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ra, absolutista, democrätica...".
. kol:Em,1a'i idtteintui !
Dones si Catalunya, en possessió
S'ENCARREGA DE LA CAR'rWIEA. .-~dels sens detenninis, pot éseer anula
¿per que ea desesperen i busquen
NACIO EL SENYOR MARTINEZ ItARR.10, EL
auxilia fora, si la majoria del poble
QUAL ES SUBSTITUrT EN LA DE GUERRA PEL
catali ha volgut que governin els
bornes que avui ocupen el poder?
SENYOR DIEGO HIDALGO. — ELSIDIYOR PITA
z Quin catalanisme és el sen que el
necessiten a la mida dels seus inteROMERO ES NOMENAT
resaos? ¿Quin catalanisme li sembla
:
TICA, PERO DE MOMENT
que fan els senyors Ventosa i Calin e
II
IV\
EL
~YO*
ven, Vidal i Guardiola i tots els
D'ESTAT. —
seus correligionaria quan justifiquen
D'ALT..COMISSAEI
4,11"tedg::',Z,-,,
els que demanen que l'Estat espanyol ens retiri -l'autonomia que la
República ens-ha reconegut? O no
',han llegit en Prat de la Riba o si
l'han llegit ni, voten recordar - se'n.
¿De que servirà a la Lea la criaturada d'inhibir 2se 'del Parlament - de
Catalunya si es una rebequeria que
no impressiona ningú, que de tan
infantil fa dure? El senyor Cambó,
l'endemä de les eleccions de - no' vembre, confessava que dels cent
:renta mil vota que havia obtingut
las sera candidatura n'In havia molts
que no eren de la Lliga. La «va
cordessió confirmava el que tots
sabLun. Ara haurä d'elegir, i tambe ti donarem la raó, que mono
dels 4Vie votaren la Lliga en lea
elecciona municipals tampoc no
tren catalanistes.
Un del, errors del senyor Cambó
i dels setas emita de la Lliga él
no hacer -st adonat d'aquest desplaçament cr.Calanista; mentre els
seus candidats tenien esperances de'
triomfar, el catalanisme ela era
bona companyia l 'perdent no els fa
cap servei, i el lifen a les escornbraries. En canvi el. ¿e qui , ha fet
guanyar les esquerre, i la millor
prova és que la muXitearl no ha
tingot necessitat de la febre electoral per anar a inclines'-se davant
la tomba del Primer Pre'lident de
la Generalitat ¿Con' no 'hem de
proclamar que la victòria' de les
esquerres ha estat un altre • Sial:1S
del CatalaniSMe? D'on ha • dsfrtet.
.és de la Lliga. L'article primer el:
"'ama antte reglament • dele quer,'410
Lliga havia de treballa per obtener
4s , i
a•
.
, •
.
•
.
l'autonomía de Catalunya dintre al'.
alMkii0 -t- 03 1
legalitat. En Convertir - se en Litig a " . ''', 11:ü4Redellikiellb. alltidui,
n"
?',,,'.
!
Abad
''>'"
- '-'' . —'
• . '2'1.7 '!...' . . ' . r- ,.•• ‘''Coudit
Catalana l'article fou sotmes a r-1 , ,:„..,
jrhi!,,
ptr
.,: -":
'
..'' . .1
• • ' ''. >T3•.C:; ,.. ' 7 :..a
- tes modificacions; no ens torpren- f ,
dril que d'aquí a pöcs dies alguna , Ha' aS-ribeit_iliora.que el Goriiitiltai i'. . • Le lOSPrada uiddAdernillglitidiee,.. 'coi. h. ararlo. PrOOOdef de la
dels seus afiliats proposessin una \, , regut °perfil dé separar del sin ii . e ....
dciadstre,de .141- Governeciä, :. Sr. Red; artero de Aferra que:-he: Jaime umodiiicació mes radical que diiia:
Sr MastinesBarrio,
•
n 4. . pmA\ello, ltimissionari de lem.basta ts cose el ..,
la Lliga treballarà per la destrucdier. ` L'expectació eralmolta - i.jtietifi .. n SO/ e Goveresaei6.114 cesas oaspeda'Per
ció de l'autonomia dintre la iliegasainsetr
'-rn
aZéseisf,-faeig:r.',Di
rjo.i
pizioli
mie7o
14Hftido
cacla',,,degut als nimors que' hito prece- • nire'ssi
,
Wat, si cal .
dit aqt?esta' ceisi parcial prevista. Més' se.je,imi,ortauia _. lo, combmace
j
ipi- :
que. no, pas el fet de 'la sepdrirchrdel:
Gjrcyrta ,ttel Sr. Rico Abello, la curio-., nigeria( no • oportard cap. m'in croe'
Lleglu a la phglna 2:
ua ,
sitdt de Coneiser el substitut d'aquist' lud del .Govern. .Al capdavall ag,
'ho reforçat amb sin radical miré per
CEONICA DE LA POESIA
i les modiKicacions dins del ministeri
trista missi6 que la sol li Si enesper Joan Telxiclor que aquest7et comportaria, 310001 a la
manada, tant es val que al bate.- blau
la"situacid ds e l Sr, Pik Romero ha
s'assegiti ro radicar-de; mia com . de
QUE PENEEN ELE JOV1LE?
rata aquesta srisi de respectada co-

-,

Els cata.'ans que, ofuscats p
rob"sesaió particrteta, no admítela:
altra concepció catalanista sitió III
que la Lliga os confeccionava a
mida dels seus interesaos, segura ment s'hauran escandalitzat en sen.
tir -nos" proclamar que el triomf de
les esquerres ha Vatat una altra
victòria incontestablSa del catalanisme. I no obstant res tan evident
com la nostra afirmad:e, per als que
de sempre hem tingut yer gula les
paraules de Prat de la Riba quan
anunciara que "una CataNnya Iliure podria ésser uniformista, centralitzadora, democritica, absolutista,
catòlica, lliurepensadora, umitäria,•
f edera 1, individualista, estetista,
autonomista, imperialista, sense
deixar d'ésser catalana". "Tot .ix e—
afegia —són problemes interiors,
que es resolen en la consciencia i
en la voluntat del poble, com llurs
equivalents es resolen en ränima
de rhome, sense que l'home nj el
poble deixin crésaer el mateix borne
i el mateix poble pel fet de traTusar aquests esteta diferents".
Exacte. En aquestes parentela admirables hi ha la raó, la medulla de
la veritable doctrina catalanista; són
el dogma de la catalanitat Si el
catalanisme no fos això, si 110 fos
una substäncia nacional incorruptible i permanent, superior als dalers i als prendida de l'home catalä,
no pastada d'ésser un programa de
partit. Molta gent s'ha cregut que,
en efecte, momea era això, i en
descobrir que s'han enganyat es
regiren indignats contra una realitat que els desborda i arruina el
panorama que s'havien bastir damunt d'un exclusivisme que a ella
es semblava que contenta tot el
catalanisme. Aquests catalana, perd,
no eren militants, sind explotadora
del catalanisme; quan el catalanisme no s'adapta a la seva concepció
personal, aman no els proporciona
eIs rendiments morals o materials
une n'esperaven, el reneguen i el
r .. 9utgen com un enemic, i es
p,sarien a combatre'l en nom arana'
decepció que no els ha proporcionat el catalanisme, sind que se l'han
y
treballada ella mateixos atribuintli una missió que no es la seva.. .
L'enumeraci6 que hem transerie
és completa; l'autor de "La Nac:onalitat Catalana" no escrivia a
la babalà; en aquella sinopsi incloia
totes les possibilitats de convivencia política imaginades per l'home,
i no n'assenyalava cap d'incompatible amb una Catalunya plenament
responsable de les seves determinadona. ts licit de treballar per radopció d'una d'aquelles soluciona,
ell tnateix no havia regatejat esforços per fer triomfar la que creia
millor i mis convenient a Catalunya. Tenia dret a pensar com
neguda.
(Respostes a l'encimada)
witnfyasdri'd‹.; M
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pensava i a convertir en realitat
* ' ' C' le 1 imatí
han comenqat d'arribar, 4:rialau Na Però
perquè
ell
el seu pensament.
cional
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Consell convocat sota la Isfa s idéllcia del
lícita i respectable dintre el cata.\
.
cap de l'Estat.
r
r ;. , : ,11.:
lanisme, també ho es igualrnent la .
- A dos
quarts
d
'onzelot'
el<sorbrntera
d'un altre catalanista que propugni!
.a Palau. .. .
•', *, >r ' d. l'
qualsevol d'aquelles soluciona erne
1 . 'Inuntrifitantmehi. comenciiif
donava com a possibles en 'tina
consell,
el
. qual
.
ha ddrat
II
Catalunya afranquida del tot. Fa
1 :5
.:
'quarts, de dotze. : •, ',... ', 2 .. , —,:, ?
e
anys que d'aquest lloc estant no
4 3:1
.. A' aqbesta hora, el, ministres•S'Ilin
ens cansem de . repetir que com . a
' , i id glil 1
4 'retmitien. Cansen amb el Preside*. de
catalanista es possible ésser-ho tot;
:la- República,- i la reunió .ha atabat a
el que ens interessa en primer ter,dot, quarts de dues de lí tarda. •
me és ampliar el front catalanista
Quan ha sortit el Sr. Lerionx; els
fins a ocupar tot l'horitzó polític
periodistes li han preguntat si 'hi hivia
i social de Catalunya. Les paraules
noticies politiquea.
' •
de Prat de la Riba no volen pas
El cap del Govern es retneti' al' que
dir altra cosa; però pesqué aquesta
digués el secretad del. Comen. pesó
ocupació total de la catalanitat los
davant la insisténcia dels repórtelo i
un jet calia que no quedes t'ora del
després d'eludir diver ges vanadis la
catalanisme ni una sola de les
resposta categòrica, ha manifestat:
concepcions politiqueo viables en la
„
realitat.
."-S
T.S la
i, hem
Z
re-salt lat
la ersi?
dei politica. :,q••
.
, —,,a erial — ha contestat .., da laEl triomf del catalanisme aguerDissabte
quedé
ja
plantejada.
-sent.
riste ha satisfet aquesta necessitat.
—(1irtri es reloldrät
Durant molts anys, el catalanisme
161 rei Alexandre de lugoellsta (A la dreh) amb el rel Borts de
—Aquesta matelica tarda. ha semblat un patrimoni de la
la
roces*
*atada
taqueas
a
Belgrad
%Asirla, durant
Momeen després ha sortit el miLliga que per la seva significad()
de W Governació, al qual els
conservadora, antirepublicana, conL'incident ocorregut ahir en una an- nisten
a
Acat nt-at' ei(sitanbell , at da firme
.informadors han p regumat p ila crisi
fessional, el vinculay a a una clasdel par &alcaide, que Mg has con- sainiónie en /tenor esa profesar
se i a una concepció política deter- silero, neo
ver, Baldemos*, eßliiiikla en sol die atenyeria solaMent el eetr departament.
erdevenimente VIO
El Sr Rico Abello ha mattestat Misminada. Per això davant de les
portonte i Mi/ briscareis traplaM CWI8 revisionista pronuncia davent del
seres formacions, en altre temo
*molar, Bulgebria ter evadir., of seo Un orador snacedoni, i que
—JIU estas riomerul . S ib fl" liegtis a:caven les masses populars que
propòsit. despees trena serie irgkersisk ha Perore/ la retirada dele admire/es tut? -- II han' pregunta
' 1
. , . .
combotava en Lerroux, perquè
tivea de no voler-ðM adherir, gei mes- do , Indooldvia i de Rananie, no poi
—En el Cense', ,d'avid..-.- ha e's_
(reten que el catalanione era al
ies et• bree dejad de fer gran Foloyaid
tenint relacione minase
no. 1 per inca part, tampoc
seo enemic natural. De la República
paila bakinics, adhae per hatee Has- post —
'uy
era racione batednignes.
ui Mor 41 que m'hagi de
ençä el panorama ha canviat: avui
¡loe ps vigilia 44 fa surtida del rei ad jo qui pu g
Sin les dais Mera d'helando
substituir.
estreinitor - ee
el catalanisure ha captat les manea,
del Polen Boris' cap a Sinaiele del Q1133i d'Orne i
Probablement ,--dsh . etele-es, As
i és la Lliga la que es torna costea Chigi
e Sitia erre el rei Coro,.
top
fne • Id fi han
meva dimissió postulen* ellal OS
ailä mateix que va üter la SenilL'incident demonra que l'amista es, per mear- dinaliques, politiquea
del Ministeri. -reurtunització:1
cuzió de la seva infama. Qui
of dar Bulgaria vol oferte a lee
--iS'ha parlat nimbé de' Is mema
40‘04444higtig , e nramen' higa,
llegit i comprengui les paneles ad„ah
feble
i
relativa.
%Vadel senyor Pita Romero a ,Rema 1
i so km banal4/d?- vana es
carro
mirables de Past de la Bilis' només
Ibis une actitud clara i )a bona vagos de Boris per a sostreureee'od.
del caräcter de la asma misMitt
podrä colme« armase fenomes
prelkielU Maig
1.11. 44-,13 isitanitita;
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.e1 senyor Tilio A6elló- -éi' que el
crumg znaler* :z7e4 que üg
POhng d•
inspiraciona'.*,la Lliga i aviú
rae inslek-sa modele alai giren- vo entradi on"rErfOo:, ;Jtourfb" etig. senyor Pita Romero va al IVeleieg.
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t'Es el comed .nn mét ten erst,' reside-

•sació — de la jovenes.. A noM tren. regimentar-los, el feixisme lada els
'leves, els ofereix essitonne, paradas,
.
f.
h
.11
,
atentado" anona 1 tom mera de hene elvelni eme,
14,5
umana lince. Ea una Itica. jove,
, dinen-els exile:aria d'aqueo. sistema, i
!
india arnb la insulina do la jovenes.,
•
que Es força. vioitacia, voladas, aleMixta cap...
,,,ssa-‘'a
.. 1 Mteia, etc., etc. Heus oci l'atlètica del
Ahlr, a lei eind de la tarda, a ran- testar qu.a 4havien pres era ,Sigtesitel feixisme; perla, fixant-nos as la sera
acorda:
-prdematx de s la consellero de Go¿tic" rearmo tot un altee paisatge; asna
Aprovar un decret de Justicia re- cosa erina i decrépita colas les monta'vernaei6, va reunir-se el Gavera de
lea ßenertlitat sota la ereesidincia del - Jeient a la regularització del regia- nyes de la Ihma; car teta la latünclement del Contenciós Administratiu. ria optimista d'agotase non fase d'un
'lee« ComMtnys. Amb anteriteinn , ala reunió del' -a Que da consellers presentin al fet tan antic com és el **ponme, és
oasell, els Mema Selves i mío aviat possible, els pressupostos nomás una disfrena. Per sota hi ha una
blard Esteve, els quals integren la del departaments respectius per tal gran desesperació i tia emepticisme
ponkneia del Govern encarregada. de confeccionar el pressupost ge- cruel qua n'és conseqii'encia. No endeba1 . des aquestes doctrines s'apoderen acred'estar en relució amb ta Cornissió neral.
t
el referent r
pre dels nobles arruinan i famélica.
Mixta. de. Trufmaam. havien cele-, , Seguir eitudUn
,,„
t
aras un canal d'impressions amb la bilitaci6 de local. dels diversos'
En primer no4.el feixisme, com
repieteutació catalana a la dita Co- 'partamenti de la Generalitat
jota la política irracinnal, és un aban" . Acordar, en principi, que passin ai donisme, un deixar-se caure al mis de
nsistid que ua durar tan. hora. .
En començar el Censen, la pontn- 'rantic local del Govern civil totes la ruta. Els bornes mai,j10.,es
ela atans esmentada, va donar comp.' les dependincies i oficines que fan la Ilibertat sine, qUan jo erais lisia
`ti de lee entrevistes i de les its- n referincia a Ordre Públic i De-par sortida — o s'ho pensen alta. Aquista
" tament de Governació.
tione.relbades dura* la seva seteoriá • jii4e pressuposa , una depreaS
, I
Aprovar un Decret dt Piruetea -aitots els sistemes nerviosos d'un pötursei&
..Errknitt:ti va dedicar gran part, qnbilant el comptador de la Comis- ble. Un estar de feblesa que torna ta
'de l a. resistió a l'examen dels pro; 'Seria de L'Oda, senyor Carmel lz- gent propensa a creme en saetas% i
. ; mintiera. I joventut sigrtifien'ef con.
bateles derivara del Traspàs de SerAprovar, ahí( mateix, un altre De) trad. Quan el jovent — que'Visl dir
veis i va prendenl'acord que la tota-1
litat dels membres de la, represen; eres de Finanees posant en circula- no fixació encara, que TOVdfr critica
tació catalana, sortissin cap a Ma- ..ci6 ela theta de l'emprèstit d'acoed
llibertat — s'enregimenta, 4, que tors
drid, per tal que s'activi la resolució -ab el convingut el dia 13 del ms 1 els valora mora% van de &rallada i Id
de tots els problemes relatius al mes- uqpe som.
ha un pinic conectiti a la nació Un
Aprovar un Decret ecriiparant amb pànic que pot provocar, per centraitas i perquè siguin resoltament en-,
frontats els diversos aspectes tela- tds funcionaria de l'Estat els capa- rop, una agressivitat de rata acortacionats amb la valoració, ja que gastos i peona d'Obres Públiqueide 'lada. Però mai una política ferrita. Vest retard excessiu d'aquesta resolu- la Generalitat.
‚ mal, si no, les giragoores i les trau,EI Consell de Govern de la Ge- tes seguides d'ajapinenta que canació perjudica greument la implanm'alisar
ha
estat
informal
pel
contació del régifif autonòmic i itnpos-;
lerilreff la rolitica exterior disk, moribilita la realització dels plans ur-1 . .selles de Treball ,enyor Mach i Bar- ciona fe-mistes.
í
gents que estan en elaboracid ala' ' rara, de l'estat de la vaga de Súria, I - Però el feixisme andan selalnesais
i que ha estat tramis un delegatsier vicancia. Té un ces de doctrina sodiversos departaments.
El Consell va acabar 'a 184'11eu. tal . que informi extensament de la cial: el corporativisme. Dins un estas
tocades. El doctor Dencli ra faci- . situació de l'esmentat conflicte al -feixisto no existeixen drets de l'home,
litar als representants de la prernsa' 'robjecte'tie procurar-11 räpida nerqué l'home no hi es•reconegut No-mis la profesan. Ni ha metges, botila referència
. oficiosa,. va . masa- enlució.
ornen, manyans, minaires, etc., paró
›.1"1,,,1 •
mai flanes. Es a dir, nosmia.ai, vida
reentoeändum elionatrgr e Peris,
civil a% de Pausase que no is,isen bé
Ir:: 5C
en mateix. Que rhi impela la necessitat Pecó justament la graudess de .rho!fe recolza en aquest borne eSielrülllil
'que excedeix de la ',Montas i crea
Ineessantment realitars mis absolutes,
idees Inés generals que les que engendrada la necessitat que, ' si 110 Id Ihrita
Ii
tuperadeonsis
clandenisli
g
el deforma, el desbürnanima. Carpe71i'e* ' côa.sii kriesi ?cauta
n'ademe! Heus ad ama forma ben
. airinanya d uno ontidUst , francés. lar per la forca la OVO VOINdat... _
cose
govern
fralIC4
—
El
pedem per a anomenar una cosa molt
l'oprimirme
de
Con haviewt ' 'previst,
dneis de les noticies que arriben
vena: l'esdivatge: piró, liquen coas
hl premie afenanya no. era arrifici63,
serme que hi hagués cap home lliure.
"seque en esüncia fa resposta del :no ha perdis lo ayo. Arad freda i
.voigne IralitiNO • minaciosonsur la re- L'esclavarge total i constitnticesal.
cortds reiúj
Reich no es niki
Certament, la jovenesa is Pedat de lijo.
lea própasfii - franceses, especialment , poste . alonsonyeredratie d'adaptar docimemenso indicada per a 'Unir lames:.
. efOns, lee • gied;' hamo d'asee ; ,pon.pel que fa',0.pkete
PriCeihitiel,
dirodet, isie peden &ter
te soncepel6 maquinal i dio" -Aqueo
- La qneeti6 de de pea« insparidecia
ti edat, dins la qual l'home cerca as
CO311 dri.ii Arme uno inforMaCid eviper a la tort d'Europa perquè . ceigni
:deratisini 'dowdenci000, 'datada •iie Pa- camf i Hucha; quan encara no ha
éstes precisos.
ria en li anal es parla (una hiPoti- metros el plec professional i 1.- urnaFrotis proposava d'arribe, a ara
tico reunid, que tindria lloc a la capi- meist disponible, no pot sentir cap
es
del
desarmecerta pardal a trap
oid per una politica oorpontriva, macental franca., dele signataris dej pacte
'nena 1 Aleatanya nuistrix. en canté, deis pare, lo furcia del oiga gorda te en nobles i en inoquee aeolardides
d'arribar -hi a 1/311i1 del MI rearma/arpen detelel 11401110U que Alemana pee una por a la miséria tan gran, que
mese kranea proparove- '41 'COLMO:
des de )'adolescencia l'heme no tingui
.-• retiré Are S. de irs'
cap enana d'alar els una 1 guitas al
matt. a tito! de Motu, i ei Reich, en
Pade
nofei
entre
Agnesi'lleatutvi
voltant i cap amura, que in cl gest mis
lo seva respeto, tot i recaseeisent gas
rís ilkelbs fa *reiste bol clara ta
le primera de sainarecaracteristie de neme can a borne
.
. Franca seria
intaciatu Pacifista i cenciliadores del
, Feixisme i jovenes'''. dues coses an's'hi, el declara inocceptable per ofenla
'espata
En,
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tagöoicmes. Amb un ambient de mas.tin a la JCZ.52 dignadt; Franca propasa
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cicarada bèllica i de fardinia, un desla internacionalitsac i
cap illusi4 :obre fa comedia pacifista
potisme desesperat i esparuonit. Intenvil, i Berlin ne ¡'accepta, ni ' a.,:cepto
que ¿'un guasa teinp3 taca represoras
del
bombardeio
aeri,
i
reta
ensibornar les vides fres ques 1 ge
la supressió
el goleen noSicinal-socialista.. '2: - . •
1 vinee'n. La-neros,pdmal
butja ta proposició francesa de reEncara destran parear alguni
tergiversació de valora monda i idhuc
dein or So pe. .cent l'oriaci6 Militar,
'l**
-decisions
Conegnüi
ei
que
abans
materials que representa si MIMA ¡Inque la reducció sigui del aso
del govern :sane.% perh ja es poden
posar-se arreu, accelerarla la decadenper.'cetit:
'
prevente les del govern ang1N. Free
cia del món cidlitatu 1 avanearia la
aqHcSies neoatidtairif . 4:30taa
¡a jo no pot concedir res sis, 3i tse
,
seva decrepitud. si no es que aquesta
,pes, en la nata sie la Wilhelnistrasse
es sol perjudicar ella mateisn 1 la
ornada que s'ha escampat pee un tros
.s'esposa el deseo d, continuar les nepon erEverope. Perd a Londres enad'Europa. ja no vel dir la decrepitud
gociacions, anal, respecanqa
ro hi ha alguno simpatia pe: Domateixa.
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Prolablemtnt saur em
r
mita paradea. %Oía, (lita que fa:
is tia ivesoolu, sedu elee
psi que deixa 'Ateriere. Sena acuden
aquestes panuda; duna de tres Intus de verms aparar* fa por, in
delle aseé
brillant votada al •PreIdeara " -d'enguany ", Tfals i
Mis deis llano i poetas: 'La carean% de Raer Maleen; "Ootils i
Ida", d'Olear bfullor, i "L'arar i
sitme", de Frenase Canyades. Ea tea

aqueas llibres es nota una antena
abobada de buida:acné que explica
tot te que hi triaban de gratuit i una
lamentable conftui6 ocasionada per la
barra& de poesía i abres cosa que
no Id tema res a aura Abti, per
atemple, la fe illimitada en els sentina* — abominables »talment,
dele poeta que han induit a sana atore — o en les idea, com si la poema no fos alguna cosa mes que una
simple exprimió verbal — reeixida o
no — de serniments i d'idees. Podrían
insistir sobre Muta punt, que creiem
( = capital interès. Molts mate dele
postes que comencen prov.& d'una inconsciencia que orden ésser la justificase% de tot i el primer motiu
le No dubtem de la sinceritat de la
uva inconsciencia, pub atan conanua que la poeta no ti res a vente amb aquesta sinceritat ni amb
t uesta inconsciencia.
Encara una alue constatació que val
per a molts 'libra de poesia que surten ami a Catalunya Ene marta una
enanca. de connexió entre motu poeta que encara no han arao en aquel!
encama alliberador d'influencies, i els
poeta que haurien d'asar avui ela
mas maestres o modele. Moles vegeta. no trobem en aquesta poesia el
rastre o el moya' d'influencia de la
postra poesia mis contemporània i
mis alabada. En canvi iba vean
rastrea d'una floralia mes o menys detenta 1 la influescia d'excellents pactes — llurs noma eón probablement els
postres gema noms — que Per Pertn
er a uns altos temps i per revo--Il
lea:id de la poesia catalana des de
Carner ened, en el dia d'ami no bandee de tenir cap radi d'influencia. Es
ene qiiesti6 de vida o mort. Ami, aneb
ton els teste perills, ei han de trobar
influencies d'alga' en ele joma anees
en tot cm han ¿'esa influencies de
Riba, Cerner, Sinchez-Juan. Fre.
ca, entre abra.
• ••

Aguases observadoras que acaban
de fer podriem aplicar-les a La Care-

Els Vibres nous
—
"Mimase de les Lletres"
m aissessac ¿sise Lletres" (Aradacid pa a la cultura de Mea" IN14)
L'"Ahnanae de la Llares", que

editen anualment une quanta mallorquina «tuestes, compta amb
una envejable continuitat. Catares
anys eón alguna cosa manifesten,
a mis no, un fervor i una constansia que indagas tote ele postres
elogia. Aquest "Ahume" i la meeltissima revista "La Mostea Terra"
eón raleas fidels 1 perfecta de
robra de neobrament del territori
que es mera: la aura llengua rae
litzada a Mallorca.
Constatan en aquest almanac un
predonsini bastara considerable de
la poeta sobre la prosa. Eng Seesbla de remarcar aqueas
fet ala mallorquina amara s'expresea en yero. Ea l'actual produal& asnal& de la Cuelena estricta t'observa el fenomen
La qualitat del contingut d'aqueas
almanac da molt diversa. Diversa
tamal la tendències que comanden
els noma d'aquest manifest 'iterad.
Solament dificultas de publicació
fan excusable una barreja de noma
coas ele de Rosselló Péneel 1 M.
.Ag-u116 amb els de Jaume Ferrer
1 Oliver 1 Daniel Martínez Ferrando
Colaboren en aquest "Almanac
de les Llenes"— llaq i fidelitat—
escriptors catalana. Josep Cerner,
López-Picó, Tomes arces i altres.
Cal agrair a l'entitat editora "Aseodecide per a la Cultura de Mallorca"
aquesta reiterada manifestació de
vitalitat de les Deba mallorquines.
JOAN TEIXIDOR
«Final 1 preladl"
.ZERESA VERNET
TeleZ A Tot Vera)
*
Curieáli2 treleetbria la d'agua
autor que, harem començat per amere noveRee com "Amor Mar
dota", d'as to pasad; rala
desude mia maree fruPereca
necia ea lee ame rsertelies
Ven% tale ala "Gua mea*
Males 1 ,ena-realment,
su
i wer diablas« es.* it meta 4*
fiara, Unible lasermeeit el aneen
d'aquello que elle que per Salvar
le popejia cal ttio hnensie a
Ih la sen producció, Idatte
Terna Vernet enfronta dos carledeclinó i ostia babieca.
Is,
mes nades -MN
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Vejen efe »Merar anterior: de
dre el les cordel« cadenilla 1 (O>
PUBLICIT
id 44"114111164
411firlIgi
tete 40A 1% igl)cePAv o : 211
..
.ivecipiras
helleglaN
--eartit d'interessos, 'vel abocar eId
na, de !toser Matheu, llibre, per alter a PUIG (Cine DZ TARRAGONA).
r diem* amase, ternera len la notita
idea foOlti aspectoi
«
ía' 61?
)leme161Z4V:14:10
diat. seta
• r elle« d' aØ ei
e4
:1044. ,Pafdwit ,i
exited
nft-iret
atine grie; `tasen fine' de tajes
nana en La Ceses de la de Josefa
reunid
eón ellefeD10.03
Ao poden tot, la seva victòria era
Mari* de Regata.' gatea colee:Ice
que tinatitee
din.
•s
1 44 él ss
o intereesos ana.
que Segares de heatel ¿meta que TU Naif lila ea te, que edu• eptg)aoros, a si
~pie
Mena
de
Cateleznya
ha
Ten *Uta aseentras per una temexercir tina influencia mis pernicio:
Pis
ena
dieta
personal,
d'ame
Perts
a
l'estatge
centra'
d'Ame
porada
harpa.
Pera
si ele dinero ho
sa. Alguna vqpdi bu die. * la sepoden tot, anta que no poden Es
Catalana RepublleanaLOorta
va pocha eni un ea al Mala, 1 la • Pub ilifitaltte,* ne. i ele abres, rai terratinents, a trair la Atrita
amotine les congeiincies nao es
postra acceptació i admiració d'amen basaire,
'kumis% me. yrst;r1-'
quan els seas interesen materials iatracta d'un poble com el cuela, en
cas va acompanyada semPre del desig flujxen, és un pala.de, miserables. Els
el qual vio despees el sentit de la
que real sanee compelan- ce la asee aleteamos de 14 Ltiga
escupen a la 139 1, gui
1ST
eintadanis. Delega que no embalen.
originalitat. Els perilla de la ten in- fac de Catidaya quan pealen;
el ma1, a pesar de toa ele Rus dinero , no
fluencia són considerables. No - han teix fan, e aran quan s'eecaigui,
els
gban pessat.
vist encara cap pocha influida per senyors rabasairee que, en el fans,
, t'elabores, ruta /c o m es mani Segarra — 1, malauradament, Entro ea del mama putit que ele salan
testa le Luisa davant del resultat
begen — que no caigui i augmenti ele lligaires: el Partit d'Ageellt-Que-Noelectoral? Mentre ele sus homes
setas delates, tense que reflecteixi Es-Verone-ifai-Pror-Tipo. Un rabas-'
Barctnm
dirigents van a Madrid a fer dulamai alguna de les seres inassolibles. sito equival a un nigua, com un Com'raciona palicament 1 tracten d'inDRIDÄ, 44; la da dei
qualitats.
panys a un Ventosa 1 Calvo& La jovencivil el noble estala perquè no ele
Altrament aquest primer 'libre de tus d'avui esté dividida en aqueas dos
vespre, aqueo* Atinen celebraré
ha votat, els sets diputats d'ad
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Roser Matheu conté proa medre i
traeix una personalitat prou forte per
esperar un alliberament d'influències
arta mejor orientació. Eras trotan'
davant d'una sensibilitat eminentment
femenina tot i la seva tendencia a
Yació i la force d'alguna d'aquestes
poesies. Temes que van des de la mis
intranscendental galania a les angúalee mis emplea 1 profundes. Primordial dramatisme i tendencia a rexpliOICió de les coses — encara qualitats
Expressió directa
extrapoitiques
i una cena negligencia de a forma
Sovint els poema s'allargassen indegudament.
SS.

Mullor ens ofereix avui el
sen segon llibre de poesia, que, a desgrat de tot, representa un guany per
la seva producci6 poética iniciada en
' Pase l'amor". Es una poesia que
necessita justificació. Amb tot, ve
condicionada per una rata discreció i
una voluntària intranscendencia que
alguna vegada ens sembla excessim
Ajad l'epigrama D'ea, desengany que
fa:
Le: ponle: al caliu ,to et valen catire:
Jo que les somniava tan o (laurel
Hi trobem, també, la influencia de
López-Picó que tanca amb un seu epigrama el segon llibre d'Oleguer Mullor.
Preferim no insistir masa sobre
aquest primer llibre de Francesc Canyades Totes les preocupacions menys
la preocupad() poetice. Horn tan que
la majoria de les coses que es diuen
en aquest 'libre podien dir-se en prosa, i s'haurien evitat contusione. Ens
sembla que la seva critica no es de la
nostra incumbencia.
Oleguer

grups, cap dele qua], no representa la
Catalunya deis patriotet idealista . Qué
pur esperanzar?"
*
Da. Si. JOAQUIM GAY,"Enste
Pina, Di B ARGINONA (27 AM A . r",
'Els qui per frótala convicció bem de-'
dices les nutre aptituds a asola coneixements purs i mitemitics o Hure
alicaciens, eil remarcar-ho sincerament, hem paseas la primera joventut,
la de l'estudiant. bon acie dedican
l'absórció d'aquests coneixements i, a
mis a mit hem assaborit es goigs
de l'änima jove, pan mai apartant-nos
del que criban esencial o primer. Ara,
guara som a lea portes de la sepas joventut i hem tastat les impureses i els
desenganys ole la vida. de vegades hem
filosofas sobre elles, peda no ens hi
hern volgut atansar i hem volgut seguir amb la pureza d'esperit jovenivol, passant de llarg, mantenint-nos,
sense deturar-nos, amb la dise'plina Je
tener,— disciplina envere el que intrinsecament representa una tendencia
o esforç cap a la perfecció. Perfecció
entizne jo que Es la mixima tolerincia i
urbanitat, la mixima comprensió ; ho
també la noblesa i l'honor a ultrança
finalment i principalment ho Es el saber... saber molt... sentir sempre l'ambició del saber. Aplicant a toa els ordres de la vida aquesta disciplina, Catalunya necesita bornes verament intellectuals, que siguin confessionalment
liberal, — mes cristiane el% católico,
mes neutres els tala — ; socialment serena, peque es dignifiqui i anual l'obrer la desee mitjans decantas,
pule que de Miaja, cal confessar-ho,
pedem estudier-ne queleom : häsicamera catalanistes, perque el <m i ho is
de quatre dies Ii man'a e! delit que ja,
per exemple, he sentit sempre, perquè
a casa hem "mamat" en catan, car el
meu pare era totalment perd comprensivament eatalonista; 1 també cal que
siguin culturalment sólida - En resum.
el problema de Catalunya, en el que
pertoca a les seves joventuts, es con-

assolir, en alguna moments, un cert
patetisme.
sPeró Maria Teresa Vernet ha
trobat en aquesta evolució el su
canal? Per als qui creiem que aquest
Es el veritable cansi de la novena,
i aquel on desitjévem veure no- densa en alle que jo anotan° les tres
regates cona Merla TeAsa Vernet E: ESTUDI, EDUCACIO i ESPErintersogant sena fa dolorós i ens R.M."
propone contradiecions. Car el cert
es que encara que hi trobem valoro
Da Si. ANTONI DOMENECH a
psicológica force apreciables, no es TEJEDOR, DI au ANYS. — "Deseanpas abre, indubtablement el millor % molt de la men generadó, pesqué:
d'aquesta obra. Corta en les primeres produccione de Maria Teresa a) la pornogralle el cinema i el mune-ball lIses denooralituda: PerVernet, el millor segueix eseent
ele detalle delicias les petites tro- a& entre comunistes, anar q uistes. Paci
-fista.,ulecosatr
balles gracioses, producte d'una sensibilitat afinada. La seva mé es formes falsament "humanitaristes"
sobretot molt destra a copar el Visan desviada de l'amor a la Pätria i
polsim avalore de les coses. Tot, a la Fanulia, que sem els dos allaneen la ten obra, tendeix a fer borne. lustra de la Gvilització: c) Pequé,
F.4 fa tot, milis:ir dit, sempre. La
ara per ara, lea autoritats no fan res
seva prosa, ben ramada, impecable, pagué la nostra joventut, desempatada,
retalla el món, que ene presenta no sigui víctima dele editora criminal,
sota una l'una primaveral, adorable. que empastifen Catalunya de les puPerò en aquesta atmosfera poética,
gairebé boticenesca, les figures res- blicadas mis innobles; no fan res
listes Ilur drama vulgar, hi des- per evitar l'escàndol diari, a hores d'aentonen una mita. Només e'hi ra vergonya d'Europa, que a produeiadiuen aquella figures femenines g en els barraoots (tendales dels baren els moments que la tendresa ris babas i qbe inutilitzen per tempre
o una ¡nimbé cindida sensualitat mis els joves que deixen cauce;
les poetitza.
no fan res per evitar feseindot que en
advertiment cal fer sobre la institucions d'ensenyament oficial, sintécnica d'aquesta obra, de la qual Entuman obrares, profesas comunistécnica Maria Teten Verriet salaque cobren de la Generalitat, corba haver-se preocupat mesh. 1 es tes,
que gairebé completament dialo- rompen la joventut obrera amb doctrina
subversives, contràries a la Demogada, dividida en tres parte i madi
capitols que n'aseenyalen lee ame- crida, a la Pétria i a la !libertas innes, sembla 'oler anunciar una evo- dividual. Aquest peasimisme aun, que
lució de l'autor ven el teatre. Les loe el d'un nacionalista cada, patriodescripcions i ka explicacions, en ta per damunt de tot, el resumiré alai:
temas present, hi fan l'ofici d'eco- d'una jamas cona la catalana d'ami
lacios,. Sense voler prejutjar res entube a la trille tirana de rebossobre aquesta posible *rolad& ea ad sexual, del OCifiSIn. anii-patridfie
evident que aquesta *mica té al- 1 de les ideologies
mane inconveniente me novena. nmeresian, los Paria, a enmara o
l'hora de la
La divisió en escena) trieo p mana erra
defensa no en podré fer res, pael cure de l'ami& la fa esdevenir
ga
en
lloe
de
poder
tnebilhur
domas
artificiosa. R1 temps presas ti,
certament reventaste d'evitar la aire esposad mesh daa musa de
asea'
manee de'saturalitat que hi ha
3*,i)
els prealts qua ea alteran en
Stur forma sImple, i respeadmeat
Del. Si. V. V. PUJADES SAUque encomanen, de regada, a le RET, ne u SEGURA. — "No me re,posa en llur fem. perifriettra. Pi- pondre del que pasen ek alees jora
ró ea canal el preant, alnada olas Quaiit a mi: els ,dos problemes mes
a ',niki, en ea» moments que
tjUe se m'Un plantejat d'enhomindgni aubratflar, acaba per en- té da la mere ~menda sem el relcalen' fteció, -per fea la ...devenir
estada Re dar, m'eh, oyes rayana re 1 al anual. /o ambo, dance,
de lea generadas futura a l'sdreatinara de Maria 1' • Yunet
eiment (un diga acial que "bel ets
II fa superar
d'aquende ases obeasions
DQ
SI adolescente
que han pertorbat duras den upe la
pera joven* (dé mis ale 4).
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L'Exposici6 einnatustge
a Joaqnint Mir
Fa cinquanta ano q ue s'ebria a
Barcelona la primara galera
la Sala Pana. Toas els artista faquena época prenguera part 1111 la
memorable apellidó colectiva ale
inauguré anea local 1 inicié un non
pedode per a les arte catalanes.
Dues figures sobresurten en recordar aquella data: la de Jan B . Parin. promotor de l'atablamos; i la
del venerable advocat i amant de
les arta, el mayor Mentid Serrahims, que conand expressament el
local, un dele minore d'Europa per
a exposicions d'art. La Sala Paria
ha tingut des de llanas un anegable paper en el desenvolupament de
la nostra pintura. Per Izó Es oportú de celebrar amb solmanitat el
compliment deis cinquanta anys
d'aquella data. Ele organitzadors
d'arman acte lauden volgut que
aquest immtutge poirubt fer-se a
tota efe pintan que han desfilas per
aquesta cata, que gairebé equivaldria dir a sota els pintora de Cetaluya. Imposaibilitats de fer-bo per
manca d'espai i de tempa, voldrien
veure representada en la gran lira
de Joma:jan Mir tota la pintura de
Catalusn, i tasen la seguretat que
els asistes sabran interpretar aqueet
acta doesant-li ala minina sentir d'extensió que abasti tots els absents 1
els viraste de toses les tendencia,
sense cap excorió. L'Homenatge a
Joaquim Mir el constituiran els següents actea: Inauguració oficial de
dia 27 de gener, a dos
quarts de sis de la tarda. A les sis,
inauguració per al lábil& Banquet
d'honor que se celebraré a les sales
d'exposició. Dia 5 de febrer, a les
non de la nit. Clausura de l'Exposien!), breu ressenya commemorativa per Joan A. Maragall. Dia 9
de febrer, a dos quarts de volt de
la tarda. Obres de l'Exposició: Han
estat cedides, per diversos rollaeionistes, diverses obres representativa de la pintura de Joaquint
Mar, per a figurar en aquest bornenatge. S'exposaran tambe les darreres pintures del gran artista, tetes
en la seas estada a Andorra, ja que
la Sala Pares ha pogut vencer ropositió de Jugabas Mir per exhibirles en aquest acte d'homenatge.
Aquestes obres constitueixen, precisament, un del& moments mis teneos de la erra produeció. Comise
d'honor de l'homenatge: Honorable
Corintia de Cultura de la Generalitat, President de la Comissi6 de
Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, President del Cerote Artittie,
President del arto! de Sant Lluc,
President del Saló de Barcelona,
President del Saló de idontjuic i
President del Foment de les Arte
Decoratives.
Per a detalla d'organització, adrecar-se a Sala Pares, Petritxol, 5.
Barcelona.

EL CORREU D'AVUI,
* Colom.—Les obres que interyren
rExposició que el dia ey de 'caer
inauguraré En Joan Colom a La Pinacoteca Un gairebé tetes elles sobre
tenses del Baix Enlardé i de la Costa,
que atIlb Unta intermitas k caricter
sap aquest artista transmacess,
* E /amor volees da la Barrial,ce Unieses — I.a popu*ar Biblioteca
Univeera ha Palas *tuna de lea
obres mesan de la literatura nasa.
Recordeu : "La Sonata a Krernotr" i
"Rata", de Tolitoi; "Tenla Bulbs",
de Gogol; "Tres raes", de Tutor;
"La dispeeera", d Datoiewski. De
gairebé totes s1ta batid d'aser
fet s nous tirana. Ara acaba d'incorporar-se, agora traducció directa del
rus per B. liaron, i Pau Cien, la
'Vida i molt del reyerta Vasili Fiaba'. No dese en res de les enserien. Has In techare aquella lucido"
ea peicoNegica i aquella intensitat que
~ea ala ramos en l'un momea,
genial, nconseueizen.
011•1113
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PAN ARMA a«. Rae'
sevelt la tino« 48 Ud, Unas per
esa mena de fe* que besa de moldee las eriti Ana amen ddeleealar.' Aré, PrO», er ave b drerabersi
"Lo que pueda providencial y
divino reedite altor& enlace y manido, Al abrir el ptempuesto, el
aAís ha lado estuufacto que. en un
dio que arrogaré d pró#mo . 30
huido, los datados Un** deedt
el gobierno, han gastado mis de
'Su ajuician adllodu de ddIiiree. Y si es vedad qui.con pe.
drenuestros $e pueden lograr alga-

complicadas. incomprendida Y astedosu.
Europa no les entiende. ¿Pero es
que se atienden ellos a al misma
cuando todo en Parlamento dalia
dice en sus deberes, la oposición a
,mautient en la mudez, y el pue»10
se presta como un rebato, aun después de haber descubierte el,. lecredo de la labor reparadas del
residente, a ser conducido out ate
que es hoy, en el y ermo dalos Estados Unidos, cl único u*tot can
1
•

El disct'ia

de Martínez Barrio
logrará.
nmoicas
s
seiscientos milloneg de dólaresi
HERALDO DE '44DR!D fa un
Ahora se descubre el truco eme
piado para poner al pala económi- escollera critica tr.graear discara.
Die, sobre la cl gredat ase en-tinta
camente en pie. Muchos ciudadanos
Barrio desuna a la driles:
creen que con un presupuesto de
"Ounieramo a-ver, con un poco de
tales dimensiones un país no sólo
se pone en pie, sino que puede pa. esa claridad que el orador pide e
atarse en un magnifico automóvil las derechas e izquierdas extremat,
por todo el mundo. Porque la cut:qué le ha 'Aspirado hasta ahora al
Gobierno asee numen propio bajo
neo ataba en salir del caos sin sacrificios económicos. La idea ge- cuyo mito actúa. En medio de las
tinieblas 'que nos imposibilitan la
nial que muchas gentes creían esvio:bn .ereemos entrever que el pretaba realizindose consistia en hacer
anuncien amb menysprea que es recario numen sopla, no mis, l'amirico a un pais que se había enmotiraran del Pululan de Catalunys,
brecido de repente, sin necesidad de raciona de vacilación y aplazai les sens jamado els mamen,
enastan. A nuestro juicio, entre la
pedir dinero prestado. Porque ahora
s'independitun i trata de constidesatención de tutelas a todas luces
que se han visto las enormes cifras
tuir ene feixos que actea—si ele del presupuesto, Estados Unidos
hscroillantes y el desembarazo de
bo dama fer—paraRelansent amb
'Andadura de la mayoría de edad
vienen a ser una cosa asi como un
'queda una zona de muy relativa
bohemio cantizal que vive en granroe tl eitia ció que el Gil Robles
trena de crear a Madrid.
autonomía en que el sujeto ni atiende a costa del dinero que arranca
1 el catalanisme, ou queda? Ende a tutelas ni se decide a obrar por
a my pariente, en el pueblo.
tine. Si hi ha algun catalanista, ensu propia cuenta. Sin la menor duLa deuda pública que era de siete,
cara, dintre la Lliga, se liana* en
da, quien aplaza no cede; pero tammil trescientos millones alcanzaA
adonar-se que s'his equivocas de
poco resuelve. El sellor Martínez
el primero de julio a cerca de
partit La politice, e/ palo, la goBarrio ha expresado — inconscientreinta mil millones de dólares y suvernació, les corporacions, al servei
birá, con los intereses, para prime- temente, pero insuperablemente —
de la Lllga. Has aei el programa
este mismo pensamiento: "Vetéis
ro de julio de 1933 a 31.834nra000.
d'aquest partit Perú cola ente per
al Gobierno ratificar su posición,
Ahora se ve que lo del NRA, los
a aconseguir de realitear-lo, cal caclavados los pies en el suelo".
créditos a los Bancos, la repoblaçar el noble amb alga asimiles
En cuanto a esa apelación a la
ción forestal, la administración de
altea Es el respecte que el noclaridad, permítenos el ilustre reObras Públicas, la baja en el núble ele merar —, elabores el latapúblico que se GO3 antoje un poca
mero aterrador de desentpleados no
l'ejem, pot servir per al cas.
eran un milagro presilencial, con- ingenua referida a las derechas parrein,
ah,
elabores
1 si rail no els
sista todo el truco en echar mano
lamentarias. ¿No las considera suCatalunya ant se val. l'entono:lúa
ficientemente definidas? Y si algún
de las arcas del Tesoro hasta el
no interesa el catalanisme ja es pot punto que de aquí a "julio tendré el
día—triste die para la República —
llançar can un mal eadre. 1 dese
declarasen republicanas, ¡seríagobierno que adquirir a préstamo
manen que el Govern de Madrid in- la exorbitante citas, de diez millones
mos tan cándidos como para felitervingui en la mara politice, j en- de dólares.
citarnos de su colaboración?"
carreguen a un diputar unten que
Sobre la neressdria ecaliei6 deis Par
He dicho Tea el sellar Roosevelt
protesti de lee elecciona catalanes
-te,rpublicans:
seguia siendo un santón y voy a
al Parlament monirquic de la ReCan
'un
prempuesto
en
probarlo.
"El
orador
no
determina
la
caliperquè
pública, i traten d'influir
que ligera am déficit enorme, se
ficación de ese republicanismo.
no es completi el traeos de rorPresenta riere el Congreso (que en
Nosotros propugnamos incansabledre
Estados Unidos comprende ambas
mente la unión de los republicanos
Si mema, organitzarien aquel,
C.imaret) y, con su sonrisa de Che- de izquierda. Pero como ahora no
tren de catalana per a tornar l'Esvalles dice tranquilamente que tose buscan elementos disgregadores,
tatut a Madrid, que el senyor Royo
dos teas experimentos para normasino aglutinantes, sólo hemos de
Villana anuncian ea a dele seus
tirar la vida económica del país han
congratularnos de esta nueva declaetact de rabia.
costado tantos miles de millones de
ración pública de una necesidad
Per amares ja el poden orza*Fallares, que hay que crear obligainaplazable, por nosotros con tan
nitrar. Si s'han pasas que amo(iones al Tesoro y que pasarán
porfiado tesón señalada. Quedaría
somas era que la Llapa amtiamis
muchos altos antes que el Estado
por dilucidar si los socialistas hacaciquejant a Catalunya com hi caPueda amortizadas por completo,
brían de entrar o no en ese bloque
ciqueji d'ença de la uva naixenea
que el déficit actual es superior a
de defensores de la República —
fin, al 5923, s'han equivocat. L'aulos de los presupuestos de los afios
cuestión, para nosotros, ya resueltonomia ve precisament perque va
de guerra mundial y que la presi- tamente dilucidada Claro que
venir la democràcia, j no els seA.
dencia tiene grandes ideas, pero que
con lo primero que habría que connyors de la Lliga.
el pais es preciso que pague por
tar seria con el consentimiento de
los propios socialistas para esa inEl feixisme a les easerries ellas generosamente."
Ningd, laaneateis, regosto el crasis- clusión, consentimiento que hasta
ADELANTE es refereis a lea compioneras ame el govern Lerross té amb " Is' is a Profetisa el Cortarle. Roose- ahora, lo reconocemos, no se nos
presenta muy favorable y propicio.
ela militara monármics, i fa leo se- velt di ha estat /ovaciona& Aya leenOre al Congrit—diu—acceprava les Después seria la oportunidad de esgbeeto d'alindes grogs:
clarecer quiénes estaban propicios
0111St
"Martínez Barrio, ministro de la Idees de Roosevett i es quedara
o no a incluirlos en esa cu'ición
Guerra, ha repuesto a los jefa <linera, els done.% de &taro sienyspreode fuerzas auténticamente demacréantirrepublicanos separados del ejér- ve* las idees i so:Piratee Per: dimos ticas, porque un mínimo de cordura
cito por los gobiernoe anteriores. 1 alai da volara baixaven rdpidamena aconseja no deliberar sobre la enEl mis crtrdls, perb, del cas, per al
Se ha hecho esto obedeciendo a la
trada en casa de quien a lo mejor
presión de las derechas reacciona- cronista, do ractiteal del piadlic, del esté decididamente resuelto a no
dependen:, del petit comerciont, de
rias, de las males es prisionero el
atravesar sus umbrales."
Motee del correr, er: aedo segtaixen
gobierno.
Sobre la necessitat de defensa,- la
ere« es Roosevelt:
/Qué pretenden, las derechas con
democracia:
"—iQui cree usted de ese défiesto? Apoderarse de los cuarteles.
"Lo que, con toda sinceridad, nos
cit colosal que figura en el presuIntroducir en enos el fascismo. Lo
inquieta es que para el Sr. Menipuesto presentado por Roosevelt al
van haciendo. Silenciosamente. Con
na Barrio la situación actual le
Congreso?— preguntaba yo a un cemétodo. ¿A »bieldas del gobierno?
¿Con su complicidad? Sin duda. El mercitutte que me estaba vendiendo aconseja la conveniencia de "ir pensando"
en negar a los antidemóunas corbatas.
Gobierno no puede ignorar los macretas los derechos que ellos declanejos conspirativos de los militares - —No se preocupe usted. Rooseran han de abolir en cuanto triunven no ei ningún tonto; él sabe lo
fascistas. lan los cuarteles.
fen. Ese "ir pensando" esté henque se hace. °rae lo dejen solo y ni¿Ignora lo que ocurre en la mayochido también de medula paporía de los regimientos madrilehos? velará los presupuestos y noa sanente y aplazatoria_ Creemos que
Concretamente: ¿ignora lo qlle oca* caré del atolladero a todos.- Hay
en este sentido todo debe estar ya
cre en el regimiento 31? No pude que tener confianza en él.
pensado y resuelto. Por la sencilla
ig norarlo, pues se le ha comunicado
Jamás ~dense alguno goz6 de razón de que "no admitirfamos coPdblicemente. .
la confutan del actual. No es memo buena y legitima la disculpa de
Se celebran en contesta ra ramente una fresa tino una realique cuando se quiso hacer lo pen-anima de capitanes fascista .
dad decir que Roosevelt tiene al
sado, ya no hubo manera de hase elimina a loe eargateee qua pata metate ea el ~o. Y no
cerlo".
llevan asta de cinco alas da .00r8 preeled pea ello de pleurae una
Hombres representativos de las
vicio y se trabaja lidie:mena ti Mil
purgar zonas mis templadas del republicanovatos.
bis,. al ro ca
l?ferogy
ai
nismo
español coinciden con todas
Se prohibe la entrada de Praga tse aceite de vida° a e« entalas izquierdas en que "no plantea
republicana y se cestita ~OS" pe, al de quemar los libros de los
ningún problema jurldico la necemente a loe qwe incumplen la pro- arearea bátete ai dejaras crecer
hibición.
en bigotito de Tuba. SI es fasta- sidad de no dar armas de democracia a los que están dispuestos a
Se introducen, en cambio, en el
mo, ea un fascismo por asentimienabolirla". ¡Cbrno justificar la escuarto de banderas ejariplares de
crnaidgoesuera 1, ol fucismo
d e brazos
Rocueev
l
"El Debate", -La Nación" y "A
presidente Roosevelt rige pera? A no ter que, en adelante,
democracia sea sinónimo de inacC".
hoy loe Estados Unidos, no porque
ción, memez y boberia."
El inspector general eluda a Je se haya impuesto a los demás, sino
romana cuando cursa la visita ole porque los demás se lo imponen a
Sobre el dime. de no unir toleraninspección.
si mismo gustosamente. No a la
cias ornb aquella elf fOttin violemaSe dirigen alocuciones descarada- capacidad de un gobernante lo que
Maga Catara el 'agio:
mente fascistas a loe sargentos y •
lo sostiene y lo hace reverente, sino
"Isri tolerancia ni compasión para
loe suboficiales Se exalta al faslos que se aleen violentamente conla capacidad de todo un pueblo. No
cismo italiano, Y ale min y `" P r e- ea que Roosevelt sei un genio, es
tra la República." De perfecto
coniza upa' "revolución" fascista que el resto del pals se encuentre acuerdo. Sólo que la realidad nos
para Espada: ...
en estado amorfo. No son out ideas Puse ante IGN oj os evidencias de toJara qué mis?
las tlet triunfan, sino la falta de lerancia hacia ejemplares de rebelEl ministro de la Guerra explicó Non da sus conciudadana.
des violentos contra la República ..
el domingo una conferencia — "muy
Rete atado paruiterio del resto Amnistia aplazada no te amnistía
meditada", según propia confenadada. Indulto negado no es indel país se manifiesta en la indife
sión —, en Madrid. Y dijo entre
renda general ante el presupuesto dulto can prometido..
otras cosas: "Hay que meter al
de Round& O no se alcanza su
En rezumen, el discurso del seejfrcito dentro de sí mismo, aparaiunificación o nadie pretende eslla Martirice Barrio entona, edifitado por completo de toda activitudiarla. Los comentarios desvistoca y reconforta a la opinión repudad politice o civil que pueda alar
rebles que proceda de la prensa
blicana, coa sólo ahuyenta el penpugna
con
el
honor
militar",
In
anlesa y francesa llagan a Estados
saran» de que el orador que posEl ejército, tau ministro —
Unida como va pedrusco inusitado tula MIMO coas admirables no pueted lo sabe —, sirve hoy de campo y le ralla con la consabida frue
de egsallearlar desde el seno del
de intervención política. El laicisde "Europa so nos entiende nena". Gehlenea au forma parte tan
mo se ha introducido en los atar.
Nortuundrica, ame Europa, quiere principal cos.. limatuesa testate:te.
demuela el papel de esas dama
voleares que, en las reuniones, Me
Ro5lase4 le .*edlons lhos mor•••
trae djliesesnit
ttlt sial alIliAttdti. en Ana relaciones mea do le de fa ei bou dieura
Aureli Pego, des de Nave York
••
con «tratos quieren pasar por
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otlluns en un dele salons de la
Universitat es reuní el Claustre
ueiversitari, sota la presidencia del
rector, doctor Bosch Ginmera. El
rector, que el presidia per primera
regada, adreei una salutació al
Clautre agraint la confiança que en
ell baria dipositat en delegar-lo per
a la mis alta representada de la
Universitat.
Recordà la brillant orientada
d'anuesta, fundada per l'humanista
Al1ons V i unida, després del seu
exili a Cervera, en ésser restaurada
fa un segle, amb el renaixement de
Catalunya. Recordä els grans homes d'aquesta que figuren a la
Universitat de Barcelona: Serrarles
de les Cases, Rubió i Ors, Mita i
Fontanals, Duran i Bas, i tants
d'alces; i com a tracas de Milà i
Fontanals influeix en la cultura espanyola amb Menéndez i Pelayo.
"D'aquesta tradició gloriosa ens
sentina solidaris i aspirem a continuar-la fent de la nostra Universitat la llar de la cultura de Catalunya, en fraternal unió amb la de
les alces terres germanes d'EsPactra-"
Acaba dient que per a aquesta
obra, mis* pel Claustre i per testa
els secretes univereitaris, ofereix tot
el sen entusiasme i totes les seres
forres.
El Claustre acordä per aclamació, a proposta d'un grup de professors de Medicina, sollicitar que
s:guin concedits els honora de cap
d'administradó al senyor Francesc
Puig i Alfonso, president de la Junta Administrativa de l'Hospital
en reconeixement deis brillants
serveis prestats a la institució.
A proposta uninime de ia Facultat de Filosofia i Lletres acordi,
ó, nomenar
lambe per aclamaci
"Doctar honoris causa" l'enginyer
belga Lluis Siret, qui durant Ilargs
anys ha investigar la prehistòria
del sud-est d'Espanya, i la tasca del
qual ha estat decisiva per a la prehistòria espanyola i per a la seva
integració dins el sistema general
d'aquesta cié nc i a, realitzant brillants descobriments amb les seves
exemplars excavacions i unit a Barcelona per l'obtenció del Premi
Martorell, juntament amb el seu
g erma Enric, aixf com pel donatiu
d'exemplars de la seca coHecció al
no stre Musen d'Arqueologia.
continuació es canviaren impressions referents a la marxa general de l'autonomia de la Universitat
i les seves orientacions, existint entre tots els claustrals la mejor
cordialitat. Intervingueren en el debat els doctors Soler i Batlle, Josep
Xirau, Deulofeu, Giralt, Antoni
Trias, Torre del Cerro, Quatrecases, Calsamiglia i August Pi i
Sunyer. Tots expressaren el fervent
desig de .`lior,ár a la máxima plenitud el nou règim d'autonomia de
la Universitat de Barcelona.
Finalment el Claustre, per aclamada. i a proposta del doctor Bosch
&impera, acorde que constes en
acta el seu afecte al doctor SacraHunter, i la complaença arnb que
recorda la seva gestió al cap de
la Universitat.
UN DOCUMENT DELS CATEDRATICS DIRIGIT AL PATRONAT UNIVERSITARI
Després de la reunió del Claustre, la major part dels catedràtics
es reuniren per tal de donar lectura a un document autoritzat amb
les signatures dels reunits i relacionat amb l'Estatut d'Autonomia de
la Universitat.
L'esmentat document fou lliurat
després al president del Patronat
Universitari, tensor Pompeu Fabra.
El docurnent diu aixi:
"Honorable senyor president del
Patronat de la Universitat de Barcelona.— Els catedrática sotasignants creuen que el Decret del
primer de juay de rany passat i
I l Estatut de !a Universitat de Barcelona, format com a conseqüeneia
di l uest Decret, si bé ai irmaven
q ue s'atorgava a aquesta Universitat un rigini d'autonomia, el que
feren en realIat fo u sottnetre-la
as regiin de di3minució d'atribucions i de subSeccii, a la voluntat
d'un Patronat en el nomenament
/-/ 'mal no ha li ngut cap ate ventiren lambe que la continuació
d aquest esta( de coses Es perjudir:al per a la bona marea de la Universitat i per a l'esdevenidor de
;3 altura de Catalunya. Per ebria
imb el Mili que l'auto/nimia de
: a S li yersitst eigui un fe" motu
al Patroaat la sera coluvie, ció que
aquesta Universitat ha yute- r eorganitzada d'acord amit . i. bases
seriaste:
Primer. Que la Universitat
Barcelona sigui la que elaberi
3 48 getatut d'autonomia i el edema;
I aprovació del Govern de
iblice i 4. la Generalite
Segon. Qdi eigni nnesió de( f4 2
nemat, ulteyinfvit •,49 uffltes
-,,e44114.4+~el,d,

;

garanties reciproque& de convivencia, en igualtat de drets per a professore i alumnas", tal com ordena
l'infiel seta de l'Estatut de Cata'
lunya, el compliment cl aquelles &tires funciona que el nou Estatut
concedeixi.
Tercer. Que els vocals del Patronat hagin disstr renovats o
confirmats en els seus caneas, petiódicament, amb la deguda intervenció de la I. niversitat.
Barcelona, ti de desembre de
ron. — Soler i Batlle, Ferrer Cagigal. Deulofeu, Casamada, Gil
Vernet, Nubiola, Pera Porte, Peyri,
La Torre, Palomee, Torroja, Torres, Jardi. Carreres Artau, Taure,
At110763, Ortiz, Segali. Alcover
Banquer, M iii it, Apratz. Pérez
Agudo, Salvas Navarro, M. Mar'
tinca, Soria, Vidal Jordana, Fern anden Galiano, Fuset, Jimeno,
Marin, Blas Pérez, Pardillo, Mur,
San Miguel, Gómez del Campillo,
Fernändez Riofrio, Gonzalo del
Castillo, Algarra, Garcia Valdearellano i E. Terrades."
VISITES AL RECTOR
Entre altres visitaren ahir el rae
tot, doctor Bosch Gimpera, una
comissió de l'Associació Cultural
"Amigos de Francia" i de l'Institut
Midico-Farmaceutic, per comunicar-li el proper viatge a Barcelona
d'un grup de catedrätics de diversas
iacultats de la Universitat de Montpeller.
Aquest viatge estä anunciat per
als darrers dies del mes de lebrel..
EL SEMINARI D'ESTUDIS
BASCOS
El Seruinari d'Estudis 1333COS,
establert a la FaCultat de Filosofia,
Letres i Pedagogia de la Universitat, ha organitzat un curs de traducció de textos l'ascos, el qual
tindra lloc els dimecres, de les rail
a les nou del vespre.
Está eapecialment dedicat a les
persones que en anys anteriors han
assistit als cursos de llengua basca;
peró també pairan .prendre-hi part
aquells que tinguin una preparació
adequada.
T1TOLS DE BATXILLER
Pal Rectorat han estat expesos
els titols a favor dels senyors següents:
De l'Institut de Reus: Lluís Perpinyä Castellä, i de l'Institut de
Tarragona, Josep M. Serra Martínez.
CRIDA. — Horn prega als senyors que a continuació s'expressen que vulguin passar com més
aviat millor per les oficines del
Patronat de la Universitat: Lluís
Ferreiro Puig, Josep Marques Sauregui, al iquel Oliv ella Clama-01,
Valenti Masachs, Guillem Roca
Verga. Vicenç Martorell Vidal,
Joma Argemir Fontanet, Amadeu
Bach Pujol, Josep Puig Miró, Pere
Castelló Figueres i Josep Calafell

Els estrangers
indesitjables
En són detinguts dos, autors
de diverses estaiedes
Fa tisis quants dies que contra /lene Letebre i Albert Soladi p ux es presenta una ~únela
rri prupielavi d'una fonda, per
haver luarxitl quedant-li a delire unes 900 pessetes d'hostalatge.
Els dile entuertes l'oren detinguts abir a la Placa de Molina, i aman de la seva di:termita
s'assabenlä la policía d'aquest
tel.
LII5 denunciatsi detinguts van
plisar un anunci en un diari
local delimitara una mecanógrafa estrangera, j entraren, en
n'inflo') ami) Gaby
a la (vial visitaren a catas heva,
de la barriada de S itia Gervabl.
Ci ta germana de (baby que vivia
a Madrid i gandela d'una posició socia) etibe jable, arriba de
la capital de la República,
porta, entre altres objectes,
joies per valor de 400.000 pesbrtrs. Els dos denigras, aprofitant una ocasió, N'apoderaren
d'una polserit de brinents per
valor d'unes 12.500 pesaelea,
propietat de la germana de dasby, La pulsera feo trabada en
poder dels delineas, 1 segons
manifestaren l'huelen rebut de
la meatresse del pla perqua
l'empenyoreasin.
Tols doe delimites foren poeale a dispoeleid del ',fije l de
guardia.
.

Ahir al matl, el president de la
Cornil/aló d'Hisenda de l'Ajuntament,
senyor Antoni Viialta, mostrava un
optimisme extraordinari. Era que,
com havia anunciat el doctor Aiguader el dia anterior, s'havia examinat 1 liquidació del Pressupost
tuperant els anuncie, s'havia trobat
que el déficit del d'Interior era, no
de dotze milions com havia dit un
periodista, ni de vuit toril havia rebaleas el doctor Aiguadet. sin ga solament de quatre, i aix6 encara tense hacer posat en manta una colla
d'impostos votats. Aix6 tara —deia
el senyor Vilalta— que l'Ajuntament
nou es trobarà amb un prestrepost
que, sense haver estat aplicat, caldea rebaixar de guatee mitimiti.
El senyor Vilalta explicava les
discussicns que hi hacia hagut amb
el senyor Bausili. cosa que fa suposar que la sessió de divendres sera
Urge i discutida. Menys mal que
sera la penúltima, perqui, encara que
el divendres següent ja llama d'actuar el neu Ajuntament, si es fa la
sessió el dimecres encara podrà (cebo el vell.
1 43 segur que ho fati. No faltava 1/143.

Els monàrquics
celebrenelSant
de l'ex-rei
Ahir. dia 23 se celebrava la festa
onomástica de l'ex-rei d'Espama. Amb
auuest motiu, els elements monärquics
celebraren uns quants actes adequats a
la diada.
Per Madrid circularen abans-d'abir
unes targetes de felicitarle dedicadas a
l'ex-rei, adornades ara un ilacet bicolor i un sonet. Aquestes targetes foren
adreçades a Fontainebleau.
Els de Barcelona no volgueren ésser menys que els de Madrid, i posaren
de manifest el seu monarquisme amb
un banquet a l'Hotel Ritz, celebrat
tumbé abans-dahir, en el (mal es pronunciaren, impunement, una abundant
quantitat de visques, el significat dels
quals és molt fácil de suposar, tenint
en compte que s'havia ja destapat el
xampany. El banquet del Ritz se celebra a les onze. A la mateixa hora,
se'n celebra un altre, de mes modest,
que foir mganitzat ner les joverauts
dala " Pen j. a Blanca". al bar "Pätria",
el qual atta, si fa no fa, com el de
preu.
•
Com a coroHari, ahir , a les dotze
del migdia. se celebra un solemne ofici a reseléia de la Merce , organitzat
per la dreta monii-quica de Catalunya.
Fou t'orla un miting a gran orquestra.
Eren n'oh els qui ahir no s'explicaven coto havien estat autoritzats tots
aq uests actes, descaradament subversitie.
Tant ho fiaren. que durant el sopar
del Ritz. al (mal assistí una concurrencia abundant. un del. a s sistents, posseit de sobte del 1714 gros fervor per
lenyorat alisent, va d ynanar que es fes
un minut da siltnci dedicat al seu exili.
Ho de v ia demanar amb unes paraules
tan eloorlients i arnb un accent
tan persuasia. que ans han assegurat
que 'Adhur el delegat governatiu. que
assistia a lacte. s'asociä. tat enternit,
a aquell Immenatge.
Es de sunosar que el Sr. Selves volsin posar-ho en alar.

La policia

sorprèn una

reunió clandestina
d'alzar quistes
Entre els 25 detinguis hl ha
Pérez Feliu
Ahir a la tarda, la pulirla es V e -

senti al bar Fornell. del carrer de Sant
Pau, on s'estava celehrant una reunió
clandestina.
Els agents de l'autoritat entraren a
l'estatge i practicaren la detenció d'uns
25 individus, la majoria d'ells pertanyents a organitzacions sindicalistes.
Van ésser traslladats a la comissaria
d'Ordre Públic, on es procedí a darrera
hora de la tarda a prendreas la filiada. Entre eta detinguts es troba Vicene Pérez Combina, el qual havia pertanyut al Comise Nacional de la Confederació, i que té escrita diversos
!librea sobre Rússia, on h romäs beltant temps. Timba figuren entre els
detinguts, Manuel Pérez Feliu, presidiere de l'Agrupació Faros, reclamas
per una multa de 20.000 pessetes imposada pel ministre de la Governació;
Manuel Hernández Rodraturz (Carabucare), reclame per fets sediciosos;
Angel Teruel Martínez, del Sindicar
de 1 1 Metallúrgia.
Idnm caen oue en aquesta reunió es
reactiva de planejar actea da sabotatge
contra trem aies i attinhoem.
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La reforMae,
teniveettari ae.4
Et ente let-prei
nomenar, doctor «honortt supeet d'Interior Ab! ....jume:teto%
Convocats per eBeeriej,'epeppeiegjtitti
gremials de la Matra ciutat .s.han recausa l'enginyer belga k de qvatre
unit en gran nombre ele representante
1b
d'entitats paironals per tal de canviar
impressions respecte a la contestació
de pe, setes
Lluís Siret
que canee donar al emocionan

1.2, REUNIÓ DEL CLAUSTRE i cultures castellana i catalana les
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mulat pel ministre de Treball per a

la modificació de la bel de Prats Mixtos.
Eren representada en la dita reunid la Cambra Mercantil, la Unió
Gremial de Barcelona, els grealis de
totes les barriades, la corporació oficial Centre de cereals, Ilegums i ala
30113 derivats, totes les entitats del
Ram de la Construeci6, de la Metallúrgia, de l'Alimentació, de les Indústries del Vestit i de la Cuntecció, dels
Transports, dels Comerciants majodates 1 detallistes, de lt. Indústries
Textils, etc., etc., casare prop de
dues-centes les delegacions de les ch%renta entitats i altres associacions
representatives de tots els sector' de
la producció. Presidí la reunió el president del Gremi de Contractistes d'Obres i Mestres de cases de Catalunya,
senyor Carles Baixeres.
Fou extensament debatut el qüestionari objecte de la convocatòria, i va
Ilegir-se un projecte de contestació a
les preguntes d'aquest, que fou aproval unànimement per tots els assistanta, per be que es proposa, i fou
acordes, qse en comptes de fer una
sola contestació per part de tots els
retmits, cada entitat contestes per ella
materna, inspirant-le tots amb el matele esperit de les repones llegides
i aprovades.
El projecte de contestacid formular
• l'Assemblea Ion el sellar
Primer. Els Jurats Mixtos han
d'ésser únicament Jurats de conciliada per procurar l'avinença de les
Parts en tota qüestió de treball o d'ordre social que sorgeixi entre patrons
i obrers, pera cessant en llurs actuació si l'avinença no los possible
s'hagués d'imposar el regim del
dret, en el qual ces, com sempre que
es necessizia una definida, del dret
Posar en litigi o del dret pertorbat,
mil ha d'actuar són els Tribunals
de Justicia, encara que tampoc la
jurisdicció ordinäria, sind una juris
dicció especialitzada per a aquests assumptes.
Segon. Han d'entendre, e fectivamera, i corn a trämit previ, en sota
reclamació contractual, pecó no ea
la forma rutinària que avui ho fan
els Jutjats municipals en els indlcis
de conciliació de la jurisdicció ordinäria, sinó cridant certament les parts
i Procurant l'avinenea de manera que
dictin sempre resolució que es considerará executiva, si no es recorre d'eha davant els Tribunals competents
en el termini que es determini.
Tercer. Si s'hagués d'admetre que
els Jurats Mixtos haguessin n'actuar
no solament com a Tribunals de ccnciliació, sitió com a Tribunal amb jurisdiccid pròpia, caldria limitar el
canip de la sera actuació a les demandes cracantiadament, i encara convindrien reorganitzar-les en la seva
composició i en el seu procechniclit
parque poguessin actuar d'aquesta
manera.
Quart. Si els Jurats Mixtas han
d'actuar com a Tribunals de Justicia,
car de miestions de justicia es tracta,
Hurs acords han d'ésser sernpre recorrailes unicament davant '1 ribunals de
Justicia, o sigui davant l'Audiència o
davant la Sala cinquena del Tribunal
Suprem, segons la quantia de l'assumpte.
Choque. Els Tribunals Industrials,
el norn dels guate comença per éster
irnpropi, han de transformar-se en veTirantes Tribunals de Treball, arnb magistratura especial, i multiplicats tots
el que calgui en ordre a les diverses
professions, Per tal que puguin tenir
veritable competencia en totes les
qüestions que hagin de resoldre.
Sise. La veritable missió dels Jurats Mixtos en qüestió de bases de
treball ha d'ésser la de procurar l'avinenea entre patrons i obrers i servir d'àrbitres quan siguin designats
per uns i altres, o pel Govern, si
obrers i patrons no es posessin d'acord en la designació.
El vot diriment del president
ha de subsistir en el cas que la
presidencia deis Jurats- Mixtos sigui
atribuida a una magistratura social
en la qual s'ingressi per oposici6 i
el nomenament de la qual no depengui
de l'arbitra de la política.
Seria convenient en implantar la
nova reforma la ereaci6 d'una 'libreta d'identitat de l'obrer en la qua l es
ressenyessin totes les aracteristiques
d'aquest (data de contractació, aromisdament ¡ especialitats de cada cas).
n••n...n........11M•••n•••n••n •

--de La Bisbal

Degut al.temper al, ¿as.
xel l corren d'Eivissa torna " A l'adrede del vefl lamer de la
a port-Prop de la farola 'lorza, a Girona, bi ha la cata de
o de Sambola, de comendel liebeegat va Oler a llegas
çaments del segle XVI. Sito molt
ar
una
g
pwitAkAaufra
notables la seva façana de pedes, el
ser: pati d'entrada i la seca escala,
barca

en la quid pos admirar-se un bell
• Centiniti iltnant a la Mediterrània,
fríe del Renaixement. En entrar, a
especialista« a- le notares costes i a
l'esquerra, una Ilegenda esculpida
les aigarn de les Balears, fort tempoen el mate de pedra d'una petita
ral de Llevant, el qual recrui abansVenta, palma els sentiments patriód'ahir, a darrera hora de la tarda, i
tica dele andes senyors: "Omne
es convertí en un veritable huraci posolum forti patria est". En el priques vegades patit a l'expressada mar.
mer replä, ale dos costate de l'esetit
L'Escullera de Llevant es velé asao-.
familiar, llegim aquesta inscripcien
tada per fort onatge que l'embolcalla"Virtute non ne niti Dec« Sanva per complet, i els vaixells ancorats
gui uses". Hl ha una altra llegenda,
port
tingueren
necessitat
de
reforal
sota una de les finestres del pati:
car a gran velocitat Ilurs amarres.
"Menee Augusto — Legem Nocens
El vaixell correu d'Eivissa "Ciudad
Verctur — Fortunam Nnocens —
de Mahon", que hada sortit a les
Anno MDXV".
sis de la tarda amb destinació al dit
Aquesta casa ha viscut époques
port, es vejé precisat a tornar a Baresplendoroses de la nostra história.
celona despees d'haver capejat durant
Un dels setas filia, Antoni Burgués,
sis hoces el temporal regnant, i arridel aegle XVIII, benedictí, va ése«
be al nostre port, sense ahra noveabat de Moatse-rat i procurador de
lar a les dotze de la nit, i reprenla seva congregació u Fono. Llavors del setge de ISce, it5 rnanges
gui el viatge ahir a la tarda, a les
benedictines de Sant Daniel van
sis, en que de nou es fati a la mar.
trobar generosa hospitalitat a casa
La motonau postal "Ciudad de PalBurgués. Ens irnaginem la gesta
ma" arriba ahir al mati a Barcelona
d'aquella dice; peró no la gesta en
procedent de Palma, amb un retard de
ab que té d'espectacular i enlluermis de dues hores.
nador, sinó les penatitata, els sofriEls passatgers manifestaren que la
menta i les misaries de cada dia; la
travessia hacia estat penosissima.
manca de queviures que /a gent freAhir al metí, pera, el temporal hatnra; els ferits, els famèlics o els
via amainas comiderablement
malalts que catien pele carrera;
Durant el repetit temporal, i quan
aquellas monges fugitives que no
navegava davant el fan Llobregat
saben pas, tanmateix, quin desd els
barca de pesca denominada 'Rafael
esperara dina la chatee assetjada...
Alcaraz", de la matricula de Roses,
Durant la dominació francesa,
un fort cop de mar se n'hi endugui
figura entre els cometiere de la chitota la mira d'estribord, i pera tots
te el senyor Narria de Burgués, i
els estris de pesca.
el Ara el doctor Sambola, canonge
La tripulació Iluitä aferrissadament, penitenciara pronuncié, a la Cateper tal d'evitar el naufragi, que ere- dral, davant lea autoritats civils i
ien imminent la qual cosa, afortunamilitars el sermó commemoratin
dament, t'evità, també, per l'auxili
de l'aniversari de la coronació de
que Ii prestà la barca de pesca "Tres
l'Emperador (6 de desembre).
amigos", patrocinada per Baptista SiL'orador va fer l'apologia de Nabera.
paleó i glossä la memorable victóAquesta embarcada remolcl la siria d'Austerlitz, de la qual va treure
nistrada uns a l'interior del port, i
conseqüències transcendentals per a
queda amarrada al moll de Baleara
la religió i la humanitat. ''SotmeQuan ion auxiliada la barca "Ratem-nos —exclamava el canonge
fael Alcaraz". era a unes guatee miSambola, adreçant-se especialment
nes de la costa.
als seus conciutadans —a les lleis
del monarca i de l'heroi, car el seu
poder dimana del poder divi, la seva
El Jutjat deixa sense force prové de Dio i eIs seus decrets són els de la Providencia que
efecte un processa- vetlla per la felicitat i la glòria dels
pobles."
ment contra
El general Enric Josep O'Donnell (1769- 18 34) va casar-se amb
en Fcronda
una pubilla Burgués. Fou, ensems
que un ardit patriota, un lluitador
Pel jutge del jutjat número tres
liberal. Va prendre part en la cams'ha dictat ante deixant sonsa cíenpanya del Rosselló (1793) contra
processament
que
se
seguía
de el
la República francesa. L'any 184
contra Mariä de Foronda, com a
organitzä a Girona un batalló de
director de l'Exposició, de resultes
voluntaris i aconsegui entrar a la
de la querella presentada per l'Aciutat una petita part d'un imporjuntament amb motiu de la concestant comboi de queviures, del qual
sió d'unes escales mecániques.
va apoderar-se el general Sainr
12 d'octubre del-Cyr,Lanitdel
mateix any O'Donnell va poder
sortir de la plaça i arribar a Vic,
després d'haver derrotat els joya, ors. Don anys despres era nomenat capita general de Catalunya.
Obligä el mariscal Macdonald —de

E I s minaires
de Súria
Intenten fer vaga

A Súria tres-cents obrers de les mines els quals fan els torns correspunents a les deu del vespre i a les sis
del matí,, es negaren stur a entrar
a treballar. Els del torn de les sin del
=ti e, posaren davant de les entrades deis pous, i pretengueren que fossin modificadcs les condicions del treEn canvi, entre els que treballen als
tallers i a la secció de fabricació la
situació ir normal, i treballen cm de
costum.
El fet ha estat posat a coneixement
del conseller de Treball, el rival ja
•
intervé en el conflicte.
Per part del conseller de Governació s'ha demanat a l'alcalde de Súria
que amplii la nota en la qual explica
el fet, i en la qual s'explica, a mis,
que els obrers presentaren un escrit
a l'Ajuntament ammeiant que no entrarien a treballar perquè havien estat
acomiadats quatre obrers que no van
volee subjectar-se a les noves normes
de treball importarles per l'empresa.
Et senyor Seises ha ordena que sigui concentrada la guardia civil en
aquell lloc, per tal d'evitar avalots.

Treballa de bombea
a Hoste

El conseller de Governació va
rebre ahir els periodistes u els va manifestar que en el lloc conegut pel
Miró de la Pelea, de la barriada ¿'Flor.
ta, del grup de Cases Barateo, i en
Contra la pornograila. ;una
coca, un sergent de la guàrdia
civil del destacarnent de la Sagrera
i els joós
i un guardia van trobar dues
El conseller de Governació con-. caixes enterrades, que contenien
ferenciat alise amb al comiesari a.. otee, quantitat de dinamita u una
neral de l'Ordre público Segons di:bomba de pinya.
gué aquel', fou per tal de ligar la
' 'A petteler det COmfavari general,
/Mis de tendente de la P olicia amb
'una tinents del cos d'artilleria van
relamió al manteniment de la nin- acudir ' a aqttell lloe, y 1111' dictaminar
ralitetj , par a perseguir les tome.
la troballa de vuitanta-dos cartutxos
vencions. a l lea Beis que regeixen
de dinamita i, a mis, la bomba, que
pare &que(' qüestid. S51p eurut. esteva earregilda i ente la sera metles eomiejeries dele , dieWctes orga corresponent. Ahir a la tarda es
dres sobrg,;equest purit,,le.
Va practicas' un recotteixemcnt
joc, el müsie9tall.
•nelouttl
chis, i (m'en trobades nou tumbes
prostitució, le pornografia en lli Tota aquesta explosites temen
rets, la tirculació de tes *n'a ptitrasaladate pl camp de la Basa.. I.a
Migues pela carrera, lea tombots,
coy a on !oren triltats será destrtrns
puguin torna,
,ife 1 altres mItjans de traute di.
per evitar que sa
ire a lea t'eones Menee'.
1 a amagar.
-

t

nissaga irlandesa corre ell —a atas-

can el aetge de Reas Ea si

dele

cornbatide La Biobel, i l'Emporal,
fincapitular el general Schwan
Mirara derrota dele napeledstes
coincidí amb la que van »frie a
Palmes i a Sant Felin de Gebsols,
ori O'Donnell resulté greumeht
Aleshores /i loa cancedit el tato; de comte de to Bittral Aquests
foren els seus princi pals les de
guerra
També va intervenir O'Donnell
en les lluites politiquea de la seva
epoca, i fins s'ha dit que va ésser
designat per al cärrec de cónsul de
la República que hom es proposava
proclamar a la Peninsula despees
del retorn de Ferran VII. Sembla,
pera, que les naves conviccions no
eren gaire termes i es fea sospitós
el mateix als libarais que als absaInsistes, fina que les Corte, reunido
a Sevilla, van privar-lo de tota els
honore. Exiliat, va establir- .e a Lamoges, i morí a Montpeller, quan
ornan a Eapanya.
Lailustre Alcalá Gallea>, que coaehria be lea febleses i caninas
d'O'Donnell, va dedicar-li, el aro,
amb motas d'haver anat a Madrid
a rebre la gran crea de Cura" III,
aquest sonet ampull6t i vadees:

V uelo . ¡traidor!, y de tu odio» be.
Irme
Recibir& si Manid% debido;
Vasta, de rabia y miedo Pooddo.
La maldición del cielo te afflifeiß
Bus la momo ove escindan e ite-

/Me

Siervo vil de tirano fementido,
Humíllale ante el mismo ene has see.

Y trata, en vano, de aplacar mt MIL

¡Los rotos pactos. las hollarles

leri,

La traición doble digas en os abono,
Y e/ premio esperas de proeza todo?
La gratitud es prenda de las reyes,
Y esa gran banda que debiste al II0110.
Dogal sera que apriete ts sneente.
•
•
L'antic esplendor de can Burgués, com el de tantee altres cana
senyorials, ala esvait Per sera";
mobles que recordaven dies de benestança, han desaparegut; ela quedrea i altres obres ¿'art que adatenacen els salons, eón diapersos; la
gran llar és plena de cendree les
ämplies sales han estat abandonades.
Temps enrera, mentre visitivem
aquest casal, en la grisor d'un dia
plujós, va colpir-nos aquella sensació de buit que deixen les coses que
se'n van, que se'n van irremissiblement, del passat que desapareix i
que hom hauria de tenir interés a
conservar en alió que té un valor
per a la ciutat: una pedra graciosament cisellada; una obra eixida
d'unes mans d'artifex acurat, coascient del seu mester i devot de la
seva tasca; el record d'un fet històric que potser pausé desaperce; n vell pergaml gairebé ¡Begb iubti,..
CARLES RAHOLA

Unic dels SOLER 1 TORRA I»
obrers del Gas
BITLLETE
Francesas: 47'85 per
1 e ectricitat •
Anglesos: 38'20 pessetes.

El 'Fronf

100,

Celebrirrin una assemblea
¡muestra setmana
La Secció del raro de l'Aigua,
Gas i Electricitat del Sindical General de Tecnics de Catalunya, que
constitueix el Front Unic de Treballadors dels dits rams, ens comunica, en una nota, que després de
tractar amb entitats patronals, amb
les quals, diu, no s'hi han pogut
entendre, degut a la posició d'intransigencia en que es coHoquen,
han acordat celebrar una Assemblea
general, que tindrà lloc aquesta mateixa setmana, i tindra per objecte
donar compte de les negociacions
realitzades fins ara prop de les cm'
preses respecte al retir, viduitat, ve'
Ilesa, malaltia f atur torvas, temes que
no poden ésser tractats, per la seva
compleadat, mis que en una assemblea general. Tumbé demanaran als
as..:stents que ¡bita la Neva posicin
referent a l'actitud que han d'adoptar els representants dels obrera que
v2. gin a tractar amb aquellea sobre
la seva aportació a la "Caixa de
Retira i Pensiona" per als atínela
En le, mateixa asamblea es donara
compte de les gestiona que fan
d'acord atub els abres companys de
Serveis Públics i de Banca, per tal
de protestar del propòsit que hi ha
de derogar el decret del 23 d'agost
de 1932, je que si es fes, aleshores
tot el personal podria ésser acemiadat per les empreses. Oportunament será assenjalat el Ilota dla 1
'hora que s e celebrare la dita As.semblea.

Ifaliani: 64 per roo.
Belgues: 34 per loco.
Suissos: 236' 50 per nao,
Estats Units: 761 pessetes.
Alemanya (Reichstnark): 218 pte,
Austria (exillin g), /'30 thevaeleaTxecoslovaquia, 34 per loo.
Holandesos: 4'86 pessetes.
Grecia, 6 50 per 500.
Suecia: 192 pesantes.
Noruega: 1'87 pessete&
Dinamarca: 1'66 pessetes.
Finlandia, 16 per too.
Rumania, 650 per leo.
Bulgaria, 7'30 Per roo.
Turquia, O aessetes.
Portuguesos: o'35 pessetes.
Canadá, 7 pessetee.
Argentins, l'oo pessetes.
Uruguars. 3 .25 Pmetes.
Brasilers, 0'30 pessetes.
Colombiana, 4 pessetes.
Peruana, 14'50 pessetes.
Venezuela, 123 rasantes.
JapoitesoI 5 pessetes.
Argelins: 4730 per roe.
Egipte: 382 3 pessetes.
Filipinas, 3 pessetes.
OB
Alfons: 233 per 100.
Unces: 233 per roo.
i 3 duros: asia per ton.
duro: 11'63 pessetes.
234 P er 10°
Frattes: 233 per loc.
Lliurea: 39'73 pessetes.
Dólars: 5503 pessetes.
Cuba: 5575 pessetes.
Mexica nos: 213 per 100.
4 Venezuela: atta per ION
1%1 aro+ 256',so per loo,

ES VEN TERRENY

,...--

Extensió 17.000 pams, , pre p Plaga d'Espanya.

Preu: 3 ptes. pam. Facilitats de pagament
P.zuí: Bailén, 200, primer, segun", — De la
•

t."4944411'
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ELS'
RUGBY

L'Assemblea de ra
Federació Clialana
va prendre acords
transcendentais
El divendres passat la Federació Catalana de Rugby va celebrar "misteriosament" una assemblea. en la qual
es prengueren importantissims acords.
Una discreció obligada per determinata motius, justificats. ens ha privat
no donar a la publicitat fino avui la referencia d'aquel] acte. important per tots
conceptes.
Per creure que encara aquello imponderables eras obliguen a ésser reservats, solament detallarem estrictament els acords presos.
en
L'acte se celebri al
11oe de la Federad&
I aquello acords van isser
"Nomenar President Honorad el senyor Francesc Massana, tenint en
compte l'éxit assolit per aquest en les
gestions fetes a Paris, acabades arnb
el reconeixement de Catalunya com a
Federació Nacional en el camp internacional del rugby."
"Separar-se de la Federació Espetera, i, per tant, no prendre part en
e] Campionat d'Espanya."
"Proposar la celebració anual d'una
Copa Ibérica, en la qual prendrien
part equips de Catalunya, Espanya i
Portugal."
1. com hem dit, no fern cap comenbri.
R. A. O.

ATLETISMIL
• El

JI Trofeu Molock's
per a debutants

L'hit assolit pel I Trofeu Molock's
per a debutants celebrat l'any passat
ha encoratjat el donador del Trote.:
i Arrió Atlética a celebrar-ne enguany
la segona edició. Hom confia amb fonament que el boa record que deixà
can a organització modelica el I Troles Molock's atraurà també en aquest
sepa que se celebran a l'Estadi el primer diumenge de man, dia 4, al matí,
un gran estol de participants que apro
-fitarnquesoprtniaquels
brinda Acció Atlètica per a iniciar-se
en les competidor, atlètiques.
COLLEGI DE JUTGES I CRONOMETRADORS
Continuem publicant articles dels estatuts del Collegi de jutges i cronometradors de la Federació Catalana
d'Atletisme:
Article 8. — Aquest Comitè sera renovat cada any per meitat. Els anys
parells restaran el vice-president i el
tresorer-comptador, i els senars el
secretari i els vocals.
Article 9. — El Comise es reunirà almenys una vegada a la setmana.
Article ro. — Será obligació del Comite designar aquells membres del Collegi que hagin d'actuar com a ¡urges o
cronornetradors en les proves d'atletisme que se soHicitin per la Federació o
entitats en el segon cas amb l'aval de
la Federació. A tal efecte, el Comitè
organitzarä uns torns que permetin un
repartiment equitatiu dels treballs a
efectuar Pel Collegi.
Article sr. — El Comise queda factiltat per a establir P remio arnh
jecte d'estimular la comesa deis membres del Collegi. Aquests premis no
podran ésser mai en metillic.
Capital
- Carrecr del Comite
Article 12. — Del President.
'Article 13. — Del vice-presnlent.
Article 14. — Del Secretad.
Article 15. — Del tresorer-comptador.
Article r6. — Dels vocal,.
En la propera edició publicas cm els
articles referents als exämens, els quals
són els mis interessants per a les persones que desitgen entrar er el Collegi de Jutges i Cronometradars.

BOXA

Del matx Gydé - Arilla. -La decisió afavorí el francès, pedo Anilla va boxar
amb apatia
Els diario francesos que comenten el combat Gycli-Arilla, disputat
diumenge a Lille, coincideixen en
l'apreciació que el francès no va
pas boxar com un campió, mentre
que Anilla, malgrat la seva apatia,
mereixia que hom ii acordé' la victòria al final dels rounds estipulats.
També recullen els esmentats collegues la següent declaració de l'àrbitre neutral, ensems que jutge únie,
en baixar del ring un top finit el
combas:
"Si Anilla llagues estat el rampió, jo ii hauria donat la victòria."

FRONTÓ NOVETATS
AVUI, DIMECRES
Tarda, a los 4:
'
Fernitndwz illarru I
contra
«tinte I - MOMO
1111, a lee 1015:
Quintana IV - Quintana II
contra
Jalonad
ASTALLS PER

ÉSPOf
Aguase manifestar:16 comba-,
tuda per "L'Intransigeant", que ea
demana: "ins que en cert ambient
les opinions d'un jutge poden Manir-6er
L'enviat especial de "L'Auto"
cierna el agitan comentad, cacaocalat amb el titol: • Gyde ha estat
"autoritzat" a conservar el sen titol
de campió d'Europa".
"Gydé ha conservat una vegada
més el sen títol de campió d'Europa dels mosca... L'àrbitre, jutge
(une, a l'acabament de les quinze
represes previste, pel combat, declare el matx nul. Aquesta decisió,
cal dir-ho, afavon miele= Gyde,
però Atina es mostré tan poc batallador, va jugar tan malament el
seta paper de challenger, que en realitat va tenir el que mereixia. as
efectivament inversemblant de venre un boxador al qual hom acorde
el dret de disputar un campionat
d'Europa defensar les seves possibilitats d'una manera tan indolent."
"Anilla es va acontentar amb jugar l'esquerre, no sense brío, evidentment, però els seus tocata eren
tan febles que hom els podia comparar als entreteniments que precedeixen elt plata escollits. I no
bi va haver más remei que acontentar-se amb aquests "hora d'ceuvre ". Arilla no es va servir gairebé
mai del sen puny dret, I es pot dir
que va deixar escapar estúpidament
l'ocasió d'apropiar-se del titol en
joc."
"Quant a Gydi no li podem dedicar cap lloança. No va pas boxar
com un campió, i si conserva el
títol, no el mereix pire. L'irbitre,
M. Nicod, ens digui, després del
mata, que si Anilla llagues estat
el campió, eh li hauria acordat la
victòria. Aquest perer is, al nostre
entendre, molt discutible: si 14. Nieod va creure que Anilla havia
guanyat, havia de concedir-li la
decisió."
" En realitat Gyde va defensar el
campionat d'una manera ben poc
brillant. Es va esforçar particularment a embolicar el joc, i sota
aquest aspecte va reeixir en el que
es proposava... El combat fou monòton i molt por interessant de
seguir. Sense l'anunci preliminar de
l'espiquer, hauria estat difícil de
fer creure a qualsevol espectador
que assistia a un campionat d'Europa.
AVUI A PARIS MICO BOXARA
CONTRA CAMPIGLIA
Aquest vespre, al local "Folies
Dramatiques", de Paris, el nostre
compatriota Josep Miró será en.
frontal a Campiglia en el combat
principal d'una vetllada en la qual
Hernindez, un altre catalä, basan
contra Legras.
Campiglia i Micó boxaren fa deu
dies, a París mateix, amb resultat
favorable al segon; el cembat fou
interessantissim, i com que hi va
haver molt poca diferència en la
puntuació i la decisió no ion unänimement aprovada pel públic, hom
dóna avui aquest segon encontre,
el qual hom creu que pot ésser tant
o mes- interessant que el primer.
Per al Campionat ¿'Europa

MARTINI= D'ALFARA HA
ESTABLERT A MATARÓ
EL SEU "TRAINING"
Des d'ahir, a disset dies del matx
amb Steyaert, el "Tigre d'Aliara"
ha establert el seu camp d'entrenament a la veina ciutat de Mataró,
lloc on les brisco mediterränies
constitueixen un veritable ale vital
per a l'atleta.
Allí Josep Martínez, animat de
tothom, trobant en aquell ambient
una continuació de la seva "terneta", va a perfeccionar i polir la sella
forma per donar la batalla al belga.
Tota l'afició catalana desitja que
aquests entrenaments que comencen
ara tinguin kilt final el dia 7 de
febrer a l'Olympia.

PILOTA BASCA

Frontó Novetats
(Professionala)
EL QUE DIUEN
LES EMPRESES
Partits jugats el dia an de gener
de 1934:
Tarda

Quiniela: Abadiano Penden - Rubio - Pérez - Algorteho. Guanyador:
Pruden. CoHocat: Pérez.
Partit: Pruden - Algortello, 50;
contra Rubio - Pérez, 34.
Segona quiniela: Narro Pernindez - Begollés DI -Villano Campos. Guanyador Begofies III. Collocat: Narria II.
Segon parta: Fernindez - Campos, 34; Narro II - Villano, so.

HATAC/0

La primera »nada
del Concurs d'hivern
del C N. Barcelona
Els equipa B venceren en
els respectius grupo
El diumenge Passat comenell a disputar-se a la piscina del C. N. Barcelona el Concurs que anualment organitza la Comissió de Natació del Club, a fi de procurar un constant
entrenament dels agua nedadors, duran la temporada d'hivern.
El Concurs d'aquest any ha estat
estructurat en igual forma que l'any
darrer, però amb la innovació que
d'ell alar teclee les primera figures tant en els especialitzats en cursos, com els waterpolistes, ja que per
aquests ha estat organitzat un entrenament especial, i d'aguda forma se
eedeix un loe mea als nedadors principiants, i atad s'obti la posaibilitat de
formar un nou nedador, i pot ¿sur
que, lambe, una nova revelació.
Enguany el Concurs d'hivern es
disputa per equipa de ¿otee nedadors,
dividas en dos grupa de quatre equipa
endino.
El primer grup Es format en la
seva majen& pels nedadors ea actiu
del Club, els que vejan nedar en cada festival, i el segon este integral
pels elements que enguany debuten en
les Iluites esportives. Deis primen coneixem ja el Den valor i el que Pot vaniar la aeva actuació, perd en els seguras és tot una incógnita; són els nedadora desconeguts plan d'entusiasme
i bona voluntat, però =acata, encara,
dels coneixements necessaris per a
practicar, amb resulta positiu, aquest
esport De la seva disciplina i voluntat en els entrenaments, ja que la direcrió la tenen assegurada en la persona''.tat del *en entrenador, senyor
Speissiger, depèn el seu enrolament
com a elements actius en la nostra natació.
En la primera jornada actuaren els
equipo A contra B de cada grup. Obri
el ccacurs el segun grup, i els semi
nedadors, tant els de l'un equip com
l'altre, demostraren que s'havien preparat per a aquests encontres, ja que,
tractant - se de nedadors completament
debutants, ens oferiren algunes marques que no s'assoleixen a la primera temporada de nedar. Martí II vence en els loo metres estil lliure amb
el temps dl m., 16 s. 6-so, i Bataneó
els loo metres dors, amb z m. 34 s.
6-so, que, com es pot veure, són
temps que ja passen de la categoria de
debutants. El partit de water polo fou
jugat amb gran entusiasme, i no donaren la sensaci6 del desconeixement
del joc, com en tants altres encontres
dels passats concursos, i hin poguérem anotar alguna bona jugada de les
defenses en impedir que es marques
cap gol. Si aquest interés a fer-ho bé
es renova en els altres encontres, esperem veure un interessant concurs.
En el primer grup guanyà l'equip B
per l'avantatge assolit en les curses.
Lepage fou el factor principal que decanté la victòria per al seso equip quan
tothom creia al contrari; vence tranquillament en els ion metres estil Hinre; assoli el segar Iloc, darrera Ombravella, el seu company d'equip, en
els zoo metres dors, i en la prova de
rellevaments 4 x 200 guanyi el seu
darrer rellevament mb tot i haver
sortit amb uns 15 metres de desavantatge. L'equip B té amb Lepage el
nedador complet que no ens estranyaria gens que molía, per mitjä d'ell, el
primer lloc del concurs.
La cursa de roo metres braca de
pit fou la mis disputada de l'encontre:
Toepfer molí els primen Punta Per
a l'equip A, en aconseguir el primer
lloc, després d'una arribada force disputada amh
El partit de water polo fou jugat
amb molt nerviosisme que es traslluf
en protestes injustes a l'àrbitre, el
qual féu un bon arbitratge.
L'equip A Es millor que el B, i, no
obstant el resultat de 6 a s, que sernbla significar una Iluita molt igualada, fou d'un net domini deis guanyadora, però els contraria saberen aprofitar per a marcar totes les ocasiona
que tingueren a mi, mustie que ells
en desaprofitaren algunes de clarissimes.
Els resultats tècnics foren sial:
SEGON GRUP
Equip A metro B
roo ni. Mire. — u, Mara II (A),
z, 16, 6-ro; 2, Dores II (B), i, so,
8-so; 3, Romero (A), 1, 24, 4-1o; a,
Oribe (8), 1, 26, 4- 50.
roo metres braga. — I, Vilaldach
(13), r, 39, 6-ro; 2, Sala (B), 1, 41,
6-ro; 3, V. Bonacasa (A), z, 46; 4,
Duran (A), r, 47.
roo metres don. — 1, Balanzó ( 3),
34, 6-ro; 2, Ford (A), e, 4 1 , 4- 0 ;
3, Ifontainos (A), r, 43, 2-10; 4,
VilaIdach (B), t, so, 2-lo.
5 a so lliure. — a, Bofill, Oribe,

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

RECALO, I - MIAU
Pu*: Quintana IV - Lejoim, 45;
Gallarta III - Urea, ill•
Quiniela: Verdatet, - Mengüe - Goenaga - Iriondo - Basureo. Guanyador:
Verdeas°. Conoces: Basureo.
Segun partit: Mendia Iriondo, 39;
Vendasen - Basureo, 40 (a eistella).

contra

•41.1.110ARAY - IRDOZA IV
Bit, 10'15

ARRUTI - TRODORO
contra
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baila IH; Tul ( 3), Ir
a, Moret, Romero, Lamer, Petit, Mart!'
II (A), 1 6, era
Pit*TIT DE WATER POLO
Equip A, Lince, Calais, Petit, Conste, Monmainoe, Duran, Ford, o gola.
&pie E, Tel, Fa, Camela, Torres, Fina, Sala, Vilaldach, o gols.
Ptmtuaci6 total: Equip A, 56 punta;
B, 66 punta
PRIMER GRUP
Equip A catira B
wo metne Rime. — r, Lepage (8),
a, sa; a, Sepia ( 3), a, u, 240; 3,
Nubiola II (A), a, s5; 4, Pomas (A),
1, 17.
roo mente bram. — e, Toepfer (A),
1, 32, 5-50 1 3, Feliu (B), i, 3& 9-ro;
3, Heidenreich (A), 1, 35; 4, Castellà
(B), ä 46, 2-10.
zoo metres dors. — r, Ombraveha ( 3), 1, 32, 2-10; 2, Lepage (B),
1, 47; 3. Fedi (A), 1, 33i 4, H eiden reich (A), 2, 9,
4 X 200 metro lliure. — I, Pau,
Garcia, Setral1, LePa ge (B), u m. e
e.; 2, Mollevi, Doma II, Isard, Arralar (A), ei ni. 56 s.
PARTIT DE WATER POLO
Equip A. — Molina, Fedi, Armar,
Nubiola II, Isard, Mollevi II, 6 gola
Equip B. — Casulla, Llores, Torrenta, Pau, Burcet, Garcia, Feliu, 5
gols.
Puntuació total: Equip A, 37 punts.
Equip B, 65' punta.
Arbitre, mayor Serinyà.

LLUITA GRECO-ROMANA

Demà, a Bordeus, el II Ca-

talunya Bordeus
En el nostre comentan d'ahir rernarcirem la nonada absáncia, en
els rentes catalana del Invitador
Cuevas; avui, assabentats de la seva
composició, ene hem de doldre tambe de no poder presentar un valor
tan reconegut com es el campió
d'Espanya deis welter. Salvador,
com a atleta amateur que es, ha
de viure del seu treball, i en aquesta ocasió li priva de poder-se desplacer. La seva presencia hauria
donat mes confiança ale sena companys, que saben que quasi sempre
acostuma a vèncer.
La Federació Catalana ha designat per representar-nos, a Bordeus
i a Agen, el següent conjunt:
Cuesta, pesos gall.
Catalunya (campió d'Espanya),
ploma.
Saludes, lleuger.
Comes (campió d'Espanya), welter.
Geli (campió d'Expanya), migfort.
Els lluitadors surten avui a les
dues de la tarda per l'estació
Nord; cona sigui que di la primera

vegada que els nostres lluitadors
surten de casa, fóra de desitjar que
fossin en bon nombre els aficionats
que anessin a acomiadar-los, car,
ail, meurien d'una manera palesa
com els seus combats són seguits
i esperats amb tota atenció, i com
espera l'afició catalana que facin una
bella actuació.

ESPORTS DE NEU
—

Cursa social

de la Unió Excursionista
de Catalunya
Tal com esteva anunciat, el dinmenge passat tingui lloc, a La Molina, la cursa social d'esquIs mig
fons, d'aquesta entitat, amb el següent recorregut: La Serradora
(Sitia r ), Pedró del Pla d'Anyella,
Pistes de Font Canaleta, Xalet del
C, E. C. i La Serradora (9 quilämitres).
Els resultats foren els segiténts:
1. Pere Acarin, x h. 4 m. so a.
2. Josep Romeu, r h. 17 m. 15 s.
3. Melcior Faceries, r h. 17 10. 40 0.
4. Ricard Escaiola, 1 h. so m. so s.
5. Ferran Cortés, z h. 27 ni.
6. D. Mora, 1 h. 29 m. 46 s.
7. A. Miró, 1 h. 32 nä 15 5.
8. M. Jorba, 1 h. 35 m. 30 5.
9. J, Lliró.
lo. J. Duch.
is. 3. Ramon.
12. J. Griset.
Els primero premis dels juniors
corresponen a M. Jorba, primer;
J. Llir6, segon, i el tercer, a J. Duch,
APLEC D'HIVERN DELS ESQUIADORS DE GRACIA
A Vematge de les cantata C. E.
Rafel Casanova, Orfeó Gracienc,
Agrupació Escoltisn i Club Excursionista de Grecia es reben inscripcicms per a la cursa d'esquís que
se celebraré diumenge a les pistes
de La Molina, amb motiu de l'Aplec
d'Hivern dele Esquiadors de Grecia, tots els dies feiners, de vuit a
nota del vespre. Fina al dia 26, que
se celebrare el sorteig, a les den del
vespre, a l'estatge del Club Excursionista de Grecia, Astüries, 33, prime.

PARIS
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Molt aviat
ELiCINEMA, T
IVo

LES ESTRENES'

podreu veure

"El Cantar de los
Cantares"
Oolleeum

Paramount

Quan film darrera film Josef von
Sternberg anava esmussant-se traetant de donar noves formes a la
personalitat de Marlene Dietrich,
hom esperava que un altre director,
amb l'esperit Hilare d'influencies i
d'intoxicacions, agafés aquella personalitat i en fes alguna cosa "diferent", alguna cosa treballada, que
portes la marca de les noves mans
que l'agafessin.
I quan això ha succeit, quan Sternberg ha deixat la Dietrich i Mamoulian risa agafada, el resultar ha estat el mateix. Marlene Dietrich és
un material dur, amb caricter propi,
que no solament (iteren una resistencia passiva als agents exteriors,
sine que els intoxica amb les seves
emanacions de misteri, amb et
seu bermetisme, amb la seva avidesa, ¿fríen afinitat, per l'aire que
la volta, que fa irrespirable per tot
allò que no sigui ella. Marlene Dietrich no fa un film de von Sternberg o un film de Rouben Mamoulian. Són Sternberg i Mamoulian que
fan un film de Marlene Dietrich.
I es que aquesta dona té una personalitat tan acusada—acusada d'imprecisió i de misten, pub acusada
tanmateix— que a qualsevulla pressió que se la sohmeti, a qualsevol
.eactiu, no pot donar mis que un
sol producte, i encara no pur, sinó
tèrbol, mescla de residus que mis
que qualsevol acció dramätica hauda de destriar un psicoanàlisi portat a fons.
Per això, tant Mamoulian com
Sternberg, posats a manipular-la,
han emprat els mateixos simbols,
perque l'anàlisi revela per tots dos
la mateixa composició i, per tant,
exigeix el mateix Ilenguatge. Sternberg, alliberat d'una obsessió, pot
emprendre una cura de desintoxicació. Mamoulian es troba en els
inicia d'un vici.
Per alliberar-se dels perniciosos
efectes d'aquest contacte, Mamoulian ha pres, com tots els principianb, les seves precaucions; però
aquestes no han servit més que per
a fer-lo caure més aviat. Sabent que
el perill es trobava en la misteriosa
composició de la substancia a manipular, ha volgut emprendre'n l'anälisi. Feria, per fer-ho, ha escollit
no un autor clar, transparent, que
és el que li hauria pogut donar mes
bons resultats, sinó un escriptor ple
de nebuloses 1 sobreentesos poètics,
com Hermann Sudermann, i d'aquest fet s'ha trobat en el terreny
que abellia la Dietrich, i no en el
que a en Ii convenia. I ha estat
vençut.
Si Mamoulian hagués pogut fer
un film d'analisi, amb el metratge
que llagues calgut per a dir el que
volia, es possible que Marlene Dietrich s'hagués trobat al descobert.
Penh el cinema és arrió, és a dir,
el Ilenguatge del cinema és l'acció,
amb acció havia de traduir el
llenguatge del llibre, que és literatura. Això és dificil i sobretot is
llarg; ha calgut dir molt en poc
temps, i com que això a dir era
complicat i obscur, no ha estat dit.
L'actriu Osa defensas, aleshores,
darrera del personatge i tot ha quedat com abans.
L'argument és tipic de Sudermann i de la Dietrich: una noia a
la qual s'acaba de morir el pare, va
a Berlín amb l'isnima plena de la
poesia bíblica del Cant dels Cants
de Salomó. Allä, en aquest estas de
vaguetat sensual plena de simbols,
coneix un escultor, que s'enamora
d'una seva actitud d'extasi en recitar-li ella un fragment del poema,
i en fa la model d'un/ seva obra,
que portan el titol del llibre salomänic. Ella, però, materialitza el
poema en l'escultor i se n'enamora.
Al mateix temps, un noble s'ha
enamorat de l'escultura i de la model i decideix modelar la dona i ferne una obra seva. S'hi casa i la fa
educar i refinar. N'ha fet una altra
dona. Però aquesta ascensió es trencasi amb la tornada de l'escultor,
en saber, en el cura d'un sopar,
el mecanisme, el per que de la seca
posició actual, abandona el seu maó, mis que
rit per, en una degradaci
no pas una regressió, venjar-se. I 'va
a parar a un cabaret, on, després de
cercar-la molt, la troba, penedit,
l'escultor. Ella, però, abans de cedir, abans de consentir a "tornar a
pujar la muntanya", destruirá la
seva estätua, que la lliga al ' passat.
Mamoulian s'esforça en aquest
film per ésser ell mateix; troba angles i moviments de cambra admirables, usa novament la sobreimpressió sonora (fa parlar el record), però constantment es troba
amb dues dificultats: la literatura
poética de Sudermann excitada per
la de Salomé., que li posa sordina
a l'acció, i la resistencia passiva
de Marlene Dietrich, que unes vegades dirieu que es un material
musa dur per olear amotinas, d'altres masa* friable per a isba treball at. Tot &izó fa que el film sigui
ple de aoheeentesos i de llacunes i
de prolixieata comprimidas, per tina
banda, i de l'altra, ple de Marlene
Dietrich, de la mateixa Marlene
Dietrich de von Sternberg o del que
los, obsessionant per impenetrable

.2-tbar firnmo
'"aor
M-012E12 a OLAY

L'obra més sensacional dele
nostres tempo
mis que per misteriosa, com la voten els seus admiradors, ja que en
dir que un directos aconseguís fernos-la clara, transparent, desapareixeria per sempre com l'aire que,
per clar i transparent, és invisible.

"Baroud"
Gaumont-BrItish

Catalunya

Una de les dificultats mis incomprensibles dels filme sobre el Munir fa que generalment, quan es
fa un film sobre el Marroc, co fa
arreu del món excepte al Marroc.
Per aiscia és que "Baroud", si no
tinguis cap mis interes, tindria el
documental, ja que ens trobem en
un Marroc de debb, Marrakeix i
la seva regió, Una altra qualitat
esté en que, essent un film en que
ens trobem amb l'etern conflicte de
reces, ni es resol tràgicament ni
solament de manera desesperada,
sinó que el final, sense enser del tot
optimista, no ens promet res, sense
que ens ho negui tore
Rex Ingram, que tant de temps
feia que no en sabíem res —si no
era que feia "Baroud"—, ens presenta, en rollaboració amb la seva
muller, Alice Terry, i el nostre compatriota Tomas Cola, l'aventura d'un
sergent de spahis i la filla d'un caid,
barrejada amb moviments de tropes, setges, traiciono i batalles, que
sin' el millor del film, perquè la
fotografia hi acompanya d'una manera esplèndida. Això, la bellesa de
la fotografia perjudica una mica
recrió, que resulta una mica lenta
perquè els directors s'embadaleixen
amb les belleses plastiques del film.
A Rex Ingram, que hi té també
un paper, l'acompanyen molt bé
Rosita Garcia i Felipe Montes. El
film és en vertió anglesa i bon
nombre d'actots espanyols. Abre, eras
fa pensar en la possibilitat d'obtenir
bones versions espanyoles dels films
anglesos en comptes dels horribles
dobles.
A. FERRAN
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Per a denla, dijous, al vespre, esté
anunciada al Poliorarna, per la Com.
panyia Mora-Espantale6n-Barnato, Vestrena d'una comedia d'Eark 3Suireo de
Deza: La chica de Buenos Aire,. Al
Barcelona, reposició de La prisionera,
per la Companyia Ladrón de GuevaraRivelles.
* L'actor catala Rafel Bandera —
bon actor! — ha deixat la Companyia
de Carme Díaz i ha entra/ a tormar part, com a primer actor, de la
d'Anna Adamuz. Si el teatre catalä no
travesses l'època de cris' que está parsant, seria hora, potser, de demanar a
En 13:rdem que torni a la nostra escena.

* El vinent diumenge s'acomiadarà
del públic del Cómic l'actual Companyia de revistes. Ami, ella plega veles,
també, l'empresa Gibert, a fa qual substituiré l'empresari madrileny Carba.
Ileda. La coya empresa donarà oficialment fe de vida el divendres
güent. dia ter de febrer, amb l'estrella
de l'obra del mestre Guerrero La camisa de la Poneadasr. No cal dir que
la Compelen seré totalment renovada.
Coas a vedette absoluta reepareixerk
en armen escenari Margarita Carba¡al, rodejada de la tiple cómica Maria
Lacalle i de dues mexicanes com ella:
Ifapy Cortes i Consuelo Gómez, aquesta
darrera ja force apreciada ad. De primer actor i director hi huiré Artur
Lledó; de primer actor còmic, Vicene
Aparici; de tenor denle, el popular
Manuel Alares, i de ballarins, la gentil parella Simone i Cardona. Ahl
batirá tumbé ara, al Cbmie, salonn1Io
per als autor, i periodistes.
* Dllel artistes que es asen...
L'una, es artista d'opereta; este assolint actualment un exit molt meresctzt
interpretant, en un teatre del centre, un
paper de noia infeliç; esté divorciada d'un actor de comedia i sembla que
el segon marit serä un militar. L'altra,
is artista de cine; es tracia d'una eacallista molt coneguda del nostre peblic; és vidua d'un equilibrista esolntric i es casa, segons es diu, amb el
l'in d'un gran director de eire, anglils,
000 gairebé sempre ha donat les rePre- 3
sentacions a Madrid.
* Sembla que a la Companyia de

l'Espanyol hi ha hagut baixes, i no
voluntiries. Sembla, tarnbi, que en
aquella casa estan decidits a reprendre
els vodevil, anomenats sonors.
* Henri Jeanson, un dels joves autora francesos mis ben dotats — En
Pous i Page el considera el millor —
esta a punt d'estrenar una comJdfa sobre la mentida, el "vid mis fonamental de l'època present". Les escenes
constituiran — ha dit — com una cavalcada de mentides de tota mena: mentides per interés, mentides gratuites,
mentides per orgull, mentides per necessitat... El titol es molt bo: Paraula
d'honor.

* En la darrera de les sessions organitzades per la Tertúlia Catalanista
al teatre Studium, la Companyia de
Merce Nicolau interpretará' la comedia
L'abisme, de Carie Montoriol.
* Continuen tancats el Nou i el
Victòria. Per al Victòria, es feren unes
negociación, per a portar-hi una companyia lírica, perä és molt possible que
no existeixi acord fins per Pasqua, o,
almenys, fins passat el Carnaval. Quant
al Nou, s'estaven oeganitrant mis bolos
per al diumenge darrer, a base de
El Hernutno Lobo, perd fracassaren a
causa de les exigències dels con i des
músics. Aixi s'asegura, en tot as, Per
les nenves teatrals.
* Equivocadament vam esmentar
alair una obra titulada Martini/UY, en
parlar de les estrenes que la Corneanvia Ladren de Guevara - Rivelles
té en preparació al Barcelona. La comedia en qüestió es titula, en realitat,
31arazi111. I ja que som al Barcelona,
volem remarcar la presencia, en aquella
Companyia. de dos artistes prestigiocos l'actriu Antònia Plana i l'actor
Enric Thuiller.
* Teresina Boronat, la universalment aplaudida Teresina, esta fent
Nord-America una gran campanya.
Successivament hem anat rebent noves
seves de Nora York. de Toronto i de
Califienia En la darrera postal ens
anuncia el sett propòsit de pausar a
fexic i a Cuba.

En el millor saló de Barcelona
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Les Corts de la República
Una breu interpellació sobre l'agricultura gallega. — Es Ilegit un decret de llei sobre els
Subalterns de l'Estat i un altre modificant la

hei d'Incompatibilitats

LA PUILtutrAz

La solució de la crisi provocada
de Rico Abello
per la dimissió
(Ve de la Primera pagina)
Aquests Ii hart preguntat si s'havia resolt en el Guisen deixar en
llibertat la Cambra per tal de resoldre ti cas del senyor Calvo Sotelo,
i el senyor Estadella ha eludit la
respecta, manifestant únicament que
el cas no seria tractat en la sessió
de Corts de la tarda, probablement,
per trobar-se malalt el president
la Carnbra, senyor Alba.
De totes maneres, creia el ministre de Treball que el problema
sibordaria en la reunió de denté.

as. — Comença la sessiO teressa per la situacio del personal de
a dos quarts zitenys cinc minuts de
tallers i manamaria d'Ubres Ptibliquea,
,inc, sota la presidencia del senyor
dernana suc sigte indias en planCasanueva. Al banc blau el cap del
tilla.
També fa tm altre prec perquè sigui
Gavera i els ministres de Marina,
justicia i Comunicacions. S'aprova enalegat el He que pasta per Campo de
Cripta na.
l'acta de la sessió anterior i també
El MINISTRE D'OBRES PUel dictamen de la Cornissió de CoBLIQUES promet estudiar aquests
municacions creant 724 places de
precs i atendre'ls.
carters urbans.
AVANÇOS DEL SR. LERROUX
El senyor PRATS, socialista, es
(Entren els ministres d'AgriculEl cap del Govern ha esMorzat
dirigeix al ministre d'Agricultura
tura i Obres Públiques.)
al seu domicili, i els periodistes hi
Es posa a discussió el dictamen
per a preguntar-li !'abast d'unes mas
han acudit esperant que realitzés
de la Comissió de Pressupostos so.
nifestacions sobre els contractes
algunes gestiona per a la solució de
bre el projecte de Ilei de renovaciG
d'arrendante:1s, sollicitant que aquests
la crisi.
consolidació de les obligacions del
tinguint el carácter de gratuitas quan
El senyor Lerroux ha sortit del
Tresorer al termini de dos anys.
es tracti d'arrendaments modestos.
seu dornicili i ha anat a deixar tarinterés del 550 per cent, que veng
(El senyor Rabosa ocupa la pregeta a la casa mortuòria del cap del
ei dia ti d'abril del corrent any,
sidencia.)
partit radical a Múrcia, senyor Miperò a petició del senyor ChapaEl MINISTRE D'AGRICULTUguel Ribera, mort a Madrid.
prieta, que demana que sajorni la
RA din que la interpretació de les
En arribar al Congres, li han prediscussió, queda el dictamen damunt
seves mesures és que no hi ha lloc
guatee els periodistes sobre la soa taula.
a la revisió deis contractes d'arrenlució de la crisi.
Es posa a discussió el dictamen
dament fets després de l'any 1931.
EI 'mayor Lerroux, que anava des
de la Comissió de Marina sobre el
El
senyor
hasanuera
torna
a
(
de la sala dels ministres al despatx
projecte de hei relatiu a l'abonaocupar la presidencia.)
del president de la Cambra, ha dit:
ment d'una anualitat al personal parInsisteix en que la Hei d'arrenda—No us puc dir mis que el que
cia de la companyia Transatlántica.
menta que aviat discutiran les Corts
ja us he dit aquest metí.
El senyor MORENO HERREtindrà en compte tots aquests casos.
—El placee que demanaren per al
RA proposa que el projecte s'amplii.
El senyor SUAREZ DE TANsenyor Pita Romero, ¿será per al
El MINISTRE DE MARINA
GIL, de Renovació Espanyola, decirrec d'ambaixador o d'enviat exdiu que no es obstacle l'aprovar
mana el restabliment de les guartraordinari?
aquest projecte perquè després el
deHes suprimides als par. sos a nivell.
—Per a ambaixador—ha contestat
enyor Moreno pugui presentar una
El MINISTRE D'OBRES PUel senyor Lerroux.
altra proposició de llei ampliant-lo.
BLIQUES rccorda que fou el MiEl cap del Govern ha passat a
El senyor RODRIGUEZ DE
nisten de Foment de la Dictadura
parlar amb el senyor Casanueva, que
y1GURI formula unes observacions
el que comeneá la supressió d'aguosubstitueix el president de la Camque la Comissió accepta, i s'aprova
bra, senyor Alba, que es troba mates guarderies, per?) reconeix que les
Cl dictamen.
Companyies
han
abusat
d'aquesta
lalt.
S'aproven deiinitivament tres prosupressió, de tal manera que han arEn sortir el senyor Lerroux, els
jeztes de llei votats en la SC551(5
ribas a crear veritables perilla. Ateperiodistes li han demanat novament
anterior.
que
té
en
estudi
la
qüestió.
gebe
noticies, í ha (lit!
ES posa a discussió un dictamen
El senyor GARCIA GUIJARRO,
—Ja he parlat abane. i no puc ésde Governació modificant el de c retde
la
dreta
rsgional
valenciana,
deser mis explizit.
llei de 16 d'agost de 1932 en el
mana que el Govern es preocupi
—¡Perd la crisi quedara soluciosentit que la Inspecció general de
d'augmentar l'exportació a Anglanada aquesta tarda?
la Guardia Civil pugui ésser exerterra, per la qual cosa el Govern
—si, aquesta tarda quedarä soHda per un membre de l'Estat Maanglés facilita cada vegada mis eis
lucionada.
jor Central de l'Exèrcit. cona deia
tractats.
el decret-llei, o per un general de
—Anireu al Palau?
Demana al ministre d'Indústria
l'esmentat institut.
—Si; em prcposo anar al Palau.
Comerç aciariments a un decret soA pe:ició dels representants socia—A quina hora?
bre l'aforarnent de la garrofa.
listes a la Comisaió, que scin els
—Jo fine pensada la nieva hora; Im
El MINISTRE D'INDUSTRIA
an'.cs que es troben al banc d'aqueas
tinc pensat tot; el que passa es que
I COMERÇ contesta que el Govern
ta. és retrat el dictamen.
no us ho puc dir, si no llagues quedat
s'ha precupat d'obviar les dificultats
El senyor VAZQUEZ, agrari poresolta la crisi aquest metí, pecó cal
que s'oposen a la importació a Anna:ae, planteja una interpellatió al
guardar les apareares, i donar el
ministre d'Agricultura sobre l'agrig/aterra, perla que no Im ha arometeums necessari perque no senbli una
cul:ura gallega.
guit.
comedia.
Diu que aquesta es troba en una
En el que fa referència a l'aransenyor Pita Romero seguiré
ef:uació deplorable, particularment
zel sobre la garrofa, diu que això
de ministre, malgiat que se li coticees refereix a la indústria fusterera,
Es d'incumbencia del ministre de Fideixi el lacee per a ambaixador
que diu es troba co mala situació
!lances.
—'Si; per ara,
a conseqüència de la importació dc
El senyor SABRAS, socialista, dejustes de l'estranger.
El senyor Lerroux lia sortit del
mana al senyor Martinez Barrio que
Congrés, s'ha dirigit al damicili del
expliqui el per qué essent president
Es plany que la riquesa forestal gaPlesident
de la República per a sotde Ministres no complimentä un
llega no hagi merescut mai l'atenció
metre a la signatura d'aquest els noacord del Govern sobre els acomiadel Poder públic, a qui té dret.
mentments que resolguin la erial
dats per la vaga de la Telefónica.
Diu que també els parts es troben en
Passa de la cartera de Guerra a la
Un moment de crisi i que ocorre el maEl senyor CAZORLA, radical, fa
de Governaciä el senyor Martínez
un prec sobre la necessitat de conteix en els transports.
Barrio.
tenir l'avanç de la mar a la població
El MINISTRE D'AGRICULTUPer a la cartera de Guerra ha estat
de La Räbita, amenaçada de desRA li contesta molt breument anuadesiguat el diputat radical senyor Dieaparèixer.
ciant que molt aviat dura a la Cambra
go Hidalgo,
en projecte de Ilei sobre arrendaments
El 5cnyor BLAZQUEZ, sociaEl semor Pita Romero continuará,
i altres mesures que tendiran a solulista, clemana que li sigui reservada
per ara, en la saetera d'Estat, i el
cionar ela problemes que el Sr. Vázla paraula en la interpeHació sobre
sniyor Rico Abello Es rannenat Alt
quez ha plantejat.
els successos de Valdecusa.
Comissari d'Espama al Marroc.
El MINISTRE D'INDUSTRIA I
Demana també que continui com
COMERÇ contesta també en el mateix
Inés aviat millor la int crpellació soLA soLuczn DEFINITIVA
sentit, i promet ocupar-se en allò que
bre l'aplicació de la reforma agraria
Quan el Prcsident del consell s'ha
d'ell depengui, de les deficiències assea la provincia de Toledo.
dirigit des del Coleares al darnicili del
n)alades.
Fa també ast prec sobre el regacap de l'Estat ela periudirles han MiEl Sr. ORIOL (tradicionali,ta), dement d'una feixa de la sèquia del
aus Uh breu diäleg amb el senyor Marmana que es ratifiqui con/ mes aviat
Jarama, que diu que e:5 propietaris
tillo Barrio.
tHlior el tractat amb l'Uruguai, es cons'oposen a qué sigui regada.
—1 Després de despeticar el cap dcl
t ra del que el Sr. Vázquez ha de El MINISTRE D'OBRES PUGoma atub S. E. — li han pregunnanas,
BLIQUES diu que aquest cas partat — quedara resulta la crisii
El CAP DEL GOVERN lienix dos
ticular plantejat en termes generals,
—Jo no ho se — ha contestat
projectes de Ilei. l'un sobre subalterno
ls nna de les indo greus qiiestions
però supuso que si.
de l'Estat, i l'altre modificant la Ilei
que sorgeixen anib motiu de i'apli—Es que el retard a resoldre's la did'inec,mpatihilitato.
coció de la politica hidràulica, que
missió del senyor Rico Abello — ha
acabas de Regir aquest darrer. el
és
una
de
les
directrius
de
la
polídit un periodista — ens fa suposar
Sr. AGUILEAUME (sociali s ta) crida:
tica republicana.
que hi ha hagas alguna diiicultat soels enchufa!" (Rumora.)
Aiò
demostra
que
no
n'hi
ha
prou
bre la substitució.
ES PASSA
amb realitzar obre. hiaräuliques. sitió
--sNo Iti ha dificultats. El que poA PRECS I PREGUNTES
que cal acostumar qtte a aquells lee
sa
és que el senyor Lerroux llauca
Li Sr. PEIRE (radical) demana proterres dels quala arriba l'aigua es
volgut consultar ¡basta amb alguna
terció per a! turisme el Marroc i esresignin a passar de propietaris de
persona.
Ncialment seliicita que es millorin
terres de secä a colon, de teres,
—Per exemple, anA vás—li han
ondicions de'ss porto.
regadin car rEstat ha d'estar disreplicat—, per* us esperara quan
El MINISTRE DI, ' MARINA proposat a comprar Emes terres per a rearriba aquí.
alta estuche l'assumpte.
galar-les si ejs propietaria s'In oposen.
--No, no; m'espera per parlar-me
FI Sr. COMIN (tradicionalista) es
El senyor GONZALEZ, de l'ORd'altres coses relacionades amb la
di r:geix al ministre d'Instrucció PúGA, es refereix als successos de
crisi.
bliza amb rnotia d'un rectal meidest
ha parlat e! senyor Comin, i diu niue
sco rreeut a Saragosaa. i del qual ha
—1_1 1 teuedareu a Guerra?
a propòsit d'aixia ha de protestar de
resulta t un . s tlicliant gravissiniament
—A hores d'ara encara no ho sé.
la csnducta del rector de la UnivcrEs el senyor Lerroux el que ho sap.
ie-it, per t a l 'invitar-lo que posi atn altar de Särag4542, que ha cosf6s
— Piró anIreu a Governació?
ei de.surotllament dc la política
amb tina samba una collectivitat es—No le trec, puix eme no rulta
Universitat.
iattna
etull
,
esausurant
la
F.
U.
E.
Creu que ala?, es recluirla a limita•
estat teta cap indicacid.
c ions de les atribucion% d'una minoría amb la responsabilität leolada d'un
Les altres preguntes que han esdels seus membres.
d'e studiants, que al seu
judía! sdo wat
tat tetes al ministre de la Guerra,
El tenyor DUCAS, agrari, es repks, que elsu que g audeixen de tots
cem a g lera ministres, no han tefereix als mateixos successos i ele
et privilegis.
gut cap eontestaci6 concreta, 1 d'ha
atribueix
a
les
mateixes
causes
que
el
El Sr. GONZALEZ LOPEZ, de
Ihnitat a dir que de tot aioó en doForga. recorda que ell té demanada senyor Comín.
naria compte el president del ConDemana que se suspengui la reprsparaula per a un prec semblant 21
sell daspri g de la visita que en
nmeaciú escotar als Chotos merare
del Sr. Como, •Mamen (re és tot al
aquella momento feia al cap de l'Escan trari en el sen significat.
; Ib hi hagi una Hei rElisstrucci6 Pútat.
blica.
("halla)
A dos quinta de sis Isa arribat al
El senyor PALET, de l'Esquerra,
El PRESIDENT l'invita a qué
cap del Coceen al domicili del Pren peri el seu torta per poder parlar.
' es dirigeix al ministre d'Obres Púsident de la República. L'entrevista
El Sr. AZA (popular ¡gran). fa un blinues per derramar-II que s'intentientre ambdós ha durat uns des miTete dt tarerter total.
el; la tronstruce16 de mins velnals
nuta.
F4 Sr. PASTOR, de l'Esquero. res
• Catelunce.
A la eortida, i davant del grup de
di-leteix a a4 r, stre d'Insertn•rió PU- / El MINIS'ERE D'oBRES PUBLIperiodistes congregats, el 'm'yen!
QUES anemia eme en el rrontr
per prit s mar-li 'ub r e la manera
de no menar substituta als mestres ele- *post figura uno comignacid per a
Lerroux ha dit:
—El lenyot President acaba de
eh diputes.
agente asentid, 1 t'abreva lt oessld
firmar ele Meres deeeett:
El te. MORAYTA (estlital)
ß les 830 del vespre.

Nomenant ministre de la Governació el senyor Martinez Barrio.
'don ministre de la Guerra el senyor Didac Hidalgo.
Idem alt comisaari d'Espanya al
Marroc el senyor Manuel Rico
Abello.
Ident president del Consell d'Estat el senyor Gerard Abad Conde.
Des del domicili del President de
la República el cap del Govern s'ha
traalladat novament al Congrés, i allí
un periodista li ha dit:
—Ara ja no ens haureu de dir res.
—Clar que no, pea> estic una mica enfadat amb vosaltres per aquesta desconfianza que em teniu.
Us vais dir que aquí tse diria tot
el que es relaciones amb la visita que
faria al S. E., i he vist que alguna
companys costees han anat a esperar-me allí, dubtant que no us diria
Ten aqui.
—No, senyor president; però heu
de tenir en compte que les vostres
manifestacions, despees de l'entrevista amb el cap de l'Estat, has-len
d'ésser interessants i no volguérem
perdre un minut per coniixer-les.
—Doncs, ja veten: a pesar del que
iba dit avui i en dies anteriors per
persones autoritzades, el senyor
Martinet Barrio passa a ocupar el
Ministeri de h. Governació i el senyor Hildalgo a ocupar la cartera de
Guerra. S'han equivocat, dones, tots.
Qué es creien? ¡Que em mamava el
dit?
LA PRESA DE POSSESSIO
DELS NOUS MINISTRES
A dos quarts de set de la tarda
han abandonat el Congrés els senyors Martínez Barrio i Hidalgo.
—Avui — ha dit el senyor Martínez Barrio als periodistes— vaig a
donar possessió de la cartera de
Guerra al senyor Hidalgo.
Ho taré senzillament i prescindint de
les cerimbnies acostumades per
aquests casos.
En la mateixa forma em possessionaré jo riera del ministeri de la
Governació, abans d'anar al Consell
de Ministres.

Les dretes tenen
pressa per resol-

.
dre I ater C alvo
Sotelo

Madrid, 23. — Segons maniiestacions d'alguns diputats, els grups
de Renovación Española i tradicionalistes han acceptat l'ajornament
sonicitat pel senyor Alba per conducte del secretari senyor Taboada,
que ha visitat el senyor Goicoechea,
només durant 24 hores, i estaven
disposats a que es passés a la discussió de la proposició en la sessio
de demà a la tarda i redima. al
President perque ami s'efectues.
Aquests grups mantindran la sena
proposició tal com está redactada i
demanaran que es voti, rente cedir
a la pretensió que sembla té el Gavera de suprimir-ne el carácter d'urgencia.
A darrera hora de la tarda, els
periodistes han parlat amb el cap
tradicionalista, senyor Dominguez
Arévalo.
Els informadora li han preguntat
quina impressió tenia respecte a la
discussió de l'assumpte del onyor
Calvo Sotelo, quant a la sessió da.
vui, i ha contestat que. segons lea
seves noticies, el Govern tenia una
sltra proposició incidental dcl mateix test que la de les dretes, Iteró
suprimint la paraula urgencia.
Jo no sé—ha afegit— qui pensaran atoes grups, peais entenc que
ha d'ésser votada la proposició de
les dretes, perquè s'ha de tenir present que el senyor Calvo Sotelo ene
ha dit, des de Paris, que resultaria
interassantissima una votació favorable, perque això el posaria en bones condiciono per a ulterior deseeminació del Coceen.
Tampoc 110 sé eorn t5 desenrollaparä aquest problema.
S'In ofereixen tres camina: l'amnistia, l'indult, O la resolució de la
Cambra, entenent que el sufragi pos
alliberar el que el sufragi condeinna,
La gene és mole simplista i creu
que si la proposició nostra los votada denté favorablement estaca resolt el cas del senyor Calvo Sotelo;
no es aixes, perque en la proposició
el que es dentaria 1s que el Goverii
arbitri els mitjans elicaeos per tal
d'arribar a una solució .
Quant a aquesta, sisa de unir
:TIA en &mete que no es pm atargar un iedult quin el conderunat
ME en rebeHia, i que no hi ha tampoc Tribunal competent que pugui
premoure la petició, perque els indulta ea demanen pel fiscal, i
no sabem qui és el fiscal n' gen
de el Tribunal, que ha desaparegut
A mes, Jo 36 que el my« Calvo
Setelo fa (M'Ud untada de no de.
manar l'indult.
Avul ene hem rennit Renovación
Espailola i els tradiciOnalistee, peró
no hern fet res mee que ranciar i mpresalons j parlar d'aleó que lis dir,
i com que tifus deeldlt no visitar
el senyor Leiroux, deaconeixem quinta eón les seres Intencions Per
Una.

El senyor Moles fa
interessanfs declaracions sobre la seva

dimissió d'Alt Comis
san de Marroc
Madrid, 23. — L'Alt Comissari

d'Espanya al Marroc, senyor Moles.
que is a Madrid, ha estat visitat per
un periodista, al qual ha fet enanito.tacions sobre la seva dimissió i sobre
la situació actual de la nostra zona del
La principal causa de la seva dimissió, segons declaració pròpia, ha
estat la incompatibilitat amb la direcció general del älarroe i Colónies, el
comandament i iniciativa de les gneis
Es exercit des d'aquí, i prcs per la
dita direcció, segons sembla, amb excessiva autonomia, i no sempre d'acord amb el Govern, la mal cosa min.
va ya l'autoritat que el mayor Moles
considera necessäria en el arree que
acaba d'abandonar.
Creu que af Marroc resta molt Per
fer, i que seré difícil de realitzar-ho,
penqui els abs comissaris, qualsevol
que sigui la seca capacitat, necessiten
vuit o deu mesas per a 'Mg assabentar-se i orientar-se en els assumptes
del protectorat, i gairebé sempre que
passa aquest temps, per conveniincies
polítiques o per altres raons, són subsHa afegit que la situació alli és
tranquilla, i que no s'alterará si es
deixa als seas llocs el personal de les
intervencions, que porta amb encert
la seva comesa.

El Coma de m'al:tres ha
tractat del ces Calvo
Soto% però es guarda reserva respecte als acords
que :len pros
Madrid, 23.— Els periodistes han
parlat aquesta tarda una moments
amb el ministre d'Indústria i li han
dernanat arnpliació de la referencia
de la reunió ministerial d'aquest
mati i concretament sobre si el Gorern hacia ores cap acord sobre la
capacitat del senyor Calvo Sotelo.
—Cree— ha dit el senyor Samper
en to de volee desviar la conversa —
que sla tractat d'això, perd em
sembla que no va aquesta tarda perque tinc entès que está rnalalt el president de la Cambra. Em figuro
que anirà demà.
—No is aix6 el que ens interesa
coneixer — ha cift un periodista—, sitió saber si el Covern linda adoptat
alguna actitud sobre la qüestió.
El senyor Samper ha evadit ja
clarament de contestar diem:
—Ahl Com que no da assumpte
del rneu departament res puc dir-vos,
peda, naturalment, quelcom tren': parlat
haurä indult?
El senyor Samper tampoc ha contestat concretament, però els informador& han tret la irupressió que en
cas que hi hagi fórmula perquè el
senyor Calvo Sotelo vingui a la
Carnbra no sera per mitja d'indult,
o alrnenys aquest den ésser el criteri
del Govern.
El ministre ha dit després que els
assumptes del seu departament tractats en el Consell d'avui havien
estat els següents:
Jo he informat que s'ha trobat solució al conflicte de les mines d'Astüries, havent-se pagat ja el trimestre que se'ls devia i espero trobar
una solució definitiva per al primer
de mare.
També he donat compte que sita
resolt el conflicte de la mina Sant
Francesc, de Puertollano.
Igualment isa parlat de la competencia que existeix entre els enginyers de mines i els delegats del
Treball en la fundió comuna a atubdOs de preocupar-se de les condicions del treball de les mines.
Jo he fet una ponencia i l'he Mitrada al men company de treball.
Per tiltim ha (lit que al Consell de
demä portara una qfiesti6 relativa
als metalls de valor i que l'informe
l'havia repartit entre els seus companys de Govern.
Novament ela periculistes han insistit que els aclareixi record del Govern respecte al cae del senyor Calvo
Sotelo, però el senyor Samper s'hi ha
negar novainent.

LOE, sastre

u. Invita abada de ter el
vostre eno ärreo a consultar
ele *ventilase que otee-aleen ele seus prima
1 qualltate
Ronda de Sant Pera, 94
Tetaren /M e

Els ferteants, rnagatze
mist en i manufacturer9

han de redactar en catali
hm facture. slhsra n s
iirigides ale dienta de Ca.

taima

La vista de la causa pels
fets del 10 d'agost a Sevi lla
Ha continuat la declaració del processat general
Gonsidez i ha començat a declarar el senyor
Valera Valverde, governador de Sevilla durant

els fets
A la sesiona sessió d'aquest judici
oral hem vitt desfilar dos «wats.
L'un, el senyor Gon2dies, ha cantil:wat la seva declaració contentada
aleir, i poques dades ha afegit a MI
et que lumia manifestat abano. La declareció d'amtest general, en !unciera
de comandara militar de Sevilla el dio
del, lela, ha gemid leer( o treure's
de sobre la culpa de tsegfigencú; que
atribueix o, al nresys, e compartir-lo atnb el que alentares eseecio el
cdrrec de governador de Sevilla, senyor Velera Valverde.
Aquest is el segon processat que ha
presea decloroeié. Aquesta so afororeir gnu el declarara anterior, e» mariifettorr la poro contiene que U Osepiré la seva actitud el dio del; tete.
El que fa l'ex-goversador de Sevilla
él Mis aviar fin intent de justificació
del movimos t en enunjestar que Sitajtirjo larda declaras que lo eedicid

Govern i, parejo:armen encanijando o la seParaCia tra
ministres rocialistes. -quesdl¡r
Sons fas j».11 01 comencameut de ZIS
vino i ti J'upe Valen, Valverde so
ha acabas la declaració encara. Es de
creure que persistirá, en l'actitud iniciada de desvirtuar el inavioneat
carregar al Gavera d'alentares 1014

anote mara el

bona per t de la C1140 derivado d'agratis fets sediciosos.

Madrid, 23.—A un quart d'onze
del matí, s'ha reprès la vista de la
causa pels successos del ro d'agost
a Sevilla.
El defensor del senyor Garcia del
Moral manifesta que el seta pairocinat renuncia a presenciar el judici
pel seu delicat estat de salut.
El processat senyor González,
contesta a preguntes del Fiscal en
els aegüents termes:
SEGUEIX DECLARANT BL
PROCESSAT GENERAL
GONZALEZ
El general inspector em va preguntar si havia Observat alguna
anorma/itat en l'actitud de la guarniel&

licita que el President ordeni que
no siguin contestades preguntes di.
questa naturales'.
Segueix declararte el processat en
els següents termes:
No Es cert que estant parlant amb
el tinent coronel Infantes parles
amb el ministre de la Guerra.
Nega que convoques els capa de
col per canviar impressions sobre
la rebellió.
No es posi l'uniforme per a anar
a la plaça Nova, on eren eLs sublevats, per creare mis eficaç donar ordres per telèfon a les altres
forces.
Quan arribà a la caserna del regiment núm. 9, no forma el regiment ni hi havia regiment, Hi 'savia diversos militars i n ai sans i tor
de la guàrdia civil, i el coronel-es
esteva en una ultra habitació amb
el general Sanjurjo.
El senyor Fanjul: —.¡No creu el
processat que aquell era el moment
solemne de jugar-se la vida?
El President crida a l'ordre el
senyor Fanjul, i el senyor Cabestany diu:
—Molt bé, senyor President.
El president replica que la Presidencia no necessita estirmils per a
complir amb el seu deure.
Se li pregunta si pot afirmar que
cap deis superiors el desobeissin, perqué a cap no dones ordres, i contesta: •
—Jo vaig ordenar que a mesura
que anessin arriban% els capa mes earacteritzats es posessin al Oleico per
a rebre ordres, i no ho temen.
El senyor Fanjul intenta formular
algunes preguntes, i el president les
daclara irupertinents.
El senyor Cabestany soRicita un
breu descans per a/ seu patrocinat, però el general Genzilez manifesta que
no es troba fatigat
A preguntes del lletrat senyor González Barcena, contesta que no ana a
la Plaça Nova a assabentar-se personalment del que ocorria, per temenea que els sublevats s'apoderessin
de la seta persona, i desaparegués el
comandament.
Diu que no velé els sublevata personal:alear, i que iou el capita d'Estat
Major el que li dona campee de l'actitud dels subierais.
El general Sanjurjo li digue a la
caserna que 'lluvia mblevat contra el
Govern i contra les Corta pera no digne res del resina
A preguntes del lletrat senyor Figueroa contesta que rordre que no entre) ningü a la caserna general de la
divisió la donä a un ordenanza,i posteriorment a la forza que alli hi hacia.
Al tumor González Parrado li contesta en la forma següent:
—Em parlä primerament el governador per teleion; despees un fundonari del Goleen civil que jo ignorava
que fos el secretari
Mal digueren que a Madrid estaven
quelcom remisos, perú jo no tenia noticies del carácter del movinsent.
El comissari vingué a les sis del
metí, i an digué que el general Sanjurjo era a Sevilla, i que restara cercant.
Jo ring rebre una carta del gocernador civil en la qual eilt deia que al/es
al &oyera civil. Jo vais creure que
no era convenient, i per això no hi
vaig acudir.
El general Ruiz Trillo no li mara, testa quitas crea els elements civils disgustats.
No se qui ¡oc el que ordenà la detenció del general Sanjurjo al guvernadar civil de Huelva. Jo no cal dir
que no ho vaig fer, i ignoro si després
ho iéu, també, el senyor Velera Valverde, governador de Sevilla.
A tres quarts de dotze se suspen la
sessiú per reprendre-la a uns quart

Jo Ii vaig preguntar a la regada si
ell havia observat quelcom dtsrant
els tres dies que va estar a Sevilla,
1 el general Ruiz Trillo em va contestar que ell tampoc.
A Eudifici de la divisió tan sols
hi hacia quatre soldats i un caporal
a la part exterior.
No pot assegurar si en aquella hora s'havien retirat.
•
A les primeres hores de la matinada no es va presentar el coronel del regiment de Sòria, sinó crte
/lo féu durant el matí.
L'ajudant em va Iliurar un paper
q ue li havia lliurat el general Sanjurjo, 1 jo no vaig ordenar al coronel que fes el que li dones la gana
respecte a les ordres que jo Ii donara.
Vaig parlar amb el ministre de
la Guerra a les deu del mati, Ii vaig
participar el que paeaava i les mesures adoptado.
El aenyor Araba ent va preguntar
que passava a Sevilla, i jo Ii vaig
contestar que s'havia sublet-at la
guardia civil.
Li vaig manifestar que no havia
delingut l'ajudant del general Sanjuro, perque no em semblava apeopiat que tots dos ens poséssim a
Iluitar com dos galls de lluita.
El general Sanjurjo va arribar a
les nou i cinc minuts.
1,es torees de cavalleria, formadea
per uns seixanta soldats, es van negar a unir-se als sublevats, i en lloc
d'encaminar-se a la caserna general
de la thisisió, se n'anaren a la caserna
Sell3C comunicar-m'ho.
A preguntes de l'advocat defensor,
senyor Cabestany, contesta el proCels sal:
El general Ruiz Trillo no féu pre.
1
vencions especials.
Vaig avisar a Cádiz, Málaga i Algeciras, el que 3UCCia a Sevilla, perquè adoptessIn precaccione.
Les foros d'aviació a lea (wats
vale ordenar que nudisein al Govern
civil estaien formaden per Una rompa ny ia.
Les coinunicacions foren tallado,
i co trigä a reparar les trarie& telegrifiques i teltfbniques una hora
mitja.
En restablir-se lee comunicacions,
s'ordeni, als comandan . militara de
diver ges poblacions q detinguessin el general Sanjurjo.
Aisi que es restablí la situad&
vaig posar en !liberen els detinguts
per les autoritats taceiotes.
La mes a detenci4 fou efectiva,
encara que no es complimin deler:Mitades formes, cona dir-ma: "Dese
preso"; perd la realitat era que
d'aquell edifici no es podia aove
pesqué ho impedia la guirdia civil.
E! senyor Fanjul pregunta:
—Yate posar la costra negligencia conscientment al servei de la
rebellió?
L'advocat defensor de/ procesa:
proteste de la dita °regenta. 1

elas

El senyor
Montoya fa constar que
.
'runa
ela familiars del general González,
que es troben entre el públie reslitzen maniiestacions ofensivea contra els altres processats ala quals
anomenen covards.
Dentella el dit senyor que la presidencia adopti les resolucions pertinents.
El president manifesta que el pertinent es que el Reten %Hindi roportuna denúncia t'ira resoldrä en
justicia.
Continua contestant el general
González a preguntes d'alguns advo.
cata defensors.
No s'assegura pusonaluteut de la .
aublevació de la guardia civil, ni alta
a la caserna d'aquest cos perquè depeina directament del governador, i
era la dita autoritat, per tant, la
que /savia de preocupar-te de l'adj.
tud de los esmentadea force*.
EI president adverteix al Betrat
senyor Montoya que leo naves preguntea no han de donar la sensacid
que interroga com a acusador, en
contptes de fer-ho con: a adtmeat defensor.
Aftedx
slme.1 Gorobes Oil

e

LA
ama un cap d'Estat Mejor pa posar-se en contacte personal amb el
goveraador civil, però *o hi acudí
ell en persona.
A preguntes del saya Manitas
nanifesta el processat que el coronel del regitneit nümero nota fou
cridat pel declarant, i Ii manifestà que
esteva disposat a acatar les seves
entres.
El coronel Rodríguez Polanco fon

el que féu acortar el moviment.
EL SR.

EDUARD VALERA
VALVERDE

Era governador de Sevilla quan
ocorregueren els successos.
SoNicita que li sigui permès fer
ús d'un guió que conté algunes dades.
El president Ii ho autoritza.
Manifesta que el ministre de la
Governació, pocs dies abans, l'adver_
ti que estigués preparat per dominar un moviment, pena no li digné
quins eren els presumptes rebels.
Tingué noticies que amb pretext de
protestar contra els successos del para
de Maria Lluisa s'estava preparara
un moviment extremista.
Mis tard, quan arribaren forces de
la guardia civil enviades de Madrid
pregunta al cap que les manara si li
havien donat instruccions, contestant
que creia que es tractava d'un movitnent militar que havia d'esclatar en
data propera.
El dia so cebé un telegrama que
deja:
"Estigueu previngut contra moviment militar."
Enviä el secretan a que s'entrevistes amb el general de la divisió
ensenyes cópia de la cinta telegràfica.
Ea tornar manifestä que portava la
impressió que el general Gonzalez no
era Phome més indicat per a reprimir
el que es preparara.
Afegi que enviä agents de policia
perquè vigilessin les casernes i l'hotel Cristina.
Pot assegurar que la guardia civil,
exceptuant cinc O sis oficials, no estaven d'acord amb el general Sanjurjo.
Afegeix que li fou ordenat que canonegés Casa Blanca, on hi havia
•general Sanjurjo.
Relata la seva intervenció en els
successos i diu que quan anaren a detenir-lo manifestà que no era ell qui
havia de comparèixer com a detingut
davant el general Sanjurjo, sin&
aquest el que havia de comparèixer
com a detingut davant el declarant.
Afegeix que confiava en que els
obrera es declararien en vaga, pecó
aquests entraren al treball.
Diu que ell no podia sortir detingut pel seu cunyat i pel seu cosi, rae
ajara semblava una comedia, í es negà
a ésser detingut.
Després fou detingut per un altre
cap de l'exercit.
El servei telefònic fou interromput
per ordre del declarant.
Manifesta que el general Saniurio
li digne que el moviment era republice i que es conforrnaven arnb qué deixessin el poder els tres ministres soele i ates.
El cap del partit Social Revolucionan, convenee que el moviment era
republicà, arengà el poble perquè secundis Sanjurjo.
El ministre de la Governació, en
assabentar-se que estaven cremant el
Circol de Llauradors, Casa Blanca i
la casa de Luca de Tena, alai com
el Casino Nou, pregunta si eren cases de cavernicoles, i en contestarli
afirmativament di gne: " Está bé'.
Relata la seva intervenció en el desarmament de la guardia civil.
Afegeix que el diputat socialista senyor Casas el crida per telèfon i
digné que estava practicant molt poques detencions, i que eren ells els
que ‚naves a efectuar-les.
Acaba dient que el moviment era
republicà i que havia estat secundat
per nombrosos elements d'aquest partit
que pingues hores després demanaven
el cap del general Sanjurjo.
El president interromp el processat
per manifestar que, com que no Pot
acabar la seca declaració, se suspenia
el judici. Eren les dues de la tarda.

Les discrepàncies odre
e s senyors Besteiro
i Largo Caballero
Madrid, 23. — Un periodista
ha preguntat al senyor Besteiro
si era veritat que recollint el
que havia dit el senyor Largo
Caballero en el discurs pronunciat el diumenge passat es proposava dimitir la presidencia de
la Unió General de Treballa,
dora.
El senyor Besteiro ha con,
testat que no coneixia el dismira mes que pele extractes dels
periòdics i que, per tant, no podin formular cap opinió.
No he pensat dimitir i seguiré, en el meu lloc mentre compti
a mb la confiança dels mena)
rompan».
En dernanar-li la seva opinió
sobre la proposta del senyor
Largo Caballero referent a la
retirada dels socialistes del
Parlament, ha contestat que
ignorava que hagués fel aguastu proposició, però que el Set%
criteri es que ele socialista no
han d' a bandonar els seus escona, puix que la seva principal missió és al Parlament.
Preguntat sobre si creta que
lee masses de la Unió General
de Treballadors i el Partit Socialista acompanyen en la seva
opinió el senyor Largo Caballero, ha contestat que per a saher-ho halita de convocar-se
COM Mas aviat millor un Congres
tersordlnarl, a ii que amb tota
Illbortat es deeldla la qües1164

El projecte de Ni modificad
la d'incompatibilitats
Madrid, 23. — El president del
Consell ha llegit avui a la Cambra
el següent projecte de
A les Corta: L'aplicació practica
de la Ud d'incompatibilitats de 8 d'abril de 1933 ha posat de renta retteradament algunes dificultats per a
la sera adaptació a la realitat poli.
ticadel pais, i aconsella la conveniencia de modificar el precepte legal a fi d'endegar, sense cohibir,
l'eficàcia governamental dintre de
les nornaes parlatnentäries.
Fets politics nous amb transcendencia en l'estructura de l'Estat, no
previstos en el seu desenrotHament
en projectar-se la hei, donaren llora
per altea banda, a omissions que cal
salvar per a coordinar el millor possible els organismes autònoms amb
l'Estat.
Finahnent, és d'imperatiu moral
no enfocar el problema de les incompatibilitats des d'un angle estret
de recel, sinó des d'un altre més
discret en ordre a temps i lloc en
l'exercici de les funciona respectives, fent compatibles els canees públics que s'exerceixin a Madrid amb
la representació parlamentaria.
Per tot això, d'acord amb el Consell de Ministres, el president que
subscriu té l'honor de sotmetre a
l'aprovació de les Corts el següent
projecte de llei:
Article primer. — El arree de
diputat a Corta és incompatible:
Primer: Amb tot altre canee d'elecció popular, excepte els de regidor o diputat provincial per Madrid.
Segon: Amb tot carne gratuit o
retribuit de l'administració de PEstat, sigui o no de Itere nomenament
del Govern, i qualsevol que fos la
forma de retribució.
S'exceptuen del disposat en el paràgraf anterior els arrees de ministre, sots-secretari, president del
Consell d'Estat, directors generals
i els altres funcionad, que, sense trobar-se en aquests casos, tinguin residencia oficial a Madrid pel arree o el destí.
Tercer : Amb tot canee gratuit o
retribuit de les regions autònomes,
de l'administració provincial o de la
municipal, qualsevulla que siguin les
corporacions o autoritats competents per a fer el nomenament i la
forma de regular en el seu cas la retribució.
Quart: Amb tot carrec gratuit o
retribuit que porti anexa la direcció, representació, administració o
assessorament en els monopolis de
l'Estat, en les companyies concessionàries d'obres o serveis pública, ja
siguin nacionals, regionals o locals,
i en les Mancomunitats hidrografiques i altres organismes autònoms.
Article segon. — Tots els empleats
de l'Estat, regions, provincies, municipis i entitats als quals aiectin
aquestes incompatibilitats passaran a
la situació d'excedència forense per
elecció per a canees parlamentaris,
i gaudiran dels dos terços de l'haver que gaudeixin, essent-los d'abonament el temps d'excedència per
a As els efectes.
Així mateix subsistiran les altres
disposicions que regulen la situació
en que han de quedar els funcionaris públics elegits diputats a Corts.
Article tercer.—El carne de ministres, sots-secretari i el de director general són incompatibles:
Primer. Amb tots els càrrecs d'elecció popular, excepte amb el de
diputat a Corts.
Segen. Amb tots els que figuren
en el escalafsans de l'administració
de l'Estat. de les regions autónomes,
de les províncies i inunicipis en les
condicions que es determinen per als
diputats a Corts en els números segon i tercer de l'article primer d'aquesta
Els que hagin cstat ministres, sotssecretaria o directors generals no podran obtenir fins dos anys desprès
de Ilur cessament cap dels cartees a
que es refereix el número 4 de rartide primer d'aquesta llei, excepte
quan fossin designats per a aquests
en representació de l'Estat.
Els que hagin exercit el arree de
president de la República, president
del Consell de ministres o ministre de
Justicia no podran advocar davant els
tribunals fina dos anys després de llar
cessament, i esteran subjectes a les
mateixes limitacions que estableix el
paràgraf anterior.
Anide quart.—Es aplicable als diputats provincials i als regidors el que
es disposa en els anides primer i
segon d'aquesta hei, sense perjudici
del que disposin les Ileis provincials
i municipals que es dictin.
Article cinquè.—Continua en vigor
el contingut en el para graf segon de
l'article primer de la hei de 9 de julio' de 1833 respecte als funcionario
de les Corts.
Article diputat a Corts
que fos nomenat per a algun dels arrees incompatibles a que es refereix
l'article primer d'aquesta Ilei haurä
de comunicar per escrit a la mesa de
les Corts, dintre els vuit dies següents a la data del seu nomenament,
si ho accepta o ho rebutja. La acceptació equival a la renúncia de l'acta
de diputat, de la qual es donara compte a les Corta en la forma prescrita
en el Reglament.
L'omissió de l'escrit exigit en el paregraf anterior produeix els mateixos
electes que l'acceptació del canee in-

compatible.
Eh diputata a Corts que acceptin
doras, comissions, destine O co-

missions amb sou, ascensos que no
siguin d'escala tancada, honor, o condecoracions de qualsevulla classe de
libare nomenament del Govern hapde cessar en el carne de diputat a
Corts dintre dels deu dies segilents
als de la seca acceptació.
El Govern podrä. no obstant, nbmenar dipatats a Coas per a càrrecs o
comissions com els de representar Espanya a l'estranger, sense que els nomenats perdin llar condició de diputats.
Llur nombre no pocha excedir de sis,
ni excedir de sis mesos el termini de
la representació, excepció feta de priorm'artes acordades pel Congrés. a proposta del Govern.
Article, 7.—Els qtfi estigue , sin ocurant un arreo incompatible, dels compresos en l'anide ter d'aquesta Ilei, si
fossin elegits diputats a Corts hauran
d'optar per un dels cärrecs en la forma previnguda en l'article anterior, dintre dels vuit dies següents a la seca
admisió pel Congres.
Si optessin pel carrec de diputats a
Corts, el carric en que ceasessin els
sera reservas fins que acabaran la seva
reasesentacio.
Mentre s tant. sera sulotituit en la forma que les Ileis i reglaments orgänics
ordenin.
Article 8. — L'establert en l'article
anterior és aplicable als diputats provincials, als regidors, als qui excrceixin
cirrecs d'elecció a les regions autònomes. els qui quan incorrin en incompatibilitat hauran de procedir respecte
a les corporacions a les quals pertanyin. en forma análoga a l'establert per
als diputats a Corts en relació amb el
Parlament.
Article 9. — Els monopolio, empreses
i serveis a que es refereix el número 4
de ¡'anide ter d'aquesta hei, remetras al ministeri d'Iliseada relació nominal jurada dels funcionaris de lotes classes i categories, aixi cono dels
consellers i assessors adrocats.
També comunicaran al rninisteri
d'Hisenda les altea i baises que vagin
ocorrent en el personal compres en
aquelles relaciono
Article co. — La intervenció general
de l'E•tat no autoritzarà Ins Wnnines
en les qtrals s'infringeixin alguno deis
preceptes daquesta llei.
Disposicions transitäries. Per a l'aplicació de la present Ilci. s'observaran
les regles scgiients:
a) La incompatibilitat entre el rirrec de diputat a Coas i els de lliare
nomenament s'aplicara (Ice de la iitteneia d'aquesta hei.
lA L incompatibilitat ent r e el chi,tat a Corts i els canees de regidors o
menihres de les comissions gestores de
les diputacions prnvincial, s'aplicara
des de les erinnere' eleccion s nur se ce o altra clisso.
lehne
el Toses le, altres inamnnatibilitats
que no estiguin eompre s e , en les regles anteriors s'aplicaran des de la vigensia d'aquesta hei. — Madrid, 23 de
gene,- de 1934. — Alexandre Lerron o.

La

Lliga procur a rá

facilitar el retorn
de Calvo Sotelo
Madrid, 23. — Els senyors Gil Ro.
bles i Rahola han conversat en un
dels escriptoris del Congrés. després
d'haver celebras el primer una extensa conferencia amb el senyor lisnoni Maura.
—sQuina actitud adoptareu vosaltres davant de la proposició sobre
el cas del senyor Calvo Sotelo?—
ha preguntas al senyor Rahola el
cap populista agrari.
—Xosaltres estero.' disposats a facilitar una solució, per?) el problema
és a trobar el procediment que per:mil eliminar la sentencia.
Denla arribara el senyor Gambó i
veurem el que decideix. Fins ara hi
ha dues posicions dcfinides. Una la
dels firmants de la proposició, i l'al_
Ira la del Govern, que no coneixem
encara. Haurem d'esperar, per tant,
a veure quina de les dues proposicions és el misia mes eficaç per a
aconseguir que el senyor Calvo Soteto vingui al Parlament.
—Amis urgencia?—ha preguntat el
senyor Gil Robles.
—Clar que aquest problema—ha
respost el senyor Rahola—ha d'ésser resolt arias, però és una cosa
que mereix estudiar-la sense tractar
de resoldre-la fulminantment.
El senyor Gil Robles s'lla negat a
descobrir el seta criteri.
—Primer—ha dit—necessito veure
cono e s produeix el debat; per aixe,
no va¡t firmar la proposició, reservant-me per a adoptar un criteri
pràctic després d'escoltar el Coreen
i els grups parlamentaria.
No voldria quedar lligat a una solució i he preferit quedar en Ilibertat
per a utilitzar la solució de mejor
eficacia per tal d'aconseguir que el
senyor Calvo Sotelo vingui a ocupar
el seu escó.
Estic fermarnent decidit a aconseguir aixá, pule que si no fos aixi
no hauria anat a les eleccions formant part de la mateixa candidatura.
ADVERTIMENT
Advertim a les persones a les
que:s intereesi la publ:caci6 Im
iats de les notes que ens en--med
víen que ele original s han de dirigir-se tots a la Redacció.Corts
Catalanes, see, Len pis. abans
de les nou del vespre. Els que
ene arribin mis tard d'agucen'
hora o vagin adregate a la
impremta del &ad: Barbare, u,

etentorze

acpids ,C

Importants
de la minorngt
socialista

Dimeeree. 21 de gene, eleusi

ova

'Madrid, 23. — Aquel metí ¡'ha
reunit la minoria socialista.
TARRAGONA
El senyor Largo Caballero ha faDeadrocieds mort d'as nei de dotas
cilitat aquesta tarda una referencia
de la reunió i ha dit que s'havien
anys :: Conferencia del senyor Joa examinat els diversos punto que tiquina Xirau
Perill a les amuralles
guraven en l'ordre del dia d'avni del . •
" Toman« :: Novela intereisents
Congrés.
En el referee al dictamen de la
Tarragona, 23 (per telefon). —
comissió d'incornpatibilitats sobre el
Mentre un guardia de seguretat es
cas del senyor Rafael Benjumea i la
trobava en una casa de dispeses del
seca admissió a l'exercici del càrrec
barri del Serrallo, entri a la dita
de diputat, ha dit que s'havia acorcasa un desconegut que pretenia
dat presentar una proposició a la
vendre un objecte. El guardia ii precomissió d'actes a l'objecte que ingunti la procedencia del dit objecte,
formi abans de declarar sobre la ini l'individu esmentat fugi corrent.
compatibilitat.
Encara que el guardia va perseguirSobre el dictamen del cas del selo, no el pogué detenir.
nyor Calvo Sotelo, la minoria ha
—Aquesta tarda es trobaven uns
acordat oposar-sli, àdhuc a la denens jugant entre les barques que hr
claració que rasgues fer el Govern
ha parades al carrer de Trafalgar,
soHicitant rindult.
del barri maritim. Un d'ells, attomeQuant al dictamen de la comissió
nat Francesc Benages, de dotze anys.
de Marina sobre el projecte de Bel
s'ha collocat sota d'una de les barrelatiu a l'abonament d'una anualii els altres, sense donar-se
tat al personal passiu de la Compacompte del que feien, han tret els
nyia Transatlántica, sino acordat repuntals que la sostenien. El ventre
colzar el dictamen, i si es presenta
de la barca, en decantar-se, ha esuna proposició millorant el sou dels
clafat el cap (Vaquen desgracias noi,
empleats també la recolzaran.
que ha mort instantàniament. La
Sobre el dictamen de la comissió
desgracia ha causat una gran consde comunicacions sobre el projecte
ternació a Pesmentat barri.
de hiel creant 724 places de cartees
—Ha estat nomenat cap del Serurbano, també s'ha acordat aprovei Againom d'aquesta ciutat Pevar-lo.
ginyer senyor Miguel de Mata.
Quant al dictamen de la comissió
de Governació sobre el projecte de
—Dijous vinent donara una confeIlei modificant l'article tercer del derencia a l'Ateneu de Tarragona el
cret llei de 16 d'agost de 1932, teladeg à de la Facultat de Filosofia
tiu a la inspecció general de la guarLletres de la Universitat de Bardia civil, han pres l'acord de presencelona, senyor Joaquim Xirau, sotar un vot particular perquè aquest
bre el terna "Humanismo".
arree pugui recaure en un borne
—A causa de les pluges recents
civil.
co troba en perill d'esiondrament un
També ala tractat . del dictamen
tros de la muralla romana, prop de
de la comissió d'Agricultura sobre
l'Escorxador. Avui ha estat efectuael projecte de Ilei d'intensificació de
da una visita d'inspecció i han estat
conreus a Extremadura, i han acorpreses les mesures necessäries per
dat que es presenti un vot particular
tal d'evitar l'esfondrament.
perquè quedi vigent el decret que es
—El cornissari d'ordre públic ha
referix al conreu torees.
manifestat que la data en que han
parlat tumbé del dictamen de
de repetir-se les eleccions en alguno
la comissió de pressupostos sobre el
robles on foren trencades les untes,
projecte de llei de renovació i cono en altres on loa de procedir-se a
solidació de les obligacions del Trel'elecció de minories, ha de decidirsor al termini de dos anys, que venla la Direcció d'Administració Locen el 12 d'abril, i s'ha acordat accal de la Generalitat.
ceptar-lo.
Quant a Gandesa i Pobla de MonQuant a l'atur, s'ha acordat ter
tornes, el jutge decidirà si és valiun estudi detingut del projecte preda o no relecció. De no ésser vasentat a la Cambra per les dretes, i
lida caldrà repetir-la.
que els companys de la comissió
estudiin detingudament aquest as—El Tribunal d'urgencia ha consumpte.
demnat a quatre mesos i un dia de
Sita tractat de portar a aquest
pnesó Xaxier Carol i Oliva, de
projecte toses les millores que indica
Barcelona, per tinença ¡Ilícita d'arel programa del partit socialista i de
mes. El dit individu fou detingut
corregir els detectes que fàcilment
a Tarragona el dia de les eleccions
s'adoerteixen eti la redacció d'aquest
municipals.
projecte.
—A Móra d'Ebre s'ha celebras
La minoria socialista té sobre l'atur
una assemblea dels elements inteel criteri que ha d'anar-se a la supresressats en el ferrocarril de Val de
sió d'hores extraordinàries, a la suZafan, a l'objecte d'aconseguir la
pressió del preu fet, elevar l'edat esconstrucció d'un ramal que, passant
colar fins als 16 acuso amb l'objecte
per Bot, Gandesa, Corbeta i atún
que fino a aquesta edat no es pugui
d'Ebre. establís unió amb l'estacién
entrar a treballar als tallers i que s ide M. S. A. a Móra la Nova, i així
gui igualada la remuneració del treels nobles de Terra Roja i Babe
ball de les dones casades amb fills perAragó tindrien iàcil accés a la linia
caté no puguin fer la competencia als
dels directes.
bornes.
—Moviment del port. — Vaixells
S'ha parlas també de les despeses
entrats, cap; sortits: "Inocencio Fique han de realitzar-se scgons el
garedo - , cap a Huelva. — C.
projecte de construcció d'edificis, i
sino acordat que en el cas de ter-se
aquestes despeses s semprin en la coastrucció de poblacions seguint la tra¡echada iniciada per una disposició
Els alumnes i ex-alumnes de l'Esdictada pel ministeri del Treball ducola Industrial :-: Més sessions
rant la seca estada del dit ministeri,
de cinema intersetmanals :-: La
a ministre, del senyor Largo CabaJoventut d'A. C. R. :-: Teatrals
llero.
Aquest decrct es refereix a la
Sabadell, 23.
transformació de la llei de Cases BaLa Comissió de Cultura del nosrates perque sigan' construides printre Ajuntament ha cridat totes les
cipalment a aquelles poblacions on la
entitats culturals de la nostra ciumajor part de les cases són de mala
tat per tal de parlar sobre les posconstrucció.
sibilitats de construir un teatre
S'ha encarregat al senyor Bujeda municipal, subbanant ami una defiperquè estudis el finançament del prociencia de molt de temps observada
jecte sobre l'atur, i s'ha parlat també
a la nostra ciutat.
d'alguna detectes que s'observen en el
Aquesta nora contrasta amb la
projecte presentat a les Corts.
que ens arriba que la contpanyia
Segons el dit projecte, han de paCarbonell, davant el poc acolligar els obrera 1 . 1.30 per loo i els P a
ment que han tingut les represen2 per ton, i per part de l'Es--tronsel
tacions teatrals que ha donas al
tat el so per roo de les despeses que
teatre Colono, ha decidit donar per
per a l'assegurança de l'atur tinguin
acabada la tetnporada.
establertes les societat primàries.
Es molt de doldre que per ntanEl senyor Largo Caballero calculaca de públic slagin d'anar perdent
ra que donat el nombre d'aquestes
els pocs espectacles dignes que ens
societats que hi ha a Espanya el milió
queden a la nostra ciutat.
de pessetes que fixa en el seu Pre s
no-supotdelminrTba
— L'empresa del teatre Eutercom a subvenció per a l'atur sinó com
pe ha fet pública una nota anuna subvenció per a l'assegurança d'aciara que a partir diquesta settur n'hhi ha proa, ja que segurament
mana es projectaran interessants
no podra despendres ni el milió de
programes el dimecres a la nit i els
pessetes.
dijous a la tarda i a la nit, per
Per últim, ha dit que estaven dispoder donar lloc a que el diumenge
de
Ilei
prea
que
el
projecte
Posats
hi hagi nous programes a tots quasentat per les dretes sobre Patur sitre locals.
gui discutit ampliament i que no queda
— La Joventut d'Acció Catalasobre la taula com una bandera de
na Republicana de Sabadell té en
propaganda.
projecte la celebració d'alguns bailo
rnotiu de les testes de CarnaSea. Ida que
agrade amb
val.
S'han celebrat ja algunes reeco daran acatar el
unions per tal de confeccionar els
Madrid, 23. — S'havia concedit una
programes,
eis quals farem pública
gran importancia a la reunió anunoportunament.
ciada per a avui de la minucia agra— L'Associació d'Alumnes i
ria.
Ex-Alumnes de l'Escota Industrial
Creient que s'havia celebrat wat
els periodistes han demanat una
convoca tots els alumnes de l'es' referencia del que s'havia tractat al
mentada Escota a l'assemblea gesenyor Calderón, perú aquest ha dit:
neral extraordinaria que tindrà 'loe
densa al vespre no celebrael divendres vinent, dia 26, per a
ren) cap reunió.
—Segurament tindra importancia,
tractar de la posició de l'Associaperquè tractarern de l'article primer
ció davant lea discrepäncies actuals.
dels nostres estatuts, que es refereix
La Junta recornana especialment
que
a la forma de Govern i al criteri
l'assistenda per l'indole de l'asen aquest assumpte ha de aosteair el
ma:opte a tractar.— C.
partit airad-

SABADELL

els

itim

stea c a tai ii n es
TORTOSA
Rondada d'un conseller electo : El
non alcalde : Neu ab »len,
Noticiari
Tortosa, 23 (per telefon). — En
la reunió celebrada ahir al Centre
Radical Socialista per a tractar del
cas d'incompatibilitat del doctor
P.imitiu Sabater. el qual sortí elegit conseller, s'acordi que aquest
renuncii l'acta per poder seguir davant de la direcció de l'Hospital.
Per aquest motiu el suplent senyor
Andreu Hueto passarà a ocupar la
vacant.
— Sentida que se ná. nomenat alcalde l'ex-diputat a Corto senyor
Josep Berenguer i Cros.
— Ay o), en aclarir-se el ella, han
aparegut completament nevades les
rnuntanyes del port de Beceit.
— A causa crhaver quedas interceptada per la neu la carretera
de Vallderroures, els autos de lita
que fan el servei des de la nostra
cimas han hagut de quedar detinguts a florta de Sant Joma.
— Es fa avinent a tots els ciutadans major de rint-i-tres anys
no Melosos al mis electoral actual
que el dia 27 quedara tancat el
termini d'admissió.
— Mentre treballava en una
finca del barranc de Lledó, prop de
Vinallop, l'obren Agnsti Tunos, de
quaranta-cinc anys, va rebre una
guitza del cavall que menava al pea
esquerre. Va causar-:i unes ferides
de pronóstic reservas.— C.

MALLORCA
Magistrat mort :: Topada d'agio.
mòbils 1 : . Futbol i batanes :: 1.1%
dreta Hoyes diverses
Palma, 23. — Ha estat nomeaaj
per a la Direcció de l'Estola gra.
duada de Felanitx el senyor Ramos
Piera i Castells.
—Ha deixat d'existir el magistrat
d'aquesta Audiencia. senyor jasep
Carrillo Guerrero. El seu entena.
ment ha constituit una sentida ma.
nifestació de dol.
—A la carretera d'Inca toparen
dos automòbils. Com que els ve)).
cles marxaven a molta velocitat,
topada va resultar molt violenta. Ets
vehicles quedaren amb grossos desperfectes. Resultaren tres ferits de
poca importancia.
—En el campionat de futbol l'Al.
letic ha vençut el Constancia per 3
gols a 2. Després de rencontre, els
jugadors dels dos equips es batalla.
ren. El públic va intervenir-In de ta
forma que acorniadi a cops de pe.
dra els jugadors del Constancia.
—Al Teatre Principal, el pro»
gandista d'Acció Católica Sr. A.
gel Herrera, antic director cra:
Debate" i inspirador de la polities
que segueix el senyor Gil Robles
va donar una conferencia sobre "a m
ció católica". També ha donat
ferencies a Felanitx i a Manacor.
—Dintre pocs dies sortirà un fue
setmanari defensor de la politio
d'esquerres. El seto tito( sera "Rt,
pública", i estera redactat en les
dues Ilengües. — C.

L'IlOSPITALET
Festa dedicada ala nous
Basquet
Conferencia
comenta

L'Hospitalet, 23. — L'equip de basquet del Centre CatGlia el diumenge
passat rebé la visita del B. C. Badalona. L'encontre resulta molt emocionant, i acabe anos el resultat de 23 a
17 a favor dels del Centre Católic.
— El Basquet Juniors es trasIladi
al cama de l'Atlas, per tal de jugar
un partit de basquet contra els propietaris del terreny. També fou favorable als nostres representants, els quals
marcaren az basquets per 9 que en feren els de l'Atlas.
— Diurnenge a la tarda el Comitè
local d'Esquerra Republicana celebra
una reunió amb els consellers electes
de la Coalició d'Esquerres.
En aquesta important reunió es traeti de la propera actuació dintre el
Consistori, i s'examina la probable
distribució de cartees de govern municipal.
Després de l'esmentada reunió, en
obsequi als noto regidors-consellers. se
celebré un l'un ball a respaiós saló
d'actes del Centre d'Esquerra del carrer de Fortuny.
— El proper diumenge, dia 28, a
les tres de la tarda, tindrà Iloc la Junta general ordinaria al Centre Autonomista Republica, per tal de procedir al cami de la meitat de la Junta
Directiva i donar compte de les proposicions presentades reglamentariamena
— Per al dia 31 d'aquest mes, al
saló de conferencies de l'Ateneu de
Cultura Popular, el multe achocas sensor F. Duran i Canyameres dissertar sobre "Exsursionisme". La conferencia sera dnzumentada amb pro¡ eccions.
— Ha quedas installada en aquest
Ajuntament una o::aina que será per
a la Comissaria de Policia.
— Slan llegit amb indignació a
alguns periódies tnadrileays les informacions que d'una manera desmesurada comenten i recortes ett les seres
planes l'organització anarquista a la
mitra ciutat. Es basen, com és natural, en els darrers successos ocorreg uts a L'HospitzOct el passat novembre. — C.

MANRES A
30e vaguistes a Súria e Mort sentida :: Varia
Manresa, 23 lper telefoto). — Per
solidaritat amb sis companys acomiadato. els tninaires de Soria. en nombre de 3oo, no han entrat aquest mati
al treball. L'ordre es complet. No
obstant, entre els abrers loa causat
un grato disgust Parbitrarietat que /la
comes la Coniaam ia amb els obrcrs
acomiachns.
— Avui ha mota el seuyor Juan
Oms i Sah, figura destacadissima del
liberalisme inanresa. L'enterrament,
que tindra lloc dem,. promet veure's
molt concorregut.
— f.a fabrica del del Moro,
de la Companyia General d'Asfalts i
Portland abs vist obligada, involuntariament. a la reducció del treball a
quatre dies setmartais, degut a la
gran minva de consum de ciment. La
susdita Companyia creu que dintre un
termini breu podre conjurar aquesta
erial.
— Abans-d'ahir va tenir lloc als
Rasos de Peguera el II Campionat
Social d'Esquis, organitzat per la
Secció d'Espot u de Muntanya del
Centre Excursionista de Ideales. Arribe en primer ;loe Artui Bergay, amb
un gran avantatge sobre els següents. — C.

011111Elii
DE BARCELONA

Les reunions de "La
higa" d'aquests dies
Per a aval a les set de la tarda
ha estat convocada, al local de la
Lliga, al passeig de Grada, una
reunió, la qual, segons rumors que
han circulas aquests dies amb gran
insistencia, será dedicada a l'estel
de la crisi interna que arran de la
celebració de les darreres eleccion
sofreix l'esmentat partit.
Pels centres politics s'ha come:
tat durant aquests darrers dies a
suposada actitud adoptada per t.e.
terminats elements fins ara sota:sos a les disciplines de "Miga
Catalana", i àdhuc s'ha arribat a
parlar d'un discurs de tons anti.
feixistes que el senyor Cambó va
veure's obligat a pronunsiar darast
d'una assemblea de les "Joventuts".
També s'ha dit que hom cercara
una fórmula que permeti als diputats de la Lliga tornar al Parlamer,t
Català, car no ha estat possible
d'ocultar a ningú el mal efecte que
va produir Pantinci de la sera retirada.
De fet, els diputats de la Lliga
no han deixat, perla, d'assistir a
cap sessió de la Cambra, ja que
aquesta no ha reprès les seres del:beracions d'ença de la presentad)
del nou Gordo/.
Es, dones, possible que abans de
portar a compliment l'acord de retirar-se será deixat sense efecte
una de les reunions anunciades
a aquests dies.
EXPLOSIÓ DE TRES
A RT E PA C TES
A la fumeria d una baila insta:lada al carrer de Concepció Arena:
féu explosió un artefacte que causé
danys materials d'importancia. Atea
aquesta és la tercera regada que es
repeteix el fet al mateix !loe. El
propiciad de resmentada bbbila,
Josep Helio, atribueix aquests aCtri
de sabotatge a una venjança
carácter social, tota regada qUe
quan ell va adquirir el negoci, un
any emera. havien estas acomia•
dato alguno obrers.

Uua altra explosió tingue hic Si
pont de la riera Escuden, sobre eh
Metro Transversal. Tansbé cau-a
alguns desperfectes materials.

En una claveguera, al carrer
crOlzinelles, prop de restació dels
tramvies de Sans, esclata un altre
artefacte, el qual, Coln els anterior&
no tingue mes consequencies cale
els desperfectes causats a la mi
d'obra.

DETENCIO D'UN XOFER
Aloir a la nit fou detingut per la
policia el xofer Ferran Margas, con
a suposat autor d'haver llancas des
de .dins d'un taxi uns petaids alla
feren explosió al carrcr de Lluria
el dia de les darreres eleccions de
regidora. El detingut bou poset a
disposició del Imite de guardia-

DIrnecres, 24 Es gemir le 934

fa livanior entra católica I nade

El

dilas per Els Estats Units reconeixen

memoràndum alemany
a P arís
(Ve de la pagina 1.)

fas decidir res sobre el plch¿seil del
Surre, una mica per aquella simpatia.
i Le$ uld,4 al senil, de la realitat
formulad es per limes ro yo Steed, no
arribaran a les arenes de MacDonald
i de John Simon!

Paris, 23. - Es confirma als circols governamentals que la resposta
alemanya al memorándum francés ea
limita a presentar sota un to cortes
una argumentació encaminada a justificar les anter:ors demandes del
Reich, i a plantejar qüestions, algaces de les quals es refereixen a punts
tecnics que actualinent estas sumieses
a estudi deis ministeris de la Dein:,a naciona.
La rospcista del Qual
d'Orsay
Paris, 23. - E govern francés
redactat la seca contestació al memorándum alemany. Als circols politks
s'assegura que el Quai d' OrsaY jara
saber a M. Hendemos que, com sigui
que els mètodes de conversació directa preconitzada per ell no han dona
els resultats esperats, seria d'interés
celebrar a Paris ur,a Conferencia de
..es Potencies firmants del Pacte deis
Quatre.
El diari -L'Intransigeant - descarta
una saludó en la qüestió del desarmament, ja que ntentre Alemanya pers i steix a demanar la igualtat, Franca
proposava una reducció a la meitat
en els seus elements d'aviad&
En tot cas, si pogués arribar-se a
una solució en la qüestió del desarmament-diu-solament seria per estabi:itzar els armaments act gals d'acord
amb la proposició del ministre d'A-

•

fers Estrangers txecoslovac, senyor
Benes, en el ben entes que Ilavors els
Estats quedarien el llibertat d'acció
en el cas que un d'ells tornes a rearumar
La nota alemanya a Anglaterra
Londres., Srgons informes
recollits de font autoritzada en
aquesta capital, en la nota alemanya
lliurada a l'ambaixador d'Anglaterra
a Berlin, en contestació a la petició
britänica d'aclariments sobre les reivindracions alemanyes, especialment
en el que es refereix a la igualtat
d'armaments, hi ha dos paragrais en
els quals sembla indicar-se que Alemanya dispensaria bon acolliment a
noves proposkions del Gabinet anglès.
Es creu que l'assumpte serà discutit en la reunió del Consell de gabinet que se celebrara demà.
Cas d'acceptar-se la indicació,
aquesta es traduiria en una intervenció británica sota la forma sie suggestiens destinades a disminuir la
divergencia existent entre els punts
de vista francés i alernany.
Reunió del Comaè del

desarmament
Londres. 23. - El Comité ministerial del desarrnament s'ha reunit
aquesta tarda sota la presidencia del
Lord President del Consell.
El ministre de Negocis Estrangers, John Simon, ha posat els seus
collegues al corrent dels termes de
la resposta alemanya a les qüestimis
plantejades per sir Eric Phipps, el 20
de descubre darrer, i del memoràndum dirigit pel Reich al Govern francés.

MacDonald defensa la gestió
del govern nacional
Londres, 23. - Ainb un acte
ternaciunal, les quals no sea
que s'ha celebrat a Leeds ha
realment neeessärles per a la
inaugural el senyor Mac DOprotecció nacional.
nald la carnpanya de defensa
Una de les coses esseneials,
del Govern Nacional.
és que les gratis nacions adopEl primer ministre fou acollit
tin acords relacionals sieb el
amb aplaudiments, als quals es
valor internacional de les seves
barrejaren algunes protestes, i
monedes respectives.
darant el discurs fou interromEl Govern angla está dispul diverses vegades.
posat a reprendre la tase]] interno/ayuda en la Conferencia
1: 1 senyor Mac Donald va dir
epeeialmenl:
Económica de Londres, pena no
Cal que continuem la nostra
abans que s'arribi a la conelubella serie de Tractats comersió d'un iteord que resulli fai cal alai* mateix estorvorable, havent mentrestant
n,ar-nos a negociar grans acords
d'ésser protegit el nostre merinternacionals, que descartacal interior.
cien, almenys cutre les gratis
Acabé afirmant que el Gonacions, les barreres amb que
vern Nacional és el (joven de
actualment topa el comerç inla pau internacional.
,-•-•••••n••-nn

El nou pressupost japonès
Toquio, 23. - El ministre de
Finances ha dipositat a la Dieta
el projecte de pressupost per a
l'any fiscal vinent, que cometi e:irá el dia 1 d'abril.
Les despeses previstes en el
dit projecte pugen 2.112 milions de yens, dels quals 110
estan destinats a alencions de
I . Exercit i 190 a la Marina.
De mes a més, es destinen
163 milions a cobrir despeses
que es preven que s'han d•originar a alanxúria; 1 2.5 per a
prestar socorsos, ainb carácter
excepcional, als afectats per
Factual cris económica, i 80
milions per a compensar les
perclues derivades deis eanvis.
Els ingressos previstos deixara!: dèficit que será cohen per un empre,lit n li 881
milions, evitant-se aixi la crearió de cap non itripot.

La defensa de l'imperi
anglès
Londres, 23. - Aviii se celebrará a d itigapur la primera
reunió dels alruiralls de les
esquadres australiana, neozelandesa j brilanieit d'Extrem
Orient, per tal d'estudiar els
Initjans de defensa de l'Intperi.
S'assegura que lambe Lord
Allenby prendra pan en les
deliberacions de l'esmentada
r e unió quan torni de Jasa, on
Ii eslat celebran( converses
amb l'almirallat holandés en
reventualitat d'una resistencia
comuna per a la defensa de les
lndies Austràlia j Nova Zelanda.

Els contingents
als productes britänics
Londres, 23. - Als eircols
interessats d'aquesta capital es
rnanifesta la creença que per
ntediació de Eambaixador d'Anglaterra a Parla han estat tetes
, lovern francés noves

relacionades alirb els
contingente assenyalats als
Productes britànics.

La designació de Madariaga vista de París
i Berlín
Sarrebruck, 22. -- El periädie "Sarrebrucker Zeitung", comenlant el nomenament del
senyor Madariaga per a formar
part de la Comissiú encanegada de proposar la forma en
que sita d'organitzar el plebiscit del lerritori del Sane,
expressa el desig que el dit senyor esvaeixi les aprensions
que la su y a qualitat dan:baixador d'Espanya a París, la
seva tendencia liberal aixf com
la seva democracia, ben conegudes, hauran pogut produir
en el territori del Sarre.
París, 23 - Segons informacions reeollides als Círeols
mut or t zat s, y a ni: a ha aprovat
per complet la composició del
comite de la Societat de Narions encarregat de realitzar la
tasca preparatória del plebiscit
del Sarre.
La designació del senyor
Madariaga ha estztt lambí, ben
amollida a París, on aquest senyor representa com a ambai
xador un dels paisos fidels a
l'organització de Ginebra, j per
la sena part ha consagrat sonpre el Inés gran inleres a leshiela observanea del]; procedirnetils i Reglamenta de la
Socielat de Nacions.

Un maharajah

que desapareix
Bombai, 23. - No es lema
noticies del maharajá de l'Estat de Nepal, que sola( per
realilzar una cacera de tigres.
i es té por que sigui una de les
;achines del seisme.
Per filtra banda se sap, per
noticies rebudes en aquesta població, que la cintra de Kahtmancha capital del :lit Estat,
ha quedat completament destruida.
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Belgrad, 23 - El rci ha rebut avui
en audienzia els senyors benes i Taulesca.
A la nit se celebra a palau un äpat
al qual assisteixen els reis. i els senyors
Benes i Titulescu. així com el Sr. Jevitch els ministres de Romania. 'f recosloviquia a Belgrad, i d'altres diferents personalitats.
Un comentari de "Le
Temps"
Paris, 23. - El "Temps", ocupantse dels treballs del Consell de la Petita Enteca. fa constar que un dels punts
vitals de la politiea que ve descabdeIlant, és l'alliberament dels petits Estats de tota tutela directa o indirecta de
les principals potencies.
Aisä explica - diu - este la Petita
Entesa segueixi arnb el més viu interés tot allò que es relaciona arnh el
blec balcànic en formad& i que actuaria amb completa independéacia de la
Petita Entesa.
Es tracta - segueix dient l'esmentat
diari - de dues "enteses" regionals diferents pesé paralleles, puix que Romania i IngosHsia figurarien en Mis
dos grups.
Aquest mateix paraRelisme existirà
quan el dia de denla estiguin organitnades les forres afins a la mar Neera i a la mar Egea per a l a de
fen sa de la pan a l'Europa central i
oriental
RevIsló, encara
Sofia, 23 - En lacte de la eeriménia celebrada amb motin ile jubilarse el conegut professor lin l ear conegut
pels seus treballs sobre la hi,tbria i la
literatura bólgarcs, Dr. Balahanov, al
qual arte assistien el rei Boris, els
membres del Govern i representacions
del Ces diplematic, s'ha predait un incident que dentr,tra les dificultats amb
què batirá de linitar una intellia'enc,a
entre Bulgaria i els paises de la Petita Entesa.
Un arador del partit macedbnic ha
pronunciat un discurN de tons violents
a favor de la recicló dels tractats
pan i contra l'entrada de Bulgar ia en
el pacte balé:In:c.
Davant el to agressin de l'orador.
s'Itart retirat, ossensiblement. de Pacte,
e l ,. ministres d^ Pemania.
Bulobria no partIcIpark
al Pacte
A t enes , 23 . Se,,, informes de
caracter no oficial. Bulgaria. encara
que desitjosa de mantenir relacions de
bona amistat ami) els paises veins, no
rrenira part en el Pacte halcanic.
La data del viatge de
Enncour
París, 23. - La dzda del vitttae del
Sr. Paul Boncour a Pol.inia i Txecoslovàquia no esta encara fixada. veril no
es creu que pugui tenir llec abans
darrers de febrer o començaments
marc.

Onze mil quilòmetres,
sol en una embarcació
Llenova. 23. - De turnada de
l'Anterica del Sud i Central, oil
ha passat di\ ersos mesos, ha
arribat el capila de la Marina
inercatit liiuseppe Puglisi.
.Puglisi, a bord d'una pelila
embarcació, ha recorregut sol
uns 11.000 quilbutetres en 13
grans rius diferents, a través
de sis itacions, des de l'Argentina fins a Venezuelum.
EI vialge, que despertó extraordinari iteres i l'adniiració
pública a America, tenia per
°tejerle detin,trar p itar( ca
etit la possibildal d'unir les
'tones hitirogräfiques del Plata,
Amazonas i Oren°, de manera
que pugui crear-se la colosal
via de coniunicaeiö interior en
aquel! Conlineld, somni que
e'aliinenla 1e ile ja fa zilguns
segles.
Puglisi coinoneO el set' raid
a Buenos Aires el 20 de ntaig
de l'any 1930 i l'ha acithat a
Punta "latina el 17 de desemlime de 1923.

Modificacions al projecte de Ilei monetari
Washington, 23. - Els Estros Units han reconegut
non Govern cuba, presidit pet
senyor Mendieta.
Corn a conseqüència de la
millora que ha experimentat la
sitimeió de la Illa de Cuba, s'ha
ordenat que dels « 16 vaixells
guerra americans que estaven
en aigües cubanes sis es reti-

rin immediatament d'alli.
Reforma al projecte de
hiel monetari

La Comissió bancaria del Senat ha votat importants modificacions al projecte de lid
inonelari.
Entre les medificacions figura una per vital/1, de la quid
es limita a dos anys la durada

del funcionament de l'Oficina

que ha de tenir al sen eärrec
els cabals destinats a l'eatabililzacita f el poder concedit al
senyor Roosevelt sobre la va1 tul sari, tel dólar.
De toles numeres, aquestes

Segons un comunista, el
Japó prepara la guerra
a la Manxúria
Moscos], 2 - A Charbaro w s k , on se celebra un cura
per a l'estudi de les (pies:Guita
de l'Extret:: Oticnt, el acereInri del pelan comunista a Extrem Orient, Lawrentien,
pronuncia! nil diSeill'S VII Pf
(mal ha declarat que era isible que el Japó preparava la
guerra a 31iiiixúria. II Japó no
sois ha rmistruil en agrien pata

50 aeroports, sien lambe carreteros per a fins estratagies,
en una extensie• de 2.000 quilòinetres. He mes a nies, lambe
ha estés noves ludes ferrovihtaus.
Considera Lawrenlien que

Uniú Soviatica tamba ha n te
dedicar - se a eixamplar rio seus
mitjans de er g auniefició en
aquell sector, puix d'elles deidn l'axil en cas d'una guerra.
Ti luché ha preconitzat la
creació d'una i niportant base
industrial a Siberia per a proVPir l'Exig id yermen.

UN ALTRE SEISME
A L'IN DIA
La tràgica situació de les
regions sinistrades
Bonsbai, 23.- Aquest mati ha
tornat a sentir-se un nou moviment
seisrnic a la regid de iiuzzalfarpar.
sense que fins ara es coneguin detalls sobre les seres conseqüències.
Nora Delhi, 23. - La Legació anglesa a Xhatmandu ha confirmat que
el nombre de victimes que hi ha hagut a la dita localitat i a la vall del
!lumia: non' a conseqüència del mo
viment seismic és molt elevat, i tons
be sún de gran importancia els
danys materials ocasionats pel terratrèmol.
Bombai, 23. - Segons els darrers
informes rebuts dels distints llocs que
han estat afectats pel violent ternatriamd del passat dia 13, el nombre
de cictimes es calcula que passa de
cent mil.
París, 23. - I.a Creu Roja de l'Indita, després d'harer confirmat l'extrema gravetat de la situació originada pe! terratrèmol de Biliar, s'ha dirigit en sollicitud de socorsos a diverses societats nacionals de la Crea
Rdja, entre elles la Creu Roja espanyola.
o
- so • _

L'avió m Croix du

CRISI MINISTERIAL
A IUGOSLAVIA
La crisi 11115. erial iiime.s/as a, ga
momeni que Titticebé en el
!ese. i Bcu,a rehala Pel rd AleA . Jridre, no te leo sevcs raons solament en diz e ryCncies sobre els proj , eles financers, sin./ an una nola eetrucluració politica interior, la qua
aludiera ahir.
Sembla que el rei vol afavorir lo
.,',..nocraiiizació del país, que iefOrgui
una äniplia amaistia pelo denotes patines i els emigraras a tornar
a M011.3140.
Perque armen programa pugui reolitzar-se, cal e n homes 1101IS, i aqucßa
és la teritable causa de la erisi.

Belgrad, 23. - El President del
Consell, senyor Serchkitx, ha presen-

tat la dimissió al rei.
Els airees ministres han decidit
igualment presentar la dimissio.
Tot san Ea conseqüència d'un gres
desacord que s'ha plantejat sobre els
projectes financers.
Belgrad, 23. - FIN Nestors TititBenes i Jovtitcli has av 'hat
ayunta tarda a Retasad, nn set. 4n re -

:esta pe! rei.

Alfred Rosenberg critica dura.
ment l'arquebisbe de Munich

Sud"

cap a Bahía
ltio Janeiro, 23. as iú francés "Creit del Sud" ha
sortit a les 730, hora local, en

direcció a Babia.

El ministre anglès de Colänies hospitalitzat

Hannbver, 23. - A l'Assenlblea de la Federació de Combat
Pro-Cultura Alemanya ha par!al el cap de l'Oficina de Politira Estrangera, Alfred Rosenberg, el qual ha tingut frases
de gran energia contra el cardenal catelie Faulhaber, Mi
sermons del grial tant d'interès
despertaren a Munic a les darreries del mes passat.

dues limitacions s'eetableixen a
reserva que el dit perfode de
dos suya podré esser disminuit
a voluntat del president, o be

ésser augmentat en un any.
La Comissin ha aprovat definitivament el projecle, amb
les esinenes intrrsduides,
líders governalimulals es
disposen a fer reetablir sota la
seva forma primitiva el projecte de I hei, que seré discuta denla pe I Se n a t .
Construcció de 120 vaivello

La Comissió d'assumples navals de la Cambra ha aprovat
per unanimitat tiu projecte
Ilei presentil! pel senyor
son, en el qua 1 es preveo la

construcció de 120 vaixells.
Ara l'esinentada Comissi0
tractarit ule trobar la fórmula
perque et non projeete sigui
inclòs en el pressupost de Ma-

rina de qua ahir es doné compl e
a la Ca mbrn.

Segons l'orador, el concepte

de germanisme exposat pel cars

denal fereix els sentiments
cionnl-socialistes, i afegeix que
les esglésies protestant 1 católica tenen motius d'agraïment
al Canceller pele serveis que els
ha prestat. "Quan portem la
camisa bruna - lma afegit deixem d'ésser protestants o
católica, per a ésser exclusiva-

ment alemana."
Respeetem totes les creences,
segons hein repetit i reconei-

hibit l'Os de rtmlforme nazi,
Tamb6 han estat prohtblde0
tota mena d'activaste asportives entre les joventuttL
Berlin, 23. - i Cargenal
Arquebisbe . de Munia ha "Metal
la suspensió menor contra la
parròquia de Braunsten, a l'Alta Baviera, perquè el rector havia estat recentment detIngut a;
conseqüència de denúncies presentades contra ell per un delO
feligresos.
Von Papen opina...

Munic, 23. - L'òrgan estalle/
"Bayerische Currier", despräg
d'haver posat de manifest el
!loa sistema corporatlu feixista,
escriu que és oportú de fer ress
saltar que les noves conceps
cions econòmiques anunciadeg
pel senyor Mussolini són ja sed
guides a Alemanya.

xem a tota església el dret que
td a manifestar els seus escrúpols; el que no pot fer l'església en cap ras és parlar en norri
del tercer Reich. Durant calorS e anys hem oblidat els dogmes
i no ens deixarem arrossegar
ara a una Huila dogmática.
Incidents
Aquisgran, 23. - A conseqühwia deis nombrosos i repe-

!Os incidents que es produeixen
enlre les joventuts hitlerianes
i es catòlics, la policia ha pro-

n complot contra el govern mexicà
Desordres a l'Havana
Hermosillo (Mèxic), 23, - Ha
estat descobert un complot organitzat P er tal d'enderrocar el Govern
i instaurar el del senyor Vasconcenos.
Amb aquest motiu han estat practicades deu detencions, i els detinguts han confessat llar participació
en el complot.
El senyal per a Faixecament baria
d'haver estat l'assassinat del senyor
Rodolf Elías Calles, governador de
Sonora.
El complot ha estat revelat per
un soldat al qual els revolucionaris
Ii feren proposicions perquè se sumes al moviment.
Desordres a L'Havana
L'Havana, 23. - El personal femeni d'uns grans magatzems d'aquesta capital, que es troba actualrnent en vaga, ha intentat aquesta
tarda calar Inc a l'edifici que estan
installats els esmentats magatzems.
Les maniíestants, despres de trencar els vidres de l'edifici, han tirat
dintré ampolles de gasolina.
La policia ha intervingut i ha
aconseguit dispersar les manifestants, sense que aconseguissin Ilurs
propòsits.
Xina reconeix el nou
Govern
L'Havana, 23. - El Govern de
Xina ha reconegut el Govern del
senyor Mendieta.

.1
El partit laborista protesta
"^ la detenció de Torgler
. i els búlgars
"i.ondres, 23.- El Comité Execut'a del Partit Laborista ha publicat
alt violent comunicat en el qual protesta contra la detenció de Torgler,
Dimitroff, Popoli i Tenoff, que coas
es recordara foren absolts pel Tribunal de Leipzic, i que encara contitulen presos en qualitat de "(tenisguts voluntario".
El document afegeix que cal exigir
d'alliberament d'aquests detinguts i
ime els siguin facilitats salvoconductes perque puguin abandonar el territori alemany.

D'acure bello

Berlín, 23. L'ex-secretart
d'Estat i ex-representant d'Alemanya a la Conferència de(
Desarmament, von Rheinbaben,
ha pronunciat un discurs, que
ha estat radiat per tot Alemanya, en el qual ha sostingut lä

tesi que Alemanya ha de recobrar la seva plena sobirania pel
que fa referència e la aefensa
nacional.
No es pot dir la veritat
Berlín, 23. - Una. professorel
de 62 anys d'edat, que haviat

qualificat d'invenció el raid quel
fa uns quants mesos portaren
a terme uns aviadora sobre Berlín, durant el qual Ilaneareri
opuscles hostils al regim nazi,
ha estat condemnada a sis mesos de presó.
Una altra dona que parlé
un tren dels maltractes soferts als camps jie concentració

El conflicto dei Chaco
Santiago de Xile, 23, - Una personalitat del ministeri de N. E. ha declarat que Bolivia havia rebutjat la
darrera proposició de l'Argentina referent al Chaco. Sembla que Bolivia ha
adreçat un missatge a la S. de N. demanant que l'Argentina, Brasil, Xile
i Perú concorrin a les deliberacions de
la Comissió del dit organisme que estudia la solució del conflicte.
Asunción, 23 (o(icial), - Després
d'un breu tiroteig, les nostres forces
slan apoderat d'un forti, a 31 quitómetres al nord de Camacho. Els seng
ocupants han fugit precipitadament
Novas d'Argentina :: ::
•
Buenos Aires, 23. - S'han celebrat
les eelccions internes del partit demócrata nacional. Aquestes eleccions són
per designar els precandidats per a diputats i regidors. - L'escrutini es publicara aviat.
Buenos Aires, 23. - L'estat de salut
del, vice-president, Dr. Roca, no és
gren.
El Dr. Roca millora de mica en
mica.
Buenos Aires. - Hi ha hagut 48
casos d'insolació, dos dels quals foren
de conseqiiències fatals. Aquestes vfctimes les causa l'ona de calor que cau
sobre la capital. - A la nit es desfertila una formidable tempesta de vent 1
aigua, i, per tant, ha baixat la temperatura.
.e

Robatori de dos gravats
d'Albert Durer
Berlín, 23.- Comuniquen de Bonn
que uns desconeguts han robat dos
gravas; de gran valor iirmats per
Alltert Durero. La policía ha cmpres. actives gestions per tal de reconquerir les famoses obres i detenir els autors del robatori.

Clausura d'un club nazi
a Estocolm
Ilstocolm, 23. - La Prefectura d'a(Incit a capital ha acordat la clausura
de la seu central del partit nacional
socialista, que hacia estat denunciada
com "una caserna en la qual s'allotjaven démelas dubtosos".

pels detinguts, ha estat condemnada a nou mesos de presó,
Finalment, ha estat condemnat a vuit mesos de presó un
comerciant jueu, acusat d'havea
dit que alguna jueus havien e s.
tat assassinats, davant els seug
ulls, per miliciana de la S. A.
hitteriana,
Nova He( de llapa ti

Berlín, 23.-El president det
Consell prussiä, senyor Goering, ha exposat als periorlisteg
la nova llei de caça que ha estat
elaborada d'acord arrib els ministres de l'Interior i de Justis
cia del Reich. Queda modificat
el concepte de caça i els anid
mals que fina ara depenien de
la voluntat de l'arrendatari e
propietari. Pel contrari, els nacional-socialistes creuen que
la caca és un element de rlquesa general i, per tant, l'Estat
ha de garantir la cria perqué
no es perdi aquesta riquesa.
D'ara endavant les autoritatg
tindran el control sobre la' cava
i sobre els vedats.
Drimloa nallsta
Berlin, 23. - En els nou pri-

mers meses de l'exercici
l'any 1933 les quantitats ingressades pel Tresor alemany,
a titol d'impostos superen la
quantitat prevista en sis milions de mares.
Berlin, 23. - El ministre
d'Afers Estrangers i el ministre
de Xile han signat el convertí
provisional de comer v i navegavie entre Alemanya i Xile.
Entrara en vigor el dia primeel
de febrer i expirará el dia 30
de juny de 1934. Ambdós parsos
es reconeixen la cláusula de
nació mes afavorida.
El tractat conté altres ilisposicions relatives als eredits gelats que Alemanya 16 a Xile.
Berlin, 23. - Ha estat publicada al Bralleti Oficial la llet
relativa a l'organització del tren
hall nacional.

de Ludwig Renn,
,„,ihd . r. m„„mi„ilin¡i , ,,,„„, , ,,imnandirlin gillillingillili g illialillillillii9linbali 3.
víctima de la brutalitat
TI
nazi
u.-

A favor

Londres, 23. - En una carta

oberta publicada al "J'irnos", el
senyor Steed invita tot el món
civilitzat a protestar contra la
sort de l'escriptor pacifista talemany Ludwig Renn, el quid, segolls l'autor de l'esmentada carta, es troba a punt do sucumbir
a causa deis maltraetes de que
sol fa objecte des de fa prop
d'un any en un ea mpamenl de

f.,2- -
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"Ortopedia Moderna"

NI de B.

Carcassona

TALLER I DESPATX
:-- ESCUDELLERS BLANCS, 8 - Teléfon 10916
--2
.m
Londres, 23. - Sir Phlip
_.=L--BRAGUERS REGULADORS
Gunliffe, ministre de Colònies,
M
que eslava realitzant un viatge
Pi per a la retenelb absoluta de la trencadura
aeri d'inspecció per l'Afrjea
Faixes de totes menes - Faixa cotilla abdominal
Central, ha estat hospitalitzat
E- Faixes
concentració.
a Narobi a causa d'una torta
'-zper a guarir estómacs i ronyons caiguts
afecció a la gola. Segons les
Modela moderna
darreres noticies ha estat sotUn projecte de Hei per a :g. I
mes a 1111 tracto ment especial,
COTILLES ORTOPEDIQUES
i ha experimental, una notable
protegir l'estalvi
per a guarir o ccorregir les desviaciotta
minora.
de reaquena
París, 23. - La Carnbra ha renoAssassinat d'un missioner vat aquest mati el debat sobre el I Mis debnanya de prketlea simia millor gateada
Ciutat del Vaheé, 23. - L'Agenent Fide anuncia que el Pole Eugeni Inhof, de lit Soeiplat
fleten per a Missions estrangul ." i Prefeete Apostòlic
Tsi Kar, ha esInt infiel ;mis
%mutile quan es dtrigia a aquella poblad&

projecte que tendeix a prohibir certa mena d'operacions mobilikries als
autors d'infraccions perjudicials a
l'estalvi públic.
El ponent, M. H011nevay, ha ina•
festat que aquesta prohibiciO no
constitueix uno pena, sinó la inca-

pacitad&

Ore hada& en

rej ,

lall11131

T fropipela

11113I IT •

Dimane. Zi da

PM

de 1,8*

FUL‘ DE DIETARI
- Tot 'depón d'II;
Quo-manen
la &ter cbmilleat P flittjar mai el
fue Moteta. FA. ormearele ¡No tus

Al mor maese enfardar, tot dePht
ele les alideie. El lotero. esponyol
di turaUr cmláu ese ritelid l'endosad de
la puerro ese ralentany remirad de

Locarno. .Perqu..: ¿abrandi h indispensable pf lrobi en el poder consti.
tuit, en el Govern, en els òrgans de
l'Estat lata infinita complaença. Si la
¡roba, ja hem beput 1i. Si no la hi
trata, no en eortird pat.
De manera mis (sempre al mes, en.
landre) l'avenir d'aquest moviment
que Presumeis de poar les seres caergies
poder i dels seas òrgans,
• realitat no' pot prospero r stuzu que
el poder i eis seus cebas no sois et
dediquin • baldar inteneautent, a fer el:
ulls groator ate una voluntat sostinonda, sind que turibiss a una maldije:ta lenitat ~eh les ateagaiades
ertralinsiMeions dels Insistes.
Mis ciar: gen« la complicitat dels
gatunas i de Una agente, et
so Muela prosperat als polcas que
vine* sota la sera !Mota, ei prorperere a Espanya.
La conchesid que raja erogues' prfig raonament Es que tot Apto de la
política, i que idea una temeritat que
els republicans i els demòcrates en gestero', sota pretext de cansament i de
aler3lusid, se'n desentenguessin.
Vigilen, el correr... Perd no Perdeos
de vista As ministeris des d'on ea controla o es deis° de controlar la vida
deis correr, places.
Cartel SOLDEVILA

VIDA SOCIAL
La Butualltat de la Federacid Industrial d'Autotransports
de Oatalunya. — El diumenge
proppassat celebrli aquesta entitat, al sell estatge social de
la Plaea de Giner de los Ríos,
número 26, principal, dues assemblees de caràcter extraornari per tal de procedir a l'aprovacie dels nous Estatuts i
elecció del nou Corleen d'AdminIstraold, reapectivament.
Ele treballadors de Banco

Morsa. — La Junta Directiva
de l'Associació de Treballadore
'de Banca 1 Borsa convoca tots
els selle associats a l'aseemblea
que tindrà ho y al local de l'IrisPark, Valencia, 179, demà, dijous, dia 25, a les deu de la nit,
per tal d'acordar l'actuació que
la dita organització bancària ha
de seguir davant el propòsit del
Govern en ordre a satisfer les
exigencies de lee grans empresas de serveis públics, entre les
guate es troben la banca privada, afectades pel decret llei
promulgat el 23 d'agost de 1933,
mitjanrant el g ua l sala va impossibilitar els acomladaments
injustificats. La circumstäncia
d'haver aconseguit dites Erapresos del Govern l'elaboració
d'un projecte de Hei derogant
l'abans esmentat ha produit
una agitació extraordinària en
els medis obrerS i particularment entre ele treballadors de
Banca, ele quals estan decidas
a adoptar Jota mena de mesures
per a Impossibilitar tal atropeIlament a les Ileis socials de la
República, i Identificats amb
tots els treballadors de Telefons, Aigua, Gas, Electricitat,
etcétera, etcétera, per al millor
èxit de la seva comesa, han
constituit sin Front Urna de
Treballadors de Servefs Públics
II Banca.
El Gremi de ContraotIstes
d'Obres 1 N'estros de Cases de

Catalunya celebrarà Junta general ordinària el dissabte vinent, dia 27, a les cinc de la
tarda, al seu local socinl, Rambla dols Estudis, 4, primer.
Ele viatjants. — Els inscrits
a l'Associació de Viatjants del
Comen I de la Indústria eón
pregats de caneó'', er a la Junta
general extraordinària que tindrà lloc ei diumenge vinent,
dia 28, a dos quarts de deu del
metí, a Ftlitätge ð M Cambra
de Comer, 1 Navegació (Llotja,
pis principal), en la qual la
Directiva ;proposerä l'augment
de la queda en una pesseta
mensual. Per la importimcia de
la qüestió a tractar convé que
l'aseistenek- rtiei perronal i no
per delegeci6..
lis Agelite'd'AllisbOuratmee.-La Calza d'Atexilis de l'Associació Naci t al d'Agents d'Asse-

gurances elebrarä'Junta general el disrabte vinent, dla 27, a
dos qu'al de cinc de la tarda,
per tal da tractar de l'actuació
4. l'exercìci passat. aprovacid
klms comptee, renovació de ciara* 1 an mptee generals.

lenvieu les note. en, rafalft!
131.1.1111511111.1

Servei Meteorològic
de Catalunya
INTIMO° 1111111MtAl. AT111011PCMCIA
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Entre "AMI l TOnla os traba
el *entre d'una d'omitió genetrIca quo ~sorba el tomos a M
111SIMA MerldIlleal frE grogg I allfd
d'Arria% I as registren venta fut.
I rolaste a tota la Modlterrlinla Dalau ami proolpdtaclons Inhala».
do it Iltroe per metro quadrat •
Palma do Mallorca l MI a 111•6.
I/sgut al fort vant rognaht, la
mar esta molt rnoguda • loa
Moro, • Catalunya I • los oestes
A les Illoe grIthnloule lamió hl
plou, d'out a una d'aromad altos.
da • PAttintic
Al contlnent d'Europa Cha Is-

tonelfloat al (red I os registros
fortee ,lactades.

OIL 1‘111P11
CATALUNYA. A 1.111 VUrr
El tomos de molt variable 1 domino col inri • I« comarques do

Lttlida, I cal gateaba cobort a la
regid costanera.
En les
g4 horas o'han
reglatrat precIpltaolons • gran patri
del pass, que han estas
'al
luna Importancia • tOntsraor.
La temperatura mffilma d'astil a
Capdella ha obstat do 10 graus sota
Zara.

Las nonadas mas Importante han
t'astil goa al cura del ladro I ala
Usos alta de loe comarques do Tarragona.
(Les enervacions del temes a
Barcelona, a les set. VIO a la cm:testera da la Delaten patina
n•••n••monne

En la darrera setmana s'han efectuat a la dependencia central i a les
sis sucursals de la Caixa d'Estalvie
i Mont de Pietat de Barcelona, les
operacions que s'expressen a continuació: 6.774 imposieions per pessetes 2.314.246' — t 2 9 74 reintegres
per pessetes 1.496.641'27; lo compres de valora per pessetes 23.005'95;
nous imponents, 482

La Delegació d'Hisenda ha assenyalat per a avui els següents paga-

mena:
Administrada de Loteries número ro: 68.000 pessetes; ídem niunero 16: 6.000; ídem número 18: 6. 000;
ídem número 35: 206.000; Habilitat

de la guardia civil, primera zona:
37.31609; Habilitat cinquena zona
de la guardia civil: 1.68330 , i Comissió liquidadora del 29 Terç: 3.66z.
Denla, dijous, a dos quarts de vuit
de la vetlla, al Centre Excursionista
de Catalunya tindrä lloc la reunió
semanal de la seva Secció de Fotografía, en la qual el senyor Francesc Blasi i Vallespinosa donarä una
sessió de projeccions explicadea cobre Nuremberg i Dresde.
El Jurat Qualificador del X Concurs anual de l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya ha emes el següent fall:
Categoria primera: medalla d'or,
Antoni Campamä; medalla d'argent,
S. Bagunyä i J. M. Vilaseca; medalla de bronze, A. Campanya, C. M.
Quintana, S. Bagunyä i J. Fontanilles; i en la categoria segona: medalles daurades, F. Cabos, J. M. Llació, F. Estrany, R. Batlles; medalles
d'argent, C. Boada (2), J. Vicenç,
M. Closa i Jaume Coll; i.de bronze,
Josep Torres, V. Goniälvez, E. Aznar, D. Choffat, J. Peix (2), R.
Obiols (2) 1 L. Corbella.

Ha mort, fa pocs dies, a Grigna3co
(Lombardia-Italia), on s'havia retira, el senyor Hércules Cacciami,
hostaler, que va residir molts anys
a Barcelona. Va venir-hl de malt jo_
venet i entri cona a groom a l'Hotel
Orient; passats uns anys, romprà
l'Hotel d'Europa, del carrer de la
Requena, i mes lord funda, fa mes
de trenta-cinc anys, l'Hotel d'Anglaterra, a la Plaga de Catalunya, el
lloc on actualment esta emplaçada
la Telefónica. En aquella época sembla un atreviment posar un hotel a
la Plaça de Catalunya, car tots eren
Rambles avall. L'any 1 9 va fundar
el Majestic Hotel, del Passeig de
Gricia. El senyor Cacciami, malgrat
ésser estranger, sempre s'interesa&

torea per les nostres coto.: ea Eeser directiu de la 'Lila de Defensa Industrial i Comercial" i Nadador de l'Atracció de Forasters, en
la qual treballa amb un gran entusiasme. A la seva familia, i especialment a la senyora Elisa Coni,
vidua Cacciatni, fem present el noetre condol.
Els alumna del quart curs del
Magietert Primari de Barcelona,
acompanyate del professor de Pedagogia senyor Torres, visitaren el
1)2680 diamenge, dia 1, el Grup Retiene que la Junta de Protecció de
Menors ti instalas al Poble Nou,
1 toree arma pe/ director del dit
Grup, senyor Puro M. Andreu, que
ele ensenyi ele tallera on eh nois,
després de rebre la instrucció escotar adeqattda, apresen en ofici,
contemplaren els treballs pictòrics i

d'oraamentació realitzats per ells.
.Refrett obaaguisgs pela alumnes amb
unes cançons titeniques.

AJUNTAMENT

El mayor Companys els res.pongu4 que ell, personalment,

visita a l'aloalde.—L'alcalde,

vela amb satiefaccid la collaborack) que representava l'oferiment que feien al Govern de la
Genenditat, i que s'interessaria
pel projecte, al qual concedia
un singular abaßt social.

doctor Aiguader, ha rebut la
visita dele aenyors Miguel
Joan Utrillo i Josep Mas, filie
i fillastre, respectivament, del
Pintor Miguel Utrillo (e. p. d.),
018 quals li han agrait les ateneions rebudes amb motiu del
traspàs del seu pare, alai cura
l'haver delegat el doctor Aiguader la seva representad() en el
senyor alcalde de Sitges per a
harte de l'enterrament.
El monument a Guindan
— L'alcalde, doctor
Aiguader, ha rebut la visita

d'una representad() de la Societat d'Estudia Económica, la
qual l'ha jnvitat a la inaugunació del monument al seu fundador Guillem Graells, que ha
estat construit al Saló de García Hernändez, i que lindrä 1100
el diumenge vinent.
Conours per a liendre quatre
griten. — L'Ajuntament de Bar-

celona ha obert un concure
privat pel termini de deu dies
hàbils, que finiran el dia 1 de
febrer vinent, per a la venda de
quatre grues existents a l'anee
del Palau d'Indústries ,Téxlils
del Parc de Montjuic.
Les condiciona per a prendre
part al concurs es trobaran al
Negociat de Parc i Palaus de
Montjuic (Avinguda de Bias
Tauld de l'esmentat Pare).
tots els dies feiners, de deu a
dotze del ludí, eis • les quals
1101136 podran össer presentades
les proposicions per a prendre
part en el concurs.
Per a . l'adquIslold do pece.
de vestir. — Amb motiu d'haver

d'adquirir diverses peces do
vestir per al personal de Cerimonial, Guärdia Urbana i rnossos de Mercats, es convida ele
industriale als quale pugin Interessar, que presentin ofertes
al Negociat de hlajordomia
Compres (tercer pis de la Casa
de la Ciutat) qualsevol dia hebil, d'onze a una, fins al dia 31
del corrent mes.
Donatius al Co. de Bombera.
La Germandat de Bombera ha
rebut les següents quanlitats
en agrairnent als bolis servele
prestats: de l'Exposició de la
Taula Parada, celebrada recentment, per mitjà del senyor president del Fornent de les Arts
Decoratives, un donatlu de 15U
pessetes; de la Casa Consignataria }boquera Tusche Martln,
amb motiu de l'incendi °corregut cii el vaixell "Fulde"; ancorat al port de Barcelona. sinistre del 24 de desembre de
1933, un donatiu de 150 pes/setos. Toles dues quantitats han
estat ingressades a la Caixa
d'aquella entitat.
L'arbltri de Plus Vblua.--ts
fa avinent als senyors contribuents de l'arbitri de Plus Tatua que els talons números 1 a
1.605 i a mes el taló número 10.240, estesos del 31 d'octubre al 30 de desembre de
1933, seran passats a l'Agència
Executiva per tot el dio 2.0 de
febrer vinent, en cas de no
éster pagats abans d'aquesta
data a l'Oficina de RecaptaciO,
situada al Passeig de Pujades,
número 1.
La carta de traban deis estrangers. — L'Oficina de Coltocad() de l'Ajuntament de Barcelona prega els senyors estrangers Adolf Emili Lauthier,
Josep Godall, Leo Gervao, Josefine Llory, Joan Llabot, Prudenci Lascan°, Kernberg Juda,
Sala Kuruberg, Sara Folman,
E/4 . M Gutella, Frena Forstener,
Robert Ketelsen, Welter Reine,
Rodolf Honegger, Albert. Hola,
Josep Hipp, Vicenç (layare,
Liako Hadjes, Emili Fonquernie, Josep Longhi, Arnold Kenser, Hans Kohn, Carles Kadlec,
Ozias Koplau, que Be serveixin
presentar-se en aquest Ne gocia'. de Política Social com inda
aviat millor, de les deu del mati
a la una de la tarda, per trae-

tar-se d'un assumpte quo es
relaciona ami) Itur carta de
treba II.

GENERAL1TAT
—
El proJeote.de Obstat del Ro.
pbe. — Ahir viaitä el president
el senyor Fltbregues, secretad
de la Cooperativa encarregada
de portar a terme el projeete de
Ciutat del Reds, al qual acornpanyava el cap del Comissariat
de la Casa Obrera, senyor Sucre.
Ele esmentats ideitants donaren al senyor Companys tote
mena de detalle deis aspectes
tècnics del projecte en qüestió,
i II pregeren que volgiule influir prop del Coneell per lid
que signi nomenada una ponencia que estudil et projecte.

Visiteo "'bucles pel prosident.
Ahir visjtaren el senyor Uompanya el senyor Font, alcalde
de Santa Perpetua; el senyor
Argimen, alcalde de Caldos
d'Estrac, acoMpanyat de dos
tinents d'alcalde d'aquella pob1acla i del president del Centre
Catalanista Republicä; l'alcalde
de Flaca, l'alcalde de Masquefa, el senyor Manuel Ric, acompanyat de l'alcalde 1 regidors
eleetee de Castelloll; el diputat
i ex-conseller de Governació
senyor Mestres; el regidor de
l'Ajuntament de Barcelona senyor Domenec Pla; el diputat
senyor Battesttini; una Comtsmi0 d'Empreses funerärles de
Catalunya; l'alcalde de PalauSolitä i el senyor Casanoves,
acompanyet del senyor Xuriguera.
Tambe el visitaren el con-

seller de Treball, senyor Barrera, amb els tinents d'alcalde
@enyeta Duran i Guardia i Jover i Sarroca, els quals enero]
a invitar el president a la inauguració de la Borsa Municipal
del Treball, que, junt amb la
Borsa Coordinadora de la Generalitat, ha quedat installada
al vell edifici de l'Escota Municipal de Música. A aquest acte,
que se celebrarä diumenge, ha
promes la seva assistència el

president de la Generalitat. Els
fills i fnmiliars de l'artista
traspassat Miguel Chillo que
estigueren a regraciar el president pel condol de la Generalitat; ei Tribunal Tutelar de
Menors rimb el seu president
Macht Iglerries d'Abada'. vocals
Pedregosa i Solfa i el secretari
Bassols i Iglesies que estigueren
a complimentar-lo. i el diputat
senyor Conillera.
Conflicto de treball easolt.—
Corn a resultat de les gestions

realitzades pel conseller de Tia,ball. senyor Barrera, ha estat
resolt el conflicto existent entre ele obrers i el palró de la
casa Llobet t (l'Id, de Calella.
El Butileti Oficial de la Generalltat — En el seu número
d'ahir publica el següent sumari:
Presidencia: Decret posant
en vigor l'acord de la Comissió

Mixta per a la implantació
l'Estatut de Catalunya referent
a l'execució, en el sen ella, per
la Generalitat de la legielació
de I . E.stal sobre la socialització
de riqueses naturals 1 Empreses
econötniques.
Justicia i Dret: Ordre aprovant els projectes de medalla
placa presentats per IB-lustro

Collegi de Procuradors de Barcelona, i autoritzant Ilur realització per tal que els components de la Junta directiva puguin ostentar-les en els fletes
oficials o corporatius a qui.
concorrin.
Economia i Agricultura; Ortire autoritzatiL la Cooperativa
Productora de Pedro, de Caldee
de Montbui, per tal q ue Pugut
cobrar de l'Ajuntament de Barcelona la quantitat de 5.2 92'90
pessetes, segons certificació de
21 de novembre de 1933.

Cemieearia Delegada a GÁrona: Certificació de l'avaluació dels eubministraments duran', el mes de gener a les
trepes de I'Lxercit, i de la Guardia Civil transetints en les comarques gironines.
Recaptaciú de Contribudigis
de Girona: Anunci del periode
voluntari de cobrament de la

Patent nacional de circulació
d'automabils, coeresponent al
primer semestre de 1934.
Itecaptació de Contribucions
de Tarragona: Edicte de l'agent
executiu auxiliar de la zona de
'Fort osa.

Delegació d'Illsenda de Barcelona: Anunci.
Administració de Rendes Públiques de Girona: Circular.
Administració de Rendes Públiques de Lleida: Circular.
Administració de Rendes Públiques de Tarragona: Edicte.
Circuit Nacional de Ferma
Especials. — (Secció Nord):

Anunci.
Delegeciú Marítima de Barcelona: Edicte.
Direcció d'Obres Públiques

de Lleida: Anuncie.
Mancomunitat Foreetal de la
Vall d'Aran: Anunci.
Delegad() dels Servels Hldräulice del Pireneu Oriental:
Anunci.
Juntes Municipals del Cens
Electoral de Cal:intuya: Itelacid
dels clulndans que constituiran
les Juntes municipale del Cene

electoral de Catalunya durant
el bienni 1934-1935.
Relació dels locals destinals
a conegis electorala durael
l'any 1934.

Administraciú municipal. —
Edictos, subhaeles i coneureos
d'Ajuntaments de Catalunya.
Administrad() de Justicia. —

Tribunal Contendéis - Attininis_
tratiu; Anunci.
Edictes de Juljats de primera
instäncla i instrucció de Catalunya.
Edictos de JIU jets municipals
de Cataliniya.

COblIS SAMA GENERAL
D'ORDRE PUBLIC
Ahir al mati el general Batet
va tornar la visita que lj havia
Ist feia dies el comissari general d'Ordre Públic.
* Ha tornat a Madrid el
comandant de guàrdies d'assalt
que va venir d'allí amb lobjede d'assabentar-se de les
causes de l'exprilsia de des
gil/trenes d'assalt que formaven
part de 1a plantilla de Barcelona.

DELEGACIO ESPECIAL
DEL GOVERN DE LA REPUBLICA A CATALUNYA
Conseilerla de Governac16. —
Un perioklista pregunlä altir al
senyor Selves ei tenia noticies

d'un banquet al qual havia
assistit el senyor Primo de Rivera. Va contestar que non-tés
tenia noticies que slavia celebrat a l'Hotel Rita un
organitzat per la "Prensa Blanca", dient que hacia eslal degudarnent autnritzal, perb no
perquè stil protinneieasin discursos, que

n S

el que va :M1.-

ceir.

* Estigué a la Conselleria
de (invernare) la Camissid que
fou noinenada el din 2 't d'agost
de 1933 per estudiar la intMantaciú del carnet (Fidentital.
El senyor Selves va dir que eslava satisfel de la ta5C0 que
aquella havia realitzat , ¡ que lik
proposició que fan en la Memòria prèsenliikla seré sol mesa

a l'aprovaciú del Consell de la

Generalilal.
* El senyor Selvete digiií
ahir als periodistes que eslava
estudiant un projeole de mamo
de concentradd perque pugui
össer aplica/la andi tot el rigor
necessari la llei le perdularis.

NOTES POLITIQUES
P. N. It. /l'E. — Avui, a kin
quart d'Onte de la int. tindra
lloc la inaireuraciú oficial de
la Delegaciú dei Partit Nacionalista Republ iris trEsquerra
del distriele (misma, mimar do

l'Hospital, 110 i 112, m'II/cirial.
Amb tal motiu e/ . ee)ebrarft un
gran acte d'artero:n . 51 nacionalista ¡ d'esquerra. en el qual
parlaran els següents oradors:

Joan Chamba, Rieard A Haba,
Antoni Vibilta, Jnsep
Antoni Nirati i Joan Lluht. Presidira lacte el senyor Pero Cornee.
JOVENTUTS D'ESTAT CATALA. I- Es convoca tots eh.)
seus sirnpatilzants en el disInicie rimé a una reunió que
Gacha Roe denla, dijous, a les
deu de la vetlla, a l'estatge social de l'Avene Obrer Catalä,
Plaça del Cornees'. 3 (Sant Andreu). Es objecle de la votivocatória la consliturió de les
Joverduls d'Esta, Catalit del
districle novè, i l'explicaras') de
les noves orientacions de les

Joventuls, pel doctor Josep
Dencäs.
Wmoramulffla

—

Importan t Concurs
d'Obres

En virtut dallS acordat per la
general de la Secció A de la
COOPERATIVA DE CASES 13ABATES PER A AGENTS COMERC/ALS ti F VALENCIA,

Junta

s'obre contar§ piiblic per a la consMeció de 17 cases collectives
solars de la seva propietat simule
als carrers de la Gran Via de Genm%nies, Castelló i General Satt Martha de Valencia.
Els plans, plecs de condicione i
altres documente Mitran de rnanifest els dies feinere a lee oficina de
la Cooperativa, carrer de Llúria, 7.
entresol, Valencia, crome a una i

de sis a vuit.
Les ofertes hauran de presentarse en plec tancat i lacrar, dirigides
al President de la Junta .Adminisnativa fins'al dia 7 de febrer vinenl.
a les nou de la nit.
Valencia, 1 de gener de 1934.
La junta Administrativa

Caueta vist ahir
A la Secció Primera va cornentibar Valed Esparza, acusar
ellaver practicat coacciono contra
uns obrers que treballaveti roan
el ram de la construcció leía vaga.
La pena soNicitada pel fiscal 'fon
de dos mesas i un dia d'arrest, i 5oo
pessetes de multa.
A la Seccie Segona compare.
qué Josep Vaquee ¡ Fort, acusas que
fent de inecanic i d'ajudant. allana,
d'un dentista, despees d'haver-li estafas una quantitat es dedica a
l'exercici d'aquella profese& sensr
tenle el tito). El fiscal aprecia que
en el fet hi hacia dos delictes, i
demaua que s'apliquessin al processat les penes d'un any i un dia
de presa, ¡ dos mesos i un dia
d'arree.
A la Secció Tercera sl,i veieren
solament incidents rrapeNacó.

A la Secció Quarta, a porta tancada, i davant del Tribunal del Juras, es va vence una causa per infanticidi contra Anneta Mimó. Com
Sigui que les proves resultaren favorables per a la processada, el fis
cal retira l'acusació.

TRIBUNAL D'URGENCIA
—
S'hi va veure una causa per coaccions contra Jesús Benages. El
fiscal retira l'acusació perquè les
proveo resultaren favorables al pro
cessat.

VARIA
La causa que es falla contra Bcnjami Balsano i Eulália Masnou, a
conseqüencia de l'assassinat
nly Laugen, no ha arribas encara
a mans del ponent que ha de re
dactar la ponencia referent a la petició d'indult soNicitada. Per tant,
no te cap mena de fonament la noticia publicada en un diari. en la
qual es diu que el Tribunal sha negat a comedir el dit
*
Ha estat acabat el sumari que el
jutjat especial número dos instrueix
amh motea de la detenció de nou
índivichas, els gneis estan processats
per haver comes actea de sedició al
carrer de Cotoners.
Fou detingut i processat Antoni
lbaSez, el qual está acusat d'ilaver

estafat mil pessetes a una dona
fent-li creare que li donaria la por
teria d'una casa que acabava d'esser construida.

Han estat qualificades pel Escal de
guardia les causes d'urgència seguí
des contra ',erran Fernández Ortiz
per hacer agredit el dia de les elaccions un agent de l'entornas i Per al
cual es demanen sis ll,sos i un dia
de presó, i la segun, contra Jean Casadevall per tinença d'arma; se ti emanen entre mesos i un dia d'arree.
S'ha assentalat per al 28 de mara
la vista de la causa per l'atracament
al cobrador del Bauc de Sabadell orarreaut al Saló de Sant Joa n . al ron
robaren unes cent mil P essetes el día
12 de descubre de 193 1, i pel qual
delicte estan processats Joan Baca i
Concepció Guillen. Per al primer es
detnanen sis anys i un dia de ares8
pel robatori i vuit mesos per l'arma
de /a qual no tenia perm i s, i Pe r a
la dona, un zny i vuit mesos con/ a

cómplice.

Assenyalaments per a aval
Audiencia Territorial
Sala Primera. — Acumulació: T.
Abat contra T. Sala. Menor quantia: Joan Puigverd contra Joaquim
Casals. Incident: Calixte Fontdevila contra Companyia de Tramvies
a Vapor d'Onda al Grau de Castelló
de la Plana.
Sala Segona. — Divorci: Violeta
Clara Soutgate contra Manuel Bartols i Solana i Ministeri fiscal. Incident: Pilar Biologe contra Narcis
Ermengol. Menor quantia: Angel
Armela contra Francesc Aranyó.
Audiencia Provincial
Secció Primera. — Tres or'als per
vagabunds, estafa i fcrt contra Rizal Alvaro, Agustí Toronder i Joan
Tonisastre, respectivament.
Secció Segona. — Tres orals per
imprudencies, amenaces i furt contra Joaquim Royo, Bobees Subirás
i Josep Colomer, respectivament.
Secció Tercera. — Quatre male
per tinença d'arma, resistencia, furt
robatori contra Angel Sallur, Vicene Cerezo i Fsancese Agosti i
tres mós i Blas Zambudio, re , pectívament.
Tres orals 'per lesló contra Ltais
Cases, Lluís Cortes i Fellp Flores.
Secció Quarta, — Un divorci:
Floran i Rodríguez contra Carme
Sánchez.

—

ANUNCIS JUDICIALS

EDICTE
Que en els ames de judici (tecla ratio de menor quantia promoguts
davant el Jutjat de primera instancia ninnero non d'aquesta capital pel
senyor l'ere Pino Fernández del
Campo contra el senyor Joaquan
Boronat Santcoloni, abra la segiten:
Providencia.— Jutge acial — Semor Gabarra).— Barcelona sis de
descubre de mil non-centa trentatres. — Havent quedat complert l'ordenat, s'admet en quant hi ha lloc
dret la demanda de juelici declaratiu de mesar quantia que per
mitja del principal de l'anterior escrit es formula arab els documents
que acompanya; í de la demanda es
confereix trastlat al demandat senyor Joaquins Boronas Santeeloni.
emplaeant-lo per t'Urja d'erlictes que
es publicaran a les Estrades del Jutjat i s'inseriran al Butileti Oficial datuesta provincia i a qualsevol Diari
d'Avisos perque es personi en forma
en alises i la contestin diere del
termini de nou dies, fent-se constar
en els dits eslietes que olneu a Secretaria a la seva disposiciú les cópies de l'esmentada demanda i documento amb ella aeompan)ats.
I al segon Denles, doni's compre — Proveit i firrnat pel senyor Albert Gabarró i Caries, Jutge Municipal i accidental .le priin ap.táncia del Jutjat Manero :toa ira (tuesta capital, dono ic.— Albart
Gabarró.— Davant inca — Liet. Josep N.' Salva.
.Aute.— Barcelona set ‚le I, kv, le
Me de mil neo-ces is tre . lta-ti ea Do.
tat compte; i — RestrItant que el senyor Pere Pino Fernández del Campo,
per mitjà d'un Demés del seu escrit
anterior va sollicitar que es decreti
embargament preventiu sobre liSiks
del demandat senyo; Joarmini Rosa.
nat Santceloni, per a .i .ontits, de
diles mil vuit-centes pessetes, import
del prestet reconegui sesiono e docutnent acompanyat i que li ieu amb
l'objecte d'atendre le, despees de
Duana rialitzats per la importacin
de maquines de projecció de pellicales procedente d'una casa alemanya,
allegant que el propi demandas e;
compromete a tornar la dita yl l ao
per tot el mes Je maig dama-,-tia
havent-se prenotas el dit venciment
despees fino a darrers de juliol segilent; que tren a garantia del préstec
el propi demandat electa les mateixes
dues maquines, peró especialment
una d'elles les guate en concepte de
penyora havien enser dipositades
a poder de persona de confianea de
l'actor 1 a Pelease he torea en el del
senyor Albert Miró, d'anues n veinatl
comprometent-ne l'esnifen:1m amandat de no disposar almenys d'una

de les dites maquines fin& que no
hagusl s pagat el deute contret; que
posteriornient a l'expreasada operació el demandas va remire una de
les maquines al senyor Artur Bossy
fent-li lliurament de tota la documentació de procedencia i propietat
d'aquelles; que el demandat no ha
satisfet la quantitat rebuda a pesar
del temps transcorregut i qut el dit
senyor ha desaparegut del seu domicili i s'ignora on és, mancant de
hens arrels i haver-se assalsentat l'actor que aquel/ tracta de malversar
cls seus lieus en perjudici dels seus
creditors: — Considerant que per a
decretar-se Fernbargament prerentiu
cal, segons expressa l'article 1.400 de
la Islei d'Enjudiciament Civil que
ami, la sollkitud es presenti un document del qual resulta l'existencia
del deutr, i que el dento,- contra el
qual es dentara es trobi en qualsevol
deis casos que s'enumeren:— Considerant que reunint el document
acornpanyat aquest requisit i deduintse per alzó manifestat que el dele«
ha de s aparegut del seu domicili ignorant-se on é3. que no té bens arrels
i que traste de malversar els seus
bens en perjuclici de creditors, procedeix klecretar-se l'embargament
preventiu sollicitat; — S. S.' per davant mea el Seeretari — Va dtr : Es
decreta (le cnnipte i risc de l'actor
,emor l'ere Pino Fernandez del
Campo EN:Margen:en: preventiu
tiene del semen- Joaquim Boronat
Santceloni, initjançant 1- 1am:a inetit:lira en rinauat de cinc-centes pessetes, sulteient3 a celirit la suma de
dues mil vait-centes pessetes, impon del k'eute reconegut pel <locas
ma lo aampo: nyat: el qual embargan'en, no es o n rtará a efecto si ea
I raete de iet•ho, el dentar pagues.
consignes o dones fianço a res•
poadre de !a sunia que e ., reclama:
aanisa l snant• p e per ai' l'Aguan i
Secretan. servint . los de mandat
amiest aeord. Alai per aquest el
seu sets ho preveeix, mana i firma
el scayur Allp erl Gabarró Carlea
Jutge Municipal i accidental de prik mera instància del Jutjat número nou
d'aques:a capital, dono fe.— Albert
Gabarrá. — Davant mea.— Lid. Josep Sta 5alaa.
I perque serveisri de notificació
entalaaament en forma al demande
seas or Joaquini Boronat Santceloni
que :':enora en es, fem-li aber al
1 mateix ternas que les còpies de la
demanda 1 documents amb ella ae6Mpanyata obren a Secretaria 5 la seva
disposició i que per Ignorar-te on
és es va acordar ecobargament proventivament sobre una miquina sonora projectora de cintinatogratia
marca Wandreton número 2.021, expedeixo el premmt a Barcelona a neto, da gen« de mil nou-cents trenaquatre.— El Szcreteri.— Liti..10SzP
Maria Sal-vis

URSOlt.
Els sords-mute
••••••n••••

efFERBNCIA MfMICA SOE LA PERSONALITAT DE
JUAN MARTIN PABLO
BONET
El professor de l'Institut Catalä

r

cobee

tetera lea sacietats del seu país com.
tituides per sordo-mute •
El mayor Toneles: Girases fon
entweinsticament aplaudit pele que
assistiren a la seva difícil i interessant dissertaci6.
LA VICTORIA DE MONTJUIC
Conferencia d'Antoni Rovira i Virgili

greiH

111

VIL La

concentrada de la producci4

*CoplIat flineeet;eVIII; /13
talisme i les leve, contradiccions.
turset set1 donat cada anal% de
vuit a nou del vespre, j constarä de
vait piezas. Per a informadora 1 matricules, • le secretaria de l'Aterran
(Alt de Sant Pere, r7, pral.), de set
a nou del vespre.

fla
rimile "111. gen* ad
II ha «t'E alele per unanlmilif. 1
ptr part dele estudiante ale autors dele
tiriten% eme porten Per lema bihafdoe*''Reme" 1 'Sane'.
* HOSPITAL DE LA SANTA
CREU I SANT PAIL-NI die e de
febril., a 116a Nenes de deu ent

comiscara * ramita' de la Santa

Croe i • Sant Pea el Cera de Ubica
Sords-muts, senyor Josep TorMedica de les raahlties de' l'aparell
INSTITUT
FRANCES. - respitated, iota la diranció del doc*
Girones, ha donas, al Centre
Apesto 'Melena es donaran • l'Insti.
La victòria del 26 de gener del 1640
ustrial de Catalunya i davant
tor Esquerdo, a cirret dels metate
hit
Frentes
de
la
riostra
capital (N'u* amainara áll-untei doctora L. Rosal,
tne una gran transcendencia en la
nombrds públic. compost pivenga,
tres
cursos
pública
a
cla323)
resultat
nostra M'ebria. Ella decidí el
é totalment de sords-muts d'un
L. Carrasco i G Madi Campanyä. La
ree dels professors de résmentat cende la Guerra de Separació o dels Sematrícula .quedar tancada a la Dipoiltr e sexe, una "Explicada', mide
re
tre
cultural:
Anal,
dimanes,
ja
Catalunya
ros
evita
que
gadora, i
ra" de tots els actes celebrats
s eitatria de l'Hos pital el dia 3o del tot rn
M.
Creo"vuit,
una
contentada
de
a
hacia
lessnbjugada
com
ho
Devore
rrerament a Torres de Berrellin
Gaillard
sobre "Delacroix:
Res
tard
en
1714.
ser
mes
a az.nssal amb motiu de la lean* ATENZU .E.NC/CLOPELUC
Per tal de commemorar aquesta data yage au Mame et en Espagne" (amb
/lijó d'un monument a Juan
i contribuir a divulgar el coneixement projeccions); dijous, de set a vuit, una "SEMPRE AVANT".-Aquest ves3rtin Pablo Bonet, primer traeA.
Bertrand
Pm, de .mit a asee al dad« Come
de la seva importäncia histórica, Pa- conferencia de M. J. 1.
del món de l'ensenyament
sobre "Le Palais d'Angleer" (amb
%ha donar& la momia 111Ç4 thl eurlestra ha encarregat al senyor povira
'. sords-muts, en la commemoraset d'Epa:e:id isecaaL Ele tunea
i Virgili una conferencia sobre "La Projeccions ); divendres, de set a
del tercer centenari de la seca
una conferencia de M. J. Canes, sobre
la 11195 d'asui s6n: 'Les funcione [s i
vittöria de Montjuic".
rort.
-quieslrc".Labdoen
Aquesta conferencia pública tindrà "Nlichelet: L'historien national et le
Ainb una gran minuciositat de
poete".
infincia". "La criad de la pubertat".
lloc
el ProP rinent 4iven<1 ", z6'
Gironès
. talls. el senyor Tortosa
- .
• Jis neurosis i et sexe". • Efs vicia
a dos quarts de vuit del vespre, al lo»lira tots els moments di la vida
* SOCIETAT DE BIOLOGIA &monis ». "Tristuras 1 mala/tia que
cal de Palestra (Corts Catalanes, sga,
... Juan Martín Pablo Bonet, qui,
DE BARCELONA.-Aquesta Socios- produeixen". El curset consta
cint
principal).
;ea hacer escrit l'obra "Reducción
tat celebrarà sessió tiendita ora*
i es donen els dimecres, de
Donada la seva importincia a cemi,e las letras y arte de enseriar a
avui, dimecres, a lea set del vesria
vuit a nou. Per a informacions i ma
ta conferència serä radiada.
pre, a la sala de °encina de rInstitut
tabla r a los mudos", esmerçà totes
a la secretaria de l'Ateneu,-tricules,
* ATENEU POLYTECFINI- ¿'Estudie Catalans (Palau de la Ge- de ret a deu de la nit.
.0 seres activitats a raplicació de
CUM.-La Secció d'Estudia Econio- neralitat, tercer del Bisbe). Seran lley sera teoria, la qual ha estat la
mies, Politice i Socials de l'Ateu
tse de tots aquells que sisan dedigides les següents comunicacions: J.
Polytechnicurn ha organitrat per al Bi"BunYer B ay o: "La ingestió d'alt a l'ensenyament i redempció
mes vinent un curset a cirree d'Anords-mnts.
gua en la termoregulaci6"; J. Vidal:
drea Nin sobre "Origen i desencolo"Sobre la pretil:ni de la tele onL eloqüeneie de les mans del sepament
de
l'Economía
'
capitalista".
dulant. Non mètode de vacunació";
r Tortosa va aconseguir fer roHa -estat denunciat al Jutjat
programa:
Descomsegüent
1,
el
arnb
J. Rusca-Vilardell i Vives: "Primera
' er arnb tota precisió la imperposicid del regirla "gretnial; II. L'acu- nota de revisió de les investigacions de guardia que al cerrar de Vir^e:a de l'obra realitrada a Torres
mulació primitiva del Capital; III, La de Fauvel, Hollinan/0 i Anselmino gili i a la casa número 10, on
Berrelldn i a Saragossa per les
viu Jaume Amat i Salom, de 38
indüstria manufacturera; • IV. La Pro- sobre recliampsie gravidica".
oritats d'aquella regló, coopeanys, amb ele seus pares Maducció mecinica i el Carita:len/9 Inost, cadascuna d'elles des dels resnuel i Pilar 1 la seva germana
STODI
CLUB.-Demà,
dijous,
dustrial; V. L'Economia mundial;
etins loes, a la tasca dels 'aurora
StuRosa,
es presentaren quatre
a
les
45
de
la
tarda,
al
local
de
VI. El capitalisme i l'Agricultura;
Iienel Panel i Forcadell, profesdi Club (Laietana, 37, quart) donare individua, pistola en mlt, 1 oblie!' degà del Collegi Nacional de
garen ele pares i la germana a
una conferencia el senyor Martínez
Sords-muts de Madrid, i Ferran
entrar al water. Mentre un
Ortiz sobre el tema "El amor en la
53'3
EXPOSICIONS D'ART
Mis i Sales. president de l'Agru¿'elis els amenactiva amb l'arma
vida y en las libros".
pació de Sords-muts de Saragossa,
els antes tres %giraren els
propulsors de la idea d'airar el 1 GALERIES LAIF.TANES
* ACADEMIA I LABORATOmobles 1 s'apoderaren de HO
monument que s'inaugurava.
El DE C1ENCIES MEDIQUES DE
pessetes en methIlic 1 un re17011T15 CATALANES. 011
4.30
CATALUNYA.--Avai ea:tuesta cor- llotge de polsera.. Després
El conferenciant va reflectir dins
4.65
d. 11011
Pintura
7'. ROM
poració ceelbrarà sessió cientifica, en fugiren.
ä intelligencia del públic silenciós
te,
.111111UIEZ
la qual seran presentades les següents
loe seguia el curs de la dissertació
- En una perfumeria del
1041
comunicacions ; doctors E. Tolosa i carrer de Tuset, propietat de
OLIVET LE4ARIES
roes les emocions sentides durant
SOLA
Colomer i J. Alzina i Bofill: "Meräl- la casa David de Mas, es va
eis tres dies que duraren les testes
gis parestesica"; doctor X. Ferrerons
pe explican: i ho aconsegui sercometre ahir un robatori en gei Co: "Estudi estedístie de les: edat, neres i diners per valor de
sint-se del llenguatge mimic, per
cueles
i
història familiar, reaceions
8.000 pessetes.
essincia sirnplificat i poe explica66111510 os IIIRACIA. se
resultats obtinguts en els 61 malalts
tu
- Anit paseada fou posat a
CABANYES
A.
DI
Pintura
d'AlDepartement
allergke
atesos
amb
al
conferincia
fou
ilustrada
La
disposició del Jutjat Joan MFlen el 11 del corrent
lergia, anexa a la Clínica Medica A enta Méndez (a) "Juanito el
niotius intuitius, presentant el redee la Facultas de Medicina". Lacte Murciano", al qual fou ocupada
nat de J. M. P. Bonet, que fou des89
3/4
tindrà lloc a l'estatire social i tornen- una partida de cocalna que haeobert pel professor senyor Granel
BUSQUETS Caeä a les set del 7138155.
í pnitat pel sord-mut de Madrid
via adquirit a un traficant. i
4111 *RAM. 18
3osep Zaragoza Berträn. Presenta.
que anava a revendre.
1140.« 1 •b/wee ere
*
ATENELI
REPUBLICA
FE- Ahir fou denunciat al Juttambé la portada del libre de l'hoisposieno
DERAL
DEL
DISTRICTE
VIL
jat per la mestressa d'una casa
menatjat. copiada i augmentada al
141.141 MEIFRER
Pintares
Demà, dijous, a les &u de la nit, i
del carrer de l'Hospital que
1apis pel sord-mut barceloní Josep
Fine el 27 5.1 °ornen
al seu local social tindrä llot una conl'hoste Miguel López i Castells,
Bardagi T^rres, i una còpia de la
ferència
pública a arre del senyor
de 24 anys, havia deixat a la
maqueta del monument, obra d'un
Joan Campdelacreu j Eones, el qual seva habitació una carta en la
SYRA
a'ne sord-mut de la nostra ciutat:
! marbrista Joan Vidal Service.
DIPUTAC10, 21/4L • TeUhfon 10710 dissertarä sobre el tema "Els idiomes %rala deia que Si dintre ¿8 hoi la pan".
res no ¡savia tornat resessin
Art 5 seeeneten5466
Arabä la conferència, que tingué
per el!. Tened deixa altres carMUNE PLA
53rant dues hores pendent l'atenMuleto*
*
SOCIETAT
CATALANA
DE
1111TONI CARPA
ri.; de la gentada que hi assistt,
PEDIATEJA.-Derna, dijous, a les tee adreoadea a altres familiars
URGELL
al Jutjat. Moment's desfiles,
anunciant que amb motiu dele actes
deu ele la nit, se celebrar& al Casal Quan
Fine al 26 del coreana
s'estava fent la denüncia,
relebrats a Torres de BerrelIén s'hadel Metge la sessi6 inaugural de curs,
el
presumpte suicida es Prei'a acordat reunir-se properament
en la qual han estat invitades les autosenta
al Jutjat 1 declara que
Barcelona totes les representaritats i els representante de lea mes
e'havia penedit de la seva prinrs de les entitats de sords-muts
ratare7XoL. 6
destacados venera desatraques i en
mera decisió.
d'Espanya i estrangeres, per cele.10111P 1110111POU
Pintura
qual el secretan i de la Junta ante- Ahir ingressit a l'Hospital
Insudireaold 4991
'var les noces d'argent de la Gerrior, doctor Tore116 1 Cendra, llegirä
Clinic Joan Caparrös 1 Romeu,
mandat de Sords-Muts; acord
la memòria anual, i el doctor P. Boíde 33 anys, el qual presentava
me fou rebut amb un veritable en26 Izaguirre el discurs reglamentari, diver g es ferides d'arma de foc
tusiasme, especialment pel repteque versad. sobre "Traetament dieCONS16.1. tat =ira. 21* • /49. 1 2
342
a la cama dieta, causades per
PInturee. Deumos. Mares *reuma
sentant nord-americä, el qual va
tetie de les diarrees dele nodrissons". haver-se disparat l'escopeta a
•4111
prometre que faria venir a la muEn aquesta sessió els presidente dele
Antoni Portolde, en una casa de
10111EP P. oca
DIbulloa
ta ciutat les representacions de
jurats qualificadors dels premia anuals pages d'un poble de ',leida.
Fina alee dal «emula
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iL MENCAT LLIURE Y:.
Despees treguas dies d'ensotasen%
i feirangue, el sector d'esp.:aedo, en
les mulos que celebrd salir Avara
una llenada ac n 11114.111 qae LrelNa la ti>
dita ee es lema conitatant cierren.nent • „
Ves dels començaments de la reunió
del Bona noni aprecie ben alternemos
eis %ovni t. anime quelcum ,de terqual es mandona amo anea
prup.etat en ei curo naquesia, a en
particular a Borsa, un ei Wilke UUTIier, que ion Cl UllOa OCtltS, presenta ani.7
meció i efectivitat poc corrent; no hi
ha dubte 4151 8411838 EER1 41M74911135
la reata del .sector, 1 en conjunt es
respire un ambient força falaguer.
Aquesta represa que presenta • el mercan d'operacions a termini creiem que
oo pot ésser consiuerada cuan un canvi
de direcció a la tendencia registrana
en jornada, precenents, i mes aviat
respon a una macean a l'ensopiment i
passivitat dequelia, per la qua; tusa
so ens estranyana que aquesta minora aconsegu.aa es presentes isoladament, sense tenir conseqüencia el
is dies successius. Malgrat això,- solem fer constar que el fet de sorgit
una reacció, despres d'alguns dies de
Ileugora feblesa, dime a entendre que
el mercat no es troba abandonat, i no
permet que la febles& anea pire
durada.
Tanta liuda pel Mercat Lliure de
Valore en la sessiO de Borsa:

Els Ajuntaments, un xic mis eneapita que su &mirra» anterior', queden
en general a amas poc sostinguts, i
abataten les perdoes d'eso quart a gel
enter. Median:pm mea als emissio
'103, serie U, eroo (-foo); a925
(Balmes), 7150 (-1'30), 1 Eaxampla
1927, 73 00 (-Ve); Exposicié Sevilla
remunten a eroo
De les Diputacions nomes operen leb
4 i mig per roo (oosocco). 74'50
(--0'5o), i Provincials, que repeteixeo
a 88 b0 .
El geuP de cedules poc actiu, en
particular les Hipotecari; queden lotes a cansas sostinguts. 1-es Costa Rica remunten a 67 .00 (+4•012).
El sector carriler. force decena, no
presenta aspecte gaire favorable pol
que respecta a la tendencia dominant.
S'aprecien alguns avancos entorn n'un
quart d'enter, peral, son mis nombrosea leo bajaes, les quals escalen d'un
quart a mig enter. Es de remarcar
el canvi de les Especial' Almansa,
6.1'o (-eón); C rd o v es, 50'75
(-eco), i Montserrat, /eco (-roo).
Metropolità 1922, 79' 00 (-eco); General Tranovies s per 100, 65'eo
(-2'oo); Tremoles, emissió octubre
5921 yeeo i trataran 1930,
77'00 (-seo).
De les Navileres /manis is de remarcar la baixa dels Boas Tranamediterränia, 9500 (-eso).
El grup d'el èctrica, aigües i industrials, amb regular efectivitat, queda
en general a posicions favorables, i
eón la mejor part d'emissions operaDia 23 Tanca Alca a
1/ 0/01'.•
des que aconsegueixen eventos entom
anterior boira
d'un quart d'enter. Varien mis: Allanad, ernissió 1924 go'oo (-1-5 .75), i
•
Nords
+1'30
0
54 63
Energia i Indintlies Aragoneses, 73'co
48 25
Atacante
47 .00
+1 . 25
(-1'oo).
+0'63
Andalusos
15'50
16'15
Les accione gairebé no fan negoci,
+ 0 , 50
103.50
Gas E . t04'oo
ihont registra algunes osciRaciten
+, , 63
M. Rii
5730
58'15
+ 1 , 75 dignes de notar, com eón: Aigües, or138'30
Explosius
340 '23
+ 0 , 25 dinäries, t5t5'oo (--4'00); TraiumediColonial •
48'50
45'75
terränia, 137'00 (-roo), 1 TelefóniAiguei
+150
157'75 136'23
ques ordinàries, que en dies antetion
_
20900 20900
Ford
afebliren quelcom, ahir u referen.
Petrolis
5'13
5'.3o
+1 . 75
110'oo (+2'00).
Felgueres
.43.00
41.25
21200
-Viso
Bons or
213'so
BORSA DE PARIS
-0.25
Sucres
43.00
43 .25
L'activitat desplegada pel mere«
Tramvies o. 34'so
38' 00
--3'50 parisenc en la sessió que se celebri
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1011'50 101.40
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4. 44
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La aseagi d'aldr en ate8lit
mercal Nu d'estraordiskris
concurrencia I amb bon Mitres

per a practicar treineacelene,
però la manca de compradero
anullii tota elentivItat.
•lsets: No desmIlloren, per
ara. els preus, ~pral, la poca

acceptació per part d'aqueste
compradora i pel que expressirern en dies anterlors, cal creore que seguiran sostenint-se
mea aviat engulla afermar-se
una mica mes.
El poc de quk poguérem prendre nota foil d'Extremadtira,
a 6250 pessetes; Valderad, a
52, i Sahagún, a 51, potat tot

damunt vag6 origen.
Moroso: Van reduint-se
existencies, i per aqueit monta

els preus tendeixen a enfilar-sa
cad19 vegada mes; avui eón, sogons clases, de 48 a 52 peleetes, damunt carro moll.
Ordl I oleada: Amb ordi, g ense vendes, perd els preus 11011.•

tinguts. En civada es concertt
alguna venda procedept
tremadura, a 28 peesetes, Glasee nova i tarifa curta, 1 a 28'50,
classe vella arnb tarifa llamas
Els altres generes res a des
per

avui.

DADAS FACILITADAS pm
LA CASA »ACUSA *TOAS
FACA«
tA110eee

Mes Pelead.

Wavel

1555 111511115

Cama Non Te&
4.50

14. ...

165
4.82

4.82

...

Suca Nava York
1.43

1.47
1.51

1.45
1.17

5.51

Blat Liverpool
3/8 1 . 4 1/4
E. ... 1.5 7/8
4.5 1/1
4.6 /a
3. ... 4.6 7/8
ahir acusa lleugera millora a la de
Elai Mea.
dies precedents; això no és Pron, Pe '
in
90 3/8 eje
aß 8/4
re), per refermar la tendencia poc fa- 4.. ... 33
89 5 /4 5/5
89 1/8
vorable que ve dominant d'alguna s'
Monte Mago
dies ençà, i encara que s'aprecia una
bona disposició en determinats sectors,
4
52
53
41 4/5 5/4
53
3/4
l'ambient general is poc satisfactori.
7/0
55 1/8
El grup de rendes, quelcom mis efeeCara NOVII Yorb
tiu, queda a nivells millorats entona
7.03
2
7.01
d'un quart d'enter. Bese de Franca,
7.22
7.20
11620 (-30). L'especulació no pre7.34
7.34
9.50
5.59
senta regularitat en canvis, i es mes9.78
9.79
tra poc efectiva: Rio Tinto, 1645
9.90
9.90
(-5); Royal Dutch, 113150 (+220);

La tanca anterior de Tramcies o. él
del dia so del mes que som, i de lit
la corresponent als Sucres.

BORSA AL COMPTAT
El sector d'obligacions acusa una
major activitat que la contractada en
jornades precedente. Aquesta
tónica. però, no influeix gaire en els
canvis, els quals no aconsegueixen
mantenir en sigma rotnes la deguda

fermesa.
El grup dels Deutes de l'Estat presenta rnillor disposició en aquesta jornada que no . en precedente, pel que
es refereix al volum d'operacions
realitzades. Els canvis, però, ir donen mostres de reaccionar, Ilevat deis

Canal Suez, 19700 ( 4-60); Kuhimans,
615 (-3); Wagons Lit,, 96 (-0.50);
Barcelona Traction, s i mig per 100,

725 (-10).

Interior, que avancen d'un tulle trenter; Amortitzable 1927, brut que millora d'un quart, i Bons or serie B cotitzen 213 (+1); Obligation, del Tresor emissió octubre 1933, eines A i
13, després de tallar cupó, es fixen a
m'o° (-1.25).

1.1

1 1/4
5.0
9.5 I/O 1 1/1
1/1
5.1
5.5

• ?romea

1,111 ,111

Obligacions Tresoreria Generalitat

1/0
510

41/1

Sacan Londres

31. ... 5.11 3/4
5.3 1/2
...
b.6

ja penen la paritat, i es fixen a 00025
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itaräti Batí:AM
sortin el dia ad, a les 12. "Samaria' arribará el dia 23, a les 9, i
sortirá el dia 29, a lea ser
Mea de juliol: "M'alija Marija"
uribari el dia ir, a lea 6, i sortin
dia la, a les 3. "ilemerie" arri-

l'-Seions les dades que han arribat

ditaai,l'Ofiehta de Turis0114'ellekant el,.prettent any visitaran
el se poft eta vaixells segdents:
. ;../bure , gotee: "Resolute"
berlge4,44% aP,,,a les 6, i sortirä
le§ 24, del mateix d m .
de . rebeer: "Leopoldville"
arribará el dl. 'si, a les i., i sortira c jis, 43, a lea 17. "Empresa
of Australia arriban el dia 17, a
ICS 5, i sor,4ai ii dia t8, a les 2.
"Puctess of Atholl" arribará el dia
res r72; i sortirk el dia .22 , a
l es 3.
.3fes -"de miarc " Volraire " arribara. el, dia 9, a les ti, i sorna a
les 19 del mateix dia. "Duchess of
Albor arribara el

dia 18, a les i sortin el
dia 19, a les MI. "Strathaird" arridia 18, a les le, i sortiri a
mitja nit. "Samaria" arriban el dia
20, a les 9, i sortirä el dia 2 1, a
bará el

bará el

ezei

A

T 1 141. Jezym
.

ten.

Aval, mima de propletat 1 »mimen{
corresponent a amables. A les nos: primera raprefenteeld de l'eara en tres
M
&aactea TANNIIIIMIN111, pela celebreslea"
les Tfaaleisnach•r, Remetes, PIANO ,
Mitre Petera, AMAN ~Ora 4t1reeter
Hall sarpreartNiarit. Delloa. (uncid 26 ,
Saetera representad() de LA 11101111«...
Ma g ote. primera de "%RUFA'.

mitja nit.

Mes d'agoat: "KraliM Manija"
arriban el dia a les 6, i sortirá
el dia 2, a les 12. "Stratharad" arriban el dia 1, a les 14, i sortirä a
mitja nit del mateix dia. "Ormonde" arribará el dia 3, a les 1 8, i sor
tin el dia a, a les 18, ."Lancastria"
arribará el dia 17, a les 13, i sortirá
el dia 1[8, a les 2.
Mes de setembre: "Viceroy of
India" arribará el dia 3, a les 7,
sortirä el dia 4, a les 2. "Montrose"
arribará p l dia 7, a les 8, i sortirä
el dia 8, a la 1. "Adriatic" arribará
el dia 7, a les 9, i sortin el dia 8,
ales 3. "Samaria" arribara el dia 8,
a les 14, i sortirá el dia 9, a les 4
"Lancastria" arriban el dia 15, a
les z3, i sortin el dia 16, a les 4.
"Sierra de Córdoba" arribará el
dia 16, u sortirá el dia r7. "Arandora Star" arribará el dia 20, a les
in, i sortin el dia 21, a les s.
"Montcalm" arribará el dia 21, a
les 8, ¡ sortirà el mateix dia a les 18.
"Montrose" arribará el dia 22, a
les 8, i sortirà el mateix dia a mitja
nit. "Adriatic" arribará el dia 20,
a les 8, i !tornee el dia 27, a les a.
"Voltaire" arribará el dia 28, a les
i sortirà a les 19 del mateix dia.
"Atlantis" arribará el dia 28, a
les 7, i sortirá a les 19 del mateix

i sentirá el dia th, a les 3. "Ilomerie 'arribará el dia se, a les 8, i
Meliá 1 les t9 del mateix dia. "Volnaire" arribará el dia 30, a les 9, i
sqrtin a les te del mateix dia.
Mes d'abril: "Columbus" arribará
dir' 1, a les 6, sortirà el dia 2,
a les 15. "Monterose" arribará el
di. 24., a ..les 6,, sortirá el dia 3, a
", Done." arriban el dia S.
a . les t, j sortin el dia 6, a les 15.
"Duchess of Atholl" arriban el dia
8, a les 12, i sortirä el dia 9. a les 3.
"Voltaire" arribará el dia 27, a
lea i, i sortirá a les :9 del mateix
dia. "Lancastria" arribará el dia
a les 9, i sortirà el (ha 29, a les 4.
"Gen. Von Steuben" arribará el
slia 29, a les 15, ¡ surtirá e 'ha 29,
a les 20.

st e ,. de maig: "Milwakee" arribará el dia o, a les 7, i sortirá a
les 23 del mateix dia. "Arandora
Star" arribarà el dia II, a les 8, i
sortin el dia 12, a la t. "Voltaire"
arribará el dia SS, a les ti, i sortea
a. les 19 del maleta dia. "Strathnaver" arribará el dia 30, a les 1 4, i
sortin el dia 31, a les 2. "OrOrdC5"
arribará el dia 31, a les 8, i sortirá
a les 18 del mateix dia.
Mes de juny: "Stella Polaris"
arribara e) dia 1, a les 13, i sortin
a-1es 23 del mateix dia. "Arandora
Star" arribará el dia 5, a le s 8, i
sortirá el dia 6, a les 18. "Atlantis"
arribará el dia 21, a les 8. i surtirá
a les 19 del maleta dia. "Arandora
Star" arribará el dia 21, a les 8, i
sortirà el dia 23, a les 2. "Voitaire"
arribará el dia 22, a les ti, i sortiri
a les 19 del mateix dia. "MonteTose " arribará el dia 23, a les 9,

a

Caminas*
Primero
A.

Ilmarremn

amos

tturaálf, larda, a I* alisa

Illepositarm emiratos FORTUNY, 5, 4.1
Dk2„ 3 5 ASLINC 5. iNoapilal. SZ. 1 taimarse. U*

1 Erle Von Stbrobelm, en espanyel

TEATRE NOVETATS'
Tarda. a les

Exitäs formidable
Set

meravellei 1 sensacional
espaciarle

Tarda, a les I:

de

l:1)11.

19 : 10.—Lelpzlo, 382 metres.
"L'impresari0" Ópera cómica
de Mozart.
1955. -ea -111aolonal angla»,
1.300 m. "Tosca", ópera de
Puccini; primer acte.
•
19'55.--Suisea »maneta, .443
metres. Concert clàssic,

oautaulina patentats

8 ptes. el pa
rell 1 caben dins el moneder

Cautxú Calalú
Ronda de Sant Poro, 12
l'ami° de Oräola, 127

mosquetera al convent", de
Varney, selecció,
, un—Paria P. T. T., 431
metres. Concert regional: solos
1 quartet vocal.
-11111‘11-111ennes, 288 m. Concíart-cenferencia: Els romántica;
alemanys.

FABRICANTS
UCOMERCIANTS

*saí,n , .,..,

COMPREN' -

i,-1•111._•.. Radio Parle, 1.7 96
me». Concert simfbnic.

teta mena do gansees
d'ocasid I saldo

eroo. — Londres, 342 m. 1
West regional, 307 rn. Concert

11

tfórgtlestra.

UNE 3111:111

Villarroel, 41, principal

1--;
I

VERITABLES

PASTILLES

tOOMNIm

TEATRE

anab el nom VÄLDA
a la tapa i mai
d'altre forma.

GOYA

Aval, el film de gran

exit

EL SIGNO DE LA CRUZ
dialogar en camelia YO DE DIA Y TU

DE NOCHE, per aale de Nage. EL 710
DE 505161 0. REVISTA I 0111111X011

SONORA

Desnata a Completarla

BARCELONA - IRIS PARK

reKttet/11,-,
Companyla de comedia

Ladeen

Al BARCELONA: COMO TY NE CENA*,
en castella per Greta Garbo. EL l'Empavo OIL MAR, per Fay VVray. YO
DI DIA, TU DE NOCHE, per 11. de Nagy.

Avui, larda, de 1 a
un, a les 10:
Darrer ata de POMADA. Per Franalska
Demä, estrena de

TEATRE BARCELONA
IN Cuerara-Rivelles

per Gustas.

FELIPE DERBL AY

Mera-Espantaledmillareme

Anal, larda, 1/4 de 6. popular: EL
CRESO DE BURGOS, rreixent exit de
riure. Nil 1/4 d'11: "Arena de la co.
medla en tres actas, de Suárez de Deza,
LA CHICA De BUENOS AIRES. Dama,
tardo, rnatlnee popular: EL CRESO Di
BURGOS, 311: LA CHICA DE BUENOS
AIRES,

COMP.AN

Seuld continua de 3 tarda 1 1 N'atinada.
seleni, 1 pta. Avul, a les 4, cativl de
programa. El% SenyOra espectadors de
les Ires poden, pel matelx preu, teme
el programa d'estrena. CURIOSITATS
MUNDIALS. meres/anta reportatges Fox
Notielone. ARISTOCRATES DEL RIERE ANIMAL, documental. NOTTC111111
FOX somas, noticies d'Espanya; el mlnlmre deis Falsos Baixos senyor Defters
es obsequlat pel Govern espanyol. f
NOTICIAR I FOX 11014011, internacional' la commemoracht de la tonta(
alemanya; el euirass•It -Nelson" encalla a Porlsmotith: l'estruadra Vuillemin
arriba a Le 'toman; Aiemanya goallYa
liongrla rut fulini, I altres. PER LES
AAAAA DEL TIROL, un vlatge a traves

d'aquest bell pais

SALONS
4

Tarda, de 4 a a, amo) confarloa:
TM, a les 10: EL REY De LOS 120a
TELES, alegre comedia musical per
Jales BerrY, el galant »Ve pref e rIt de l'element fement de Parlo,
II delleitua ingenua Simone Simon,
1 Dranem, el tanate actor de caraeter. EL ORDENANZA, adaptacm
de la novella de Guy de Mundo-

OFICIAL DE

CIRC EQUESTRE -

Avui no hl ha fundó. Demá, Garrar
dUous, larda, a les 430; gran matinée.
Elt, a ies l5 betuna 5 dIasetena sorna'
del Mensa rival arttsta

cada die des de cada pon. — Semi Algeciras-Unge.%
Almario-Melilla. Servil regular

COMTAL

paz", Walter ituston. "Ylale .de ida" ,
en espanyol, gay Francls. "Yo y la emperatriz", Lilian Itarvey

Si yo tuviera un millón

1 Wynnle Gibson. Diluimos% matinal, 1030. Dilluna, emMventtraent:
Brigitte Helm en 13,140 EN ACCION. Annabella I Jean Mural en
EL PADRINO !DUAL

Diversos
I 11113.1111alafflerianaZI
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ROYAL

Cada tila, tala del: 10 CAREY BOYA,
DE
qua actuad ea els 715 I
De te a lt

en o:e—e le

rea, aquesta hipersecreci6 del cap,
que es manitesta amb l'aparició de la
caspa. La seborrea 4s el començament de la
calvicie. Combatre aquella es evitar aquesta.
No es concia altre especific contra la se.
berrea que el cofre. 1 no es coneiz mes que
un medicament que permeti utilittar aquestes
propietats del sofre: el SULFOP1LOL, ara
de nou otert al públic.
El StILFOPIL01, no es, donca, un producte empfric, casolä, o de perfumeria, preparat cense reponsabilitat científica. Pel contrari,
talä tel per facultatius catalans 1 basat en fórmules del gran dermatäleg Dr. Sabouraud.
Es liüttic remei que li aconsellera el seu metge, st el consulta. Amb el SULFOPILOL evitara la calguda del cabell en qualsevol moment en que es trobi el seu procés de calvicie.
Amb el SULEOPILOL tindrä, denles, sempre
, Epertectament el cabell net 1 sec, evitan? que
Iii caspa li malmeti la cabellera 1 li tac' lleig i
brui (lamino el roll de le ;eva roba exterior.
G

rso: nite 11130

CIA,.

Taileu
•

Remei cientific
contra la calvicie

per charles LaUglíton, Osry Ganar

.....eireassraoreaderimmslaseemeimi,

ibariuCerau4iA9

mama

is uLFipi toL

Continua 345 tarda: "Un hombre de

SIL F.

CheuesaMadie

— luna alunara

I setmaut Saretlana-Cartuw
Cadiz-Larreht.
trna ute Pon•
fur le g aete de la Cnm p an yl*

IMIZIOMIW.Mn1.114

dra. "La muerte negra • '. "Es esto amor",
Mary Betas 1 Leo Carrito
•01/11•ENTAL
Continua 3'45 larda: "Plcaros amigos"
Ton3 Broma, "Viole de Ida" en copsnyol. Eay Francis. "Yo y la' emperoera", LIllan Ilaney
la 1 PEDRO
Continua 315 tarda: "Ansuteratas de/

Tarda, 4'30: nit, 9'45: Revista.
EL TINIENT1 0111 LOS 3«110111. EL
DOCTOR I, dIbtillos de Walt Disney. El nim • nvis .orlelnal de Pany

KASFIKIS

saremare a 0110 otee. lun.

QuiNZENAL MILDITEREANIA-CANTAIIRICA
sinn piral& a tot§ els porta de la Perdona'. &caldee de Etarceions eta aimeasi
• VILO
LISIA BKIIIIAN ENTRE BARCELONA • ALACANT • ORAN • MELILLA
Al (1110EMA rt - CEUTA t VICE-VERSA
d'AULC1111
ell
0lr01.11
8
bores:
lee
5
drumenge
SortMes de Barcelona cada
d'Oran als dimeeres. (l'Oran cap a Aracant els dImarts 1 d'Afanad can
Barcelona ala din:lacres
Dues aortLe
la ala, atore Miste i Mente. — &meato

crimen", Ricardo Cortez. -Alias terremoto". "Danton", en esponyni

les 1900: RACCSON11, saltadora: a
tes 1307: /Zaleo final. Butatines a tres
pe§§etes; general, 1 pta. Es deSPain a
la taquilla 1 a Compladorla

RARA, fundada an 1517. Autemenduotere saielladiase. ed4Be 5. la Metet. I Pa'

"CIUDAD DE VALENCIA"

Pelo • «Marta: V1 0 atea. IlitIlats d'alnada I tornada a peros rulo%

Continua 365 tarda: 9081", Anny On-

PARIS

libac

lraclillatIVII). Pela Talanes
5 .1.E3AZP1.
LIMA NACIDA REGULAR ENTRE BARCELJNA I VALENCIA
Sortitleä ae Barcelona els dilluns I dltout, a les 20 bores

tarda). "La muerte negra". "Es eme
amor", Muy aman 1 Leo Carrillo
ARAN TEATRI

.1.aeoele

"PLUS ULTRA"

Noticiad

Chantal, Jean Wurms I rernandel.
Nota: "El rey de los hoteles" tis
projecta a les 4011, A les 617 I a
les 1003. "El ordenanza", a lee
5'01, a les 715 I a les 1114
El proper (Ohms . Me es, estreni
de A TODA VELOCIDAD, pel slm- .
piiie William ilainee, I EL 70DONAN AUN. 13
1.
w•-••n---••••••n••n•n••n•••n•••••••

I

,

111111114
4 larda I 930 nit: -El expreso rantas•
ma". Willlam C011ier, Jr. (dnicament

'mal, Interpretada per re mete

amb la seta incomparable Maneto attatules., amb eis seta Ulliputencs, les
semi vedettes, me. CASPIO, es reine
a/ nutn! %ASFIXIO no s'assembla a sin.
Tots s'assemblen a KAI311118. Teatro?. chut" Meditar— Tot, tot oled
1 111011 mea ha de presentar l 'empresa
de rOlympia sota la formula moderno
d'espeaseem acaeleratt, fumable «pede`
Cada número a la seso hora. •IAMI
l'heme': A les 10: Slmfonla: a tes 1003:
TNX alAZOLAS, torea dental; a 103
10'11 MILI. SALINO, « rodio" amena:
a les t1344: Lee mimos, trapezis es .
cala; a les 10'35: TIII *METO. per.
aisles; a les 10'45: waseematt.es,
el mlllor eavallisla Set mdn: a les 1055:
11100-ALEX, celebres 1 molt apiandits
clones !m'Anilles musical s parOdlatea:
a les 1125: 111/01111.1rY, (neme rolan; ates 1154: Illmfarda; a les 11'35:

,

tarda 1 4'30 MI: "Duro de pelar"
(tInleament tarda). "Noche de San Juan"
« Chofer con faldas", Attnand Bernard
PAT1111 PALACE
Continua 4 tarda: "l'o linero a ml ni.
Pera", Bobby HOwes. "TimbuctOo". "Roma expresa", Esther Ralston
EXCELSIOR
4 larda I 930 trit: "Con Tarzan me
basta" (Unleament tarda ) . "Timbrel oo". "Reina expresa", Esther naiston.

PROGRAMA MONSTRE

OLYMPIA

30111 trAFHICA I CAN‘RIES — SortIrlea c011arenets de Barrelone el. dtle
Ittrual 811 BAO CADIZ CANAP ES, AMB ESCALA A TOr
LIN:1
ets 0"
da B
coin IrEL sono D'EfPArlYA. — SortIcle, r1
ESPANYA t CERA/Lo:OS DE LA 1,111L:
.1315 RANDA .4-01 L OP
ISSPANYOLA 'FERNANDO P00), sorna., al dla 15 de Cada, mes. arnb asad
Valencia. Matan% tfacultatIval. Cartagena (facultativa). C.1(311, Las elimu,
Santa Cruz de Tener i fe Rio de oro (tacuil/Urea). Monròvia o Freetown (tamo
ova). Sama Isabel de Fernando Poo, Bata (facultativa). g ago I Elfo 3erk

larda

4 tarda I 10.011; 'lintel de estudiantes",
' , Baroud". hez miran;

Mamila de Clelsela, P. Telf„11185.2

DARRERA 5ETMANA DE LA TEMPORADA

CINAES

1 10 nit: "Millo en el Calro",
Renate Müller, Cómica, Morros
1 Notician
CAPITI:11.
tarda I 915 nli: "Dos buenos camaradas", Pata Horbiger. "El mancebo de
botica", Florelle

•

A TRASMEDITERRAN

tatnim. Pamela de II Castellana. 14. — batICALONA: VIS Lomee. 1
LINIA NACIDA DE ORAN LUXE BARCELONA CADIZ-CANARIAS
anide§ emp arrar- eis dissabies. 5 les 11. Efectuaran el Israel, tes moro ad
"CIUDAD DE SEVILLA" 1 « VILLA DE MADUREID;Aumica
LINIA RAP.DA DA GRAN LUXII BARCELONA
surtirles rada dla urbano es diumenges), el Barcelona I Palma. 3 in
Dores. per Its m010•08121
"CIUDAD Di EARCELONA" 1 "CIUDAD al AALAA"
REGULARE
ENTRE
TARRAGONA, VALENCIA. ALACANT I
iERVEIS
MALLORCA EARCILONA-MAO 1 EARCELO1U-EIVISIA
LIMA 4.0.1. t141 . 141, Aldr. EScAl ES A FOTO ELS PORTS DE LA MEDITEliattli

.TIVOLI

e•n••••n•••

TEATRE COMIC

PIS?

_..mmeeegu

Froelicb

PUBL1 CINEMA

LA PRISIONERA

PEr vos recordeu CASA CAN-

y• •

A. l'IRIS PARE: DI PARRANDA, per R.
Denny. ILUSION, per llay Francia. TOPAZ«, de Marcel

Un hombre de corazón

Avul, dimeeree, tarda, a un quart
de sls; nit, a un quart lanz a :

A

_

1/ALOA

las qu'ea venen solament
en CAIXES

Charles Laughlon

n11, a les 10. eillt

per John I Llonel Barrymore Clara
Gable. Pieles Rayes, Mima Loy.
Robert Montgomery. Produccid Metro Goldwyn Mayar, Dlreeclo: C i s¿ a n e e Brown. Es despalzen locaMala arrib tres dies d'anticipacid

La posada
•del Caballito Blanco

'

me egrese Ca:
Mula IS Cua Set
efer% 91r4 ip *41411
"nene.

ANTISEPTICAS

Per-6. sobre tot, nouseu sine, les

VUELO NOCTURNO

150. Podrida or
questra. Modernität§ eseenlque§
camas anoten. P rO i retert 1 Me
cantee moderna; 400 sestil! (le
Venia 1 Floten, de Benin; Deco
rata 1 flgurIns del professor Stern
Demä, tarda I nIt. I cada dia:
son» en «mena,

KASFIKIS

2010. —Zetreetturg, 349 mess .. Concert del Circol Musical

PASTILLES VALDA

ESPLA1

en espanyol, per Frotarle Marca,
Elisa Landi, Claudette Corten

Trlomf de Mecha Delgado, Lola Cabello
I tota la Companyla. ta CtsmIc girls,
44.

cert Martucci.
MIL oee Lié, 483 ' m. "Els

en poca elles 1 a poc cost empleaos les

El signo de la Cruz

¡CON EL PELO SUELTO!

•

DESCUIDEU MAI UN REFREDAT
PODEU CUIDARLO

1141118110/1, Ultra Montaner taima.
REVISTA. EL PRINCIPE DEL SOL.
LAR, per charles ChIsse (solament
a la tarda). NADAND O EN PECO,
per Bocazaa El superespectacie
Paramount

Darrera setmana. Aval, tarda, a les 5•
colossal rnatInfe. Nlt, a un quart d'II:
el clamOrds tul(

Corta Catalanes, 415

EATES

Robert • Montgomery
isemid contInuat

CINEMA

Nomas valen

20`00.—laruasel4es francesa,
483 m. Comen simfònic,
atroo.— Koonlgswurstsrhau»A, Mar m. La vuitena Simtotti&ds:Sieetroven. .
i015.—Roma, 420 m. Con-

da una ()taita oberta a totes les tffaiaittes
II' ti GOLA, OELS BRIði OELS Pl11.11014

11•1•nn••n••••

21191101 2247J-24110

hipar, ~Me Pelle,
E. Cuevas, te alela vlanaste, 201
Trompa de Areleisaa, ~hm% Raff.
$ 0 ballarlea, $0; Coral 130 pea-

senyoretes els

XANCLES

tres. -Turandor, ópera de Pu-

per

iff10111111110114

roan actual u lot Europa Pritict
pats amiste,: Enittla Aliaga, bous

Allega, TM.

TEATEF. 1'01.1011AM A

quetra simfònica.
18*20. — tudapest, 549 me-

CORAZONES VAL

_

La posada del
Caballito Blanco

'er a defensar-se de la

les

Bembla Centre. MI I MI- TI. 1E272
Aval: 1118U1X011 110110R11. QUITA,
TAL VEZ, per Fin D'Orsay. AVENTURA **ORCA*, per Mart Grory.

Avut, tarda, a les 4; nir, • les 10,
1 REVISTA PARAMOWN1', LOS INYERTOS - DE IUTTY, dtbulzos.
1DUCACIOR DEPORTIVA. dlocu•
mental. EL CANTAR Si LOA WIT IMES, per Marlene Dietrich.
Sdn ritos Paramount
n••n•n•••••••••••••••••••n•••••••••••••••••n

5; nit , a un duart

UN REFREDAT
MAL CUIDAT

1 CINE RAMBLAS

oun: uip.m

pluja / de la .humitat usen

uno.— Lelpzic, 382 m. •Or-

.-.

'7 19

l'obra re ptil de Plninde110, per ores

Cinemas

Demä, clOota, tarda: AMORES Y
AMORIOS: no, esperada reposicid:

selectes

elYV t I CIT
• lote e, guiamos deis
Arene
levarda 6• la

'ama

NEFRITIS cmonera..y. 'buleto

COMO TU ME DESEAS
Garbo

nieto» litem
dia. u les 5 1 a les 1015: EL
DIVINA IMPACIENTI, de Penen, 105
representlelons a testet ple •

Mes d'octubre: "Tuscania" arribará el dia 5, a les 8, ¡ sortirä el
dia 6, a les 5. "Samaria" arribará
el dia 5, a les 9, i sentirá el dia 7,
a les 2. "Doric" arriba el dia 8,
a les 13, u sortirà el dia 9, a les 16.
"Lancastria" arriban el dia 12, a
les 9, i sorna el dia 13, 2 les 3.
"Vandyke" arribará el dia 12, a les
11, j sortirá el 13, a les 19. "Montclare" arribará el dia 13, a les 8,
i sortin el mateix dia a mitja nit.
"Atlantis" arribará el dia 19, a les 9,
i sortirà el mateix dia a les 19.

Programes eUrOpetAl

lEla tmE'snett' I París
, „.. 4 00 081.117111/ ..,.,

.

, esesØrnset wer

/Irgue, de Kocaimitram

magnIfleada ort
retti w
iniitrirpr
y rertiira
t.chper Zata
A les 630: EL ANCA DE NOS, dtbulsos
es teergeo1or
A les 6.40.

****OTA 1111.,1* OVE PA TIMA o
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