitudes Ingenuas. Tienen que restar individuos de los cuadros de otras centrales sindicales. Primero, para debilitar el poder de estas; segundo,
para lograr una fuerza que les apoye en la conquista del Poder. Esta
es la trayectoria clara en medio de
su aparato espectacular del fascismo. Al nacionalsocialismo le acompañó una masa enorme en sus luChas anteriores a la conquista del
Estado, atraída hacia Hitler por sus
campañas demagógicas, Hitler hablaba para los hambrientos y les
ofrecfa la fuerza del Estado para
resolver su problema. Los hambrientos alemanes que no estaban
en el comunismo estaban en el fascismo. Pasaban de uno a otro partido. Hoy el nacionalismo, dueño
absoluto del Poder, asoma au faz
capitalizta. La norma jurídica del
trabajo venia basándose antes de la
toma del Poder por los nazis en el
contrato colectivo. No defendemos
el sistema. Lo señalamos objetivamente, Era una de las formas conciliadorse. El Estado tenía instituciones paritariaa. Ahora ha desaparecido la norma. Ahora se ha sustituido por la intervención arbitral
de los delegados de Trabajo, y a
los directores de Empresa se les
instituye en jefes del personal, que
formulan las condiciones de trabajo
de sus obreros. El delegado de Trabajo las aprueba, y en paz.
"El fascismo-dijo Mussolini no es un género de exportación";
y dijo una gran verdad. Cada nación, en efecto, le da su acento peculiar. Hay un fascismo italiano y
un fascismo alemán, que se distinguen perfectamente. Hay una mentalidad fascista de tipo español también. ¿Cuil? La que le da la aportación de los elementos de los partidos conservadores de la Monarquía y la de los residuos de la U. P.
Ese es el espíritu de los alevines
fascistas cuellotes. Goicoechea, Gil
Robles, Primo de Rivera. Conocidos estos personajes, su posición
social, !U uso. y costumbre, y loe
de todas sus amistades, ¿quién puede creer en la sinceridad de sus
frases demagógicas? Si Hitler, teniendo un origen de obrero manual,
precede así, timagínense cómo procederían los que tienen una historia
de selloritismol Ese fascismo ele bar
americano y cabaret 00 Ofrece ciertamente ninguna garantía a los desheeedadee de la lorteu
Todo. eme »vetan ocioso' que
dicen pm el que no trabaje que no
coima go conocen del obteento Mia
eyubte de cimera.*
ele e
h•
sm~mgrilaweaesuusumes

Ilebrieenti, Macetee.
adate 1 mentttneturer9
bou) de redeeter en estala
Ubre betune, siberane,
dirigidos, ele cliente de Cp-
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"El pum de vista que atribule al

marxisme exclusivament la culpa de
la criad d'espiritualismo i dele Mties
mala actuals el traban parcial; s'estén ja Maese i s'apronta a ultrança
del rópic antimarxista: hom pretén
convertir la doetrina de Marx en
una mana boc emiasari qua carramal amb eh penes del pebh, tot
eblidant pm ludid el flamero anti-

n'amilane capitaliets Id te el su
tant de culpa." •
Aptutes eón lee mula que
isteetric Ome, en un Miele recoda aci, empresa per combamos la
tul antimarxista d'un &Mete mea
realitat tll i *Un abeMuUntar conformes quant al Peplobe, piré no ho eatem del toe legos
n. le canea del mal. Piró aquista
Ceo inconfermitst em eervIrä per
ulule al mea punt de vista pie,
rderint-se a uno problemes molt
vutoe, neceesitiansent ban d'Use
metate en un anide, d'una muera
incompleta.
El mes distingit contrupinent
pennetri que ja d'entavi amenyali
el detecte, coma en MOlte eseriPtors, de erute qua al manden» »Inda de tía sistema acial que
aqueet non ordre e'opoes a u altea oistema, duadent i inunible.
En realitat, can aquel] pertestatge
de Shakupsere, *tic conveneut que
bi ha más coses al alón pm en tot
sistema o asedia.
En parlar de mere/lame, donee, no
em preocupa la defensa d'un ordre
econbrnic tontead, perçuè si estic
conveneut que el diner o l'economia poden fer el paper d'agent provocador, en canvi les idees han estat sempre les directores del más.
La nieva inconformitat es refereix
a la imatge total que el marxismo
ene dóna món, a la incapacitat
per a resoldre els problemes lonamentals de l'esperit. El marxistne
no ha descobert, en aquest aspecte,
gaires et)Se§. Ovan ens hi oposern,
ens oposem al mateix temps a toca
la filosofia que 11. inspirat. En
realitat, la joventut que arta crea
en el marxisme no s'ha plantejat
ele pregons problernes que se'n deriven, que són ele mateixos que
l'idealisme alemany
plentefar fine
i tot a un Renan, quan l'endemi
de Sadowa eserivi aquell !libre
memorable, "La reforme intellectuelle et morale".
Si el catalanisme és alguna cosa
mes que un partit politic, si es una
doctrina totalitaria del nostre pobit, ha de tenir forçosament uns
models i uns adversaris. Catalunya
-i no cal retreure exemples- s'ha
salvat grades a la seva personalitat atusada, i el nostre primer retret que taren al marxisme, com
a l'idcalisme alemany, será aquest
deis de destruir elle primordial de
cada poble. reno 5i los possible de

El Premi Massana

El Premi Md330810, fundar pel seElYor Agusti Massana i Pujol, fe convocee cada quatre anys, i Es deetinat a
abres iHustrades d'Iconografia religiosa, histórica o N'Aislar de Cal"'
nya i a Indomentiria aixi mateix catalana. L'import del Premi ea de pesseto ao.oce. - El dia ar de desembre
darrer finí el termini per a la presentació d'obres al Segon Concurs que
hure d'hm fallar el die te d'abril
d'enguany pel Jurar que elegirá e) Patreriat de les Fundada» Mesura.
Les obre, preßentades al Cosmos 36n
les següents: "Carthago". *Origen§
del flravat a lee terres catalanes r4. a
raso", "VestIts ripies d'EsPenYa".
"Indumentiria Sepulcral a Catalueoe.
Sesee. XIII al XVI".
El Secretad de la Fundaeió,
!mime Mareo

AUTORS NOVELLS1
Cerquem Atea teatral* !radies
Per editar-les. Ofertes a LA PUBILICITAT, anunciant
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EL CORRED' D'AlrUi
* Come tri t'ay. - L'anunci de
l'exposició de Carapmany is una de les
mis agradables noticies que els nutres
colleccioniatm Puguin ubre. Sabuda es
la resistencia que aquest pintor ba tíngin filas a la data Per fer exposició.
Les seres !largues estades a l'estrani el fec que les seves obres siguin esperades, ha imposoiMlitat fine
a la data de reunir suficient nombre de
pintares perque eonethuissin una teposició. La casa Establiments Musitan, que ti l'exclusiva de Cangenue,
ha proeurat serrar lee obres d'agua«

Pei FERMI VERGtS
deetruir la tradici6 tense pudre una
frescor que cap ideologia no cabria
reemplaces*.
Si el catalanistne explica Catalunya, el el nutre poble. con: caP
altre. ha sofert del joc de la histeria. ei unes apoques han estat
propicie. i d'alees catastrófiques,
nualtres. com Voltaire, hern de tenir aguell apusionament, equell fremir de deedenY quan ei Densa que
la lógica i l'art i la politice dels
Eßtats -és a dir, l'orgunitració del
pensament i del untiment que fa
el civilitzet- sen peuer l'accident
mes &Atril de l'univers.
Llanera, ¿cm acceptar el marMune, fill legitim de l'hegelisme?
Resulta d'almena principio que totes les civilitzacions, totes les religions, totea les invencions estanques
moran de l'heme no formen sine
les fases d'un desenrotilament únic
i necesstri. En tota apreciació de
gnu, dones, en tota preferencia a
una forma d'esgerit hi ha semure
no si qué d'arbitrari. Una cotaprehensió de les coses eatrictament
histórica, pea) dealligada de tota
sensibilitat electiva.
Marx,. com Hegel, com tota la
cultura alemanya del "aufkliirung"
end, es un imponent de l'alemany
cultivat del segle dinou per al qual
l'esperit hiere:Tic quelcom rn&
que un do particular: constitueix
una forma d'esperit que li imposa
una concepci6 de l'univers. Tant-seval la que sigui; es tracta de fer
sortir el n'en per via de necessitat.
Es un joc o será una delicia!
Com Renan, pera, va deixar anar
el pesant acompanyament teolegic
i moral i nomis
guarda unes definicione per al poeta l'peiceleg,
aixi els nostres marxistes, l'atine
abans que marxistes, traben en ele
avatars de Marx tot un seguir de
definicions temptadores. El nostre
poble, fruit d'una cultura i d'unes
influencies que ultrapassen de molt
Frederic Es un poble de psiedlegs. El pele alemany -la cultura
alemanya- nenes ven sistemes.
Nosaltres neme, veiem hornea. El
peble alemany ven el men com una
realitzaeió espantosa çue va del budiente al nazisme. Nosaltres fiarais
sentim admiraci6 per quatre o cinc
segles de la histeria.
Sigui dit tot alzó, ben entes, sense cap intent de desvaloritzar el
valor de la técnica i de la cultura
alemanya. Intentem buscar el contrest, fer un Mane de les nutres
preferencies. Per6 no oblidarem mai
que els marxiates alemanyx que ebn
cent per eent mantistes, han perdut
el govern del sets ?ala per la sera
manca de finesa, d adalioació, 3 fe,
cartella electorals. En lloc de punys
i cadente, els pebles, de tant en tant,
nuessiten creure en la vida 1 en un
eptimisme possible.
pintor amb la mejor reserva des de fa
algun temí». amb la intenció de P)der-les reunir en una enmiele que
pot dir-se que seri la primera que
aquest pintor celebrara a Barcelona.
S'inaugurara el 34 del mes entrar/
* Mar sd. - Per el rineett dia
so de Mixer s'anuncia la inauguració
de l'extesicid de pintura de Francesc
Maui, ternbe en les ja esmentades
Galerita' Syre- Per a aquesta exhibició
han estat reservada obres que ponderaran el prestigi assolit pel seu
tor.
* "Tu i !o", de Giraldy.
°pe:tuteaba la tradomió que J.
B. S. ha fet d'aquest breviari d'amor.
Oportunissim cerque res no teniem
de eemblant en catali. Cut 901 no en,
manta peal erótica, Peob GreeldY
ti un secan caudal que ruma totalment la inuogeria trsdicional. Els
amos amante testen molt d'atare pels

,ols Sopar,Uolf. ristariet dri y
(agese-esientbe3 loar, de Prancde
Bordia Salelles (Llibeeris "Catáli.
Ido"), 4g albre-ben dama. delg
pm ene acoornmeau olerle eis amateur' que apronten un viatge de plan
Per fer
da ul llibre ewo
avlat aec i eiout ese revele Perk el sen
autor cona
nn obserendor torundaEscrit en forma de dietari, l'autor hi anota tot el que tus vist. i si de
vegades Pabundor de dades el fa temblar una mica prolix. horn hi ten.
Inri no solament ceses enriases i pinerogues que en fan molt entretinfuete la lectura, ans &idee concretes
i veritablernent präctiques. Yeritable
!libre d'inforntaci6, té una valor documental innegable. que nombrases I tones totografies que l'acompasen) fan
encara mis remareable. Record= que
a la Collecció Popular "Barcino" di
"Viapes d'Afi-Bey" eón una helli
mostra de la literatura catalana de
viatges.
* Selecta de lectures.El primer rolum d'aquesta collecti6
escolar, dedicada a `Le: plantes. el:
anitnals, els elemtutr" ha estat molt
ten acollit i mereix unánimes elmas
deis mettres ase el «mixer!. Hem s'ha
adonit de t0111 eontribueix a destetllar
la comprende de rinfant i el seu gust
per la lectura. Artur ifartorell pot estar, dones. satisfet de la seva obra.
A aquest volum en seguiran. suene
anuncia el predea, dos, mes - infor.
mats en el materia criteri pedubitic
d'unitat - els títols deis guate seran:
"La mar, la Plana i la muntanya" i
"Els Aobles, les chocos i hotnes".
Tots teca voluttu oferiran. dones. als
e-colars una ampla captivadora
de coses.
* Al Centre Escs•tia.
nieta de Catallinyo : Club
Alpt Casad. - Aquest Centre, Per
inicia de la sera Secci6 d'Arqueologia Hisobria, ha econseguit poder
exposar a Barcelona, al -seu propi
micili: Paradla lo, la vasta obra de
dibuixos a la ploma. pintura i cales
de triessin joeep Soler de Moren, de
Toma de Mar. - Ele qua contarán
&qu'esta obra sentiran grat de veurela a Barcelona; i els qui no la coneguin, els quals tampoc no himen
estat mai a Tosta, padran fer-ee cartee, a butament, de la importancia i
bellesa d'agua rec6 de la Costa Brava catalana. L'arte inaugural se celebrare denle. dilluns, a un quart de
vuit del vespre, saló de sessions de
l'entitat. Hi parlará el soci Sr. Joan
Danés i Vernedes, el qua% despees
d'un brea resum histeric i arqueolt.
gin de Toas', ten una biegrahz de
/autor de l'obra. Tea mitin ef Preiident del Centre, Sr. Pau Vila, i el
President de la Secció Arqueológica.
Sr. Pelead Casados i Gramatxes,
inauguraran l'exposici6. Sdin pregats
s'asentir a l'arte els amansa de 'Taifa
de llar, les entitats extursionistes i els
entice de moteen JoteP Soler de Mó•
rell, a fi que l'acte tingui la importancia que mereix l'intens i acurat treball realitzat per qui no ha cercat més
que l'enaltiment de les nostres coses.
* Patriota caleta: el tea
diari és LA PUBLICITAT.
* fosep M.' Innei comentare l'obra del noetre gran pintor Joaquim Sunyer, en el número 4 de la revista "Art", en l'article acomparnat
de 11 reproduccions de pinturee de
l'artista, a qué sha referir ja LA PI:BLICITAT, diu: "Joaquim SatlYer fa
Arar el paisatge en el oca esperit
abens de portar-lo a la tela. Sent
tre seu, com un eco interior que li repercuteix dintre l'änima, la palpitació
de les muntanyes que ti al davant.
Parqué una muntanya respira i 1s viva
can un pit, i is sueota, a la sera manera, cern una fruita, • Aquest gran
artista catete contemperan; ha ¡medicar una finca transfiguraei6 del mostee paisatge i de les figures que renvolten. Ha compenetrar les sute Meet
amorotament, amb les múltiples i variarles formes exteriors. I el resulto
-en les etapes millors de la seta
obra - ha estat una orgánica i computa relació entre la materia i l'esperit; la prelpia liaba de la terra cristallitaada en una idea.",

memores, peri eón alele d'art. per la
*
Ilibres
emanera d'exprimir-as Comisen. u- lectissinft. - Neusotees
ad un lot
brete.. tots reibmoneraa d. la vi- de tres admirables llibres
literario. apada moderas. la eme Ilrica do, en cata
aquests ¿arrees dies: "lfoliere
manera, vis Codea de mi& Vull dir remes
i L'Escala (lela Marits", de Joaquim
d'dmora travel que bu bu* el «U Ruyra (Editorial Barcino, "Biblioteca
pareo * la moderna. - & &be fet Ndu tiples.", vol. al; "La snintanya
la tradueekt fieidlehas o gra- d'arrietister, de J, Bofill i Mates, noda %Mire" Ditlem eme el ate ra edlció (Edit Lltds Gili); "El mire
m gen serle* de mil metiese. Noeneentat", de Josep Cerner (Editorial
más ellta Metal vlinoldeme n'Iris la Lluis
Pul thelble. Pié la val acera
lelo _pele nene de medren lee ve- , * Tres tlibr.eg-el,
o" memeeste mime«. MIMO'
d' biliario patria. rate Eme el Ileodulm m brea my- Entra els e'aetrició recen. pomoseel el me Immlerl. KM me dueden agrupar rota afplelt epigraf la
rme mi* Weeprelem Pe- •HistMa de Catertorytt anteiree terdem mimmemelot mfe Irme vmpsde. 'ores", de F. Soldevila (Asseciaci5
I mema. la Neme el millo AProtectora de l'Ensenyarsea Catalana):
gote libre sdn tan bens...1
la "Tria d'eddsodis d'Hinärie de Ce.
* "F ip oro s de Catelsnya", felessuo", d'A. Revira i Virgili (Edide Demente de Bellmunt, Es una colioxió ~Ir • intument reportatgts
biográfica den permutarte mds destacats de la nutra terra. Cornean
Nimias& d'Olwet, Duran 1 Vente:tea,
Gazief, Pere Conmines, 1 *res nom.
broma pereonalitats del serán pelele,

torial de Paper"). "ny"fomentos Perrino", antelegia 4e les
Cteniques catalanes anotada comentoda per R. ifA1M-Ifener fEditerill
"%reinen.

ardmic • literal eán biegnsliam en
al 'libre Pign04 de Celeólnye.
* N oll r • Mire d'aus.
dable lectura i de »oh d'ixit de ~da ds "Settyarese destila eanese...",

go Pedem publica, leg
motor preceded eme no
Aneen lentito:
amb 'Mole "ten>
lora «moda

del irania autor Domen« de Rellmunt. (Llibreria •Csselleda".1
* Llibees ge triatges. El 'D'Israel d'Ion tinte al Camada i
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—Ablr,, a les duce de la tarda,
sorteen cap a Tarragon

Ahir a la tarde, at local que l'Asaonació a, la P latee,
Cual
tetmill"Sasavament
d.
f
El conseller de Caletut, amor Tot ledpirant protaldins pretta".r
Les eleccions del diumenge
i
9.0eralitat.
:de
la
bucions, I coriseller'-de manpassat se celebraren amb tole Gassol, va facilitar ahir a la prem- *Post" gire pertiletin a la Gte..,
Per tee' tales de enta.dÌ°1étAt
e« de la Goneralitat, sana'«
trenquillitat, sense el mes .pe- sa la segilent nota relata:me* amb neralitat d'aportar a l'obra de la
en nom
Martí Eslavo, l el eieu eecretari
Universitat Catalana una consig- hom deia que elaenyod Gassol,
tit incident. Donada l'enorme els acorde del Consell celebrar el
tenit:DgeOttid,-.1,
del senyor Cántaro; 'Ita celebrar
particular, senyor Carita gemida.
i.n,...7r/rei.'t arip "rel
•
7 s:/ ui y
nació que respongui totalment a
diferencia entre les forces re- dimarts passat a la Generalitat i
, , Gap ailia a les guiare arribaren
^ ,0 -2:1 tb .> .etiti skii ttetititginel etib M e
presentades per les candidatu- del qual ja do:terina oportunament Yalta misales que té confiada, la alguna, converses amb al mayor Rapresident are I'Macciació, reunions
a Tarragona, • L01, (seguir, aaten te ea serian
ree que !tullen tradicionalment comete als nostres lectora. Dita Ponencia p roposara al primer Con- nas.
. dreearen a la Comissaria da la
a a ..1 al
ea
a la riostra ciutat,no hi hagua ami:
sell de Govern que sigui concedida, a lea guata es comedia gran imparni una engruna de passió.' El L'AJUT OFICIAL AL TEATRE
de moment, a la Universitat Aun- t'inda per a l& solució del plet del . c. Ahir a mata el comissari general de (re-imitas preparar* mame Pite Generatitat, on foren rebata
qual parlat aquesta d ies.
igillacia va rebre els periodistes. i tau.
Del cozniasari, aenyor Cavaller;
I
resultat. previst, fou de 2.300
ne ma de Barcelona la quantitat de
CATALA
Segons lei nostres informacions, els am m'infestar-los ame .4 .44, !savia, esTant
sial que estime *bien Mae
el senyor Dienta Pérez, presivets a favor de les Esquerres
dues-centes cinquanta mil pessetes anima
estilen
ahir
un
aje
mes
aPais
dent de l'Audiència; l'alcalde,
, Mt, una mica utortut,
, un auto havia de portar una bomba
He rebut durant aquests diet la
realigades i 960 a favor de la
a.s
per a atendre les neeesaitats imvagara
i
el
nombre
dala
que
acudiren
,
o
a
im
llar
senyor Per. Llorar; el aecretari
visita
d'alguns
d'atraerle
dementa
—No
tant,
pea),
com
determinar
ens creta — de gema Potencia
Viga Catalana. El nou Consismediares i afermar la tasca acom• abra a demanar una Paria avanzada;
afee ja nue mulero noticie, que * el qual ea volia coman un acte de la Comisaaria, senyor J011ten estarà formal. pela senyors relacionats *ab alguna de les di- plerta fins ara pel Petronila
deduides 25 pessetes per a cobrar-lea ea projectaven cometra dos-cents actes .de sebo*" i la policia hará acor- guim Alvarez, b Si aepyor *sea
Ponç Valles, Francesa Campa, verses activitats teatrals, els quals
L'AJUT A "LA REVISTA.'
a fi de mes, pravia autorització del de sabotatge per mitjä de bombes i de
donas el lloo on Mafia de parar el colarmarte Llorenç, Antoni atar- han volgut esposar-me alguna sug-as' aa
cap de la secció corresponent, fou
xe per procadar.a la dolencia dels que
liquida inflamables contra ele trarasiea
DE CATALUNYA"
een. laufs Marta Reman altos- gesta:, o el seu personal punt
aeguidament es dirigirtn a
tot
i
els
virulenta
&
jahi
forea
reduit,
mesan.
•
a
i
els
autoamnibus.
Ja
tela
dos
o
tres
oficinea
de
recaptactd,
de
es. Agustf Esteve, Marcel Rol- vista.
les
La iniciativa, aprovada en aúltim
Per tal de karalaraixi, la policia te- nova creació, situadas a la
liso, Josep Rocosa i DOmeneta
Desales d'aqueas canvi d'impresCensen de Govern, de patrocinar, des publicats mi alguna diaria Per al- dies q ue saldem que els elements exnia un Sine auto a puna ocupar per
Vilallonga, d'Esquerra Republi- sions he decidit, d'acord amb el i subvencionar "La Revista tIlW guna tmcionaris contra President
Rambla del 14 d'Abril, Mi aren
de la Generalitat.
»Idea Iter sortir perseguir el coa presenta teta ala •leste de
cana de Catalunya; Jaume Car- que foca aproaat en l'idean Consell,
Catalunya" per a dotar el :mitre
xe portador de la bomba, cas que
reró, d'Aula, Catalana, i Joan
la dita oficina de res:aprecié. El
procedir a la creada d'un Comal
Per la seva bando, ig senror. Gnu moviment cultural, literari i artisLe pollea
ftasis. Alai va suceda, degut a qué en director i el sota-directas' de
Cases. Martí Palahi, Lluis Gar- que formuli l'organització i el funpanys, en rebre ele periodistes, va
tic d'una publicació mensual, amh
rete, J. M. Saura i Albert Gra- cionament de la temporada i es
el
moment
d'amar
a
obrir
la
porta
del
l'oficina i el Gap de la zona,
la qual no comptava, ha estat ex- fer-los les següents manifestacions:
que -volien local ce era amagat l'auto de la poli- senyora
olieres, de Lliga Catalana.
Guillem Palmer, Canela
—Vial parlar un momear — codisposi a realitzar-la sial que la
acollida en tots ele
L'antic districte de La Bisbat constitució definitiva de l'Ajunta- ceRentment
d'obrir-%a,
cia,
no
tou
penable
1,
aamenea — de la qüestió del, funcionabert Nogube i Joan ilaatamaria,
media literaria.
posar
une
bomba
de
ba respost, com sempre, d'una ment de Barcelona permeti comp- nostres
es
toar
temes
turabeent,
retire
coexe
respectivament,
saludarem el
ria; veig que determinada premsa bo
Era evident la necessitat d'una
manera admirable i segueix es- tar oficialment amb el seu patiode fugir, deine, pera, /a botaba conseller de Finances, li olorectal amb molt ¿'interés, vaig a coamb
mensual,
ecléctica,
potència.,.
publicació
;gran
sent el baluard més fort de les natge i la seca aportació, de la quid una continultat assegurada, que mentar-he.
abandonada ad ciad que va ter. Des- ricen ele setas respectes.. Tara»
!orces republicanas a Catalu- no dubto.
No Es assacte—segul dient — que -.pirò. ecimsegeen fudir, ea* el wad fea demobert, i loe de- hl hacia el diputar. mayor Maals nostres escriptors la
permetis
lea. Armes. Consistori és dels
trae* el xofer ette el pava a la nuel Galés monee d'altos
els funcionaria passin tot el die a la
En la inanguraei6 d'aquesta temabandonad 4.tplosiu
minora que ha tingut Sant Fe- porada de Teatre Catan seit re- seguretat de trobar unes pagines Generalitat. Haurien d'entrar-hi
Via Latera*.
personalitats, entre lea gua&
; les
dignes per a tots aquella anides.
las i se n'espera una feina pro- presentada l'obra guanyado-a del
T'eh volts . de dos quarts de tres
Teníem, a mis, noticies que '?s ac- eón de remarcar diversos dinou del mata i sortir-ne a dos quarts
estudis o assaigs que fugen, pel seu
fanes per a la nostra ciutat. La
uns
age9ts
res de sabotatge havien d'ener come- rectora de Banca 'Peala ¡umIglesies" d'enguany, "Els carecter o la sen extensió, del de diles de la tarda. En total: quatre de la matinada dahir,
primera qüestió a resoldre pele "Premi
brosos comerciante t luedd'Albert Piera, i el limit del diari o de la publicació hores i mitja. Perú ja is sabut que de vigiläncia de servei a les imme- tes per dones:
nous consellers serà decidir si hornea forra",
de
la
sub-central
que
la
S'han practicat alguno detenerme, i theta
diacions
no Es possible que bona comenci a
simiónica d'Albert *tresnal.
el Municipi guixolenc ha de re- quartet i l'obraMuna
de
Tranavies
ti
instal.
se'n
practicaren
¿'altea.
Per
ara
no
Companyia
Despida de lea predeallaclotha
que han ob•
Le "Revista de Catalunya", en achatar abans de les den.
gir-se pel Consell general, com Casca i Josep
lada al carrer d'Ansias March, do, és mesare de poder Aas rada explfeit
Ea
fou servit un lunch, *cabat el
— proangui — , que la
fet fine avui , o bé si ha tingut dos dels premie musicals de amera aova bota de la seva pu- culpaevident
extrema,
per
tal
de
no
velaren
apropar-se
ini
taxi
que
sobre
aquests
,
no
Ea
dels
funcionaria
que
qual el senyor Martí »pis fdn
coó, seri regida per un Comité
blicaci
d'asear adoptada la forma de la Generalitat concedits enguany
'
bren sotas inferiors. N'hi ha que per infongué sospites.
'dificultar eta serrffs'etiedmanats a la un breu
Directiu, forma per escriptors de
Comissió permanent per la qual per primera vegada. La interpretaEls policies seguiren 'Pesmentit. Polka*. ;
'
Ilur retribució haurien de senComençä dient el consonar
han de regir-se, segons la nova ció de l'obra simalmita anirä a car- diversos matiaos, els quals tindran rad demis
2.
vehicle, que es detingui davant de
obligats, però no sembla
de Finances que felicitara: alga
Llei municipal catalana, els rec de l'Orquestra Pau Casals. sota cura que la Revista conservi en tot tir-se
que
sigui
alai
la
casa
núm
ao
del
Passeig
de
la
De
resultes
«eta
tetes
de
sabibuitie
fundador.
illustre
sivament
el director i tarea
seu
Municipis més importante de la la direcció del
,moment l'interis i el to.
i atemptats realitzats contra els aa- elements que han contribult a
República. Aleshores baixà un indiPer altra banda, ;as q ue arebalieg,a
Seran associats a aquesta solemninestra terra.
Un dia d'aquests comenzara a
tobusos ele la Compan2ia General, les la installació de les oficinas,
vida que es dirigl cap al cener d'Au.
les tardes cobren un sobresou. I a
tat inaugural els noms de Josep
reunir-se el Cortada Directiu de la
autoaitats disposaren ahir que no los pel seu encert en la dietribudies
rius March, i en arribar al Ilem on
dir veritat, el fet d'isser rralat per a
A Reas
Carnee i de Caries Soldevila, gua"Revista de Catalunra". el qual
s'apernada de :pujar en els concia els de tes diverses depended*, 1
eatä situat un registre de cables,
aquesta feina ha depengut, (ins ara,
nyadors. respectivament, dels preha de fixar el tipus de l'esmentada
viatgers que portessin paquets, Mula a continuació, adreçant-se
jupi i amb una palanqueta intenta
de les influencies.
La comp.:$.1016 del nou
mia de poesia i de novella
•.
publicarla, estructurar-la tipogràfia; 3
de la mida que fossin.
aixecar
la
tapa
del
registre.
La premsa — segad dient—, ha retots els clutadans allf presenta
Ajuntament
L'APORTACIÓ DE LA GENE- cament i so/licitar la collaborarn colla
Aquesta mesura, que tesis aieeaf4- va remarcar que l'autonomia de
Els agents de vigilancia li donaamb interés totes aquestes inde
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els
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de
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i
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ésser
formacions
i
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dama maCatalunya ja ha pasma d'ésser
ha variat el que varo trametre
que puguin aportar-la-hl amb una nera ostensiblement tendenciosa.
AUTÓNOMA
locades bombee als imperials deis ad- una aspiració dels catalana a
que s'havien quedat al taxi responde
guatitas.
absoluta
premia
el dia de les eleccions. Per contobusos, amb tot i haver causat ato- esdevenir un fet real dintrt la
Anean a la reorganització del pergueren a trets contra la policia. Es
l'últim Consell de Govern losegüent, el nou Ajuntament es- resEnnomenats
sonal. Per a això partirem d'aquests
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fou observada rigoro- Repúblir s democratice'.
creuaren nohbrosos dispars entre
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tres punta. Primer: retribuir els funsainad.
ambdues parta, pub l'individu que
económica de la
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t •
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lana, 6; Acció Republicana, 6; noma de Barcelona,
Aquést Departament, d'acord amb
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esser cridat pe comissari general de
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Generalitat de Catalunya, i que
Unió Socialista, 3; Lliga Cata- de Cultura i de Finances.
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vol
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Els agents de policia, utilitzant un
ale no hi hagué cap protesta. Patronat de la Universitat, al des- la convocatòria d'un concurs per den suposar que la seva situati6 sera
ara.
autonnbil del garatge situat al núme- ment i de les mesures de seguretat
El Centre d'Aula' Catalana pata del conseller de Cultura, han a enviar dos obrera catalans a resmolt
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per
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mal.
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ritadons per l'es it asaolit en proposta que elevara la ponencia al treball i les institucions obreres.
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dur
a
terme
la
reIrs darreaes eleccions presen-. Consell de Govern.
gitius, pera degut a haver-se creuat
presents, ets guaba tj dedicaren
organitracid redoma temes i cal esL'estudi d'aquestes institucions
També fou Meilitada una altra no- un entusfastfc aplaudiment.
tant candidatura prapia
Ha estat perfectament valorada,
entre ells i els que fugien dos autoperar.
l'experiencia que
el
coneixement
i
a
dos
ta
en
la
qual
es
diu
que
alsir,
1
adl'obra
s e zuint una brillantfssima vo- per part dele dos ponents,
Abans d'emprendre el viatge
taxis, el vehicie ocupat pels dits inquarts de set del mata davant del ficht de retorn. el senyor Martf Es—1 Esteu assabentat que els funciotarla) que els adjudica les sis mirable que porta realitzada fina n'aportaran, facilitarä l'afany de cadividua ¡conseguí desaparèixer.
pacitada) per a la resolució dele
t'aria de Contribacions entren a les
de
Sant
Adrai,
un
grup
dels
consums
limones. Tumbé es molt co- ara el Patronat de la Universitat
leve celebrä una confere.ucia
Abatas, davant de la casa númen.entada la derrota de la Lliga Autònoma, l'esforç que 111101i .7 2 1 problemes que els atenyen. afany vuit del metí? — va preguntar un pe- ro 34 del carrer de la Diputaciaa compost per uns cinc individua ir- amb el senyor Palmer, i s'interiedista.
mata
de
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feren
balitar
d'un
Catalana, la qual en retabais- el pla completissim que ti ja que senten cada dia amb mis forza
resas vivament,' ultra els, afees
llana
firmarse
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coree
fou
per una
els obrera de Catalunya.
—Hi ha moltes coses que descorrer—
inent de la campanya electoral formulat.
eat Oil pagues de grans dimenaimas.. autobús tot el puntee; ruixaren el relatius a la nova oficina, de
respongué el President —. Per abn
atributa a la Dista d'Ac c i ó Cales necessitats de la ciutat de
i-oasfoasei-a
que, recollit per la policia, result a. ; cotxe amb liquida inflarnableg, i hi
m'informo. Dones amb taima que enlieu
talana un refús de l'opinió.
contenir una bomba de forma cilla- calaren foc. El cotxe quedé .cretnet Tarragona 1 Sea erres °mardit
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r
. A
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tenia
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•
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havent elegit les majories i la
part de baix del cotxe, el qual queda
,
trice de la Companyia de Trammai cap tarda a la Casa 250 frmcioprimera minoría de republicana
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Eis campionats,derr

Srbdiviri4 A. - Gne Nord-Out
Nacional -Valladolid, M. Melcón.

Racing-FerroWiteracaldo, Cabrera.
Logrollo-Avilesino, Ledesma.
Sedivirid A. - Grup Llevant-Sud
Gimnástico-Cartagena, Milego.
Saragossa-Elx, Espelta.
Hercules-Llevaza, Espinosa.
Subdivisió B. Elimisolarier intergroPs
Girona-Recreativo G., V. Royo.

Torneig de Classificació de
La Segona Categoria
Preferent
Partits Per a *ele:
Sant Andreu-Manresa.
Terrassa-Martinenc.
Tluro-Sans.

„
ZA
1.fisii

la ra6 ben semilla que fa conduje,'
el notan Pellt de Me. Cal fer cosetac que l'Assemblea va acordar doDar a la dita Ponencia facultas executives en d que fa refediecia a la
modificacid de la Lliga.
El mee de novembre darrer. la
Ponencia va posar a coneixemeqt de
lee federacions i clubs els trebrals
realitzats, i no sois es va limitar a
modificar l'estructurada, dele canapianola nacional', anea que d'un ore
de ploma va suprimir els ampionate
regionalt, i, de Inés a mis, va atorgar una puntuació especial ah clubs
participante en la Segona dirigid de
Uds, de manera que, per exemple,
l'Irún &conseguirte un sise lloc de
la desafiad& penuria al Sabadell,
en el caz que aguad dub s'hagués
classificat a segon Hm.
Tinguis en compte que en parlar
de l'Irún ho fern salvara toa" les
eimpaties i considerada» que es
denen a un club de l'historial sea,
peda que precisament sed a Catalunya on se celebrare wat avise un
partit a profit exclusa: de l'Irda,
al qual la Federacid Catalana pensa
donar-li tota la solemnitat i brillantor que es mereja.
El que unen inadmisible es que
una Ponencia per si sola pugui
prendes acorde de tal magnitud 1
transcendencia que modifiquen totalment les prescripcions reglamentarles.
Des de cap punt de vida pot sor
pitar-se que hagi volgut perjudicar
el futbol cataba; ben al contrari, esde segur que ea nomenar-se la Ponencia hi va haver una mala interpreterid que cal aclarar.
Precisament fa poca dice que a /a
Federacid Catalana es van reunir
tots eh clubs de la Primera categorda per a &actea d'aquesta delicada qüestid 1 per marimba ea va
acordar sollicitar tina assemblea extraordinaria per a impugnar de alIndita acorde, per entendre que Per
el futbol estala, amb la ee--judiqen
guretat que en plena assemblea demostrarem que no poden &ser seceptate, si no voten violar els principia d'equitat i de justicia.
La Federacid Catalana, arete el
criteri que cal donar la misima antpktud al Campionat regional, en el
qual han de participar almenya sis
dubs, i celebrar a continuació la Lliga amb un iniocimum de deu clubs
en la primera divisió i igual nombre de clubs en /a mona.
Cal remarcar que aquesta disconformitat amb de acorde dictan' per
la ponencia no 6s sentida Mis:aman
per la Federad?, Catalana, puix que
diversos clubs i Mencione m'u
han ofert, dieposan a combatrela
per eatendre que eren perjudicial'
ale luteranos 'menda del futbol.
Una assemblea extraodiniria pot
avenir aquest estat d'alarma
tornar les &hola al seu date lloc..

Eliminatòries del Campio-

nat de Catalunya Amateur
Partits per a avui:
Navs
a-Pobie Sec.
Fortpienc-Americi.
Martinenc-Barcelona A.
Europa-Esparreguera.
Gnte Tarnigono
Móra d'Ebre-Vendrell.
Tarragona-Rapitenca
Dertuea-Mora la Nova.

Sobre la supressió dels
Campionats regionals
Un eollega d'ahir al vespre publica
mes manifestacions del president de
la Feneració Catalana, senyor Feascese Costa, sortint al Pas de les decisions de la Ponencia sobre els catnpronats regionals, les quals, per considerar d'interès per informar la nostra afinó, reproduim a continuació:
"En la darrera assemblea de la
Federació Espanyola, en parlar-se
de modificar les competicions, es va
insinuar per part d'alguns delegan,
la neceesitat de suprimir els campio
nata regionals i donar una majar
amplitud a la Lliga.
Com es pot sopesar, com a representant de la Federació Catalana
vaig intervenir per oposar-me d'una
manera terminant a les indicacions
que s'havien fet en aquest sentir,
manifestant que a Catalunya calla
mantenir el campionat regional tos
com fea ja que aquesta competició
tenia tot l'interès sota el punt de
vista deportin i econòmic. Van ratificar les nieves manifutacions els
representante del F. C Barcelona i
C. D. Espanyol, que van assistit a
l'Assemblea; de manera, que tota
la delegació catalana va expressar el
seu criteri en forma concrete.
Algun club de la tercera divisió
es Va lamentar que a causa de no
haver ascendit, banda de punir la
temporada Martha i que forçosament
aquesta inactivitat Ii portarla una
situació dificil; fea per 'que« motiu que l'Asamblea va acordar nomenar una Ponencia pequé fisgues
cura de donar una mea adettetime16 i amplaeió ah Camelemos de
Llip, i hilen nomenats en comeepa« ea O rodee milpeo perqad realftreade la tasca que ele lasN0 toa deeiimat per
Set 'de la Sondada cap
h delegad0 catabas 4, per
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La jornada d'avui per als mitres
equipa ele que figura a la primera
divina, no its del tot dificil.
A les Corta, mi Barcelona-Ararat
an feria donar ruina vencedor el
Barcelona, i and mateix creiem que
succeeixi, puix que no ea l'Arenas so
tul un equip temible i molt memo
fora del sen camp de Gilecho. Amb
tot, perd, el nostre equip topa amb el
sabe contratemps que es la manca
del sera poner titular i d'algun altre
jugador, i aireó ami es una cosa que
ha de tenir-se molt en compte en volee ~enyetar im probable vencedor.
And i tot creiem, peal, que el Barcelona -solde ter un elf o% i adjudicarte ele dos puma de l'Arenas, amb
qual cosa aconseguiria distanciar-se un
sic asa d'amen club avui encara situar a la cua de la classificació.
A Santander, el Racing retira la
abata de l'Espanyol; un partit del Mal
mama creare que el nostre emite sera
ei que en sortee vencedor, puix que
tal taiiir ea comPte dos factor' que
amoben la nostra &predecid com sba
d fet que enguany el Racing no a el
que era albee temporades i per &lira
Pela la regularitat demostrada per l'equip de l'Espanyol d'uns partits en5d.
Finaknent, a La Grey Alta, el Sabadell jugara mitra el Coruña. Sobre el resultat d'aquest partit no tenaz'
cap mica de confiarla que sigui favorable al apare equip, puix que les
baixes en els MIS renales han de Pesar considerablanent
Heus ad rordre de partir' per a
avai:
PRIMERA DIVISIO
Barcelona-Arenas, Iglesias.
Paring-Espanyol, Vallana.
Doneatia-Madrid, Arribas.
, Abletic-Oviedo, Cuterlenas.
Betis-Valencia, Escartirt
SEGONA DIVISIO
Coruña- Sabadell, Montero.
Comorera.
Alues-Osuuna, Villanueva.
Sporting-Ceita, Steimborn.
Múrcia-Sevilla, Melcón.
TERCERA DIVISIO
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El Concurs d'Hivern
del C. N. Barcelona
Aquest matí, a les deu, començarà
la sessió inaugural del Concurs
d'Hivern, que tots els anys disputa
el Club Natura) Barcelona a la sen
piscina de l'Escullera.
Les provee que integren el programa de la matinal són lee següents:
Primer grup: zoo metres 'linee,
zoo menea braça, zoo metres dors,
rellevaments 4 x 200 i partit de
water-polo.
Segon grup: roo metres lliure,
roo metres brees, loo mares dore,
rellevaments 5 x 5o i partit de water-polo.
Obriran el festival els equipe del
'non grup , sota la següent composició:
Emites A. — Llacer, Montesinos,
Fort, Comte, Martí II, Petit, Du.
ran, V. Bonacata, C. Torres, SaleIles, Romero, Calvis, Valls i Moret
Equip B. — Bernat, J. Fedi, J. Pilan, S. Castelle, Vilaldach, A. Sala,
Fina, Tey, Balaned, Dorca III,
Oribe, Bofill, J. Torres i ColonziDCS.

A les onze actuaré el primer
grup, que presentare els equipe com
segueix:
Equip A.— Motines, F edie Nubiola II, Arranz, furd, Mollevi,
Dora II, Toepfer, Guardan.,
‚ella, Heidenreich i Ponles.
Equip B. — Casta*, Pm, Torrente, Lepage, Bureet, Garcia, Feliu, Ombravella, Segalä, Llorca,
Ferrer II i Ros.
Per la clomposici6 etsle equipe
hom preven una torta competició
ea apesta salud inaugural, que
aplegaré a la Odia. del Barcelona
boa nombre d'aficiona ts 1 nedadore,
tote elle entuban' d'aquestes com.
peticione.
El C. N. B. prega a ton els
nadadora cona:meta que te trobia
a la piscina un pare Mana de
l'hora tirada, per tal de comuna,
el festival amb tota puntualitat !
A la vedada fa pruedt que, e*
tord antb el realameat del Concite%
ace. *done »befar rfflip
no si prime piafad.
•
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El campionat deis Ueugers ha queda cama trance que hartos, antic
campió, dan pasear roportunitat de
bazar amb Rambla per al tito( Són
l'esmentat Riansbau i Micó ele be:adore designan per la Federado per
disputar-se el campionat Val a dir
que ni l'un ni l'alta no es troben &enlabia& ben plagas en el concepto
que ¿'ella te el públie. Riambau va
comenear l'ame arrabasunt el campionat a Mide, pude despees, dama la
sorpresa general, el deixava a lea
mane de Berma. Ha bozal poc durant
Maten mg , u ignoran al duma de
la uva desteta a mans de Hartos ha
recuperat una forma que al moment
que batia Micó era realment espléndida. El darrer, que no ha bozal a Barcelona dea del juliol passat, es troba
avui torea mal situat Aguan categoría, dones, esté molt desguarnida, ja
Que. foca deis dos eme:Mate magia,tes i de Barranco, no es ven cap mil
110111e del qual sigui !kit esperar alguna cosa. L'esmentat Barranco podria
asa el pes Ileuger de l'any que coMtIVI.

• •
En ab pesos welter tenim Martí
Oros a la davantera, un boxador experimentat 1 d'una gran cataron& Solament un cert deix de profeseionaL
inevitable en la majoria dele que fan
de rapan Ilur ofici, estela la desee
extraordinaria d'aquest borrador. Oros
pula,
ha treballat molt durant
i ha acusat envere les darreries algun
defalliment. El combat que disputa i
pede pel novembre a Copenhaguen, el
pose tan rudement a prova, que en el
que dispute després a Barcelona al
francés Baums, va evidenciar la necessitat d'un liare repita. Oroz va arrabassar el campionat dels welters a
Pena (k. o. al traza round) a les darreries de 1932, titol que va conservar
l'any pusat en vencer Robert Ferry
de primer, i mes tard Menina. Ha
venzan &eres López, Canet, Habir,
Mir, Velera, Morejón i Kid Frattini.
El mesita del ea record de loa el
constitueixen la desteta de Copenhaguen, ja cementada, i la que li infligí
ralla Venturi, campió del seu
país. El seu combat amb Baumas fou
tallat nul. Peña, Sana, Martirios, 1.4pez, Canet, Halar, Mir i Velera, es
a dir, tots els welter' espanyols que
ha batut Oros durant l'espai d'un any,
eón els que formen la flor d'aquesta
categoria, de manera que es dóna el
cas que el campid ha batut, en un perinde molt breu, tots aqueas contrincante qua Mis podien inquietar-lo en
la poseeseió del tftoL Entre els esmentats es, san dubte, Pella el que
te mes temps que no ha batut Oren, el
qual, avui per avui, sembla al sen
davant Me.4 perillós.
se.

En el pes mirla hi ha hagut
variacions en &II que fa referencia a la possessió del titol. Frenase
Ros, que el tenia en començar lany, i
que el conserve en batre Félix Gómez a rOlympia, en el mes de gene-,
el perdia en el mere següent a la
placa de braus de Valencia en ésser
declarat batut, en quinze represes, pel
matera contrincant En el mes de setembre ~lente a Vigo, Gómez, en
resultar batut per k. o. a la tercera
represa, per Sobral, deixava el títol
a les mana d'aquest, el qual continua
avui ostentant-lo. Sobral es, sens dubte, millor boxador que els dos esmentats, però reclòs al seu país, on
sol boxee arab homes de poca categorja, i fan de tant en tant alguna
incursió a Madrid, per tal de disputar-hi algun combat fácil, no den&
Pea la impressió de trobar-se actualment en possessió de la gran fonos
que va asedie ara fa dos anys. A
Madrid, en octubre pausat, tenint el
públic a favor sen, solarium pogué
obtenir un gratin g de mate nul davant
de Chao Mordáis, la qual cosa vol dir
que si Martí Oros, vencedor del negre, s'ho heme& proposat lumia pegue reptar Sobral per al campionat
Peninsular del, maj ar», 1 acabar rany
trobant-te ea pastead de dos titols.
Empiedra en aquesta categoria de
pu es troba igualment Ignasi Ara,
boleador de grane mereixements que
en comenear l'un es trobava en posaunó del campionat d'Europa, titol

que va 'estire per no hacer combatut din' ele termes reglamentaria amb
Sede, el d'u chällader Oficial. Ara
hauria pogut recuperar el canspioaat
en bolear conexa el belga Gustan Roth,
yen?* et veu que tant aquest darrer
can Sedig eón dos contrincante que
li Inspiren una certa... aprensió.
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transcórrer; val a dir, no obstant, que
en general ha triat ele ama adversario
entre els pesos mitjans 11143 bella. Els
san millas combate, es a dir, aquella
ea els quals mes va esposar-se, taren
el que ten amb Sabatino el mes d'abril
i el que romea a Anderson en juny.
El darrer, que Vacaran amb un contrincant vuit quilos mis pesat, per poe
li ocasiona un &sud. Els i mites el
declararen vencedor, pecó molts veleren un mate ntd. Un segon ccrobat
que disputé a Sabatino en el mes de.
setembre, a l'Olympia, tincad la visten d'indisposar-lo amb el Mblic catale, que ea arribar a dubtar de la
sinceritat d'aquell encontre. Ara no
patena pes durant l'any passat una
gran tarase. Borrador dominant el seu
art com el millor borne del en pes,
ha sortit del pas el mes sovint grades
a la seva ciencia mes que no pas per
trobar-se en plena possessió dele seus
mitjans lisies.
Tenim encara en aquesta categoria
Lloran, que ha boxat molt poc, i Lorenzo, que ha bozal tan poc com
El valencia Garcia Lluch, que ha actual honorablement a Franca. hilani
Martínez, l'ex-pes lleuger que es troba mdi temer del que suposen els seus
anys de ring, Félix Gómez i Alear
Santos.
Cap dels bornes que hem anomenat
no dóna la impressió de poder superar en 1934 el que feren en 1933, la
qual cosa vol dir que la categoria es
troba en crisi.
e••
En la categoria deis mig-forts els
catalana ro han pas fet un gran paper. El reusenc Sola és, entre la poquisiima gent que hi tenim, l'home mis
destacat Havent conquerit el campionat d'Espanya amateur en gener, Sola
ha elaborat mis tard com a boxador
professional el següent récord:
Maig, vencedor de Dinani, per punts.
Id, perd amb Godoy, íd., tel.
Juliol, vencedor de Bruno Velar,
per desqualificació.
Agost, vencedor de Flyn, per abandonament
Octubre, mata nul amb Morales.
Desembre, perd amis Morales, per
punta
No Es, certament, un balanç deficitaxi el d'aquest boxador, que totjust
fa un any enträ a boxar com a professional en una categoria de pes dins
la qual cal passar, almenys, un parell
d'anys per a fer raprenentatge. Sola
no ha estat per ara excessivament
castigat per la boza, la qual cosa vol
dir que si is ben dirigit, i no li falla
l'entusiasme per aquest esport pot arribar a ésser alguna cosa.
Martínez d'Aliara ha continuat en
possessió del campionat d'Epa:va, a
ha batut durant rany Pastor Milanés
Morales, Hevia, Garbea Palmen I
Lauriot, la qual cosa vol dir que, tense haver bazar amb veritables figures,
ha mantingut el seu rang. Aviat venrem aquest boleador, en una reunió que
patrocina el Sindical de Periodistes
esportius, disputar amb el belga Stenert el canspionat d'Europa de la categoría.
Cailoto, Morales, Daufi i Alcali
sin els migforts peninsulars que mis
han brillat durant encara que
sesee maese esclat.
se.
Finalment en el pes fort tenim Paulino limad= a la davantera. Paulino
ha bozal forza durant rany 1933. Ha
batut Bergomas, Ruggirello, Guehring,
Schonrat, Pierre Charles i Mac Corkindale, i ha estat batut per Primo
Camera. No da, narre com es vulgui,
un mal balanç.
El boleador que segueix Paulino en
categoria is el seu compatriota ludoro Gaztaflaga, el qual, a les darreries
de l'any, ha batut Bertazzolo i Soren
Petersen, tots dos aluna del lima. Es,
sens dubte, un pugilista que pot arribar a fuer l'hereu de Paulino, encara
que ea dubtós que arribi a igualar-lo.
Un altre base, Mateo de La Osa, doné
un moment la impressió de trobar-se
ben encaminat, però una desteta decisiva a mane del oca& Godoy sembla
hacer poda im punt final a les seves
aspirar-ion.. Olagulbel, un altre Pes
fort peninsular, igualment originan de
Basteen', actualment als Esteta Units,
no 'm pogut donar altra noves de la
campe:in que efectua en aquel! pala
que la de les sens desfetes.
I ara, en cloure aquest balanç, no
ens resta mis que damnar al lector
que perdoni tota omissió o equivocació,
en la seguretat que hauran estat involuntaria'.
CRITIAS

El primer combat, entre Castellón
i Cádiz, l'ha guanyat aquest darrer
Per punta.
El oombat entre el catall Boira i
Iglesias ha estat de domini net d'Iglesias, que ha vençut per punta.
Els pesos forts Villar i Morales han
efectuat un interessan: combat El castellä, malgrat el KM putsch, no ha pogut enderrocar Morales, que s'he defensat bravament i no ha sortit gens
afavorit per la decisió de mata nul
donada pela jutges.
La Iluita entre Santos i Hilan Martinte, dintre el limit deis mitjans, ha
estar un confine, agafar-se de Martínez a les cordes 1 als bracos de rad-,
versan, i ha donat la impressió d'estar tocat. L'ärbitre Iba desqualificat
a la vuitena represa, per boza irregular.
Santgili ha batut Ferrand, malgrat
l'habilitat i experiencia d'aquest, que
ha posat en joc la seva variada esgrima i els seus recursos.
La decisió donant el triad per
punts al valencia ha estat encertada i
aplaudida.

Mizler, vencedor de Cuthbert, s'adjudica el Campionat d'Anglaterra dels
lleugers
Mizler, l'antic campió °limpie., que
ha fet com a professional una carrera
prodigiosa, acaba d'adjudicar-se el
Campionat d'Anglaterra dels pesos
Ileugers en vencer Johnny Cuthbert,
Per punts, en quinze represes. El mata
de campionat va celebrar-se abanod'ahir a l'Albert Hall de Londres, organitzat per Jeff Dickson, davant de
cinc mil espectadors.
Heu-vos aci el comentari telegráfic
que publica un diari parisenc referent
a aquest combat:
"Després del vuitè round no hi va
haver mks que Mizler sobre el ring.
Cuthbert vorejä el k. o. al final d'aquesta represa; el gong vingui a salvar-lo quan, amb els bracos penjant
s'afeblia damunt les seves carnes. A
partir d'aquest moment el combat esdevingui facilíssim per al challenger,
i Cuthbert pegué arribar al final dels
quinze rounds, gräcies als seus truca
i a la seva experiincia."
Mizler, l'ascensi6 del qual ha estat
vertiginosa, cal que aprengui
forca encara, però posseeix la fusta
de la qual són fets els grane campions. El temps no Ii ha de mancar,
car té solament 21 anys."
Quan el combat fou acabat Cuthbert
!elite el seu adversari amb aquests
mote:
—Miren lluny, minyó.

ATLETISME

De Mataró a Barcelona se
celebrarà el V Campionat
Catalä de Marxa
(Gran fons)
Avui, a Mataró, a dos quarts de
deu del matí, es donan ä la sortida dels
marradors que vulguin participar en
el V Campionat de Catalunya de Marra (Gran fons).
Es aquesta la prova märima del
marxisme atlètic de casa nostra i la
que fins ara ha conegut solament uns
guanyadors, el del notable Guerau
Garcia i el del seu club F. C. Bar-

celona,
Fou la U. E. de Sant Andreu de
Palomar la que va establir aque,t
campionat, en 1p.28, en el recorregut
Sabadell-Barcelona. Una de les intermitents crisis en aquesta manifestació
atlitica foil la causa per la qual passaren uns quants anys sense celebrarse. Els entusiastes elements de la Penya Ben Forjats, de Valla van reprendre l'historial nounat de la cursa,
i per les carreteres tarragonines, en
roat, es va tornar a veure un esCaMOC de maneadors, comandats ami de
la victòria pea reeordman Guerau Garcia.
Darrerament el Casal Barcelonista
va fer seva rorganinació de lea tercera i quarta edicions de la prova bis'
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dat a Barcelona,
l na,
Ssa
cho i J. Tudela, han firmat
cia a favor de la Unió Esporthl
de Sana Seguiran altres nones
a formar un gran equip per al Tm.
len Masferrer i la Volta a Cata
nya. Es possible que per a aquem
darrera prova s'incorporin S. Cardo.
na i Alvarez, segon classificat e,
la Volta a Llevant.
— En la darrera reunió, la S. o
de la U. E. de Sans acordi pe
unanimitat adherir-se a rhornenatla
als senyors L. Mas i A. Amat.

ATUVIMOS
El Centre Gimnästie ' Barcelonés
ha format una acució d'atletisme, i
per tal de preparar un equip de
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Ignasi Ata leo ha tatet betut ni 11111
sola cegada darant l'any que acaba de
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croes ha organitzat per al dia
del corrent el primer Cross Social,
el qual es disputarä en terrenys de
La Floresta, sobre una distancia
de 4 quilòmetres, i compta amb
nombrosos i valuosos premis Per
als concursante.

BASQUETBOL
Partits de Campionat de Catalunya assenya!ats per a avui:
PRIMERA DIVISIO
Pelmas grup
Penya Coratge-Espanyol, Maneja.
Patrie-Juventus, Medina.
Sama grup
C. C. Hospitalet-U. G. Badalona,

E
a

a

la

el

'FUTBOL
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Per a avui, contra el Recread;
de Granada, el Girona anuncia e
següent equip: lborra, Ferró, T.
redeflot, Bussot, Abat, Madera, F.
rer, Xifreu, clan, Balmanya ¡
gis.

López. ''

ti

1

TENIS

Iluro-Badalona, Gironés.
U. C. Joves-Laietä, Marfil.
SEGONA DIVISIO
Primer grup
Atlas-juniors, Bertran.
Aeronäutica-C. E. C. Bages, Floree.
Iris-U. S. Cornellä, Guilera.

Segar grup
C.A.D.C.I. - Ripollet, Mallart.
Atlitic-Escletres, Brotons.
AGRUPACIO
DE BASQUETBOL
B. P. Mongat-C. E. Natura.
Aligues Blaves-B. B. Montserrat.
Renaixement-j. A. Martinenca.
Descansa el C.A.D.C.I. Sabadell
— Avui, a les deu del matí, al
camp del Club Femeni, tindran lloc
els entrenaments generals amb motiu de preparar-se per al festival que
amb ocasió de repartir els premis
a les guanyadores i participants del
passat Torneig de Bàsquet, se celebrará el diumenge vinent, dia
a les once del matí.

L'ordre de joc per a avui de
concurs de classificació del Terne
Club Poble Nou és:
A les nou: M. Batlle - P. Coll.
A les deu : R. Bond - V. Giró,
A les cose: V. Giró - P. Coll.
— La Junta directiva del Sa.
cino L. T. C. ha pres record k
celebrar junta general de socis, qs
tindrä non al seu estatge social, ce
ter de Bélgica, 47 (Sant Gema),
el diumenge vinent, dia 28, a de
quarts d'onze del mati de primen
convocatória, i a les onze, de se.
goss, sota el seguent ordre del din
Lectura i aprovació de l'acta de
la sessió anterior. z
cci
Lectura de la Memòria de raer.
spresentació aprovació de comp.
te
Elecció de nous arrees de la
Junta.

Torn de precs i preguntes.

~ro—,

toriada, amb un bon descabdellament.
Enguany is una novena publicació
gráfica catalana dedicada a l'Atletisme i als esports de neu—hem acornenat "Catalunya Atlética —i amb el
seu capità al davant—sobreentenem
l'amic Guerau—la que sha vist amb pit
de portar a bon tense el cinque aniversan del Campionat Catete de Marra (Gran fons).
La capacitat técnica deis nostres
companys de "Catalunya Atlética" és
suficient per creure en un nou éxit per
la cursa mis important de marra stlitica de Catalunya.
L'horari probable, ens comuniquen
els organitzadors, és el que segueix:
Sortida de Mataró a dos quarts ic
deu, ï arribada al Parc de la Ciutadella ca p al migdia.
Els horaris intermedis probables
són : Vilassar de Mar, 105; Prem¡a de
Mar, Iciao; Ocata 1045: El M4snou, 1050; Montgat, si; Badalona,
1[1'16; El Poble Nou, it'60, i e; Parc,
a les la.
S.
"CATALUNYA ATLETICA"
Hem rebut el número que fa quatre d'aquesta interessant resista es-

portiva.
A cada edició hom hi veu un desig pales en superar-se. L'agerrnar.ar
l'Atletisme amb els Esports de neu he
trobem un veritable encert.
Destaquen de l'abunclant informació
literäria i gráfica els art ; C I.e; signats
Lewden,
Pe r Artur Medina, Fierre
Guerau Garcia, Joan Sierrahima i Pan
Villanueva, i els clixés del formidable
Arxiu del Club Excursionista de Gricia.
SITUACIO ECONOMICA DE LA
FEDERACIO
La Federació Catalana d'Atletisme
es veu en robligació de fer present als
clubs que no estan al corrent de pagament de les seres quotes amb la Federació que facin els possibles per
fer-les efectives al mes aviat posoble, car el Consell Federal es veurà
obligat a 110 deixar puntuar els clubs
en les proveo d'atletisme que no estiguin al corrent de pagament.
El Consell Federal es veu obligat
a prendre aquesta mesura car la
situació económica de la Federació
Catalana d'Atletisme travessa en
aquests moments una crisi molt aguda
que arriba a fer-la trontollar, i a mis,
agreujada per haver-li estat suprimits
els deu centims que es cobrava del
futbol.
Tambe fa la Federació una crida a
tots els esportius de Catalunya que
estimin el noble esport atlètic a qué
se subscriguin amb la quota minima
d'una pesseta al mes per poder contimar la Federació la tasca de desenrotllament de ratletisme.
XXI2 CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CROSS
Tal corn oportunament va anunciarse, ei vinent diumenge, día tindri
lloc a Mataró el XIXé Campionat
de tatalemya de Cross per a les categorice de senion, j1Miors i neòfits, «emitid pel C. E. Laietinia.
Els organitzadors compten ja amb
nombraos i valuosos Prends, d'entre
els quals destaquen el troten "Plor de
eabd Layse", una copa de la Generalitat de Catalunya i altres prensil
de diverses cases comercials de Ma• aró i la capital.
La inscripcid este oberta, 1 Unid
el dia 26, • les deu de la nit.

Las inscripcions han d'esrviar-se
la Secció d'Atletisme del C. E. LeeUnja (Enric Granados, tu - Mataró),
o be a la Federació Catalana d'ab
letisme (Doctor Dou, io, pral.).

ESPORTS DE NEU
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aniversari de la
Secció de Muntanya del
Centre Excursionista
Avui, a La Molina, la magniiicr
estació hivernal de la Cerdanya,
celebraran diversos actes en hominatge als que ara fa vint-i-cinc anys
fundaren la Secció d'Esports de
Muntanya del Centre Excursionista
de Catalunya.
L'horari de les festes és el Pi
segueix:
A dos quarts d'onze: A Font Canaleta. Sortida de les Curses So.
cials (vuit quilòmetres).
A dos quarts d'una: A Font Canaleta. Sortida de les Curses Fa.
dadora.
A la una: Al trampoli de la
S. E. M. Exhibició de salts.
A dos quarts de tres: Buque
d'honor als iniciadors deis Espora
de neu a Catalunya.
A dos quarts de cinc: Canon
de muntanya.
Les proves s'anunciaran per mitjä de trons. EI primer, quinze tei•
nuts abans de comenzar les prora
D . altres, en donar la sortida
primer de cada prova.
APLEC D'HIVERN
DELS ESQUIADORS
DE GRACIA
Per al diumenge vinent, dia
a les pistes de La Molina, h:
anunciada la primera cursa idee
clubs, organitzada per les entine
gracienques, en la qual hi huta/
tres classificacions, o sigui la gel
neral, a la qual podran prenc
part totes les entitats federado 1
la Federació Catalana d'Esquis,
disputant-se una copa per a Irrt'
tat que millor classifiqui tres coi'
redors i una copa per al primer:
classificació gracienca, destinada
les entitats de Gràcia, disputant-se
tambe una copa per a l'entitat
millor classifiqui tres corredors
una copa per al primer clas4ficst,
i la de neäfits, reservada a les ett'
titats organitzadores, una copa ter
al primer classificat; a mes ei
huna diver g es medalles i premia
Les inscripcions cal adreçar-les
les entitats organitzadores de lo
vuit a les nou del vespre tots rt,
dies feiners.

Del Sindicat de Periodist6
Esportius
Amb la finalitat d'atendre e
seus assodials, la preSiDMICia
del Sindical de Periodistes
porlius ha assenyalat els dim eores de cada setmana, sie dc's,
quarta de vuit a. les nou de'
vespre, per a evacuar qualsev01
consulta, quein o iniciativa
que vulguin aportar els sus
2
associale, al seu estafe social
Rambla del Goldre, 30, 014.11194
segona,
•
IC

Declaracions

del ministre de
Justicia
de hei d'auxili
la clerecia. -- El reingrés
dels funcionaris. -- El cas
Calvo Sotelo

Ei projecte

Madrid, 20. — El ministre de Justata ha rebut els iniormadors, amb
quals ha mantingut una conversa
&ase els distints problemes plantejats
Parlament.
Respecte al projecte de Ilei
a la clerecia rural, ha dit el ministre que el Govern te presentat un projecte de hei que ara és a la Comíaaa de Justicia perque emeti dictamen.
Mentre aquest no es conegui no
te pos dir res, puix que es lògic de
sopesar que el Govern, en presentar
projecte, duna el seu criteri sobre la
questió; després ve el dictamen, que
a discuteix a la Cambra, i el Govern,
sopas el seu criteri sempre transiten:, ,'atendrà a allò que les Corts
gordin.
—Jo, corn vosaltres sabeu — ha
zatinuat dient el senyor Alvarez
lis —, Inc informat la Comissió, i en
es deliberacions d'ella el representant
socialista Ira manifestat que el proacte is anticonstitucional, perquè es
ea pugna arnb l'article 26 de la Consi, per consegiient, el seu grup
00 collaborara en la redacció del proigle.
Contra aquesta proposta ele popuare agrario han expressat Ilur criteri que, seg arla sembla, ha estat ad=i3 pela radicals, que els sacerdots
tren funcionario públics, i que, per
tea, havia d'arribar-los el benefici de
elrets
Llavors els representants socialistas,
que abans entenien, com he dit, que el
projecte es anticonstitucional, han dit
que la proposta de la minarla popular
agraria és justa.
Ara veurem el que, en definitiva,
resol el Parlament.
Despees els periodistes han pregunte al ministre en quin estat es troba
l'expedient instruit amb motiu de la
interpellació del senyor Azpeitia.
—No hi ha cap expedient — ha
contestat —: es tracta d'use projecte
de hei que eslava preparat, que era a
punt d'acabar-se i que serä presentat
Irr la Presidencia del Govern, ja que
&ha fet extensiu a diversos ministeris. cnnstaran les normes per al
reingres dels funcionarle que, sense
cau5a justificada, poguessin haver esta: separase del servei.
Ele periodistes també han preguntas si eras certes les noticies nubla
codeo per alguns diario del mati sobre
el fet que la minoria que presideix el
senyor Melquiades Alvarez votaría a
favor de la proposició en la qual el
¿emana la capacitat del senyor Calvo
Sotelo per a ocupar l'escó de diputat.
El senyor Alvarez Valdés ha manifestat que no en sabia res, i el crisesi pel qual, en definitiva, es prontmC:37d el Govern sobre aquest assumpte,
—Crec — ha afegit — que d'aquesta qüestió es tractarä al Censen de
dirrarts, però fino podria succeir que
no hi hagués tal cae Calvo Sotelo, i
es trobara, una fórmula d'harmonia
que deixara satisfet tothom, i amb
aixe quedara completament resolt
l'assumpte.

la combinació minist•
rial amb motiu de la

I II parla de ten tiliestIons
socials de Catalnaya

Rico A-ello
Madrid, 20. — Al Congrés es deia
aquesta tarda que el dimana propvinent quedara resolta la crisi ps aal tan
reiteradament anunciada d'ença que . es
van efectuar les darreres eleccions generals.
Alzó es dio i obeeix al fet que alterant el que es ja C01111111, se celebri
el dia citas el Consell de Ministres
corresponent, al Palau Nacional, i que
delires d'aquest Consell sen celebri
un altre sota la presidencia del senior Alcalá Zamora.
Dóna major veracitat a l'afirmaci6
que es fa el fet d'haver acabat a la
Cambra el debas electoral i el deis
darrers fets anarco-sindicalistes, úniques causes que retenien el Sr. Rico
Abello al Ministeri de la Governació,
i les manifestador', tetes pel senyor
Lerroux en sortir de la reunió minis:
terial celebrada ahir, assegurant que
en la setmana que entrarem quedaria
plantejada i resolta la crisi.
Per aubstitair en la cartera de Governació el Sr. Rico Abello, s'indiquen diversos noms de destacats elemente del partit radical, i preferentment el de l'actual ministre de la
Guerra, Sr. Martinez Barrio.
També es diu que podría pasear
a aquest departament el titular d'Obres Públiques, Sr. Guerra del Río, i
que en el sets arree actual quedarla
el president de la Diputació Provincial de Madrid i diputat a Corts, senyor Rafel Salazar Alonso.
Es parla d'altres combinacions i es
diu també que en el Consell del vinent dimarts es proveiran altres alts
arrees com el de la presidencia del
Consell d'Estat i l'Alta Comissaria
d'Espanya al Marroc.

afadr:d, 2o. — El Consell de ministres que llagué de celebrar-se el Ossat dijous al Palau sota la presidencia del ca p de l'Estas, se celebran el
dimarts vinent. en Une del Consell
oraMari que s'acostuma a celebrar
guest dia a la Presidencia del Consell.
Per tal de suplir en el possible 1/st/cc/e als assum p tes inajornables, la
no celebració del Consell ordinari,
abano de reunir-se sota la presidència
del senyor Alcalä Zamora els min i stres celebraran un petit consell que
cornencará a les deu del mati.

senyor

Sánchez Ito pán
— El partit politic que
Madrid,
seg uiré les instigacIons del senyor
Sinehez Roman es denomnara Nacional Bepuldic.:,.
Corn a0, ml amen) del senyor maña ¡veda l'ús de la paraula nacional real caracterí s tica d'agrupacions
hons sollicitara autorització
Ter poder emprar-la en aquest cas.

El Foment de Turisme
a Canàries
Madrid, zu. — Ele ministres de Fironces i Obres Públiques, el President
del Patronat Nacional de TUr1/1314 ala
diputati canaria Srs. Marcion i Atora
i el representant de la II.U.S.A.,
Sr. Regase!, han celebras aquests dies
diversas reunions per • tractar del foment del Turisme a les Mes Callarles.
Fas reunits han estudiat la censtrucció d'un ianicular de Las Catadas al
Teide la construccia d'alheras als
monte de Ceda i Teide uno oraanitlada hotelera saste faci posaible el desMrotllantea:
turisise a ,les,
Ce:tarje.
•
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Visita el Cap del Govern

dimissió del senyor

Oimarts hi batirá Contell
de ministres presidit pel
my« Alcalá Zamora

El pattit d e l

Ei senyor Ventosa L ' espiral:16 oblea dele
eeelluga a Madrid tradieinalietee de l ' ay reVild de ruta de Calvo

Es diu que del Consell
d. dim' mis en sortinb

L'Interim de les noves
obligacions del Tresor

Madrid, 20. — La "Gaceta" publica el següent decret de la Presidencia:
"Con arreglo a lo prevenido en
el articulo 25 del decreto de st de
noviembre de 193a, visto lo acordado por la Comisión Mixta del Estatuto de Catalufia y de acuerdo con
el Consejo de Ministros, vengo en
decretar lo siguiente:
Artículo único. Se implanta el
acuerdo referente a la ejecución en
su dia por la Generalidad de la legislación del Estado sobre socialización de la riqueza natural y empresas económicas, contenido en la
certificación que se transcribe como
aneja a este decreto.
Madrid, /9 de enero de 1934."
El signa el President de la República amb el president del Colasen.
Anex a que es refereix el precedent decret:
"El infrascrito, don Rafael Clases
Cendra, letrado, secretario de la Comisión Mixta creada por decreto de
la Presidencia del Consejo de 21
de noviembre de 1932 para la formación del inventario de los bienes
y derechos del Estado que se ceden
a la región autónoma de Catalufia,
y adaptación de los servicios que
pasan a la Generalidad,
Certifico: Que en sesión de primero del actual, la referida comisión aprobó lo siguiente:
Visto el número lo del artículo
quinto. del Estatuto de Catalufia, y
considerando que tal precepto, repetición' del número 12. del artículo 15 de la Constitución, otorga a
la Generalidad de Cataluna la ejecución de la legislación que al Estado compete para la zocialización
de las riquezas naturales y empresas
económicas a reserva, además de
que la legislación habrá de delimitar la propiedad y. las facultades del
Estado y de la región, la Comisión
Mixta acuerda:
La Generalidad de Catalufla ejecutará en su dfa la legislación que
el Estado dicte sobre la socialización de las riquezas naturales y empresas económicas. Y para que conste a los efectos del articulo 25 del
citado decreto de 21 de noviembre
del afio último, expido el presente
en Madrid, a 5 de diciembre de
1931 — Firmado, R. Closas. —
to bueno, J. Azcárate."

Madrid, 20. — El ministre d'Hisenda ha fet als periodistes les següents manifestacions:
En un periòdic del mati he vist
una informació relativa a la reunió
celebrada ahir per la Comissió de
pressupostos del Parlament davant
el qual vaig informar en relació amb
el projecte de Ilei de rocolliment d'obligacions del Tresor, que vencen el
mes d'abril.
Segons aquesta versió jo entenia
que les noves obligacions que han
de cobrir-se, tindrien Einteres del
550 per cena i la Comissió el va
reduir al 5 per cent.
Abra pot donar lloc a que es generalitzi la impressió que existia
disparitat de criteri entre el ministre d'Hisenda i la Cornissió de pressupostos. Per aquesta causa desitjo
fer constar, i Us agrairé que en
prengueu nota, que entre el ministre i la Comissió hl ha la mea
perfecta coincidencia i no sha fet
en aquest punt cap alteració del
projecte redactat.
Va el dictamen tal com es proposa ya en c h sentit del cinc per cent,
i aquest cinc per cent ha d'entendre's corn a tipus màxim de l'interés anual dels nous tipus que enclou
el concepte que aqueas limit no es
pot pasear, i si, con] és lògic, reduir
de manera que les noves emissions
responguin a les condicions del mercal, en el moment d'efectuar-se.
Un periodista ha preguntat quino
visites havia rebut el ministre aquest
metí, i el senyor Lara ha contestat
que baria estat al Ministeri d'Obres
Públiques arnb el ministre i la renresentació de l'Estas que forma part
de la ponencia de l'Assemblea ferroviaria.
Un altre periodista ha preguntat:
—I de preseupostos?
—No hi ha res de nou — ha dit el
ministre.
pensat a encunyar moneda fraccionaria de caure?
—Sí, caldra fer-ho — ha acabat
dient el senyor Lara — i a aquest
riente jo ja he estudiat la qüestió.

El sindicar de trebdiadors
postals protesta d'unes
mandestaAons de la
almorta iadical
Madrid, 22. — La Federacin de Sindicats de treballadora postals han Ca•
viat una nota a la prensa protestant
contra le: manifeatacions atribuides
per ella a la minoría radical en les
quals, segons s'assegura, es contessen
conceptes erronis sobre les organitzacions que integren la Federeei6.
Els sindícate voleo fer constar, i
alai ho expressen en la sera nota, que
, ella no es barregen en ele serveis,
que els ataca de la minoría radical
van directarnent contra una organismes
de caràcter oficial creats a remáit de
les Ileis de bases aprovades per les
Constituente, que els sind icats de comunicacions han :Knut públicament i
legalment les de Eadveniment de la
a/apabiles o que la minoría tracta
defensas unes agrupacions posta ., •
akctes al partit l'activitat de les qUaiA
el cos repite perindirial Per al tens

Madrid, 30. Ha conferencias
amb ei senyor Lerroux el senyor
Ventosa.
Aquest ha manifeatat que havia
parlas amb el cap del Govern exclusivament d'assum p tes particular".
El peesident del Consell ha romas
tota la tarda al seu despatx oficial
de la Presidincia.
En sortir ha dit als periodistas:
—Ja velen que no m'he mort.
Els' informadora Ii han confirmat
que, en efecte, aquesta tarda baria
circulat la noticia que es trobava
indisposat.
—Dones ja veieu que no é s aint.
Els periodistes Ii han preguntat:
—Podeu dir-nos en quins termes
es descabdellä, anit, Entrevista que
vau sostenir amb el senyor Venentrevista amb el senyor Ventosa ha drague per objecte tractar
d'interesaos de Catalunya.
—J'ere no ha protestat contra
len autoritats catalanes?
—No; no ha protestat, i encara
que ho hagués fet, jo no us ho podria dir.
—No s'ha tractat de l'Estatut?
—Ja un he dit que no s'ha tractat mis que de qüestions socials de
Catalunya i res mes.
Aleshores, els periodistes li han
preguntat si havia tingut temps de
llegir les informacions que publicaren alguns diaris d'anit, en les quals
es parlava de la forma alarmant en
que s'estan armant tant els feiolstes com els socialistes.
El senyor Lerroux ha respost:
—Alma són histórica. El Govern
está previngut per tal de enfocar
qualsevulla cosa que pugui ocórrer.
A aquestes informacions jo els dono
esas valor.
--/Creieu que °correrá dimana
quelcom d'interessant al saló de ses'dona del Congrés?—li han preguntat els periodistes.
—Per que?—ha preguntat el senyor Lerroux. •
—Perque es tractare de l'acta del
senyor Calvo Sotelo—li han dit.
—Ahí Si, pot ésser interessant.
Per últim, ha manifestat el cap
del Govern als periodistes que demä
pasearía el dia al camp, des d'on
escoltaria el discurs del ministre de
la Guerra, senyor Martínez Barrio.

&dele
Madrid, 20. — El senyor Domínguez Arévalo, cap de la minoria tradicionalista, ha parlas amb els p eriodistes sobre el ces del senyor
Calvo Sotelo, dient que tota l'activitat de la minoria, de moment, tendeix a aconseguir que ben aviat el
senyor Calvo Sotelo pujol seure a
restó de diputat, que aquesta es la
máxima aspiració, per ara, de la massa dels seus electora, i que ja han
elegit quatre vegades el senyor Calvo Sotelo.
Ha esmentat el cas del senyor
Lerroux, en 1909, quan Antoni Mauca digué que, respectuós amb la yohurtas dels electors, esteva disposat
a indultar-lo perque pogués prendre
possessió del seu escó tan aviat com
es presentes el senyor Lerroux a Es.
panya. El cas es igual.
Ha afegit que si el Govern, davant de la posició dels tradicionalistes, es nega a expressar la, cera
opinió sobre l'assumpte i insisteix
que el senyor Calvo Sotelo ha de
posar-se dintre de la llei, ella no tindran mis remei que arribar a la rotació, en la qual hi hauria unanimitat absoluta entre totes les dretes que firmen la proposició.
—Nosaltres—ha dit—no sé quina
posició adoptaren'.
Ha afegit que els senyors Gil Robles i Ventosa no la firmen perquè
tenen sobre la dita proposició un criteri que exposaran en tractar-se de
Eassumpte en el saló de sessions.
--él si les Corte diuen que el senyor Calvo Sotelo se situi dintre de
la Ilei en primer lloc?
—Llavors respectarem aquesta decisió, i 1 senyor Calvo Sotelo vindria a Ispanya o es presentaria al
cònsol.
De totes maneres, jo no cree que
el Govern faci d'aixó una qüestió de
confiança que provoqui una votació
que podria ésser perillosa.

gol
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TEMPORAL DE NEU A PAMPLONA. — Pamplona, so. — Regna
un formidable tempern. ' de neu.
Quan millori el temps reprendrà
el vol landó núm. 20 de la base de
Recajo, tripulas pel sergent Agbirre,
que ha aterrat a Cintrunenigo per
araría al motor quan marxava cap
a Madrid.
MORT D'UN ACADEMIC DE
BELLES ARTS. — Ha mort Earquitecte senyor Manuel Zabala Gallardo, acadèmic de Beiles Arte.

La presáncia de 6arcia
Sanchiz a Bilbao

Es prepara una
intensa campanya
de propaganda republicana

AVIAT

El AMIK

Aprofiteu aquests darrers dies per a
comprar
FLASSADES LLANA
EDREDONS
COBRETAULES
FLASSADES COTO
CARPETS
CATIFES
PANYERIA
LLANERIA
CONFECCIONS
FRANELLES

Tot a preus molt rebaixats
maienewareever

11110

PALAU DEL CALÇAT
Secció de Sabateria de EL BARATO
GRAN SORPRESA per als senyors
Celeste que vallen 30, 35 i 40 pessetes,
des de demà i nrr poca die.. a
8, 10 i 1 2 PESSETES EL PARELL

Les noces d'or de "La Voz
de Guipúzcoa"
Madrid, 20, — Per tal de commemorar les noces d'or de "La Voz
de Guipúzcoa", s'ha celebras avui, en
un cèntric hotel, un dinar a honor del
seu propietari, el director general
d'Ensenyança Professional i Tecnica,
Sr. Joan Usabiaga.
Han assistit al tanques mes de 700
comensal', entre ells els ministres de
la Guerra i Marina, Srs. M'elite:
Barrio i Rocha, diversos diputats radicals i una nodrida representació deis
diversos Coseos d'Enginyers.
S'han pronuncias discursos a honor
del festejat
L'art lia acabas amb alegues q la
República.
Tetuan, 20, — L'Alt Conlissari, renror Moles, sortirä den* cap a Barcelona.
les tropes cohriran la c arrera i

les notes en catada,*

o

prodigi s

do

A ZLPIRROL. —El Parad, ea,—
A la matinada han esclatat dues
bombea a Mugardos, una a la casa
habitada pels obrera contractats de
fora de la localitat, i una altra en
un =lié dedicas a transport de material.
L'explosió d'ambdós artefactes ha
causas bastara, danys, perla no hi ha
hagut victimes.
Horn creu que l'atemptat és degut
a una protesta dele elemento obrera
que es creuen perjudicats per la oresenda de treballadors forastera, contractaá a jornals inferior' als que
actualment regeixen a la localitat. -

Bilbao, 20. — El governador ha ma
s'ha restablert completa--nifestaqu
ment la normalitat, i es treballa a
fabriques i tullera.
Ha imposat una multa de mil pessesee al periixlic "Euzkadi" per a/irmar que en vista del caire que havien pies les coses hacia suenes la conferencia del senyor Garcia Sanchis,
q uan fou aquest qui renuncia a donar-la.
Es reberen moltes peticiono soUicitant forces de protecció i auxili en
nombre exageras per a defensa dels
L'essemblea ferroviirla interessos I persones, per?" en canvi
no es cebé cap oferiment d'ajut cmMadrid, 20. — Segons referències lada.
Els periealics de significació mofacilitades Pel ministre d'Obres Púnärquica condemnen el moviment
bliques, la representació de l'Estat en
d'ahir.
la ponencia encarregada d'estudiar les
mesures urgente de carácter provisioD'altres, en canvi, el consderem com
Madrid, 20. — El conseller de Jus- nal que resolguin l'actual situació de
una protesta justificada.
ticia de la Generalitat, senyor Llubt,
les companyies ferroviàries, alta reEn els sectors obrers es diu que
que vingué a Madrid per assistir a unit aquest mati amb els ministres la jornada dahin reflecteix la potesles sessions de la Junta Mixta de Sed'Hisenda i Obres Públiques al des- cialitat del front Anie obrer d'esquerguretat, ha celebrat diverses conferenra, que mes que contra Garcia Sanpata d'aquest darrer.
cies amb els senyors Prieto. Azafia i
S' he donat com pte del curs deis tre- chis anaren contra els avanços del felaltres destacats elments estluerristes•
xisme.
Sembla que en aquestes conferincies balla de la ponencia, i en els respectius
S'han posat a disposició del Jutjat
sha parlat de lo conveniencia de rea- punta de vista aostinguts els ministres
diversos individus als quals seis /miconfiança
presents han ratificat Ilur
litzar una activa campanya de Propa
-gandPerlsitnprovcies- als delegats representants de l'adminis- naren armes.
tració perque continuin llurs treballs
panyoles,
En principi s'ha acordat realitzar di- amb tota l'activitat possible a fi d'ar- El senyor Prieto gestiona
ribar a la redacció de les conclusions un prec sobre l'assumpte
versos artes, un d'ells a La Cortina.
En aquest acte prendri part el se- que llaman de sotmetre's a decisió dede la Telefònica
nyor Lluhi en representada de les esfinitiva del Ple de l'Assemblea, del
Govern i de les Corte.
Madrid, 20. — El Sr. Prieto ha
guerree catalanes.
anunciat al President de la Cambra
el seu propòsit de dirigir sin prec en
4444444•4444444.14~4•44+4.ffl1lte
una de les sessions sobre la manera
de donar estat parlamentari a Eassump•
te de la Companyia Telefónica, en
ACABARAN LES
virtut del que públicament es convingué en ocórrer l'incident Primo de
le
Rivera.
El Sr. Alba s'ha donat per notide fi de temporada de
ficat i ha dit al Sr. Prieto que creia
convenient, abans de donar-li una resposta, consultar amb el govern.

El Barato

mes

s'odie Cottal, apdoWts Patri*
dies d'assalt.
ASSALT A UN MAGATZMM
D'OLI. — Halaga; zo. — A les tres
de la tarda ha estat assaltat un magatzem del cenen de Cuarteles. Els
amianto Atan apederafde 3 0e
seres.
ATUR GENERAL A FIJENTERRABIA.— Irún, 20. Sala Salciat l'atur general en aquesta localitat i a Fuenterrabia, l'Ajuntament
de la qual ha din:ah per a protestar
contra el decret que autoritza el despata de paquete postals a Madrid
Ele inims estan noolt excitats, i hora
tesis que ocorrin pertorbacions.
Fine ara no s'ha alterat l'ordre.

ACCIDENT D'AUTO :: UN
MORT I QUATRE FERITS. —
Santiago de Galicia, 20. — A la carretera de Carrnarifias, 1 a conseMula de la ruptura dels frena, ha
bolcat un automòbil de lira, i ha
resultat mort el metge de Carbailo,
Elies Felinas, i quatre ferits.
El conductor ha estas detingut.
INTENT D'ATRACAMENT. —
Màlaga, 20. — Quatre individua han
intentat atracar Domingo López,
administrador de la companyia Ver.
Empnyant pistoles han sortit al pas
de l'aatomóbil en que anava l'administrador i li han ordenat que es
detingués.
La serenitat i valentia del xofer
Rafel González, que ha accelerat la
marea del vehicle, ha evitas el robatori.
L'administrador portava 15.000
pessetes per a pagar els jornals dels
obrera.
Davant la repetició dels atracamente, la població est à molt alarmada.
ELS AUTOBUSOS EN VAGA
A MALAGA. — Málaga, 20. — A
maja tarda s'han retiras els autobusos de viatgers per solidaritat amb
els taxistes.
El governador ha ordenat que es
restablís el servei, i han tornat •
~11:~~11~111"11.31113

Proves per a establir una
linia aèria entre Alemanya
i l'Amèrica del Sud
Sevilla, 20.— Aquesta nit surt des
de l'aer6drom de Tablada, cap a Las
Palmas, Vaa-i6 trimotor alemany que
realitzarà entre Sevilla i Canäries
assaigs de la Unía aeria per al transport que s'establin entre Alemanya
i América del Sud.
Si aquestes provee resulten favorables l'aparell quedará a Sevilla per
a fer regularment el trajecte de Sevilla a Canàries erillagant amb Varió que portará la correspondencia
de Marsella i Las Palmee.
Amb l'aparell que trobarà en el
trajecte el vapor "aVestfalia", trenaport que actuará permanentnaent al
centre de l'Atläntic i facilitará en
ruta l'aterratge dels avions.
El recorregut total será Berlín,
Marsella, Sevilla, Besibia i Macao,
des dora enllaçarà amb els avions
de la linia Cóndor que presten servei entre Rio Janeiro, Xile i alees
paises.
Els motosas tenen una potencia
de 1.575 cavalls, i la velocitat mitjana de l'avió será de 225 quitametres per hora.
Admeträ aquest dues tones de
anega. Ara tan sols transportan
correspondencia encara qUe mes endavant s'establirà el servei de viat
-gen.
En aquest viatge arribaran a Sevilla vuit persones, entre elles quatre tripulants.
Els restante realitzen el viatge de
practiques per a desistís organitear
els serveis.

Un jutge especial
a Bujalance
Bujalance, 20. — Ha arribat el magistrat de l'Audiencia Provincial, senyor Antoni Rueda, nomenat jutge espedal per a entendre ert el sumari
que s'instrueix amb motiu dels peosass fine, per tal de posar en clan
l'actuad?, de la guardia civil.
El jutge ha visitas els llocs co es
van desenrotIlar ele fets.

Sastre
UI Invite abano de top el

voseare embreo a consultar
ele aventatge• que eme.
xen ele Irme presa
qualltale
Ronda de Sant Pire, 54
Telèfon 143111

CONDII,MNA DEL TRIBUNAL
D'URGBNCIA.— Madrid, 20.—Davant del Tribunal d'Urgència ha conoparegut el jove socialista Felipe Gómez, acusas d'haver donat mort a im
estudiant dies passats davant el Teatre Alkazar.
Har estas jutjat pel defiere d'homicidi i tinença ¡Ilícita d'armes, i la Sala, considerant que té menys de divuit anys, Iba eondemnat a dos mesos d'arrear.
QUATRE FERITS GREUS A
SANTIAGO DE LA PUEBLA. —
Salamanca, an. — Diuen de Santiago
de la Puebla que un grup de cent
obrero parase -02a' dirigit a una finca
situada en aquest terme municipal, si
la qual treballaven cent obrers mes,
amb la pretenció que abandonessin
Ilure feines.
Eis treballadors l'han resistit a acatar l'ordre dels parats, i alta promogut una topada, anda diversos trets.
Han resultas quatre ferits gema Els
ferits ho loan este a cope de bastó
.
i de pedra.
La guardia civil de!Pertaratida de
Bracamonte ha acudit al lloc dele enecessos, i ha escorcollat els grups ¿'olacre, sense trobar armes, pera en un
trabes das reIloc proper bars es
veavers que semblaven recent dispaCorn sigui que els anime tetan molt
excites ha estat concentrada la t ar
civil.
-día
SUMAR' AMB MOTIU D'UNS
INCENDIS.— Pamplona, 20. — El
jutjat de Tafalla Eta començat a instruir el sumari amb motiu de cinc
incendia simultanis ocorreguts en
propietats particulars de Beira.
S'han practicat almea detencions,
i aha pognt comprovar que ele sinistres foren intencionats, puix que
en un dele edificis fon trobat un intesti de bon ple de matèries inflamables.
PER A L'ACLARIMENT D'UN
ROBATORI. — Pamplona, 20. —
Durant la nit passada &han practicat investigacions per arribar a Eaclariment del fet que denuncia el
Ilaurador Daniel Garrido, que resulta ferit de pronòstic reserve.
El ferit ha declaras que un individu que l'espiava des del portal de
la seva casa del carrer de Dormilería li dona repetis cops de culata
danta
i el deixà sestee sentits
i Ii prengué un saquet en el qual
guardava dores mil pessetes, producte de la recaptació del servei d'energia eléctrica.
CONDEMNAT PER LA PUBLICACIO D'UN ARTICLE. —
Zamora, 20. — Aquest mati s'ba
constituït el Tribunal d'Urgencia
per fallar la causa instruida contra Manuel Antón Martín, secretari de la Federació d'Obrera, per
la publicació d'un article considerat
injuries per al governador.
El processat ha estat condemnat
a dos n'esos i un dia d'arrest.
L'ha ' defensas el senyor Galerna
Als voltants de l'Audiencia s'han
congregat nombrosos elements
obrero. La torea de seguretat ha
hagut de mantenir Verdee.
DETINGUTS QUE SERAN
SOTMESOS AL TRIBUNAL
D'URGENCIA.— Bujalance, 20. —
Han sestil cap a Còrdova, on seran
sotmesos al Tribunal d'Urgencia,
14 extremistes processats per robatori d'armes, àdhuc dos dels que
intervingueren en l'assasainat del
pateó Gaspar Zurita, i l'extremista
Gabriel Mallado.
INCIDENT EN UNA REUNIÓ
DE VOCALS DELS JURATS
MIXTOS.—Famplona, ¿0.—Els ele.
menta socialistes han prontogut incidente i protestes ansb motiu de la
reunió de vocals deis Junta. Mixtos. Sisan retirat sense acceptar
la proposta del nomenament de
president i dos vire-presidenta
Entre els elegits figura el magistrat de l'Audiencia senyor Vacas.
La proposta será elevada al Ministeri del Treball per a la sena
resolució definitiva.
DISTURBIS D'ESTUDIANTS.
Saragossa, 20. — Grupa de noa
liats a la Federació Escotar Uni.
versiteria s'han dirigit a l'Escole
Normal de Meseta on predominen
cls elements de la F. U. E.
flan trencas els vidres 1 han Balaçat petardo.
S'han fet escapo}, abates Tm gagj.
*poiicia.
bis
el e .7

DISTURIlli A AMAGA. —
Abeja", ats —A Arma lea cornea'' em—heir
Sattienstein inquietud.
Obrera - neceesiMb, exornen
Eatigmeiit piren de
l pa, han orimitase una manifestació tunininiatia ea la qual figuraven dones per a
proteger de l'augment.
Els revoltosos han acorralat un
guärdia civil que san vist obligat a
dielairar a l'aire per evitar que fos
altredit.
Després han assaltat els carros
, 4bis -fepartidoli 'de -pa i sisan cm-fortat les mereaderies.
*Poma de la guardia civil i d'as- sala han dissolt eis grupa
.,,,...ASSASSINAT.—Santander, 20.—
'Al poble de Vereno, un grup que
_ cepitanejava Josep Manuel Revuelta,
ha escomès el president de la Junta
Veinal, Pere Vega, donant-li diverses punyalades per «lesiona politiques.
Ha descobert el cadàver el fill de
la víctima, de 16 anys, que anava
acompanyat d'un cosí seu.

LA VAGA A TENERIFE. —
Santa Cruz de Tenerife, ao. — Els
vaguistes salan reintegre al treball.
Hi ha vint detinguts.
Un grup de vaguistes ha Ilancat
pedrea a la carretera de la Laguna
a un autoatnnibus. Una pedra a to
un guärdia de seguretat, el qual-cat
ha disparat contra els agressors que
talan fet escipole.
SUICIDL — Santiago de Galicia,

Ola suicide el
metge Josep Gorizalez Manteca, el
qual patia de mastica.
ao. — A Villadebollo

Creia que anava a ésser objecte
aviat d'un atemptat personal amb
motiu deis Buceemos electores all!
descabdellats.
BARALLA A TRETS I PE.
DRADES.— Ciudad Real, 20. —Per
untos ressentiments salan barallat
dos bandola de vaina i s'han agredit
treta 1 pedrades.
Alguna ‚'hin armat desprée ¿'encopetes 1 han disparate sobre els

sena contramates. Han resulte tres
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DE WÄRCELONA
Al Teatre Novetats, durant
la representació de "El Caballito blanco", el palie
reacciona i protesta de la
lbef a que es fa als catalana
—
Ahir a la nit, una part important
del públie que assisti a la representació de l'opereta "La posada del
Caballito blanco", protestà iradament
contra la broma absurda i de mal
genere que els traductors de l'obra
fan a les costelles dels catalana.
La protesta, prevista des del dia
de l'estrena, podia haver-se evitat si
l'empresa del taetre, atenent les observacions que li feren els crítica
deis diaris catalans, hagués decidit
que el personatge que escarneix ridiculament els nostres comerciants
hagués desaparegut de l'obra per
convertir-se en un tipas qualsevol.
L'actor senyor Valle, que l'interpreta, ti prou gracia per haver-se sortit be de fer una caricatura indeterminada.
La reacció d'ahir halare advertit
als senyors Pérez, Gómez, o com se
diguin els traductors de "La posada
dei Caballito blanco" i als empresaris del teatre que no es poden
venir a cercar els diners al públic
de Catalunya tot ridiculitzant-lo.
I potser també haura servit perqué les nostres autoritats dictin ordres en el sentí? que la nostra
llengua mercas tots els respectes.
Musa l'hem hagut de vetare vexada en altres temps perquè encara
hàgim de tolerar-ho!

PILOTA BASCA
PRONTO NOVETATS
Arequistain-Unamuno, ~nena, es

contra
Izagnirre - Pasta, Matra 33

ferits greus.

UN INCENDI DESTRUEIX
UNA E,SCOLA.— Sòria, ao. — Un
violen? incendi al poble dels Villares ha destruit totalment resople
1 Ajuntament, edilicia de nava construcció, pagats oet Doble, que te tan
*oh 20 reina.

—Es detingut

Findividu que
matä un estudiant
a Saragossa

Saragossa, 20. — La policía, després de molt actives geations, ha
detingut els autors de l'aasusinat
de l'estudiant Manuel Baselgas.
Entre els detinguts figura Ferran
Sedó Rodríguez, pe:S paleta, que
gaudia de subsidi per accident de
treball. Es cuba.
Sembla que al seu pala estudie
ilgun temps per a enginyer
Sedó s'lla confessat autor de l'agreasió, i ha afegit que fea contra
Baselgas cinc o sis dispara, per a
la qual cosa llagué d'aixecar el segur de jarana, que s'havia tancat
després deis dos primera treta.
Ha afegit que després de l'atemptat Bina la pistola a un subjecte
que la hi havia donada abans.
També ha dit que l'esmentat subjecte es diu Manuel Ahorro.
Escorcollat el domicili d'aquest,
?han trobat armes i explosius.
El detingut ha manifestat que diverses municione que s'han trobat
al Jet: domicili Ii foren lliurades per
dos soldats.
La policia continua les seves recerques per a la detenció dels restants complicats.
Madrid, zo. — El sots-secretari
de la Governació ha confirmat de
matinada aquestes detencions.
Es diuen els delinqüents Ferran
Sedó, l'autor, i els cómplices, Felix
Romero, Josep Maria Andreu i Mariä Ahorro.

Les negociacions
amb el Valida
(Pe de la Primera página)

En canvi, Espanya es disposa a
abandonar les antigues regalies.
La posició que Espanya adopta davant el problema — segueix dient
"Luz"—is encara nebulosa. No se sap
quin sera l'esperit de la negociació
per la nostra part. Assistim a la clässica intriga personal de saber si l'Am.babcador ha d'ésser aquest o aquel!.
'- Problema is, sens dubte, molt important el del nomenament, però no té
compareció amb la importancia de la
doctrina que hem de defensar a Roma,
• en nom d'Espanya.
-"Ens alarma, repetim, la sospita que
anirem a Rema en condiciona disterioritat manifesta. Encara es temps
que aquesta sospita no es compleixi.
Al Govern toca decidir amb gran tacte-i ama la consciencia plena de la
•?o•-• wsponsabilitat. perquè una negociació
-'•:uszi la que s'es apunt d'obrir ens pot
teirelitrir a la- pan espiritual ansiada per
;...s..tdte, loen) pot esser també origen de
í ASE contradiccions que ens produirien
ratas desassossecs 1 -els mis greus pe• talla. I, sobretot, seri la pedra de toc
• internacional vertue el món s'assabenti
ale si a Espanya hi ha n no hi ha un

Magnifica actuació d'Araquistain,
que amb el seu entusiasme ten que el
saguer del seu bandol, que comeneä
molt deficient, s'assegurés, i així remuntar i guanyar un encontre que en
els primers punta tot tela preveure una
victòria dels blaus.
Izaguirre, regular, es desconcertà
Per la deficient actuació de Pasay.
El públic protesta un punt per creure que s'havia apuntas per al color contrari. Nosaltres, que coneixem el regiament, podem dir que el jutge, de
fallar com falla punt valid, solament
podía fer-ho per als vermells, ja que
la caiguda d'Araquistain fou produida Per creuer-lo Izaguirre en el moment que anava a tornar la bala, ; per
tan? privant-lo d'actuar. Ara, que jugada neutra creiem que hauria estat
la decisió mis encertada, puix que la
falta es produl completament involuntaris—Orosni.
BOXA
—

A L'IRIS PARE
Ahir al vespre, amb una nonabrota concurrencia, la qual gairebé
omplí la popular sala del carrer
de Valencia, tingué lloc l'anunciada
vetllada, que resulta en extrem interessant. El palie en sorti satisfet.

L'Alce* (73O00 quilos) i Rodolf

Dlaz (72'900 quilos), pesos mitjans,
csambateren en matx estellar, en
el qual fruírem d'un magnífic combat, tant per la seva duresa com
pel fort tren que portaren. Els dos
primers rounds resurtaren molt
igualats, amb II euger avantatge
d'Alcall; el tercer fou netament
d'aquest, que aconseguí un Ir. d.
de dos copa formidables que fcren
doblegar les carnes a Díaz; les altres represes foren de domini altern, menys la quarta, en la qual
Díaz fin retrocedir repetides vegades el sea contrincant, per la gran
recuperació que fisgué després del
k. d. sofert. Guanyà Alcalä per
punts, decisió encentada, si be restä
meras a aquesta victòria lis freqüent dels copa de cap.
Al semifone a vuit represes boxaren Gibons (abans Fabregat) i Terrer. El començament fou de mutu
estudi; la segona represa correspongué netament a Tercer, aixi rom
la quarta, cinquena i sisena, dutes
a un tren formidable, que decaigui
en algun moment; peró es veié que
Terrer sortia al darrer round amb
l'afany de vencer per k.• o., cosa
que no aconsegui, a part la resistencia de Gibons, pela trucs que
empra, els quals no ei privaren
d'ésser durament castigat en tot el
combat. Resta, per tant, guanyador
Temer per un marge mol? crescut
de punts.
A sis represes, abans del semitono, besaren Trinxer i Ibaftez, els
quals ens detectaren amb un gran
combat. Trinxer porta en tot momera la iniciativa, si bé lbairez, en
totes les represes, replicä amb molta duresa, p erò bastant embarullar, guanyÄ Trinxer, i fou molt
aplaudit.
Els altres combata donaren els
següents resultats.
Oliva i Esteve II tiren matx
nul a quatre represes.
Menino vence Ermengol a la
tercera represa per abandonament
d'aquest. Causi excellent imrresaió
la técnica acurada de Martillo i
seva repitiera en leo esquivez.

inst4tutlerice1a de Sant tsitire,jeitesenten ,de Catalttnya?
(Ve de ki primera Página)

—Si. Es evident que els terrati?lente catalana, que vean tota els
seus interessoS lesionats greument,
que van perdent els sesee drets
propietats, mantenen una franca
posició hostil a l'Estatut de Cate
lunya. Aquest estat d'änim, és clar,
havia de transcendir a l'Institut
Agrícola. Perú no s'ha pres cap
acord en aquest sentit. Se n'ha parlat, aixà sí, ea converses particulars i tots els propietaris coincideixen en un mateix punt: que si rautonomia de Catalunya, per la qual
tots han lluitat, no ha d'ésser sinó
una arma contra els agricultora,
mes hauria valgut que no llagues
estat aconseguida (sic). Jo, partícularment, sense ésser militant ni
simpatitzant a:1lb la Lliga, l'he votada en aquestes eleccions perque
procuro combatre , amb totes les
meres forces, l'Esquerra.
Calia, encara, consultar un altre
element, autenticament catalanista,
de llarga histbria de sacrificis patriòtics, que passa a formar part
de la noca Junta de linstitut, per
elecció dels seus consocis. Tampoc
podem dir el sea nom. Ens hem
de concretar, fent honor a la nostra prometença, a transcriure gairebé taquigràficament el que va
dir-nos:
—La principal causa de molestia
entre els agricultors catalans l'ha
produida la Lliga, retirant del Parlament catalä, per a posar-los en
candidatura pel de Madrid, els senyors Ventosa i Calvell, Trias de
Bes, Casabb i Vidal i Guardiola.
Procedint d'aquesta forma, els agricultora veuen allumada definitivament tota probabilitat de defensa
dels seus interessos al Parlament.
"La informaciO de "El Debate"
és absolutarnent tendenciosa. Mi ha
alguns propietaris que en el terreny
particular hauran parlat d'aproparse als agraris espanyols. Però Risa,
són, mames, opinions particulars,
mai oficials.
•
"No vull dir, peri,, que no hi
hagi el perill que un dia lo.000 agricultors catalans, acabada la paciencia, sen vagin a Madrid
l'ajuda deis agraris espanyols per
tal de fer desapareixer l'Estatut.
"De moment, el problema esta en
estat estacionari. Tot depin de com
s'enfoqui el problema dels grana
conreus. Si es repetia el que ara ha
passat amb el dels petits, si es creaven aquestes absurdes Comissions
arbitreis, addictes en absolut a l'Esguerra, ningú no pot preveure el
que passaria.
"No cal dir que, per part dels organismes agricoles directius, lii ha
tot el seny necessari per a contenir
la indignació dels agricultors i per
a imposar una perfecta concòrdia
a l'hora de solucionar els problemes.
Cal, dones, que l'Esquerra sen faci
càrrec i deixi la campanya d'expoliació sistemàtica.
Tenfem escrites aquestes note, i ja
donärem per enllestida la tasca, quan
l'atzar ens posa davant per dmant
d'un a I t re element caracteritzat de
l'Institut, Home obert, franc, de vella
prosapia liberal. Li hem explicat que
ens l'avíen' llançat a fer aquesta informació i Ii hem reporte, a grano
trets, les respostes recollides. Feta una
nova prometcucá de callar el nom del
nostre interlocutor, l'home ha parlat
així:
—Comprenc les reserves d'uns i altres... El fet que l'Institut Agrícola
Catalä de Sant Isidre sigui una entitat apolítica no vol dir que les seves
figures més destacades estiguin mancades d'allò que sen diu sentit Politic i que no en facin un ús no pas
sempre moderat... Hi ha, tanmateix,
maror... Ha pujat de to d'ençà del
diumenge passe, Dubto que la derrota
de la candidatura de la Lliga hagi
produit a la mateixa Lliga l'enrenou
que ha produit a l'Institut. Feu-vos-en
arree. El triomf de les dretei, com
ja havia anunciat la Lliga, hauria fet
de coixí a una campanya de dissolució
del nostre Parlament. Els terratinents
sospiraven per aquesta dissolució i l'elecció immediata d'un nou Parlament
la majoria del qual, com suposaven,
batiría estat tambe de la Lliga. Era
rúnica esperança que tenien amb mires als seus interessos... La desfeta
de la Lliga en les eleccions municipals ha esvait aquestes esperances.
j Qué té d'estrany el malhumor, el desig de posar-se al costat dels agraria
espanyols, el renegar de l'Estatut, si
a ma ve? La informació de "El Debate" tindrä, si velen, inexactituds,
perd que ha subid recollir l'ambient
que es respira al casal de la placa
del Pi. és evidentíssim...
.
• ••
Fins aci el resultat de les nostres
consultes. L'obra derrotista empresa per Lliga Catalana arran de la
seva derrota electoral ha repetcutit, com es ven, en una de les en-

titats q ue, a desgrat del g en apollticisme, ha estat, des de fa molla
anys, controlada Per homes d'aquel
partit 41i-a
Poseer fa °porta, en aquests moment; recordar a quel! Parailrafi,e"La Nacionalitat Catalana", de rat
de la Riba:
"Doscant2aitsaci6. " mitl owetne
~post,-ment",flraioB
autonondsme, particularismo Duden
amb l'asee atén, para no el eón.
Una Catalunya libre podria fuer
uniformista, centralitzadora, damacritica, absolutista, católica. Iliurepensadora, unitiria, federal, individualista, estetista, autonomista, imperialista, aense desear d'ésser catalana. Sbn problemas interiores, que es

resoles en la ConaciinCia i en la
voluntat del poble, com lima equivalente es resolen en l'anima da
l'home, tense que borne ni poble
no deixin d'ésser el metal: homo i
el mateix poble pel fet de travesear
aquests Mes diferente."

Miguel Utril l o
ha mori
(Ve de la primera

pagina)

Havia volgut ésser pintor, i per
això va estudiar un any a l'Escota
de San Fernando, de Madrid. És
possible que aquest anteceden? sigui ignorat de molts, perque ell
no el retreia mai. Volia ésser pintor i va lasen enginyer, i fent d'enginyer o amb motiu de la professió
va viure uns quants anys a Belgica
i a París en l'època que hi eren
En Cases, En Rossinyol i En
Zuloaga. Era el temps del "Chat
Noir" amb l'Arístides Bruant i de
la bohérnia de Montmartre amb el
Molí de la Galette, i de ToulouseLautrec; quan entre la boira fina
del Sena i l'atmosfera dels cabarets
parisencs es cuinava aquell modernisme que baria de trasbalsar la
plàcida somnolencia barcelonina.
De tornada a Catalunya, l'Utriintervingué en totes les manifestacions artistiques que es produiren a Barcelona sota l'egida del
modernisme. Exposicions, representacions teatrals, concerts, conferencies, publicacions d'alternada, festes dar, periodisme, illustracions
de llibres, facecies, en tot tenia
un paper de primer terme. La seva
vida tenia un punt de misteri que
feia mis picant la popularitat que
l'acompanyava.
Per aquel l temps fundà amb En
Cases la revista setmanal "Pel i
Ploma", que redactava ell sol, i on
parlava de tot. Durant les seves
llargues estades a París havia escrit
curiosea correspondencies per a "La
Vanguardia" i diaris helgues:
abans d'installar-se definitivament a
Barcelona havia fet d'enginyer a
Andalusia, i hacia viatjat pels Estats Units. A Nova York tingué un
teatret d'ombres xinesques per l'estil dels que colaren en boga a
Montmartre. Viatjä per Alernanya,
Bulgaria, Italia, els Balcans, Grecia, Anglaterra i el Marroc, i coneixia la Península lberica d'un
cap a l'altre, i en sabia totes les
valors i els problemes arqueológica.
La generació jove del fi de segle
trobä un auxiliar fraternal en l'Utrillo, que es feia un plaer i un orgull
de posar socialment en valor. Noseil, Manolo, Sunyer, Pijoan, Ors,
Torres Garcia, Marquina, Picasso
i tants d'altres foren flanquejats
o pilotats per nitrato en les primeres sortides als estadis de la
publicitat i de l'èxit. En canvi ell
sempre donava la impressió que es
diluia, que es feia fonedís; en molts
mornents dines que era com un
arreglador duna pintoresca processó inteHectual i artística que
anava amunt i avall del curs, i que
de sobte s'eclipsava pel goig de
fer-se enyorar.
Amb ell desapareix una de les
figures triés originals del món intellectual i artístic barceloní, que dintre de la confusa enea de les seves
activitats treballa constantment per
l'afranquiment espiritual de Catalunya. L'Utrillo ha estat de tot, i ho
ha fet tot: enginyer, escriptor, artista, arqueòleg, organitzador i animador de moltes iniciatives; aquesta dispersió, aquesta multiplicitat,
priva de destacar-lo en cap sector
concret. L'Utrillo havia fet tot
e ia ól el seu talent, que no li fallava
en res, necessitava aquest ~oh
perpctu per a manifestar-se. Aquest
és el tret mis singular d'aquest
barceloní que mor als setanta-tres
anys, que ha donat el millor del
seu cor a l'amistat i als ideals de
Citalunya.
CARLES CAPDEVILA

la E 1 D if:

TARRAGONA ,

"cielo"; non public4

Reemid de Municipio Acord electoral :: Bohici6 del confliete do palotes :: Eh de la Lliga fan el bot
Noves diverges
Tarragona, 20 (Per telefon).— Al
saló de sessions de l'Ajuntament es
reuniran demä les delegacions de
tots els Ajuntaments del partit
icial i a mes les d'Altafulla, Creixell, La Nou de Gaiä, Pobla de

tima :: La Mello Noves Avenes
Lleida, 20. (Per telèfon). — Tal
corn anunciävem, avui ha ver& "Camina", aova' publicació rifan !leidatan.. Esti Presentada a tot luxe 1 ingenia un idear interessantissina, dividit en secciona, que tracta els diversos aspectes de la vida catalana.
No hi ha dubte que *peste és la publicació que mancera a Lleida, puix
Que te cl seu to i tara quedar be a
tot erren.
— L'emissora local organitza un dele de conferencies culturals, la primera de les quals, sobre el de senrot
-lamen?
de l'esqu í , es en.o avui.
— Quan sorda de l'escola, la nena
Hermínia Mador ha estat atropellada
per una cavalleria. Ha resultat amb la
fractura de la cama esquerra.
— Després dediverses recerques, la
policia ha detingut Josep Viv6 i Gonzälez, com a presumpte autor de la
collocació d'un petard que esclati el
passat diumenge -a la porta d'una església d'aquesta ciutat.
— El jutjat interessa la presentació
davant seu de Madi Mena Pérez i
Ramon Alberich, que van residir algun
temps en aquesta capital.
— C0111 a presumpte autor del furt
de diversos quintara de patates, fet
ocorregut no fa gaire a Lladurs, ha
estat detingut el sei de Solsona Enric Auger i Soler.
— La secció d'Obres Públiques de
la Comissaria de la Generalitat ha
acabat la liquidació de les obres de
construcció d'un pont de formigó armat sobre el riu Llobregós. —

GIRONA
Jugadora granadins

L'Habilitació

del Magisteri
Subvenció a l'Ajuntament de Sant Hilad :: Vaga
a Portbou Incendi Väria
Girona, 20 (Per telefon).—Aquesta nit han arribat els jugadors del
Recreativo, de Granada, que deniä
jugaran contra l'equip del Girona, a
l'Estadi de Vista Alegre, en partit
de Campionat de Lliga.
— Al mercat d'avui han entrat
380 caps de bestiar boví, i s'han recaptat en concepte d'arbitris municipals loo pessetes.

— Demä, diumenge, és el dia
assenyalat per a la presentació dels
plecs tancats de condiciona per part
de tots aquella mestres particulars
que aspirin a exercir
del Magisteri Oficial, d'aquest partit judicial. L'esmentada presentacid haurä de fer-se d'onze a dotze
del matí al Grup Escolar installat a
l'avinguda de Jaume I, d'aquesta
ciutat.
— Ha estat concedida per l'Estat una subvenció de 72.000 pessetes a l'Ajuntament de Sant Hilari

Sacalm per a la construcció d'un
Grup escolar amb tres seccions per
a nens i tres per a nenes.
— El Casino de Girona ha ajornat la junta general que baria de
tenir demä, diumenge, fins al dia 28.

— Avu; s'ha declarat en vaga,
per un termini de 48 hores, els dependents i mossos de la Duana de
Portbou, com a yrotesta per la solució donada pel ministre a lissurnpte del despatx de paquets postals. Per solidaritat amb els vaguistes, s'han sumat a la vaga els altres
oficia, i ha tancat el comerç. La
vaga es desenrotlla pacificament.
— A conseqüència d'havv-se incendiat una garrafa d'alcohol, anit
es declara un incendi al magatzem
de 'nobles que el senyor Enric
Adroher posseeix al carrer del Progres. El foc adquirí gran increment,
pena pagué ésser sufocat aviat, grades a la intervenció dels bombers.
Les pirdues són importants.
— En els trens d'aquesta tarda
han sortit per a ilusa respectives
residencies els soldats pertanyents
a la segona lleva de to32, que han
estat llicenciats i que han prestat
llur servei als cossos d'aquesta guarnició. — C.

TOSSA DE MAR
Diverges
La Biblioteca circulant de l'Escola de nens, en el darrer trimestre
passat, fin 733 préstecs a 74 lec -

tors, i foren 303 els llibres llegits
dels 870 que té en cataleg
— Ha estat proposat per a una
placa de Barcelona el meStre
questa vila senyor Blade. L'enhorabona.
— Malgrat gaudir d'uns dies assolellats, durant les nits registren
teMperatureS minines d'un grau i
dos sota zero. — C.

LA BISBAL
Homenatge ala
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Perfumarla La Florida, II. A.
Magatzuma Laye.«
I principals Perfumeries.

cometiera actuals

i elegits
Bisbal, ha organitzat unes grans
festes en honor deis actuala consellers i dels consellers electes, per
a avui, diumenge, dia 21. Entre altindran lloc audicions de
sardanes, vermut d'honor, i una representació teatral. Les testes acabaran amb un Iluit ball de nit. Per
estat contractada
a ag . , - t s › ci ns
• a•el- •
•
'ea de Vidrereta
la
tres artes

Perfumarla %ala, 5. A.
Devetate Borras (Carme.

111111131~1111111,711111111.11.1111

Pi i Margell, de La

Montornes, Piera , Salomé., Torredembarra i Estella.
Faná ús de la paraula el senyor
Pere Comes i l'alcalde de Tarragona
senyor Lloret.
— Diuen de Ginesta que per a les
eleccions que hauran de celebrar-se
demi, han arribat a un acord tots
els partits republicans, havent acordat anar al copo. L'esmentat acord
ha estat pres a base de l'oferiment
de la construcció d'unes noves escoles.
— En rebre aquest rnigdia els periodistes el comissari d'ordre públic;
senyor Hervás, ha manifestat als informadors que s'havien firmat les
bases entre patrona i obrers paletea,
i s'ha donat per acabada la vaga.
El treball sen ä repri3s dilluns vinent.
Ha afegit que calia agrair reficac collaboraci6 que per a soluci'onar el conflicte havia trobat en el
delegat (lel Treball, senyor Vilafranca, alcalde de Tarragona senyor
Moret i el senyor Bae, president
de la Cambra de la Propictat.
Taché ha dtt el comissari d'Ordre public, que shavia vist obligat
a denunciar al fiscal el setmanari
titulat "La Veu de Tarragona", per
creure que, amb da seus articles
tracia de coaccionar les autoritats,

les quals— ha afegit — no necessiten estimuls de ningú per a complir
amb el seu deure.
— Denla celebrara Junta general
el Club Nàutic de Tarragona, per tal
de procedir a la renovació reglamentaria de la seva Junta directiva.
— Denla, a les dotze, en el tren

tramvia núm 2.3o6, sortiran per la
!Mía de Reus-afailrid, els llicenciats
del regiment d'Infanteria núm. 18.
— Moviment del port. Vaixells entrats: "Les 3 Maries", de Volencia;
"Inocencio Eigaredo", de Barcelona; "Cabo Carvoeiro", de Palma.
Sortits: "Orión", cap a Valencia;
"Les 3 Maries", cap a Marsella;
"Ciutat de Tarragona". cap a Séte;
"Cabo Carvoeiro", cap a Barcelona.— C.

MANRESA
Eleccions a Sampedor, Talamanca i
Sant Mateu de Bages :: "El Pla de
Bages" Felicitació de l'Ajuntament
al nou cornissari d'Ordre Públic
Varia
Manresa, 20. (Per telefona — Demä,
als seins nobles de Sampedor, Talamanca i Sant Maten de Bages tindran lloc les eleccions que es van halen de suspendre, per haver-se trencat
les metes. A Sant Mateo, els änims
estan molt excites i hom tem una
reproducció de l'esdevingut el diumenge passat.
— El cilicio dilluns reapareixerä
rargan de la Lliga "El Pía de Bages",
la relacció del qual, com es recordará,
el pasat dilluns fou objecte d'una

IdATARO
Accident del/ treball :: Clausura A
cure :: Nov, Junta

Mataró, 20 (Per telefdr0. — A la
fabrica de serrar faltes dels senyors
Jané i Ruiz ha caigut una pila de
taulons damunt de Roc Pérez Ruar,
domiciliat al carrer de Catalunya, 32,
»egon pis. Ha estat portat a la clínica deaeL'Alianea Mataronina", on
estat assistit pel doctor Esteban, que
Ii ha apreciat una extensa ferida a 1,,
Cama esquerra, de pronòstic reservat
Una regada assistit ha estat portat ai
seu domicili.
— El proper dimarts, dia 23, a les
deu de la nit, tindrä lloc al local de
la societat Iris lacte de la claustro
de curs de l'ensenyament de catalä
que amb tant d'éxit ha organitzat la
Delegació de l'Associació Protectora
de l'Ensenyança Catalana. Prendran
part en aquest ante el diputat al Par.
lament de Catalunya i president de
la Comissió de Fomem de l'A. P. i
l'honorable Pomposa Fabra, presiden;
del Patronat de la Universitat anta
noma de Barcelona.
— La Cambra Oficial de la Propietat Urbana ha celebrat reunió per
elegir nava Junta. havent quedat
aquesta constituida de la següent
nera: Junta de govern : president,
Joaquim (Dandi; vice-president primer, Joan Vila; vice-president segon.
Ramon Cardona; tresorer, Joan .C13•
vell; comptador, Jaurne Camps;
T
culs, Ennic Amnom
mi, JoaniR pieza: i'BeT:
mis Bixet.
Fiter, Manuel Cucurull, Francesc ara.
jor i Francesc Bertran; secretari,
fel Passant.—C.

TORTOSA
Projecte d'urbanització
Novel directives

Futbol
Vària

Tortosa, 20 (Per teléfon).—Ha quedat exposada a la seccia de Foment
de l'Ajuntament, durant quinze dies,
el projecte d'urbanització dels arras de Santa Ama i Major de Sant
Jaume, perquè el públic pugui fer les
reclamacions que cregui pertinents.
— Denté, al camp del Raval, tindri
lloc el primer partit de Campionat pr)vincial de Futbol sntre l'Atlètic de
Mira i el Dertusa F. C.
— Al saló d'actes de l'Ajuntanint
tindra lloc el dia 29 el sorteig
lloc de venda número 66 del mercat
públic, que es troba vacant. Presidirà
el sorteig el regidor senyor Hueto.
— El president de l'Associació de
la Premsa, senyor Mestre, ha trames
un telegrama a l'Associació de la
Premsa de Manresa, a nom de remita? que presideix, protestant de las.
salt als diaris — Patria e •i "Pía de lbges".
Per tal de complir amb els seus
tatuts, celebraran Junta general o r,Enäria, dema, dia st, l'Ateneu de Tor.
tosa, Centre Radical Socialista
grupació Mutual Tortosina. En la c.2lebrada Per la Germandat de Xofers
sorti elegit president el senyor Jesui
Martf j secretari el senyor lose
Muntaner. En la de la Coral Tortosina
surtí elegit president el senyor Rama
Angelats, i secretari el senyor Ramm
Giner.
— Ha sortit cap a Tarragona riicalde senyor Josep Benet —C.

agresió.
— Aquesta nit, a l'estatge d'Esquer-

ra Republicana, tindrä Iloc un ball organitzat per les Joventuts crEsquerra. Aquest ball s'havia de celebrar uns
dies abans de la iflor? del President
),laca, però calgué suspendre'l per
aquel' psdevernment.
— Altir va tenir lloc la sessió de
l'Ajuntament, que fou brevíssima, per
tal de proposar felicitar corporativament el Sr. Tomas Ramos, pel nomenament de Comissari General d'Ordre
Públic. El Sr, Costa i Perramon es
va afegir al prec de la presidencia,
bo i playent-se d'aquest nomenament,
puix que els priva d'un bon campan>.
a la Comissió de Cultura — C.

SANT JOAN DESPI
Un funcionari públic que desitja
aser castigat
Tota la població contenta /non
desiavorablement l'actitud incivil
d'un cmpleat dc Correus de
l'estafeta corresponent a aquesta demacació, que pertany a Sant Feliu
de Llobregat. El passat dia 13, un
individu es presenta a la susdita oficina a cobrar un gir i l'empleat protesta grollerament nie no l'hagués saludat. Insulta eis catalans i adhuc
arribi a desafiar pinxescament
que no l'havia saluda:.
No cal dir com aquesta cünducta
ha molesta? els seins de Sant Joan
Despí, sobretot perque el comportament de l'empleat és una reincidencia, ja que sembla que té per
costum tractar el núbil( d'aquesta
manera.

DIABETICS
Podeu guarir de la vosdeleiten, per greu que
sigui, en quina.) dies, pel
tractament "TIM11.10". Potra

un deis diversos
rasos que han guarit en
¡lotee dies. i atines' es: Fidel
Padilla, Ricard, 23, pral., 3.'
Aquest producto es preparat al Laboratori del
Or.J. Viladot Cardona. Consell de Cent, 303, Barcelona.
atoo citar

LA GRANADA
DEL PENEDES
Inauguració d'un Grup Escolar
El trienal de les Esquerres en
aquest noble ha estat esclatant. La
candidatura del Sindicat Cooperatiu ha obtingut 303 vota. per 78 la
candidatura de dretcs.
— El proper dia 28. a les tres de
la tarda tindrä lloc la inauguració
de les noves escotes. L'acte tindri
una gran solemnitat i l'alcalde, senyor Jaume Greu, ha fet pública
una crida de la qual reproduirn 13
part que segueix.:
"Hem assenyalat el vinent dia
tres dies abans de deixar els nostres
càrrecs de regidors, per a procedir a
la inauguració de les Escoles que
hem bastit perquè els infanta de La
Granada aprenguin les primeres
tres amb la dignitat i el confort que
els pertoca. Fou propósit ferm a%tuest primer Ajuntanictit de la Re.
publica no sortir-ne sense hacer portat a cap aquesta millora que tants
anys feia era l'anhel de tot el poble.
Ens cap avui la inmensa satisfaccia
— en abandonar els nostres càrrecs
per imperi de la Llei — d'oferir-vo sles bo i acabades com a oro y a palesa
del que pot una voluntat ferina clan
aquesta es posa al servei d'uns ideals
nobles i enlairats."
Aquestes Escotes portaran el nom
glorias del primer President de la
Generalitat do Catalunya, l'Honorable Francesc Macia. A la inaugur a cid assistiran, ultra totes les autoritats locals, l'Honorable President de
la Generalitat senyor Lluís Caer
panys. junt amb altres personalitats
polítiques i culturals de la nostra
terca, que han estat invitades.

ADVERTIMENT
Advertim a les Persones a les
quilla interesal la publ:caci6
mediata de lea notes que ens ensilen que ele originals han de dirigir-se tots a ls Redacció. Corta
Catalanes, sag, r.er pis. abans
de Ice nou del vespre. Eh que
en, arribin mis tard d'aquesta
hora o vagin adreçat. • la
imprenta del Mari: Barbad, 14

pre
Els nazis prohibeixen 1.
paganda de restauria6
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SUVICH A VIENA

Itàlia vol tancar el camí d'Austria
als hitlerians

De Veme i Herriot
redacten -una acta
de conciliació

¿Hl ha hagut converses directes entre
Austria i Alemanya?

L'agressió al director de

Si lo informació que arriba de Londres es exacta, sembla que a Viena es
vulgui seguir una 'tau, directizu que
era tantnateis la que s'havia de seguir
des del principi i que consistcix a portar la qiiestid de la independència
d'Austria a la S. de N.
Els jets d'aquests tentps sem
greus, com les declararions del princep Alberti d'haver entras en relaciono
amb els nazis Per ordres donades dei
princep Starkemberg i no consenten
un excessiu optimisme. De tota nianera, la :inducid poi minorar a canseqdència les converses tingudes entre Suvich i Dollfuss, a les quals tan:be ha participas un membrc del gavera

hongarès.
La referinera-midentment de procedencia oiicial-sobre les declaracions
de Suvieh concernents a la decidida
acritud italiana cmara el nazinne i en
Pro de la independencia austriaca, té
una gran importancia jEs que hitlerians i feixistes ja sic s'ensoten?
Les divergincies entre Barna i Berlin es Poden fer extensives a altres

pnatts, j ofri augnsentaria
alemany con a conseqiiincia de l'esbofarrada politica nacional-socialista.
Viena, 20.-El secretari d'Estat

italiä senyor Suvich ha visitat particularment diverses personalitats de
la política i de l'economía i invitat
pel Govern ha presenciat diversos
exercicis de l'Escola d'equitació espanyola.
Al migdia ha celebrat una nova
conferencia amb el canciller Donluís.
Malgrat del secret guardas sobre
l'abast exacte de les conferencies celebrades pel senyor Suvich, se sap
que aquest b aexpressat categòricament el desig d'Itàlia de tentar als

«La Liberté»

hitlerians el cerní d'Austria, aiad com
d'estrènyer les relacions econòmiques austro-italianes.
Per altra banda, Itàlia sernbla
disposada a ajudar econòmicament
a Austria i aprova per complet la
conducta diplomàtica d'aquest país.
Surich ha manifestat avui als representants de la premsa de Viena,
que Austria ha de complir una missió secular, qce emana de la seva
pròpia tradkció i de la seca posició
geográfica, i que perquè pugui complir aquesta missió en interes general, cal que tingui una cida independent i tranquilla.
Per ara, Austria 1 Mongol.' encara no han arribat a un acord
Budapest, 20. - El ministre hongarès d'Hisenda, de tornada de Ginebra,
s'ha detingut a Viena, on seguirá, seg ons es diu, com a observador les converses del senyor Suvich.
Als cercles econòmics es crea que
P ul que fa a les negociacions comercials entre Hongria i Alemanya, que
continuen amb gran secret, s'han prosentat difcultats en el que es refereix
a la fixació de preus i a l'exportació
dels productes agricoles hongaresos.
Converses Mientes?
Londres, 20. - Als circols nolitics
circula insistentment el rumor segons
el qual el minstre d'Austria a Berlín, senyor Taushitz, estigué al ministeri d'Afers Estrangers conversant
amb 1. 00 Neurat, soHicitant d'Alemanya una declaració formal del reconeixement de la independencia d'Austria i la seguretat que no es barrejarà
en els assumptes interiors del país.
En cas de no obtenir satisfacció
Austria recorrerle en queixa a la Societat de Nacions.

L'activitat nazi als
Estats Units

Diverses noticies

El traspàs d'or als Sanes

Buenos Aires, 20.- Pel President de la República ha estat

internacionals
Washington, 20.-El Comité,
de la Cambra de Representante,
que havia estat encarregat de
realitzar una enquesta sobre les
activitats deis nazis als Estats
Units, ha presentat a la Carnbra el seu informe en el qual
diu especialment que els
propagandistes alemanys traeten d'excitar l'opinió d'Alema/ea contra Frenen.
S'afegeix en l'esmentat informe que es evident que el
Govern alemany té la intenció
de prosseguir d'una manera indefinida aquesta campanya de
propaganda.
La Cambra de Representante
ha rebutjat una esmena en la
qual es demanava que fos prohibit el traspäs de l'or necionalitzat als Ronce internacionals.
El Tribunal Federal ha decidit que el senyor Joseph Harriman, banquer de Nova York,
molt conegut, que bou detingut
el dia id de mere darrer, es
troba en condicione d'ésser jutjat, pel delicle d'irregularitats
comeses en el maneig deis cabale de la Harriman National
Bank sud Trust Co.
El senyor Harriman ha traetat ja tres vegades de suicidarse, pel goal rnotiu es troba en
una clínica, sotmès a una rigorosa vigiläncia.

Intercanvi militar
entre Polònia i Estimia
Var ' via, 20. - El cal, d'Estat Mej or d'Estónia, general Toerwand, arri-

bara a la capital de Polonia el 5 de
febrer, invitat pel cap d'Estat mejor
entones. La seca estada ad durarà
quatre dies.

d'Argentina

de la Iliura esterlina.
El Govern ha aprovat el pla

d'obres públiques que han de
realitzar-se enguany i per a les
quals seca esmerçada la quantitat de 1-10.489.379 pesos. Per
al pagament, de jornals es destinen 66 milions; per a l'adquisició de materials del país,
iiiilions; per a transporte,
, 10 milione, i la resta a renovament de material per als ferrocarrils de l'Estat.
En virtut d'una resolució que
acaba d'ésser adoptada per la
Direcció de Correus, ha quedat
reprès el servei de girs amb
l'estranger.
Continua deixant sentir els
seus efectes Pollada de calor.
Durant la tarda d'avui, a les
dues, el termärnetre marcava en
aquesta capital 383 grane, amb
tendencia a pujar encara més.

(Ve de la Primera payinci)

Berlín, 20. - El ministre de tiende Estrangers, von Neurath, rebi
zhir a la tarda Eambaixador franca
H. Poncet, el qual Ii Mira la contesta-memnrindum a les proposicions del canceller Hitler sobre el
desarmament, formulades el primer
de gener.
La contestarle) consta de catorze
fulls a máquina, i és concebuda en
tons de conciliació. En ella s'expres.
tua comprensi6 i continnacie, a fons,
de les converses comeneades
resposta alernanya no alfudeix
per a res la rifiestiö de la zona desmilitaritzada del Rin, ni ele &mieles aa i 43 del Tractat de Vera-

neo.:

deis senyors De Monzie 1 Henriot han redactat una acta
final, acceptada per ambdues
parta, en la qual es diu especialment que les manifestacions
beles pel senyor Henriot no
corresponen a la materialitat
dels fets, per)) que no pot posar-se en dubte la seca bona
fe, tenint en tompte les fonts
d'informació en qué s'havia ins-

pirat.
- Ahir, a darrera hora, es
produl un regular escändol als
passadissos de la Cambra, en
ocasiö que el diputat per La
Martinica senyor Leí/resaliere
bufetejà el senyor Desire Ferry,
diputat i director de "La Liberté.", que el dia anterior anima
l'agressor.
El senyor Ferry replicä a l'agressió a cope de puny i ha encarregat als seus arnies que
exigeixin a l'agressor una repanació per les armes.
- Aquesta tarda, unes trescentes persones han intentat
desfilar en manifestació pele
grans bulevards, llançant crits
sediciosos.
Els manifestante han estat
dispersats per la policia, que ha

Amb la discussió sobre El Chaco, queda clausurada la reunió del Consell
La solució pel plebiscii del Sarre
ha Mal la que lògicament lumia ¿'élser. Noten& com lo comissió encorvegoda d'establir la modalitat és com.
posta de les persanalitais qua detten
inspirar P12d.a confiança a les mrt.i
interessades en la qiiestió.
Cal rentaren r caos s'haddra d'assegurar la 'libertas del vol i assegurar la
població contra les violències NadS,
coso que por porra rijas i tot una
eventual empeció militar i internacional.

practicat den detencions.

- A la Cambra ha començat
la discussió del projecte de llei
relatiu a la protecció de l'estalvi.
Tresnal d'Aymard I Darlas
Baiona. 20. - Els senyors
Avmard i Darius han estat

traslladats a la presó de Pau,
on hauran de comparèixer da-

vant la Comissió d'acusacions
del Tribunal de cassació que ha
de decidir en la demanda de Ili-

bertat provisional feta per Ilurs
defensors.

El nou

Govern

cubà

Secretari de l'Executiu, Emeterio
Santo Venia, nacionalista; Estat, Cosme de la Corriente; Justicia, Roberto
Méndez Peñarte, nacionalista; Agricultura, Carlos Riendo; Salut, Santiago Verdeja, menocalista; Hisenda,
Joaquín Martínez, de l'A E C; Treball, Alfredo Botet, de l'A B C; Interior, Guerra i Marina, Félix Granados; Instrucció Pública, Luis Baraldt, de l'A B C; Comunicacions, Gabriel Nanda, i Obres Públiques,
Eduardo Chibar,
Els observadors aprecien que aquest
Govern este constituït en la sena mejor par( pels elements dr1 govern CmvedesEntre les persones que freqüenten el
Palau presidencial ` ha circulat el rumor que l'ex-president de Cuba Senyor Céspedes seria nomenat ambaixador del dit país a Madrid.
També es diu que el Govern es proposa ordenar que siguin posats en llibertat tots els detinguts polítics que
hi hasi en l'actualitat a tot el territori de la illa.
El senyor De la Corriente ha signat un decret nomenant el senyor Manuel Märquez Sterling ambaixador
als Estats Units.
El senyor Sterling ocuparä el sea
llar alai que el govern deis Essats
lJnits reconegui el govern del senyor
Mendieta.

Insull anirä a Turquia
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Atunes, zu. - El Cantil d'Estat
ha desestimat en última instància la
protesta contra l'expulsió del NI, decretada contra l'Olerla Irisen. el gol,
COM se tap, esta,,,rezlamat pels Estas).
Units.
Insull sortirà de Grecia els primen
dies de la tetraana entrara gel direccié a Tntemia, Puix que actualment
no exiateix conveni d'extradicció en.
tre Tunal. i ei, E. uU.

Comité del Sane designats aquesta Larda, Srs. Alpist, Madariaga 1 Cantina.
Aquest Comité tornará a reunir-se
Entre de ig dies, per tal d'examinar el
projecte d'informe redactas pel senyor
Knox, president de la Comissió de
Govern del Sarre.
La qüestió del Chaco ::
Ginebra, 20. - Després d'acabat el
debat sobre la qüestió del Sarrc. el
Consell de la Societat de les Nacions ha examinat l'informe de la Comissió dels Tres, que s'ocupa del confilete del Chaco.
A proposta del ponent, Sr. Castillo
Näjera, el Consell ha decidit del-llenar
al Comité de la Societat de les Nacions, actualment al Chaco, que reprengui les seves gestions prop de les
parts en litigi i que estudii el problema i les seres possibilitats darrant
jament
Els representants del 2araguai i
Bolívia han exposat els punts de vista
de llurs Gnverns respectius.
Seguidament s'ha aixecat la sessió.
Ha quedat acabada l'actual tenni;) del
Consull de la Societat de les Nacions.
El tràfic de l'opi
Ginebra, 20. - En obru-su aquesta
tarda la Ee$Sió celebrada pe! Corsell
de la Societat de les Naciuns, han estat examinats els treballs teeinzats per
la Comissió consultiva riel träfic de
l'opi.
El ponent de la dits Comissió ha
analitzat els treballs d'aquesta Comíasió i ha posat de manifest l'activitat
desplegada per la Societat de les Nacions en la seca Iluita contra l'üs d'estupeiacnts, la qual Iluita es va intensificant cada regada mes, amb resultats
tangibles.
Reunió de membrea de
la °orilla/06 del Desarmament
Ginebra, 20. - Avui s'han reunit
novament els senyors Henderson, PoIbis i Benes, president, vice-president
i Ponent, respectivament, de la Comissió del Desarmament, per tractar de
fixar la data en que hauran de reprendre's els treballs de la dita Conferencia.
Els reunits han acordat incitar els
Governs interessats a que comuniquin
abans del lo de febrer vinent l'estat
de les conversacions en curs amb lobjede que en la reunió del 13 del matea mes pugui fixar-se la data de convocatória de la mesa de la Conferencia.
aladarlaga, a Paría
Ginebra, 2n. - El delegat d'Eseaaya, senyor Madariaga, ha sortit avui
cap a París.

Ginebra, zo. - El Consell de la Societat de les Nacions ha celebrat
aquesta tarda la seva darrera reunió,
la qual ha comeneat a dos quarts de
cinc, sota la presidencia del ministre
polones de Negocis Estrangers, senyor
Beck.
En la seva qualitat de ponent sobre
la (atestó de les minories, el representant d'Espanya, Sr. López Olivan,
ha presentas un informe relaciona: erina
la petició formulada per les minories
alemanyes d'Alta Silesia, a propòsit de
les mesures adoptades per les autoritats poloneses contra dos periódics minoraaris.
A continuad); s'ha enrocas un informe presentar pel Sr. Juli Casares, sobre els treballs del Comitè de
l'opi i altres drogues.
proposta del delegat italid, baró
Aloisi, el Consell de la Societat de
Nacions ha acordat nomenar un Coimite que estará compost pels senyors
Aloisi, Madariaga i Camilo (Argentina) perquè elabori un informe sobre
els problernes que plantegen les modalitats del plebiscit que caldrà desenmillar al territori del Sarre.
El Consell ha aprovat després un
informe del referit delegat italiä en
el qual s'afirma la voluntat d'assegurar la llibertat, el secret i la sinceritat
dels vots en la consulta popular que
I any que ve se celebrará al Sarre,
i s'ha invitat el Comitè abans esmentat a estudiar les mesures que podrien
adoptar-se amb l'objecte d'assegurar la
regularitat de les operacions de la rotuló i posar a les poblacions l'aixopluc de pressions o amenaces, assegurant, ensems, l'ordre al Sarre durant
el període del plebiscit.
Els senyors Paul-Boncour, Edea i
Benes, en nom de Ilurs respectius Govenus, slan adherit a la proposició, i
s'han felicitat per les persones que
havien estat designades per formar
part del Comité.
Espanya, dones, exercirä, amb Italia i l'Argentina,. un paper de primer pla en una de les mes importants
qüestions de la política actual.
Acabada la reunió celebrada avui pel
Consell, Osan reunit els membres del

aprovat un projecte en el qual
es preveu la creació d'una Márquez Sterling ambaixaarda de transporte aeris, entre
dor als E. u.
aquesta capital i Córdoba.
Lía esdevemntents que kan migar
La Direcció General d'Aeronàutica tindrà cura de tot allò llar aquests dies a Cuba han posa l
que té relació amb aquest nou quasi a segona fila, degut o qui antes
servei, en el qual Domes podrä qüestions tne.s importants han retinpublica.
emprar-se material procedent gut
S'ha formas un nou Gavera, desde la fàbrica d'avions de Cór;tris d'un periode dagitació, del qual
doba.
El Senat de Mendoza ha apro- formen pare membres de l'organització
vat un projecte de hei pel qual A B C, que zu provocar la caiguda
es destina la quantitat de cent de la dictadura de Machado i que fou
mil pesos als treballs de repa- posada a Part.
Apesta participació de t'arponeració dels danys causats per les
sació tetes feria hauria de constituir
recents inundacions.
Una part d'aquesta quantitat una garantir, per a la seto estabilitraserä destinada a socórrer els cid. Es d'esperar que sigui així, i que
Cuba pugui trabar la normatitat.
darnnificats.
Pel Ministeri d'Hisenda ha
L'Havana, o. - En el nou Coceen
estat dictada una disposició, l'organització revolucionaria A 5 C
d'acord amb la qual, les opera- ha acceptat tres llocs. El nou miniscions de compra de lletres den- teri ha quedas formas de la manera
vedes de negocis d'exportació
es taran d'ara endavant a base següent:

E( govern alemany...

so el desig que s'intensifiqui la in&

Paris, 20. - Els testimonie

tyladariaga formará part de la
comissió„ que elaborará les
modafitats pel plebiscit
del Sarre

monárquica
Un detingut acusat d'alta tralcide
ao. - A Bonn iba cono- m. Jota 011owiee
titult un grup local de l'anomenat
moviment pro- Kaiser, afirmant ea
els sena mandatos 1 propagandas
que el restabliment de la monarquia
era la darrera finalitat de Hitler, i
que la fundació del moviment
tara amb l'aprovació de la preafeetara del partit nacional- socialista.
El conseller d'Estat, Sr. Grobe,
ha manifestat que la propaganda de
semblante falsedats era intolerable.
EI Fuehrer mai no ha declarat que
que volia restablir la monarquia.
Recorda , que el discurs-programa
del canceller del 23 de IitirS al
Reichstag, on digné que la (j'emitió

Els tres búlgars de l'incen-

de Portugal

di del Reichstag estan bé
de salut i continuen a la

co-sindicalisfa

El dia d'ahir tou

tranquil
Lisboa, 20. - La jornada
d'ahir fou tranquilla a tot
erren.
Han estat detinguls els autors de l'ateraptat contra la
Central Eléctrica de Coimbra.
A imites poblacions els
obrers tornen al treball, perb el
Govern obliga Pis patrons a
acomiadar els idners que han
pres part en la revolta.
Gairebé tots els que partieiparen en la revolta han estat
detinguts. La policia cerca activament els pocs que falten per
delcnir. Malta dels detingut› a
les provincies ban (-sita tras,
elle el»
Iladats a Lisboa,
24 comunistes delinguts a Atinada. Entre els delinguls hi ha
lambe l'individu que serví d'agent d'enllaçentre els comunistes de Lisboa, Setubal i Almada.
Molts dels comunistes detinguts eón molt joves.
La via (Arria ha quedat cotapletament aclarida. La circulacié de trens es normal.
EI ministre de l'Interior ha
anat a l'Hospital do San José i
ha visitat els ferits de Barreiro
i ha tingut dures paraules per
als autors dels atemptats.
C1111 . 0

•

Cordell Kuli conferencia
amb l'ambaixdor a Cuba
Keydeet, 20. - El ei-euer
bord del qual viatja el set:tetan
d'Esta'. senyor Hull, procedent
de Montevideo, ha encona a
Foguee guilles de la costa, i momento deberes el contrairoptIler
en el gua] he vitiljet l'ambaixador awericit a Cuba, s'lla colineal al san costal porque mi14 04 o buril Entuba asador.
'lo' 'a dos han eelebrot 1111a

delineada conferitucia, t denprés ele ('98 vaixelle han con-,
Unuat a aova ruta. h

ha donat mai el seu consentiment

la fundació del moviment pro-Kaiser.
Prescindint de les tals inexactituds
que mereixen una forta protesta, caldrä oposar-se al moviment pro kaiser, sense negar la gratitud que el
noble alemany degui als Hohenzollern.
La discussió de República o Monarquia és solament un intent de
retrogirar la roda de la història,
Ilaneant et poble a nous motius de
disputa i divisió.
Coincidint amb les energiques manifestacions del conseller senyor
és d'inSerès ter observar que
els diaris alemanys han rebut
cacions d'abstenir-se de publicar cap
atilde ahlusiu amb motín de l'aniversari de Guillem II, el dia et del
corrent.
Un cornunicat de premsa anuncia
que ha estat detingut a Francfort

presó
Leipzic, 20. - El defensor
deis acusats búlgara en el pro-

cés instruil per l'incendi del
Reichstag, doctor Teichert, publica la següent declaraciú:
Amb fins maes a fàcils de
comprendre, la premsa estrangera publica la nolfcla que es
troba moribund Dimitrov.
Aquesla noticia, igual que

lotes les referents a mattractamenta als búlgara Dimitrov,
Popov 1 Tanev es continuació
de la si-tic d'informes i mentirles escampades pels comunistes i inarxistes.
Con) a testimoni ocular,

degut a les 'largues i freqiients
converses amb els bitlgars,
afirmo que no hi ha tti una parenta de vernal, en tules apestes falsea imputacions, ja que
tots tres belgars, seguns Hura
pròpies manifestacions, han estat sempre ben tractals, seis
ha ates escrupoloeament i han
gaudit d'excellent . salut. Dimitrov rep regularment la visita
dels seas fainiliars,

Mort de l'aviador Lefèvre
du Vrey
Lió, 20. - Un avió deis que
presten servei a la Unja Marsella-Parle, que nueva tripulat
pel senyor Lefevre du Nrey, fill
del senador del mateix cognom
pel Departament del Pes de
Catete, ha caigut a terra prop
del poblet de enrolle, al Depurturnen( de Vaucluse, a corlee.
qué- ir d'haver-se produit una
arveja en el motor l/110 ocasione mutti pérdtta tic veloeital.
L'apuren elta ineendiat, i el

senyor Lefevre, sial cola el meratito que l'acompanyava, han
ipfedat carbunilealg.

Un %lateo d'ootoulo

de República o Monarquia no bi
¡Juque discutir-la. El partit nazi no

•11•64.i-_

Després de la revolfa anar-

El my« Goebbeli 001. sit
ese cante la direceió de toa dee•
latia a la propaganda deis joco Mbia.
pica que llamas de Celebrar-os
Bada l'any 1936.
En una reunió roe ha eekbest
amb els directors deis diferente teports, s'ha nomenat una Ccadlei6
per a la propaganda de la dita OBaopiada, i iban fizat les Hales general" a les gula hará ¿'adaptar-se
l'esmentada propaganda.
Per les autoritats competenni
ordenat a la Direcció dels Ferrocarrilo de l'Estat que posi a la eera
disposició alguno uens amb Vobjegts
d'utilitzar-los en el transport de noscents obrero berlinesos inscrito al
front de treball, que efectuaran na
viatge d'esbarjo de den dies ale Alpe
bavaresos.
Els expedicionarls només hatean
d'abonar dos mares cada dia per heu.
tatge i manutenció.
Sembla que en algtines cintita per
on han de pasear es prepara osa catenista rabuda als expedicionaria.
NotIolart nazIsto

Berlín, 20. - Al palau de fAcaclimia d'Arts de Berlín ala inauguras aval una mrposició de pintara
xinesa contemporinia.
Dalt del pelan anejara la funde'
de la República rinesa, volada dele
colore alemanya.
A Pacte ha assistit una nombre«

sur Mein, un empleat d ecomere anomenat Robert Smitt, acusat d'alta
traició, per hacer entrat en relacione
amb la Comissió de govern del territori del Sarre, a la qual va oferir
els seus serveis amb motiu del plebiscit popular.
També ha estaf detingut l'ex-comissari de la policia criminal de Berlín, el senyor Eppinger, per hacer
intentas lambe' entrar al servel de
l'esmentada Comissiet

concurrència, entre la goal figurasen molts diplomática acreditas en

aquesta capital, representante del
ministre de Negocis Estrangers,
autoritats militara i personalitate
destacades del món cientific i uds.
tic de Berlin.
El ministre de Riza ha pronunciat
una curta allocució, en la val ha
invitat el Gabinet del Reich, ea non%
del sea Govern, a organitzar tina
exposició parallela de l'art alemani.
Weimar, 20. - Aquesta matinada
s'ha inangurat el Congrés de campe,
rols alemanys.

La Cambra sueca

Elogis a un llibre
del
senyor Alcal4
CONTRAELS COMUNISTES. -- DEBAT SOBRE
Zamora
EL PRESSUPOST
L'stocohn, 20. - A la Segona
Cambra, el cap de les dretes
sueques, almirall Lindonn, ha
demanat que sigui decretada la
prohibició del partit comunista
a Suecia.
El president del Consell, senyor Hansen, ha declarat que
una hei d'aquesta Indole este
en estudi.
El debat que s'havia plantejat a la Cambra sobre el projecte del pressupost ha acabat
per la devolució a la Comiera*
de l'esmentat projecte sense
que s'hagi efectuat cap votacid.

Paris, 20, .n El Secretari predi
de l'Acadèmia de Ciencies MOTeli
i Politiquea, senyor Lyon Caben, ha
presentata un non llibre del Presi-

El dotzè aniversari

diferente, tal com ve pra01,1*
cant-se des de ja fa molt, ste
temps a Lille, Armentieres I ela

dent de la República Espanyola, se.
nyor Alcalá Zamora, titulas "El pa.
der juridic osobre lo que está mis
allä de la vida", i ha tributat grana
elogis sobre aquesta obra.

FRANCA
Vaga de telziciOrs. - Tour.
coing, 20. - Cent setenta-0Mo
obrera teixidors de Hulluins
s'han declarat en vaga, negant,se a treballar en quatre tetenä

Fiume, zu. - S'estan realitzaat,

amb gran entusiasme i activitat, els
preparatius per a commemorar el XII
Aniversari de l'anexió de Fiume a
Italia, que se celebrará el dia 16 de
mere proper.
Hom sap que en les festes que se
celebraran participaran personalment
els princeps de Piamonte i la duquessa mare d'Aosta.

Una familia nombrosa
Berlín, zu. - Comuniquen de flusun (Sleswig Holstein) que a la Me
Nordstrand s'ha comprovat l'existencia d'un cas interessantissim de fandha nombrosa. Ea tracta de la vidua
Nielsen, Ehabitant mis vell de la illa.
que te noranta-dos anys d'edat, i es
ja 48 cops besävia i tres cops rebe-

Pu-Yi, emperador de la
Manxúria
Tóquio, 20. - Oficialment es
declara que el primer ministre
del Manzukuo ha adreeat al
President Pu-Yi una demanda
perque es proclami emperador.
Londres, 20. - L'AgOttoia
Reuter anuncia que el President
Pu -VI ha acceptat avui esser

proclama empenador del Gratt
Impori Manad.
- Telegrafien de Xan-Xung
a l'Agénoia Reuter que tan aviat
com quedi establerta la mona:gula al bitumukuo sera redactat
un nou protocol, en virtut del
gual la influancia del Japt4
aquell Estat sera ampliada.
obstant, el dret d'extraterritorislilat del aspó sera suprimit.
El sistema actual dg govern
sera mantingut i el aprotocol
q uedara sigm&t trarnedlatament
després de la proolaCaoló stel
nou yoblrit.
re ele.,

Vosgos.
Aviador lesionat. -Le Bour.
gel, 20. - L'aviador Indostinit
?daban Singe, que va sortir de

Londres per tal d'intentar efectuar un vol a Eh Gap, ha aterra(
en un bosc situat als voltants
del poble de °Mutiles, del De.
parlament de Loiret.
L'aterratge ha estat molt
violent. L'aparell ha quedal
destroeat, i l'aviador amb una
cama fracturada 1 contusione a
diferents parts del cos.

XINA
Nol rapta!. - Pequín, 20. wia
El fill segon del general Tan/
Yu Ljng, ex-governador de Jei
hol, ha estat raptat a Tang Xan,
centre d'interessos minera anglo-belgues, per un grup de
bendita que exigeixen 500.000
franca pel seu rescat.

GRECIA

•

Prohibició del 1.1 1 bro w.•-•

Atenes, 20. - La Legad° d'An
lemanya ha demanat al Goverg
greo que es prohibeixi la oiroui
laci6 a Grécja del Llibre
relatlu a l'incendi del Moho,
tag.
El Govern greo ha oontaletall
que s'adoptaran las meOND4

que calguin, de «Informad
amb les lleis vigente.

INDIA
mii morts. Boinbei, $O.
Parlant de lea terribles «me
qilbnclea del salame i de la naol
ceaMtat d'acudir d'una maltea%
rapida 1 eli p aç en more ala
damlnifioate, el aupariateate4
del maharajah de Darbhanui
ha manifestat que calcula qua
lea persones que han reiste
martes ala mata del

bsp J a kupn a tut muna
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RENATE MULLER
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Tercera Nola del Cap de Pula U. E. A.;
blieitat
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MOR, A LA TARDA...
¡.Cnneixq u el Ilustre Director
General? Simpistic. eh ? ¡Per?),
l'heu vist alguna vegada aixi,
molt seriós? Doncs aixf eslava
quan CASUALMENT 'logia el
nostre anunci d'ahir...

AH111, .11 LA NIT...
A la sortida de la nostra estrena; ja se'l vela Mes tranquil,
i em va semblar un ésser beatífle, capee fins i tot d'apujar-me el sou...
Confessem que al públic va
ageadar-li la pellicula. ¿No us
11 , s deia jo? Aixf es que "Pasaln,
senyors, passin", que veuran un
fenoMen que omple un local;
IDILIO EN EL CAIRO..., un film
de la U. F. A.

EL CINEMA
LES ESTRENE
"Vuelo nocturno"
al. 0. M.
urquinaons
Quan rebeu una carta de llunyans
paisos amb el segell del correu aeri,
de cent vegades noranta (o norantacinc) l'interès que pugui tenir el
paper blanc que conté no Es res, absolutament res , a la suma de sacrificis, als sofriments, ale perilla, a
les inquietuds que representa aquel
petit quadrat de paper enganxat
damunt del sobre. Correu aeri. Uns
avions i uns hornee que menen els
aviene a través del món, terra, mere
aire, i tots els temps, Es a dir, bon
temps, vent, pluja, mal temps, neu,
tempestes, i tots els perills en un;
el de la vida. De dia i de nits.
I al costas d'aquests bornes que
volen, acentiadant-los i esperant-los,
amb totes les angánies, sovint tense
fi, les mullers. I per damunt d'aquests homes, encara, els que donen
les orares, inflexibles, però responsables. Responsables de qué rebessin a temps aquella carta, aquell remei de vida o mort, i responsables
rnoralment de la vida d'aquells hornee que s'esposen a tots els perills
mentre ells tranquiRament —tranquilarnent si no tos la consciencia
(i el cor també)— seuen i donen
ordres.
Això, tot aquest món de sacrificis,
independents els uns dels altres, però units súbitament per una sola
fores, el deure, perque aquella carta
dc leliciteci6 o aquell remei de vida
o mort arribin a temes, es l'acció de
"Vuelo Nocturno", el film tret de
l'obra d'Antoine de Saint-Exupery,
"Vol de Nuit". Acció panoràmica,
obiqiia, en una successió quasi simultània que Clarence Brown ens
déma amb la seva realització. El servel, una Hola. Cada aviador el centre
d'un cercle huntä; el director del
sern..ei, centre de tot, l'home que pot
doniar totes les ordres que vol, però
qua en realitat no pot fer res, perqué ramo is el ternps i el destl.
Contra el temes i contra el destí, no
hi he MEs que el deure i el sactifiel,
que temiste no poden res en realltat, perb que tense ells no es justifica la vida de l'home com a eles
ment d'un organisme superior, la socie , at, cohesionada per la foro de
solidaritat humana.
xrd -"Vd Nocturn", al es ple
d'iteró; -so te en realitat un arguesebt,' dual que ene eipliqui el
"'Otee talle presta teta la suma de
sadyffnit II« que un lisien de Rio
laaértehtutralt • de paralelo Infantil,
esAPS . 8iM11111 que hu de venir de
Sitien* de Rife, fino que el rervei
areli : per avt6, el dia que a'inaul822 111M aeri noctorn vame
contiraeratut Sodutméries. airees
lkown etts proceda lee Merado-de

tiene eultilnies mentre la capsa
drfiffli viatja; les mullera
dele aviadora, coratjoses o plenes de
tpmor; lee Iluites dels aviadora amb
orlemerrts, la ImpaetiihNisat del director, la situació desesperada dels aviadora de la linfa de Patagònia 1 la
tragèdia final, terrible, però neceagarle per mostrar-nos el que pela
hornee fan els que esseguren el servei a través de l'aire.'
En realitat, ea tracta d'un documental reconstruit, en el qual
actors, John i Lionel Barrymore,
Reten Hayes, Clark Gable, Robert
Montgomery i Myrna Loy, no eón
mis que representacions de documents humane; perque, naturalment,
no erenrä pas l'espeendor que per
donar-li aquest documental Clarence
Brown hagi exigit els sacrifkis que
en el film es veten per la sola
comoditas de l'espectador. Però
amb tot i ésser un documental cona
truit de tetes peces, te tant d'interés com si fos recollit directarnent
de la s ida i de la naturalesa, perlita
l'interès, més que no pas en els fets,
estä en la vida interior dele penonatges.
A. FERRAN

L'estrena de demà
EL CANT DELS CANTS
Es innegable que l'estrena de denla a la nit al Coliseum té totes
les caracteristiques d'un gran esdeveniment. Ens trobem davant d'un
film de Rouben Mamoulian, el director de "Els carrero de la ciutat",
"L'holle i el monstre" i "Estima'm
aquesta nit'', i aquest film es l'únic
que dins l'actual temporada podrem
veure d'aquest nou valor del cinema
modern. Cal que remarquem que
Mamoulian és dels primen animadora que s'adonà que el cinema sonor era una cosa prbpia, que no era
ni cinema mut ni teatre filmas. Ell
en oferia aquella magnifica producció, "Els Carrera de la ciutat",
que era un compendi de bona cines
matografia sonora; davant d'aquell
film no ens adonàvem que el cinema, abans mut, havia trobat el so;
érem davant d'un art nou, irein
davant d'una obra definitiva del cinema sonor. En " L'home i el moratre", Mamoulian reix d'una temptativa hris aleshores no ¡conseguida completament, de suplantar l'interpret per la cambra, o sigui, que
la cambra agafi la peraonalitat de
i no el veiem fins que
aquest es posa davant un mirall,
En aquesta mateixa pellcula, Marnoulian ene demostra la importäncia descriptiva que es pot aconseguir amb el desplaeament de cambra i amb el "travelling". En aquest
mateix film veiem un tramas de
vea d'una, escena a l'altra, com si
diguéssim un "travelling" de so, fet
sobre unes imatges sobreposades,
que per l'habilitat de realització
restava tot plegat d'un efecte naturalíssim, i deien a l'espectador el
que hauria volgut dir el realitzador.
El film de Mamoulian, interpretas per Maurice Chevalier, "Estitna'm ..questa nit", que pel nostre
gust no tingué l'èxit que es mereixia, era un compendi dels seus anteriors; s'havia creat unes normes
per les quals, des de llavors, es regiria; era la demostració d'aquell
film comide einematograficament.
Mamoulian, sense voler endinsar-se en les normes que han de
regir en una obra cinematográfica,
ens fa leitete d'un màgic que ens
ensenyés tela de cató i ens sentid&
de seda; ell treballa amb els mateixos elements que els altres; li donen "scenarios" tan dolents, literàriament, cota als altres; però
amb els elements que compta els
manipula com ell sap i en fa una
obra que la contemplem amb gust,
i que volent escatir sota un aspecte
técnic, la trobem perfecta.
L'estel de "El cant dels cante"
és Marlene Dietrich, que ara ha fugit de les mans de Sternberg. Des
del seu debut al llene amb "L'angel
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ma en grans riallades en dirermini.
dea eacenea de la increible produeDiu la critica que el director
dame Whalli he proporciona, a la
'eniversal el sen ms gran' triomf.
A l'estrella hi han assistit empresaris i distintjuides penowa:itats del
0t60 'iterar; i teatral.
Quast el célebre novelista anglis
H. G. Wat sitié "L'heme invieible" s'apresa: a felicitar a Laemmle
per l'estupenda realitzacid de la seva
prbpia obra, de la qual queda senzillament encisat.
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blanc", ha treballat sempre sota lea
indicacions d'aquest director. Per si
l'art de la célebre estel alemanya
era un producte de Sternberg, aguceta sera una ocasió per comprovarho. La creadora de "Marroc" ens
ha donat diverses interpretacions auficients per a elevar-la al loe que
ocupa; veteen' si en aquesta obra,
l'íanka que d'ella es projectarà enguany, se costé en el seu lloc estellar.
En aqueas film apareix un nou
actor, Brian Alterne, angles de n acionalitat, galant jove de teatre, intèrpret a Anglaterra ele les obres
de James Banne "Maria Rosa" i
"El que sap tota dona". Fa tres
anys que an?. a América de "tournée", i l'exit que obtingué li va
valdre l'actual contracte amb Ja Paramount.
Creiem que la Paramount ',aura
posat tota la seva potencialitat a
disposició dels realitzadors d'aquesta obra, que es presenta dernä a la
nit al públic barceloní.
S.

Un cineista
Marcel H. Ketterer
Un nom quasi be desconegut sei
i que no obstant és el d'un cineista
que des de fa vint anys ve treballant
en diversos aspectes al cinema.
En 1914 fin ja els seus inicis en
el primer film de guerra, "Chignale",
en el qual actuä d'assistent voluntari
de René Plaisetty. Mes tard, acabada la guerra, firmat l'armistici, se
n'ana • a Bélgica i funda una produztora; temps despees ho repeha a Alernanya, on tingué cura del muntatge
del primer film que amb la marca alemanya es presentà a Europa després
de la guerra; aquest film es titulava
"El gabinet del doctor Caligari".
En roa, desprrs d'anar repetidament a París, Brusseiles i Berlín, feu
coneixença a França amb Sidney Chas
plin, ço que Ii permeté d'anar a America: Califienia, Los Angeles, on casualment retroba Plaisetty; Sidney
Chaplin el colloca en uns laboratoris
cinematogräfics.
Això duré fins que un dia es decidí a rodar un documental sobre ets
bastidors del cinema, 'Hollywood, on
els estels llueixen"; al negatiu d'aevest film l'enviä a Europa. Aleshores començà una sirle de dotze documentals turistics sobre la alai:e-Me.
Durant quatre anys abandona el cinema, dirigint primer una "tournée"
de varietats per América; després
volt?. Europa; s'ha ocupat del teatre
espanyol, i ha estas director d'un cinema a Lausana, del qual abandona la
direcció després de barallar-se amb
el Consell d'administració, que no li
permeté que (es la primera instalacié a Lausana d'uns aparells soonrs
de la "Western Electric".
Darrerament s'ha dedicat al cinema
documental fent dos interessants films
curts: "L'en qui fait mancher les
trama" ¡ "Regards sur le Mont
Blanc".
Actualment es troba arnb la seva
"Debrie" fent la presa de vistes d'un
altre documental al Ilse de les Bu-
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!loses, als Pireneus Orientals, a dos
mil metres d'alçària.
Hem cregut interessant fer aquest
resum d'una vida agitada en extrem
i que arg, reposada, es troba al bell
mig de la naturalesa, als voltants de
les quietes aigües d'un llac, amb l'excellent intenció de canta r-ne la poesia.
M.
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elan retirat. Fea passat! Jo no
en recordo cap, Miss Sullavan, que
hagi demostrat majors prometences
i habilitat en la seva primera ¡salcula que les que vosee ha demostrat
en "Parece que fue ayer". En dir-ho
estic orgulles de s'este i he repetiré
setmana darrera setmana."
Aquestes declaracions demostren
que, efectivament, ens trobem arnb
Margaret Sullavan enfront d'una
gran este!.
S'ESTRENA "EL DEFENSOR", D'ELMER L. RICE, —
Al teatre Prince Edward, de Londres, sita estrenas amb este el film
Universal "El Defensor". La pelicula arriba d'América, on s'ha eatrenas a la Radio City Music Hall,
acompanyada de la mes gran fama,
per quant es diu que és una de les
pellicules millors de l'any i la més
fina caracterització de John Barrymore. William Wyler dirígele l'obra i inclou en l'elenc Bebé Daniels,
Doris Kenyon, Onslow Stevens,
Thelma Thod, Ysabel Yewell, Melwjn Douglas, Mayo Methot i altres estrelles de l'escena de Nova
York.

—
CINEMA AMATEUR

Del Concurs de Films, organitzat per l'Associació

MORE
I per Mur. hito de veas.,
ImpremIndiblement,

de Cinema Amateur

Entre els "amateurs" de tot Catalunya regna gran entusiasme per
prendre part en el Concurs de Filma
"amateurs" dels passos 8, eds i 16
millimetres, que ha organitzat t'ASsociació de Cinema Amateur. Tot i
que el termini d'admissió de pellcules no acaba fine al 15 del mes
vinent, ja se n'han rebut algunes,
destinades a determinats temes dels
que figuren en aquest concurs, el
primer que de caricter general organitza l'Associació de Cinema
Amateur, de la necea ciutat.

d'un
film a

—

LA DIRECCIO DE "BAROUD". — La direcció de la pellicula "Baroud", segons consta en
els cartells. és a arree de Rex Ingram i Tornas Cola.
Ei director de "Mere Nostrum"
és prou conegut perquè sigui necessari elogiar-lo. En aquesta obra es
revela coto a actor preeminent i ja
es aquest un titol mes a afegir a la
seva 'lista d'èxits.
"Baroud" és interessant per damunt de tot perquè si ens revela
les altea qualitats d'actor i director
de Rex Ingram, fa arribar fins a
nosaltres un nom sobrerament conegut, el de Tomas Cola, com a
una prOmetenea per a la nostra cineinatografia. En "Baroud" hi ha
intervingut Res Ingram, 43 cert:
n erb tot el Pes de la labor directiva
l'ha portada el nostre compatriota
Tomas Cola. La seva labor com a
director de "Baroud" el situa en un
pla d'excepció entre els nostres ci
neistes i fa d'ell possiblement la
figura més plena de prometences
del nostre cinema. "Barend" té,
aixi, el doble valor d'ésser com a
pellteula una obra excepcional i de
donar-nos a coneixer un director
que, com a compatriota, ha de tenle
una importancia decisiva en el desverller del cinema peninsular.
MARGARET SULLAVAN FELICITADA. — Carlea Laemmle, el
president de la Universal, ha enviat
un missatge a l'estrella Margseet
Sullavan amb motiu de la sera caracterització en la producció de la
dita marca titulada "Parece que fui
ayer" ("Only Yesterday"), en el
qual Ii diu entre altres coses eignifieatives:

LI bletblia trulla dial flemosa 1 et san apasstonat peii.rtnstl5 ß l'amor
dele amere
I• un fila Parepa•unt
Sin film ten dltlelt per Mamoullan
la detpatilen 100181118 leer ale ten primer s dlee
nS ¡clac
identailiti
l
u is ltul 101ga l:a niiee

Música de Robert Stolz

"Miss Soltaran: Sóc molt ven en
aqueas negoci de les pellicules cinematograflques. La meya 'enlació
es remunta a aquella temps en qué
ele espectador. acudien al cinema
per veure pelliculta de dos rodios
antb aeontpanyentent de piano per
den céntimo. D'aiscb fa ja 38 aran
Misa Sollann. En vate aquests anya
he fet jo grana estrelles del llenç.
Tal regada no sigui jo precisament
qul les hagi fetes, perb almenys eis
vaig donar l'oportunitat yergue es
fesein elles mateixea. Mollea ho han
oblidat, lilu Sullavan, ihan allunyat (hilasenl de ml, degut a que
han passat a nitres companyies o

seleeelone nineteno
Perque es el vodevil que reieveneiz
els sens tal era eh seres, al

CAP ITOL
ZIEGFELD AL LLENÇ. — La
producció Universal "El gran Ziegfeld" descriu la vida d'aquest gran
animador de revistes teatrals. L'escriptor \V. A. McGuire, que collaboy a amb Ziegfeld co algunes revistes, i la seca vidua Billie Burke,
han realitzat el libre per a aquesta
película Universal.
UN AUTOR QUE S'APLAUDEIX. — Eimer Rice, en veure la
seva obra "El Defensor", adaptada
per la Universal al llene, no ha pogut menys d'admirar-se i aplaudir
la seca pròpia obra a si mateix.
"El Defensor" tingué un ése de
dos anys ininterromputs al Breadway i ha estat magniticament adaptat sota la direcció de William Wyler, amb John Barrymore, Doris
Kenyon i altres actors d'anomenada.
"L'HOME INVISIBLE" S'ESTRENA A LONDRES. — Al teatre Tívoli, de Londres, ela exhis
bit la peRicula "L'home invisible".
Durant les escenes el públic guarda

estrelles
l'extudi
al currer,.. .

Un programa gaganti

L'AFICIO DE DAVID MANNE.RS. — David Manners, "partenaire" amb Greta Nissen del film
B. I. P. "Centraban", es un gra»
Aefee liAge
animador de velos; en posseeix set, —1 XAME10/72-i k>
i actualment , mentre treballa a El, Irte, els té a la seva 'granja de Califbrnia. Tres d'aquests gos so s Eón
Una comèdia que conté
alsaciano, un "Retriever", un altre
el més fi esperit frannecees, un altre fos-terrier i el facés, plena de grans
vorit es un preció!, exemplar de
"pequinés".
optimismes i alegria
COMPETENCIA LITERARIA.
Dorothea Wieck, la famosa estel
europea, que arriba no fa molt a
Hollywood per tal d'ingressar a la
constelació Paramount, promet resultar una temible competidora de
Mac West, com a autora d'arguments i noveles.
Com a principal intèrpret sie
"Lady Lou", Dorothea Wieck uneix
als seus Horero d'actriu els que ha
obtingut com a escriptora. A Alemeya, la seva patria, guanyä fama
com a poetessa, assagista i escriptora dramàtica.
Pare, encara que ambdues siguin
rivals en el terrcny artistic, en la
vida privada Mac West i Dorothea
Wieck ser' bones amigues, que no
tenen cap inconvenient a elogiar-se
mútuament el seu trehall.
La Wieck, fa alguns anys, portä
a cap l'arranjament de "Madame
Bovary", la famosa novella de Flaubert, per al cinema. Diguem, ja que
sen parla, que interpretar al llenç
Madarne Bovary és una de les ambicions que alimenta la famosa actriu. Amb aquest propòsit en mira,
es proposa refondre rarranjament
que ieu de l'obra de Flaubert, i que
segons ella mateixa declara,
Ii sembla "inacceptable".
Mae West, per la seva part, ha
escrit els arguments de tres pellcoles que porta interpretades. El
seis debut eMentatográfie tingué lloc
en "Noche tras noche", on fin un
paper secundari; pecó en vista de la
gran acceptació que tingué en el
nuble, la Paramount l'eleva a la
categoria d'estel en la seva segiient
pellicula, "Lady Lou", presa d'una
obra teatral, que Mac havia escrit
anys enrera, i que ella mateixa adapta per al llene. A aquesta cinta seguiren "No soy un ángel" i "No
es pecado", preses tande de dues
obres teatrals que ella havia escrit
expressament per a la seva companyia.

Ja arrlbaT...
L'Oni Q118 CEE

En el mateix programa

148110CiedeS81131139
Una meravella panoràmica i un idiHi fascinador, per
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CORTS CATALANES. 812
V. N AAAAA O
gvulture
DONAN ClIMPli
C. PAZQUEZ
Pintura
Ploß

al

20 del orinen

LA PINACOTECA
.aftslitli os Mella Ilhe
A. DE CABANYIN
Pintura
Fine al 28 del corrent

SALA BUSQUETS
tO OS sama, le
obleetae Cara
ExpoelelO
ILIII 111313/11IN
Pinturee
Fin! al 37 del eepront

alee.«

SYRA
01PUTACIO, 285 Telefon
Art I ornamenta...)
MUNE PLA
DIttul,ase
ANTONI CANC/A
M. UNCELL
Fine al ZO del corrent

SALA PARES
P1TNITIOL
JOUP 1110111POU
Inau i uracite atol
—

Pintare

SALA GASPAR
CONMELL DE ZENT. en • Te. IZO«
Pie
.
Alar«
Orienta.
•1re,ir
14[11~
JOSEP P. 0E16
1:11bUlaini
Fin. al 26 del corrent
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Com a *aura), els diaris Wattrato han explotat pr011itantear /a
intalge dcl cikbre estafador Stavisky.
L'h em mst mort, l'hem vist vivent.
L'han vist de cara; l'heno coststapkg
de perfil... Ter era dins la regla, i no
enS n'hem sor/ires gens ni mica.
Però rextraordinaria insistencia amb
qui les iblustracions ens ofereixen ¡'efigie de la sent muller ¡a és un fet
mes complica, d'un complicació, tanmateir, facil de destrice i (aaalitsar.
Mudarte Stavisley és una bella dona:
rostre agraciat, utis bonics, figura elegant... Fotogénica.' 1 guata una dona
is fotogénica té nombre d'ateuttalges
en aquesta ¿poca obsessionada Per la
vi:notita.
Per començar, madame Stavisky,
atrib monté: abocar-se a les pagines
dels diario i deis maga:Mes, ha conquistat una mala fi de simpatia. No
St si les simpaties sera, prou Poden,sec P er evitar-li LIKI ntomentania miseria isembla que les assegurances que
el seo nuera hatea contractat per a
salvar-la de la inZpia sean conf iscades pel govern }ratees). Perd is molt
probable que, grades a aquestes quaStolz exterior: que la premie mundial
ha propagat tan generosament, moda‚ne Stamsky no Pasara el ca/vari que
ha pertocat a aires vidues de delinqüents cilebres . No parlo pas de les
proteccions de mala mena que sempre
suecit a la bellesa femenina... No, no;
sense necessitat erenvilit-se, «erre
com aquesta gentil criatura troba
modus vivendi decoras.
jEs injust, oi, que la bellesa no predi el seu cararrer de precifegir sFa
una cero sa angúnia pensar que si ma-

dame Stervisky f os Iletja els
Ii haurien fet ni la cinquena por: de
i els lector: no Ii haueien
concedit part de les citapaties que aro ti acordesr
I la pitjor cosa is que des/ni: de
persuadir-nos ben bé d'aquesta enorme injusticia, ele ho,nes, els mueles,
no traen gaire esma de protestar en
diario

contra.

Caldrd que sigui* les dones mateixes les que redreein ,aquest tort.
Corles SOLDEVILA

Sis

O

La bellesari la justicia

Servei Meteorcdógie
de

Catalunya
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IYIUNOPA A LIS IST OIL Oilt
tO De ORNEN DI 1111M1
Un mleirnum aereimmet enea

al salt de Oamea den» Ose • mal
temas, ainh platel I atinnem ha.
vadee al mil de Croma, • ItAtia, a

g

aula a I • l'Europa

aantrol.

Una nena deprimid bareendtplee
de amentratam) a VAtIllotUe itera, la
/ dual arenga eap • turma I pm»
duela Ja set n'aneldo amb vente
del sud • Irlanda.
Lee alma amelo» tetan ame
arada entre Britana& 1 andiaterrs,
1 esta le uva Influanola el tempe
Os be • lee Illee Oritänlime, a Pisellent de Fronda I • la meltalt me
d'aepanya.
ESTAY DEL VIIIIIPS
A CATALIIIITA, A LES VUIT
A la Vall Varen as impetren
, ale Mrenetre, • Molde, a
Tarragone, a Anee I • le amarre
eco:4er uu alguna nebuloellat, l • la
reata del pela el ad eetb templetament itera • pm navelde.
Ele vente dominante eón del
motor nord, ele guate han produrt
un nou dimane de ta temperatura.
La mininta eavui • Iltstaagente
I ei Port da la Banalgua ha eetat
de 10 anua seta agro.
(Lea otservaelona del ternas •
eurceiona, a les set, van a ta mui.
galera de la p rimera sismo

Provenea, 325 (Institut Franeais), Barcelona, Secretaría del'
dit Cornil'.
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Ungüent vaporitzant contra refredats, grip, IrrItaciona muela,
etc., etc.

comunica lis socio que prengueren
part en el darrer concurs foto-

gräfic que poden pausar a recollir
Ilurs obres a les aletees del Centre,
mitjançant la presentan!, del rebut
que els fon estés in lliurar-les.

que se celebran el dimecres vinent,
a dos quarts de deu, al restaurant
Casa Llibre. Lyceum Club, desitjós que aquest homenatge tingui
un relleu maxim, invita tots els
que s'interessin per aquesta mena
de manifestacions a anociar-s'hi.
Per a detalls a la secretaria del
Lyceum Club, Fontanella, 18, tercer.

mati, seran cenuts en pública subhasta al Mont de Pietat de la Mare

licitin que hi prestaran Ilur
eficaç conperació trametent amb
la deguda urgencia les 'listes
d'escolars inscrits a la senyoreta Josefina Ribelles. carrer de

del Centre Autonomista de Dependents del Cociere i de la Indústria

cultura amb un sopar-homenatge,

Correspondencia Escolar In-

pressat servei és en henefici de
les nostres classes estudiantines, l'esmentada Secretaria espera del zel deis catedràtics i
professors de francés i persones particulars que ate( ho sol-

estudiante de la Facultat de
Dret ban organitzat aquest any el
ja tradicional "Xocolata Jurídic",
el quil tindrä Iloc el Ritz el dia 27
d'agnest mes. Donada la gran peticid de tiquets, Es de suposar el fort
diii d'aquesta leste.
La Secció Especial de Fotografia

ha assolit la primera representació
de teatre amateur organitzada pel
Lyceum Club, sera homenatjat pela
elements que han pres part activa
en aquesta manifestad() d'art i

ENSENYAMENT
Escolar Internacional d'Espanya
amb el fi d'establir un eficaç
intercanvi hispano-francès en
bé dels nostres escolars j dels
de la veina nació amiga, per la
Secretaria de l'expressat Comité es prega als catedràtics
professors especial. i particulars de Francés dels Instituts
de Segon Ensenyament, Escotes
Normals, Escotes de Comerç i
Acadèmies que ajudin amb Ilur
valuosa cooperació aquesta obra
d'unió franco-espanyola.
La dita Correspondència Escolar Internacional és protegida oficialment pel Ministeri
d'Instrucció Pública i el Govern
francés i té per objecte posar
en relació els nostres escolars
amb Ilurs futurs amics francesos. L'única molestia que ale()
pot ocasionar als catedrätics
professors que desilgin aportar
Itur cooperació a l'esmentada
obra es la de trametre una o
diverses Mistes amb el nom,
cognom, seis, edat, adreça, ocupació del pare, etc., dels alumnes que desitgin un corresponsal francés. tina vegada la Secretaria en possessió de les esmentades !listes facilitarà els
noms i adreces dels corresponsets francesos. Com que l'ex-

Li Iffitua d'Advocats au reunirà
avld, ¿lamente, dia 21 dele corrente, a quarte ¿'out del matf, a
l'objecte de celebrar junta general
ordinäria, a l'estatge del Collegi
d9terocats (Mallorca, 283).

Artur Carbonell, a la direcció artística del qual es deu l'èxit que

REVEU AIGUA IMPERIAL

ternacional. — Havent reprès
els seus treballa les Seccione
espanyola i francesa del Comite

El dia 8 de febrer, a les nou del
de Déu de l'Esperança, organisme
de la Caixa de Pensiona per a la
Veilesa i d'Estalvis, els empenyoraments de robes i objectes vençuts
abans del dia t de novembre de
1933; l'entrada a la sala de subhastes és per la plaza de Jonqueres, 2,

entresol.
Banyeres, lavabos.
— etcètera
ido Universitat. 9
Han marxat a Madrid, amb l'ob-

jecte de prendre part en len tieneracions de l'assemblea de representanto de les entitats professionals
d'Espanya, els senyors J. Costa i
Déu i Freixes, de l'Associació de
Periodistes d'aquesta ciutat.

Rbrics 1 oestits

La Delegació d'Hisenda ha assenyalat per a (lema els següents
pagaments: Banc Hispano-America, 33750 pessetas; Pedra i Cintents, 463; Ene Boldú, 5.000;
Jaume Deix, 300; Josep Maria Duran, LODO; kill de Pere Casals,
1.05843; Aquifli Rienssel, 25.867' 30;
Vermut Martini & Rossi, 2.247'70:
Josep Iranzo, 70.747'21: Joaquim
Maten, 23.947'50; Silveri Valls,
asao, i Josep Pérez i Nin, 832.7331 0.
El Consolat francès crida perquè
acudeixin a inschure's els joves
franceses nats de ii de juny de
1913 al 31 de maig de 1914, en compliment de la llei francesa de 31 de
marc de 1928.
n111n41111,n•n

VIDA SOCIAL
O. R. D. C. I. — El Consell
Directiu ha acordat convocar
Consell general extraordinari
de socia per al dia 10 de fellrer
vinent, l'ordre del dia del qual
senä comunicat en temps reglamentari. En conseqüència i
fent ús de les facultats que li
confereix'llirticle 21 deis Estatuto socials, el Consell Directiu ha acordat també ajornar,
per tal de celebrar-les després
del Consell general, les Juntes
generals extraordinàries de la
Secció Permanent d'Organització i Treball anunciades per als
dies 24 1 28 del mes corrent.
Ele obrera empaperadors. —
L'Associació d'Obrera Empaperedoro s'ha adreçat al Conseller
de Treball i al president del
Jurat Mixt del rano, fent-los observar l'anomalia que molts patrona pintora els tenen declarat
una mena de locaut, puix que
fan conocer papen a fadrins
pintora que perceben sous inferiors als que ele treballadora
de l'ofici tenen estipulats en el
contracte collectiu de treball.

'trate

queden
nous. -:- LA REPORIIIADORA.
Trafalgar e, 1,« - Tel. 2500,
Ha cridat poderosament l'atenció
un pessebre exposat a la vitrina
d'una casa de la plaza de la Verònica, davant mateix de l'edifici del
Borsi. Per la seca qualitat artística
ha merescut l'elogi de tots els que
han tingut ocasió de veure'l, i han
estat molt felicitats els seus autora,
senyors Anglada i Pertanyer, aixf
com també el Patronat d'Obres de
l'Ateneu Social de Sant Feliu de
Guixols, que is el lloc on fou installas aquest pessebre.

p ARAIGUE1 CAE 21.18
Parta-PerrIssa, 10
El Collegi d'Advocats recorda
als seus membres l'obligatorietat de
la presentació de les declaracions
d'ingressos professionals de 1931

q ue ha de fer-se per duplicat, • la

Secretaria o a la Sala de Togues,
en els impresos que a.l'efecte es
trobaran. Én convenient que aquesta presentació es faci ¡baria del
28 de febrer, i, en tot cas, per tot
el primer trimestre.

FETS

DIVERSOS

Fa uns guante; dies que
es presentà a la casa dele senyors Blanco i Banyeres un
subjecte fent una comanda de
generes per valor de 701 pessetes. a nono de Caries Bonet.
Ahir es presentä la casa a cobrar l'import, i e descolort la
suplantad() del nono.
Es doni coneixement a la pul icte, l a enal aconsegut recuperar el genere robat a casa
del fals client, però no la seva
detenci6 per ésser absent d'Espaeya.
— En pasear pel correr del
Migdia el soldat Manuel Darouns desconeguts ti van
clavar unes ganivetades. El
feo fugir
soldat es defenst 1 Ido,
els seus agressors.
amb cliveteee ferides de pronestic reservat passt l'Hoepital Militar.
Segting declaració del testonat, no s'explica el perque de
l'agressi6 ni coneix els que
l'egredlren.
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LABORATORI BENESSAT

REBAIXES GENERALS
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Lotee lee ~cieno, ~ye eonfeeeidie mea 1 maree
.
Plutelli"g I 10 per loo os reboza en

Sueters Pullovers — Brusco
per a seagereej
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AJUNTAMENT
EI doctor IIIIImeier
Madrid. — Ate torna de Madrid, 1 prengué poesessid de
l'Alcaldia, el déctor Alguader.
Ha cessat, per tant, en raer.
cici de l'Alcaldia accidental, el'
senyor Duran 1 Cluturdia.
La sarta de trebtil deis esMani•re. — L'Oficina de Collocació de rAjuntament de Barcelona prega els senyors estrangers Roben Fubasz, Alexandre Fuch, Joan Hortek, Esteve Liptak, Edith 'fardel, Samuel Franlefurt, Nora Egarty,
Josefine Gene, Antoni
tan, Moos Friedman. Teodor
Fulleman, Johan Greiaenn, Antoni Font Vida, Hellmunt Hunger, Ferran Grandon, Helena
Miroeslax, Maria Luden, Charlotte Campe, Fraulein Erika,
Stber Huida, Jaume Mariner i
Marinen, Manuel Mariner, Mafia D. Concepojó Mariner, Rana
Gartuer, Orlindo Magi; María
Hoerner, Josep Liada Gómez,
Merla Lena, Albert Finch, Caries Hagenney, Enwin Janich,
Marcel Laffite, Garles Maleis,
Josep Jonqueres, Julia Librada,
Robert llop!, Antoni López,
Miguel Mando% Artur Garganta, Srul Bar, Llorenç Hartmann, Caries Manuel Maguetta,
Willy Junguikel, Gustau
Richard Henry, Pasqual Jovino,
Guillem Jetzkervitz, Lliberat
Jovino ¡ .Pere Gurevich, que
se serveixin presentar-se en
aquest Negociat de Política Social com mis aviat millor, de
les deu del matt a la una de la
tarda, per tractar-se d'un assumpte que es relaciona amb
la seva carta de treball.
Plome de proposlole. — Fins
al dia 29 del corrent, a les dotze, s'admetran al Negociat d'Obres Públiques de la Secció de
Foment de l'Ajuntaineut de
Barcelona plecs de proposició
per a optar al concurs privat d'installacie d'enllumenat
timbres a la Dipositaria Municipal, al tipus de 5.08880 pessetes.
Asia ale tenedora de blat. —
En cumpliment del que disposa
l'ordre del minieteri del Treball i Previsió de data 17 de
l'actual, publicada a la "Gaseta"
del dia 18, s'adverleix a luto ele
tenedors de blat del terme municipal de Barcelona (productora, farinaires i comerciante)
que resta prorrogat fina al 31
del corrent el termini de presentad() de les declaracions jurades d'existencies de blat, a
les guate fan referencia el decret del 24 d'octubre proppassat ¡ disposicions posteriors.
Es fa avinent al mateix temps
que les dites declaracions hanran d'ésser presentades d'acord
amb les regles primera, tercera
i quarta de la citada ordre, al
Negociat Municipal d'Eetadtstica i Politice de Proveía-tenle,
els dies feiners, de les deu del
metí a la una de la tarda.

GENERALITAT
Per la 'liberta% de la Prensa.
Ahir al metí visitaren el president els senyors Gallard i Tri-

lla en 110111 d'alguns diaris comarcals per tal de fer-li present Ilur protesta pels assalts
a les reciaccions de diaria de
Manresa ¡ Sabadell.
El senyor Companys digué
que es refermava en unes manifestacions que tenia fetes als
repórters sobre äquest punt, 1
va donar instruccions al emula.
sari d'Ordre Públlc parque promi la no repetició de feto;
d'aquesta mena.
Una Oomiseld de la Directiva
de les Companyies IlIercantile
visita el conseller de PlnlOOP.
Ahir visiti el conseller d'Illeenda, simpar Motril Esteve, una
Comísele de la Directiva de la
Unió de Companyiee Mercantile
per tal d'ezpooar-Il et punt de
vista de l'esmentada entitat per
a la solució del conflicte P lan
per la dependencia mer--lejat
cantil del comeré al detall.
.._...
»ates. — El president delli
Generalitat, entre alta« visites,
va rebi ahir les aegüente: ne..
flor Santiago, cap de l'Oficina
d'informació de la DIreccid General de Seguretat, acompanyat
del ...mayor treinta; el %enyete
Tonsila ltailem, emular:lar' general dt.?rdre Pablie; senyora
Cornete( 't'abeto :Ara, presiden'
.1 secretad, reepectivameni, del
Congres Internacional .crzese.
nyaments Temida; senyor Pulen .1 l'igni; eenture Palle» 1
eedelerl,
Flutit'
e e reddeil
.zespealividnant del Tir %ido .
est eje jtan,„ Ai renal al
IIIP 1Atip preeldli n elL

le

dula 4Paquettra Otittlat, que ostentava el senyor hiede; ele
senyore nitre, Cartee, Gomis 4
Albiol, dIreollua de rAlsoelacito
de Corredora de Banca 1 Boros,
en representaeld d'aquesta; el
Claustro de l'Estola Normal de
Generalltat; el eenyor Samuel Morera, alcalde de Terrassa, amb representacions dels
Ajuntaments d'Olesa j Vacarisses, per tal ¿'Invitar er president a unes festes que han de
tenir lloc a Olesa el dia 28;
l'oficial mejor del Parlament,
senyor Caries Soldevila; directius de l'Eebart de Dansaires
de Catalunya per a invitar ei
president a les testes de leit
aoves noca' d'argent; el comiesen de Lleida, senyor Validorola; el governador de Baleare.
senyor Manent; el diputat eanyor Trabal; els diputats al
Parlament Català senyora Saubel, Josep Gompanys, Humbert
Terres, Casademunt, Irla i Galés.
La vaga (lec :paletee de Toarregona, ~Ha. — Després de
les darreres gestiona portades
a cap pel Delegat del Treball
a Tarragona, sota les instruccions del Conseller de Treball,
senyor Martí Barrera, ha estat
reeolta la vaga de paletas d'aquella ciutat.
Telegrama de condol pel
tras de Miguel Utrillo. —
Ahir al matt, tan aviat corp es
tingué coneixement al Palau de
la Generalitat de la mort de
l'artista Miguel Utrillo, ocorreguda a Sitges, el President i el
Conseller de Cultura trameteren sentits telegrames de condol als familiars de l'insigne
traspassat.
garrota de Policia. — Concursante a ingrés a l'Escota de Policia de la Generalitat que hauran d'ésser recone guts al Servei
médie de la Generalitat:
Dilluns, dia 22, a les nieu del
mati, números 2 7 6 al 300.

A les cinc de la tarda, números 301 al 320.
Dimarta, dia 23, a les deu del
matt, números 32l al 350.
A les cinc de la tarda, nümeros 351 al 370.
Patent nacional d'automòbils.
110in recorda ala senyors contribuents que el dia 25 del corrent acaba eli,terinim voluntari
Per al pagament de la Patent
nacional de circulad() d'automóbils, corresponent al semestre en cure.
Els senyors contribuents sOn
pregats de no esperar els darrers dies del termini voluntari
per al pagament de llurs patente, si volen estalviar-se lea
molèsties ¡ dilacions ocasionades per les aglomeracions de
públic a les finestretes de recaptad&
Oficines de recaptació; Aribau, 230.
El Butlleti Oficial de la 0eneralitat. — En el seu número
d'ahir publica el aegüent sumart.
Presidencia: Decret acceptant les dimissions que de Hure
cärrecs en la Comissió Mixta
encarregada de la formad() de
befos i drets i adaptad() de serveis que passen a la competencia de la Generalitat han presentat ele senyors Antoni Maria
Sbert i Massenet, Pere Coromines i Muntanya, Frederic Turel i Boladeres, Francesc Moraguas i Barret, Josep M. Pi i
Sunyer, Josep M.' Espanya, Ramon Conde j Galofre, Jaume
Alzina i Catites, Joaquim Folch
i Torres, Antoni Peyri i Rocamora, Manuel Gales 1 Martínez
Guillem Virgili i Albornä.
Decret nomenant vocals de la
Delegada de la Generalitat de
Catslunya el) la Comisa() Mixta
encarregada de la formació de
Mis i drets ¡ adaptad() de serviste que passen a la competencia de la Generalitat, ela senyors Antoni Sbert i Musanet, Pere Coromines ¡ Montanya, Francesc Moragues iBar-•
ret, Frederic Turell 1 Boladarett
Joaep M, Pi 1 tunyer i Nicolau
d'Olwer, 1 vocals suplente els
senyors Ramon Comte i Galofre, Joaquim .Foleh. i Torres,
Antoni Peyrl 1 Rocamora, GuiItere Virgili i Alboroto, Manuel
Rabent0a
tierra 1 btptet,
1 Bordoy 1 Josep abeto. i Molare..
' Qoveniiacló Dura: adtnetent
itlimiesid presentada pel senyor Jsette . Pdres Palea del einr eo de cap superior de Puntita
l'41r3arcelongt.
al
' Ordre donant
det del Oovern (hl la Itepú;
Mina del ea 10 del niel que
seo, relatin II rnIllplap11110M
Incions radiodifusoras de
)
lta potencia.
Minarla betbbei 01141aneallato

tir ,

clamactd,-dgetitorn de la Banca con/talada' psi contractista
de lee obres do construcció del
cand veInal de la carretera de
Olrona a Manresa a la de Gima a Santa Coloma, per Vila"blareix.
Anunci, als afectes dé reclamad& del retorn de la fiança
constituida pel contractísta de
tes obres d'arranjament del
ferm del camt vaina! de Sant
Miguel de Campmajor a Torn.
Anunci, ale efectes de reciamaoiú, del retorn de la fiança
conehtuida pel contractista de
les obres d'arranjament del
ferm de la carretera de Banyoles a la de Besaid a Roses.
Anunci, als efectum de reclamad& del retorn de la fiança
constituido) pei contractista de
les obres de regatee asfältic
de la carretera de Banyoles a
la de Besalú a Robes.
Comissaria Delegada a Tarragona: Anunci, ala efectes de
reclamació, del retorn de la
fiança constitulda pel contraelista de les obres de construccid del camf vana' de Blancatort a Omells de Nasas, per
Montblanquet.
Anunci, als efectes de reclamad& del retorn de la flanea
constituida pel contractista de
les obres de cortstrucc16 del
cara( veinal de Serra d'Olmos a
la carretera d'Alcolea del Pinar
a Tarragona, per Darmós.
Administració de Acudes Poibliques de Barcelona: Edicte.
Institut Nacional de Segon
Ensenyament "Balines": Anunci.
Delegaci6 dels Serveis Ilidräulics del Pireneu Oriental:
Anunci.
Delegació dele Serveis Nidräulics de l'Ebre; Anunci.
Subdelegació Marítima de
Sant Feliu de Gutxols: Edicte.
Juntes Municipals del Cens
Electoral de Catalunya: Relacid
dels ciutadans que constituiran
les Juntes municipals del Cene
electoral de Catalunya durant
el bienni 19341935.
Relació dele locals destinats
a collegis electorals durant
l'any 1934.
Administració Municipal. —
Edictes, subhastes ¡ concurso,
d'Ajuntaments de Catalunya.
Administració de Justicia.—
Audiencia de Barcelona: Publicarle de sentenriee.
Edictes de Jytjats de primera
instäncla i instrucció de Catalunya.
Edictos de Jutjats municipals
de Catalunya.

COMISSARIA GENERAL
FORDRE PUBLIC
Ja fa lampa que un subjecte
anomettat Joan Duran i Salvador, casal. de 40 anys, meehnir,
que vin al carrer de Fonthonrada. número 47, tercer pis, es
presenit al senyor Tomäs Ramon, quan aquest era governador de Tarragona, amb la pretensió que II dones un cärrec.
Ahir al matt aquelt individu es
presenti al despatx de la Comissaria a sollicitar-lo altre
cop, donant a entendre, d'una
manera velada, que eslava disposat a Murar, per tal d'aconseguir-lo, la quantitat de cine
mil pessetes. Aquest oferiment
hm escolta, per dos alumnas
de l'Escola de Policia, els quals
procediren a detenir-lo 1 el posaren després a la disp05ioi6
del Jutjat de guärdia.

4
ena inaugurseid

La joieria Roca

oluta invItace
a 1 optimisme
Davant del desagradable panorama d'allí!) que en diuen la crisi
cantó enfadosa que serveix
d'excusa a tot, i de tot se'u fa cdmoda resposta, com aquells idiotismes que, sense saber com, apareixen, s'estenen i passen de moda, la
gesta del joier Jacint Roca, obrint el
seu establiment en ple Passeig de
Gracia, i perqui consti que és d'avui mateix, de l'any 1934, any de
gracia de la criai mundial, amb totes
les nracterlatiques de l'art mis setual, da un crit de repte andacissim
i una negació rotunda de tot el que.
per acf diuen els portan i les males
llengües.
Visitant-lo ahir, dia de la seva
inauguració. ple de gene, de tot el
Barcelona, d'aquella Barcelona que
dita: aquesta aisi no PU delxa viure", hom se senda transportat

al llene d'aquell' films americana,
iiccions fetes a posta per, =lb representacions de la perduda prosperitat,
amb misiques i noies maques, combatre la negra depressió. Peed
joieria Roca no és cap set cinemato.

exilie, no es cap argument fet de
literatura i bon desig, sind que Es
una realitat tangible (tangible, evidentment, no per a tothom, no Per
a nosaltres, per exemple, ai las, per6
tangible tanmateix!) i un experiment interessantissim que ens ha
de demostrar segurament que, si en
èpoques de prosperitat s'obren grana
establiments, per obrir grana i luxo/tos establiments s'In de forzar la
prosperitat a tornar.
Però el cas del senyor Roca no
creiem que sigui solament un cas
de magia, sind, com tots els casos
de bona magia, ue rau de penpicicia. Ell ha sabut vitae, per sota d'aquest vestit de crisi que ens disfressa, la vitalitat extraordinaria i la capacitat extremada de benestar que
té Barcelona,i ha obert un pon per
aflorar-ne les aigües.
I no era pas ben bé per curiositat
de veure 46 per qué havien estat
invitades les belles dames i els considerables cavallers que hi anaven,
encara que s'ho pensessin, sin() moguts per l'impuls irresistible i inconscient de sortir, per fi, a respirar lame
fresc dels temps passats, niudatsamb
els vestits de l'art nou. Feia la sensació que si, en un punt donat, el
senyor Jacint Roca llagues dit: "I
ara, senyors, que tots sosn aci (perqué hi era tothom) començarem la
venda", ningú no se nlauria estranyat, i tothom, com un sol home,
hauria complert amb el seu deure.
Eis invitats, com despertant d'un
mal somni, recorregueren la casa,
els salons alegres i severs de parees
verd clar i mat, de vitrines sense
mis ornament que les joies i les peces d'argenteria que ja ens sembla

A la Comissaria es reberen
noticies que un obrer anomenat Joaquim Sitjä i Pares, de
trefila anys, que treballava a la
fibrieit que les "Manufactures
Reunides d'Indústries Textils"
tenen instaNada entre la carretera de La Verneda i el,,rforrer
d'Esproneeda, fou recollit de
terra. Tenia un tret al cap, amb
sortida de la masita encefälica,
i eslava gravfaeirn. Uns obrera
suposaven que Si tractava d'un
suicidi, perh n'hi havia d'altres
que no ho , creuen. Fou pprtat
al (Repensad dci Teulat,
#

•••

A la plaza del Pedró anit fin'explosi6 un petard, tense que causis destroce' ni degreclea. Nomis causa Valamia coawaiamt,

que da prou, amb l'escala al fons
de ¡'bah, carta perquè les senyores
puguin baixar-la, corn ea la illusi6
de totes, i, a dalt, els salonets reservats per examinar les joies, decorats amb bells plafons de grans fotografies de J. Sala, miralls i escultores de Fenosa i Viladomat, ceramigues d'Artigues 1 jOied de Roca.
L'arquitecte J. L. Sed, del G. A.
T. C. P. A. C., ha donat al conjunt
un aire de sobrietat absoluta; les
Joies no tenen cap element decoratiu que pugui distreure de les seves
linies i les seves Bulas, i tots els
industrials que han collaborat arnb
ell, els contractistes senyor Riera,
PI& i Bofill, el moblista J. Albea, la
casa Sen t amb catites, Biosca i Ho-

ley amb els metalls, Cardona i Mun_
ne amb els vidres i c.istalls, Martí i
Pali per la part d'installacid eléctrica, els paviments de linoleum
d'Aillaments Suberina, la serralleria
de M. Bordes, els aparas d'alarma
Sentinella, eta marbres de P. Ricart,
les veles de R. Torres, la pintura
de Vilaró i Valls, tot coNabora de

manera admirable, detall per detall,
al to general de la concepció de t'uquitecte.
Perd encara hi ha mis: restabliment del senyor Roca no es limitara a la joieria, sind que els soterra.
nis, on fou servit un esplèndid lona
—no són lonxos ei que s'hi donara—
estan agençats per celebrar-hi cipo..

sicions d'art de caricter excepcional.
Cal remarcar que aquesta etapa da
la casa Roca no és pas una aparició
»buida, aind una culutinació--quo
tampoc no és una "darrera" etapa.

La casa fou fundada l'any 1888, al
carrer Ample, núm. yo, emes cola
a rellotgeria. L'any 1898 bu traslle.-1
trobat ahr un paquet que contenta una dada al mateix carrer Ample, mime. I
bomba i gua ampolla de liquid
ro 30, per ampliació de negoci a ree'
mable, segons sembl• S'ha pogut saIlotgeria i ¡olerla. El te® passantg
ber que amad paquet Vhavia deleat
je a la Rambla del Centre, núm.
abandenat un subjecte que baixà al per ampliacM del negoci i instataclIÚ
cap de pece momento desates de Pujar del sea important taller de joieria 1
a rantobtla a la Rambla Mi Trata&
argeateria, i el ron es trailladave9
Stenbla mes el que deize e Patee, a la matebra Rambla del Comete, alltit
dele
atoadacan
a
un
reeonegut
mero 33. I Pasudo de Ramo« odil
bate de la Campees de Tenme&
, mero a, per ampband enema del mil
important
comeneant aleitr;
it '1/4iterad,
}a
lima a collaborar-bi el seu fill Rond
,
511.,f erk,g.,..amitif...
Paf que niel Ud. el 194( es rcute4
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14esi Ireel4 (sear:
tme eade toSua Eduard García Novele% d mld mira %cuasi. tina«
entre 'en una tenda j Mete pe«
35 pessetes. Com que era reireident, el
fue/ eelliati 11 PI aP lineda la
pena de sis misia «e Piel.
*
A.äet alees accione 55 .054 ~pens
ka
que tatuen enunciad/,.
viste
de

gran ele et «herirme/IN-

Atsettyalameses,,„„,
per 11.41111111',..i-tia

Cjti que ebtass actualsoeut la Sra. Pda
itarste.,U, en . amito. 1.4 *uvera d'a-

gueste. coniereacies ladre lloc el va11121% ollas., da ea, toa la denominacid "S' y en Sumets". Pm a avui.
taba, s'anuneia nimbe una Callie£4041,
en anglas, que donaré Mr. Charles
Webb, sobre d tecua "Henry VIII-, la
quid ha denactllat ja gran interés entre els asociase de le dita entitat 1
es ¿'esperar que es ultra malt concorreguda. Ambdós actea tiadran 110c a
fetatge social del Lauden Club, Ronda de Seas Pere, 44, pral., e me quarts
de vuit

/.:5•46.01,

aun/Secta netertisuati i
Sala primera.-Pobrma:. Cismunt
Salvador i Bold6 contra advocat d'Estat. Pobreta: Maria Teresa Figueres
contra Jean Lepard i advocat
Sala segona.-Menor quanti*: Joan
Penetro Velera contra Habas Stochol,
S. A. Mejor quanta: Joan Batalle
i Puig contra Macada Anglada i
Pobreta: Pere Torres i Ifunner
contra Patee Rabentós i Babe.
AUDIENCIA PROVINCIAL
1. Sació primera.-Tres oral* Per
contra la bah*, lesione i fuel contra
Enric Abad, Salvador Guillen: i CrisOblar Fernändez.
Secci6 segone.-Tres oral,: dos per
estafa i un per imprudencia, esotra
Rafel Rives, Joan Forta i Eduard Gámez, respectivament.
Secció terrera.-Un jurat per musitan frustrat contra Je» Sánchez.
Beoda erais per ledona i traddera d'armes contra Niriä Coma iildanuef Remire.

TRIBUNAL D'URGENCIA
Hi va comparèixer Ce) está Soria,

arree de tinença d'exaltaba. El fiscal,:després de les provea, retin l'acusac
ió que sostenia contra el pro.
ceessat

VARIA
Eis &densa de polka que van intervenir en lea diligència que es P rac
-ticarndmatice r amenti
usassinat del joier de Gana estimaren ahir al lajas per a am p liar le
decleracions prestades deshores sobre
la temible participació en aquella fets
de baria Seguí, amiga de Bordoni.
De resultes de les dites declara:ene
el jutat ha dietas ante de Procese"
med, ~Iza aquella dona.
Ea me tar del carrer de Latead
Nobles ton definid Avelf Gartaild
Chiva, al qual la foren trobades una
basa ant la quantitat de 107'55 pesadas i un periòdic d'Igualada, "El
Serahradar", afecte a la C. N. T. Es
coas mie editan per al Sindica
Unie, quo *mi clanourat Ingreseä ale
calabmece del Palea de Juncia.

* AGRUPACIO POrbeAFI+
CA DE CATALUNPA. El darsor data cornamaren, 'a rAgraPa•
cid Fotogrifiet de Catalunya en de
la Victòria, 54, pral.), ele curare de
Bromen a anee del notable pigmeauniste Claudi Carbone% els gneis continuaran en dita 'succenius. Per e inscripcions cal adreear-se a la Sutetara de Vendas organitudara.
* ELS CURSOS DE CÁTALA
de TAssocistee Protectora de len.re%ano Catalana. - Queden encara al.
lames :nitrada disponibles per ale
dos cunos de catalä que es donen a
l'Associació Protectora de rEnsenyanas Catalana, els dilluns, ditneeres i divendres, de set a vtlit i de vuit a bou
del vespre. Per a detalla 1 inscripcione,
a la mateas Aaeociacid Protectora de
l'Esuenyanes Catalana, carnar dele
Are, a, pral, Telefon t886a.

concurs anual de la
Societat Econòmica
d'Amics del País

El

La Staietat Económica Barcelonesa d'Amics del Pais he fe públiques les Bases del Confuta per a
l'any 1933-1934, en el qual t'estableixen diversos premia de carente'
cultural ; benèfic; a l'amor filial,
paternal o fraternal; a l'educada de
la familia; a la virtut de l'estalvi;
a la consúmela amb el tracen; als
actea meritoria realitzats a favor de
les persones i les coses; ala filas de
Sant Boi de Llobregat; als jornalera impmeibilitats del trebell, 1 a
altres tetes de virtut.
Shi estableixen 45 premio ele
vals són repartits en ouantitats de
3.000, 2.000, 1.300, 1.000, 800, 300,
400, ,300 i 230 pessetes, dormita per
diverses fundacions personalitats
amb el fi d'estimular determinades
qualitats i premiar enes de viren.
El termini per a l'admissió de les
instäncies i treballs seri el dia 31
de març d'aquest any, i hateran trisser presentats a la secretaria de
l'entitat (earrer de Sant Srver, mímero e, principal).
,

S'ha assenyalat, en la secció murta,
per al dia 17 de mere proper la vista
de la causa contra Emití Sangüesa i
Villarroya pel delicte d'homicidi. Segase lee condusions del fiscal, el processat i l'interfecte Josep Alexandre
Tambonero vivien, amb llurs dones, al
Casino de Releas, del poble de Vilanava del Cerní, i la nit del 2 d'octubre
de rase tpao tots dos es barallaren
pel sepa, i el mort, amb una destral,
traed d'agredir el procesas, el qual,
amb si ganivet, E asserti set punysladea a diversa Puta del co,, una de
les qtals Ii travessä el palmó ~erre,
el lama a lacte. El procesa« resulti
ferit Iletunent. Els fete, segons el fiscal, tenatitueixen un adiete erborniei•
di, i dimana que se li imposi la pena
de emane anys de presó i deu mil
penan d'inderonitzacid a la familia
de la vietirea. '
Ha pasme al fiscal, per a la sera
molificad& la causa seguida pel faja de Gronollers amh mota de la
duende a Llinis del Valles et tlissabte
dia del, corrents d'uns individua que havien arribat de Barcelona,
segons de ase, arn-b motín de les
elección'. l'irriten crin a processats
Angel Massot i Carmen, Francesc
Ruiz i Moefio i Jaume Vallperes i
i seis acusa de tinença d'armes

* CONFERENCIA CLUB. La propera majó que tindrá llée al
Conferencia Club consiStirit en una dio'otead de l'eminent literat (rancies
Mautice Bedel, el qual parlará per als
associats de l'esmentada entitat cultural, sobre 'Les survivances romantiques de l'animo dins l'Europe eraujour-d'hui". Aquesta eenferincia se
celebrará el divendree dia 36, a les set
del vespre.
* LYCEUM CLUB. - Sota 'el
titol "A ¡'entren del Congris d'Educació Social", la Sra. Maria Baldó de
Torres, aecretiria d'aquest Congrés,
donarà una conversa el proper dimana,
cela 23. a restabge social del Lyeenm
Club, Fontanella, tE, aer.
10387.
* 4 TENEU POLYTECHNICUM - El dia 6 del mes entrene
comeneara un curset a cirrec d'Andreu
Nin, sobre "Origen i desenvolupament
de l'economia capitalista", el qual será
donat cada dimarts, de vult a nou del
vespre, i constará de vuit Mons. Per
a informacions i mattleules, a la Secretaria de l'Ateneu: Mis Alt de Sant
Pere. 27, pral., ton els die, feiners. de
set a nou del vespre.

'Iolniiimmeaummunem
Envfrn Ino tes en

Cuera de

* ASSOCIACIO D'ESTUDIS
UNIVERSALS L. I. J. (Duran i
Bar, n.• 5). - Aquesta tarda. a les
sis, el Dr. Torruhia donan una con.
ferincia sobre: "Estudi elemental de
la vida cellulu".
* INSTITUT MEDICO - FARMACEUTIC. Aquesta Corporació
va celebrar la ceva anunciada seseó
científica. en la qual la Doctora Quadres-Bordes va presentar: "Contribució a 'estudi d'algunes anomalies
Comentaris embriológicc. Les
sets relations amb la Ondule suprarrenal". Va prendre part en el dehat
el Dr. Pla i Mejor, abrí con? el President de ¡'entitat Dr. Trenchs, els
guata, a mis, felicitaren la Doctora
Quadres-Bordes, per la sera ben documentada dissertació. Aquest Institut
celebrará sosia científica ordiniria
den*, dilluns, a les deu de la nit, al
seu estatge social, Casal del Vetee
El Dr. Risita Sieart i Selee descabdellari el següent tema: `Presentació
d'una sonda duodenal".

eataiii!

I•I

Baile
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89CUIralLe I allaN01111. Aintesta, Lertne, Ilastsrana, Ikras,
1188114844, SU*" S,UsIlsSfi, levalada. Inca, 1.14141a, Illawasee,
Iltwitblao• Mara t'Ubre, ~011, Plat, Palma le rerefee. Parearas
Pul5ete011 "(ataste", 11454n11, lent Pana de
9141110•Pla
Mata Colaina 44 tornara, lapas 0•148na dl 198•1015, La 8•11 ter," Tm"I/9118 Ta009814418.40081, 11450118, Tarnadtmlurra, Teellaa, YO&
El veasear, Ifle 5 814•4188.

NEGOCIEM ELS CUPONS VENCIMENT
PRIMER DE FERRER DE 1934
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Compre 1 vende de velen, l »Aunad I e berrendo
Ordree de Berta Itegoolaeld de supone 1 titule amor..
Marte - Dipbelt de velero en euetnia - Conectes
~rente de valore

* I.VSTITUT FRANCES. El dimana vinent, de set a vuit. serä
donada la serme conferencie Sobre la
Hilera de la Música trances'. a un'te de Hile. Alice Ch.-melca, de la
Schola Cantonas, de París. El tema
"Naba= de l'opera en France. de Lully a Ram -an" :amh medida» musicals executades ;ser Melles
' Fanny Soase i Yvonne Bare).

,..Paornotraoto a aeusatone ; &melanina,
•
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Si fem un exaMtn ne 00111111 del
cure seguit per le lliura esterlina i el
dólar durant rany 1933, veiem que la
depressió ha estat la nota mis remarcable ; pera en fer una estreta comperança del ritme emprat per aquelles,
hom nota un cene desequilibre en determinats petiodes, que trenquen la correlució que en la mejor part del temps
es registra.
Tots saben el cura que Kenia la
lliura eterlina a (herejes de l'any
1932. Després de la torta detallada
iniciada en l'abril d'aquell any, en el
curs del darrer trimestre emprengué
una represa, que si be no l'os notable
per la intensitat amb que es mantinene, en canvi era remarcable per la
conseqüència amb que ea manifesti.
Aquesta tendència es registra en el
gràfic que reproduim, i hom aprecia la
continultat en els primer, temas de
l'any 1933, fina que el dólar corneneit
a donar mostees de feneugor. Des d'aquest moment la nimia candi d'orientaci6, 1 llevat d'algunes reacciona eenn
la que sent presente en la segona
meitat d'abel, degut precisament a la
caiguda del dblar, la goal cosa doni
lloc e une exagerada demanda de
Murta i provoci instantäniament la represa, la moneda anglesa persisten en
la tendencia de balee, fina arribar a
darrers d'alubre, que després d'osrielar uns dies, reactioni inesperadament 1 aconseaueix canvis que fea
mesen havia abandonat; en aqueja
posició, Tés o menys estable, acaba
'ans' que comentern, i en el darrer die
de desembre es cotitzi amb una desvalóritzacia que representa prop trint
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prime Roe per la forte demanda
eren les mi* decidides defensores del
Acabh la setinant d'aquest
"gold standard", aval sino aparei- 1 /apees remstri en els mercan'« Loni Palia , degut en gran yart a la
mereat amb sessió de rebuur
y en com divise de segon ordre, que
I
concurrencia i anee qu e e s re
es troten a merca de qualsevolla in..dub
• del mes rderit, i manneent
cap millora a l'ambient-gistre
.ter
la irdsilliCió deis Feos de Regtdaci6 deprimit que heno fet remarcar
1. de Cerina que en aquella «asió deixe
en dies *Metiere.
la moneda completa:hm abeadenada.
lista: Tal com confirmivem
Hollares, que alisen la atderesa inen l'edició anterior, ele preus
fluencia d'aquel organismo que des es presenteu ji anlb mes terque le Iliura gasa el pastó or he asmesa , però &tense efectivitat
aolit que la hiera mere el caen de- operadora, degut a què els possidia, ens sorprended Aquella forma, eibles compradora, per di g poi fas suposivan per une manante, si ter d'algunes exlstencies, volen
Anglaterra inician el primer pes per esperar que s'aclareixi una mihila seva tornada al patr6 or. Ben ca la situació bladero-farinera,
pese, comprenguiren que no que esta en mans dei minisli" s,a manees
le maltest. Transcorreteri d'Agricultura per rtsoldre
• gnts uns quanta Trav5, 1 glIall 505171- el que fa referencia al preu del
bian que els canes donaren matra
pa; un top decretat el que side ~tenida*, fa tot just ara mima- 'gui, aleshores 1)0111 sabrá a que
ta que 4111931 meros ¿esperan Mena • ;atine-se per resoldre Al que
registrar-se tata nova depressió que' Itfida convingut. Mentrestant, les
aína la Rima a Mulla force depre-.' ! ebIlicituds de compra per a l'indata El canvi ibas a París el di* terior mateix es fan amb forte
if del mes que som Es de no francs,
interés, i alcé, tal com ja reia qual Cesa representa una ntinva martärern, ha de refermar lee
d'un 35-5 Per len de l a Paritat en eotittacions actual,.
Per la teca banda, el dólar atgueix
Ferina.: No cal dir quo sela matiza nadada, 1 en el refent
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qualitat és preferent, a 9 pesel coloca a nivells els mis besos reRespecte les noves que es tenen del setes, tot els 49 quilos posat. en . .
gistrats en el cura de l'are, 1933; en
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