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ría. que mai no es desentortolliga"Adelante", el diari comunista:
publica un article de Baptista Xuran de les serpentines estadistiques,
que no els deixen temps de pensar.
riguera que indirectament és una
Creu en el progrés social, perquè
rrsposta mis a l'enquesta de les
el món esta ple d'injusticia, i abre)
joi.entuts que fa LA PUBLICIOut d'acabar un dia o altre. Aquest
TAT a la secció de "Les Arts
sentiment is sa. S'emociona dai les Lletres" aquests dies. t'autor
sant d'alguns cromos o tòpics; les
de larticle, jove i entusiasta, sent
Animes
generoses hi són molt arrisla necessitat de reaccionar contra
cades. Sent un menyspreu inenarlantimarxisme de la majoria dels
rabie pels ''intelectualillos de saaltres responents a la nostra crida.
Ión", als quals oposa "la cara del
ho fa en un estil fogós i abrupte.
trabajador sudoroso" com en plena
que tris mereix totes les atencion.;
Revolució Francesa. Aquesta conper la seca mateixa franquesa destraposició ja es duia en temps de
cordada.
Baldomero Espartero. Rs curiós
Només Ii objectariem un error
com les Animes joves tenen una
de fet. Quan es refereix a l'enquesta
ras facilitas a inventar elle> que
similar de lany 193o oblida que hi
es de totes les èpoques i magnifihacia censura previa, i no sap que
car-slo per a ells rnateixos com si
ens bou imposat el silenci. Declara
fos peculiar i propi.
que el vuitanta per cent de resposPerò una Anima , d'aquest entutes rebudes eren comunistes; ell
siasme
i aquesta ingenuitat creiem
deu saber d'on s'ho ha tret, que
que no pot trobar cap anicient dins
nosaltres no. La resta de l'article
reixarreida casuística de l'obra de
no ofereix dificultats de cap mena.
Caries Marx. El comunisme hebraiDe primer antuvi qualsevol hi
co-alemany is un sistema darreremarcará l'absència d'argumentaglar el món que s'acudiria a qualrió i l'escreix de passió combasevol senyor Canons fabricant que
tiva. L'autor es troba encara dins
en un moment de tendresa envers
una visió del món melodramática,
la humanitat rumies com podria eni argumenta, a la manera d'un apósdegar les coses. "Organització, ortol, a base d'increpacions i d'afirganització i organització"—es diria.
macions cantelludes; evita curosáEl dia que tots estiguin enquadrats
ment la lógica i la claredat. Ambi tot el món sigui un sol negoci
Mies són suspectes als predicadors
les coses marxaran soles. I un cop
dogmàtics. Atribueix, naturalment,
pensat això ja creuria haver salvat
totes les tares i defectes als que
l'home damunt la terra. Però a
no pensen corn ell. Ens fa l'efecte
quin preu, no se n'adonaria.
d'un borne d'una fe senzilla, cando1 aquesta solució pot enternir
rosa i profunda que te per Eranpersones de poca imaginativa que
geli (que no ha Ilegit, com els
es pensen que la història proceden
carboners navarresos no Ilegeixen
per trucs, legislacions i ordenala Biblia) el "Capital", de Carles
ments. Però un jove, si no li ho
Marx, conegut per referincies.
vestiu d'una rnitologia, mai no poI això és precisament el que ens
dri entendre aquesta concepció tan
plau. Trobem mis viu un home alai
pobra i árida. Se sentirá mis coque obra impulsat pel seu bon cor
munista corn menys entengui el
que no pas un pedant del deter"Capital" i com mis se senti empès
minisme econòmic, tan illús i mis
per una passió benéfica i generosa.
baban perque du a coll-i-be un
I aquesta passió en contacte amb
farcell d'idees que no ha sotmes
la realitat pot donar algun fruit.
a la critica. B. Xuriguera no és
Mai no será el que expliquen els
co saberut: té emoció; veu el món
però será humä i polític.
coto un "ex-voto", però per aquesttextos;
Amb comunistes toril el jove opicami pot arribar un dia a la veritat.
nant de "Adelante" aviat estarían
Heus aci la seva superioritat daentesos. •
misas deis meatretites en la mate-
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René Lefèvre

el retraten a la
Allan Cobham
...mentre /Van
Cobham és a França
Perpinyà, 24.—LaRialor anglPs Sir Alían Cobhatn, que
arriba ahir a Tolosa, ha sortit
azini cap a Tango% Probablement Jara escala a València o
a Alacant.—FABRAEn llegir ahir al vespre el ',recedent telegrama a la premsa. molts barcelonins degueren quedar-se veient
visions.
—Allan Cobham? ¿No arriba aquest
Iatn6s aviador a la nostra ciutat el
dilluns passat al matí?
Anem a pams. Alguns diaris donaren, en efecte, dilluns al vespre i dimarts al matí, la noca d'haver aterras a l'aeròdrom del Prat l'heroi
la gesta París-Saigon, i de tantes altres. Pera el cert és que el senyor
Allan Cobham no es va moure diIluns de terres franceses—terres o es-

Per 187 vots contra 56 el Paria-•r
ment refusa (a proposicio
dental deis monàrquics demanant
que el senyor Calvo Sotelo pugui
exercitar Immediatament el
càrrec de diputat
LA PROPOSICIÓ INCIDENTAL
DELS MONARQUICS
Es dóna lectura a una proposició
incidental firmada pels monOr quics &manant que el senyor Calvo Sotelo
pugui exercitar immediatament el arree de diputas.
El senyor GOICOECHEA, de Ittnovación Española, la defensa. Diu
des d'un
q ue va a defensar lassumpte
punt de vista purament objectiu, puix
que del que es tracta is de saber si
existeix un dret. Hauria preferit que
aquesta proposició fos iniciativa de :a
majoria, 1 recorda que dl fou qui defensa a la Cambra que hi fossin admesos els quatre diputats electes socialistes rany 19t8. Creu que per sobre de tots els preceptes de la hei
ha la voluntat dels electors que han
elegit el senyor Calvo Sotelo. Mal
ho digné en 1918 el senyor Alba, referint-se als socialistes.
Aquest conflicte solament pot temr
una d'aquestes solucions: o l'amnistia, o l'indult, o la prerrogativa sobirana del Parlament.
L'ammstia—afe geix—ser ia el catni
ser,. El pres d'aquesta determinació,
més franc, i diu que s'evoca equivoperò, no is pas per a ¿tse, menyscadament l'amnistia dels socialistes a
preat. Es una ¡letra, si aquests valen,
l'any 19[8, puix que aquests no h a
a !alista. Sembla que les dretes s'han
ja que el primer-guernd'spaN,
i
divagacions
comencat a cansar de
que sortí a l'encOntre per a atorgar-lo
que
de prometences inconcretes, i
bou el Govern. tren que l'amnistia
creuen arribada l'hora de comen cor a
no és competencia o iniciativa del Gobi
que,
ti
fa
creare
Aisb
anar al gra.
vern, sitió que es refereix a les Pre
fiiis ara alta pogut dissimular der
-rogativesjudcionalseCmdel baile blau una política aparentbra, que Es la que ha d'assenyalar el
»ion governamental, ben aviat la simoment d'atorgar-la.
tuació canviarà, pert;u3 tea dretes volA mes, el partit radical ha portat
d'as imposar el dret de la srte forra.
en la propaganda de les eleccions la
La sessió (tasa ir d' un a eloqiiincia
bandera de l'amnistia, i mostra la foevident. La tolerancia hipacrita de Gil tografia d'un crrtell de Prensend&
Robles Dio manifestar una pegado mis,
del dit partit, en el qual ea lktres
i al mis curt de pina no ae ii esca
grosses es destaca : "El partit Radiqe aqueol ir el veritable arbitre de la
cal Es Lerroux, di l'amnistia".
; ima nó al Parlament.
Recorda tarnhe el cas del senyor
Respecte al fíats i a la »Pi de la
Letrina en 5919, en que bou elegit diperspec-.
R e pública, 04 evident que les
putst per Barcelona i en que esteva
tires rreader no Mies ver,* golee
.processat per la peblicacia,d'un artititors
del
ele
clara ele emitiste, perquè
' de que cuita a reconeiser que no
ameno reo luan acatar encaro el H' era'vnis que una nova traducci6 d'un
A', ni dernbIO que. n'u . preocfrPin."
aleve adiete del Poda t'ornare s Gue
Junqueiro.
-ra
Madrid. 1 — Cometen la sessió a
(Entren ele ministres de Marina,
dos mart. de cinc de la tarda, KM
.•
Trotan i Agricultura.)
la presidencia del saya Alba. Al
(Continuo a'k Molo s, eol.'
baile bias el ca p *I Governl els mi-

CataiIiáplantelarà un debat
nu)

I

politic

Ahir al migdia els periodista que
fan informada a in Generalitat conversaren breus ntoments amb el senyor Companys al despatx de la
Presidencia.
El senyor Ciimpanys 've dir als
informador, que no tenia noves d'interés per comusicar-los i que per
aquesta mateixa raó no els rebria
a la tarda.
—iUs heu ja installat definitivament a la Casa dels.Canonges?—ii
preguntà un periodista.
—Només a mitges—respongué—.
Conservo el meu domicili particular
i estaré als dos Ilota.
—ffluan sed la represa de les
sessions del Parlament Catete?
—El dimana vinent. Demà es reuneix la majoria. /1 durant aquests
dies espero que ho seguiran fent els
representants de les diverses minories, puix que les comissions respectives, especialment la que entén del
projecte de Ilei de Contractes de
Conreu, donaran compte de la tasca
acomplerta durant aquest període
suspensió.

—1 es plantejarä el debat politic?
—Em peno que si.
—a Encara que els regionalistes
deixin de contórer a les sessione?
—Naturalment. Alié Lliga Catalana amb la seva responsabi/itat, si
~té aquesta incomprensible actitud. El lloc on s'ha de contestar
les seves notes d'aquests dies 62 el
Parlament. Ja seis contestan,
doncs; encara que ells no assisteixin a la sessió.
—¡Podeu ampliar quelcom del
Comen d'ahir?
—No; ja era ben clara la nota
facilitada. Es va parlar—prosseguidel Traspàs de Serveis; el Govern
ae'n preocupa insistentment, i ahir
hi va dedicar gran atenció.
—La nota —observà un periodista— potser deixa entendre que hi
ha dificultats...
—Mis que dificultats —acabi el
President— és la contrarietat que
ens produeix el veure q ue va Pas
el temps i ni el, Traspassos-sant
ni la valoració avancen d'una manera decidida.

del Col legi • d'Advocats
e

Hi

ha

detingula 350 manifestants

Paris, 24. — Cambra dels diputats.
Les delegacions dels grups desguerra iban reunit sota la presi
dència del senyor Herriot, i han rebutjat la proposta del senyor lbarnegaray, encaminada al nomenament
d'una comissió parlamentaria d'enquesta sobre l'escàndol Stavisky.
Cada grup proposari les seves
suggestions i tots es posaran d'acord amb el Gavera sobre una fórmula transaccional.
El senyor Chautemps.no ha amista a la reunió, pera abans ha celebrat converses amb alguna d'intats
radicals, i després ha declarat als
periodistes que seguia essent fidel
al punt de vista que ha expressat
al Senat.
Segons el senyor Chante/1ms, rünica solució acceptable seria votar
una Dei creant un organisme especial al marge dels partits política,
.o. sigui, una especie de Jurat civic,
lee informacions del qual s'efectuarien sane escOndol ni publicitat.

•-••• •

Eis agraris acaten. la República, però es declaren
revisionistes
L'ex-comte de Romanonea es clima de baixa de
la rninoria agritria

•

nistre de Finances, Justicia u Guerra.
S'aprova l'acta de la sessió anterior.

L'afer Sfavisky

slinr"'"C"PanYs

Dimartlfobrirä el Parlament, Les decisions del consell

Gran-Via ambt,

,

sessió d'avui no ha fet altra cosa que ocupar-se de la qiiestieí Calvo
Sotelo. Les presses dels mondrquics
han dona', pesó, un resultat negatiu,
numèricament per la proposició, que
ha esMt refunda per 187 vots contra
36, i s'Itan retirat de la Cambia alguns agraris i el: popular: agraris.
Per altra banda, res com aquesta
sessid no ha posat de manifest la posició
falsa en què es troba el Govern i els
elements de dreta que Ii otorguen el
seu ajut. Cal confessar que els tinics
que a la Cambra trepitgen un :erren),
(cm són les entierre : s els monarquics. Aquests han perdut una batalla,
pera el Govern, vencedor, no ha adquirit d'aquest fet cap prestigi. Mis aviat
ha vingut a demostrar que la sera vida és tan poc robusta, que cl mis !lea
top de vent pot determina, un desenllac lamentable. Emprant 11110 imatge
adequada, és com un tuberculós el qual
les esperances fan Tiure, pesó que té
sempre una vida penjada d'un fil d'aranya. cal considerar que cls ad; ersuris dissimulats són els que mis solgen els movitnents del malalt.
Avui es pot dir que el senyor Gil
Robles ha perdonat la vida al Co-

zonwa• 1.7 irann nanorranis ad vote

,111le OSVW. treetidtaeld: nuna. ntsótatid en el ela
tgalitra aseo atea *neta
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146n6 : Ufane— sesee Alisas
Cobharn
psi. El senyor Cobham no va sortir
fins ahir de Perpinyà, i no es deturä
a Barcelona.•
No ho poseu en dubtel Ja sé que
se m'objectan que adhuc una munió
de fotògrafs van impressionar unes
plaques-'-dimarts al migdia, al peu de
la font de la placeta del Ritz—d'Allaa
Cobham junt amb René Lefèvre, el
celebre pilot de la travessia de l'Atlàntic, que es troba, aquests dies", entre
nosaltres. ja ho se...
El cas no deixa d'isser divertit . Me
l'ha contat el propi René Lefèvre.
Réné Lefèvre és la simplicitat feta
borne. Un aticotas que irradia simpatía a dolls. El llavi inferior, sobresortint a la manera del de Chevalier,
oposa una punta de malicia al seu sot
Hure constant.
El company d'Assolant i Loti,
aqueix home que sen va amb avió cap
a l'Africa o cap a l'Indo-Xina com
si anés a donar un tomb pels bulevards, 'tornava l'altre dia d'Alger, en
un trimotor, i es velé obligat a deturar-se aci a conseqüència d'una avaria a un deis motors. Est2 preparant
ara la installació de la 'IMia postal
airia Tananarive-Broken Hill (Rhodeala), que ha d'unir Madagascar al continent arria.
—Une es creu de Madagascar? —
em ' din—. Madagascar , és, de gran,
com Franca, Bélgica ' 1 Holanda plegades.
Madagascar és lluny...
La Granvia, la tenim mis prop.
—a Com va ésser, doncs—pregunto
a 12E14 Lefèvre—, que us di' fotografiar amb Allan Cobham?
—Epl Amb un Allan Cobham que
no era l'autèntic,
—Evidentment.
,•
René Letevre m'ho explica. Uns
etnia Ii van telefonar a l'hotel:
*Vingul corrents a can Ubre. H4
arribat Allaas Cobham. Els lotearais
estan entestats a fer una fotograba
de rones dos". Lefèvre va agafar un
taxi i es &II a can Llibre. Els fotógrafa era
- Allan Cobbens T.
—Van presentar-Me un senyor angla No vaig entendre ben be la Pre
Doma he sabut que es din-sentci6.
, Neweastle, que is aviador, que es
des com Cobham 1 que Es amie
(wat.

(Seprie Pag: 6, , eol. 4)
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Madrid, 24. — La reunió de la
minoria agraria ha acabat després
de dos quarts de tea de la matinada.
L'ha presidida • 'mayor Martínez de Velasco. 1 hi han assistit,
entre altres. el ministre de Comunicacions, sensor Cid; sis ex-ministres 'cayera Caldeilón 1 Rodriguea
de Viene I els senyors Royo Villanon 1 Fanjul.
Aquest darrer ha sortit abaas dabar la reunid, i ha dit que, naturalment, na feia acatament a la República, i estaven discutint dues proposicions, una amb la paraula "acatar" i una altea amb la de "aeceplar".
En acabar la reunió, el senyor
Martínez de Velaste) ha dit que en
la tramitació de l'assumpte s'havien
exposat diverses tendències, i entre
altres extrems, el programa que facilitaran en moment oportú, i que
s'havia acordat declarar el partit
substancialment agrari i rebutjar tot
intent de subversió violenta procedeixi d'un o altre sector de l'opinió.
S'ha acceptat el régim constituit.
com a expressió de la voluntat nacional, estant disposats a prestar
una lleial conaboració als Governs
de la República que coincideixin
amb els postulats esscncials del par.
fit, i adhue a governar si les necessitats nacionals ho exigeixen.
Sense perjudici d'aquesta declaració, el partit pretén, per camins
legals determinats en la pròpia Constitució, revisar aquells preceptes
constitucionals que atemptin la consciencia religiosa, i imposar principia
de conciliació que s'avinguin amb els
fonaments del nostre règim econòmic.

El partit aspira a aconseguir la
instauració d'una segona Cambra,
en la qual 14 forces socials tinguin
una representació orgänica, que és

indispensable per a l'estabilitat politica.
Després de la referencia que ha
donat el senyor Martinez de Velasco s'ha sabut QUt la mejor part del
temps ala consumit en un ,discurs
del amor Royo Villutova.
Aqueas discute ha estas ei
decidit favorable:nene recatees:se a
la República.
El senyor Royo Villanove ha cregut -que aquest /adiament havia
d'haver-se leí ja, perqué en aquests
moments és 'essential el servir la
República, que Es tant com servir
la Pätria, més tenint en compte
l'existincia de dues forces amenaçadores, con/ són el socialisme 1 el
feixisme.
MANIFESTACIONS DEL SENYOR MARTINEZ DE
VELASCO
Di periodista ha interrogat el
cap de la minoria agrària per tal
d'obtenir una ampliació de la referencia de la reunió d'ahir a la nit,
en la qual acordaren acceptar la
República.
.
El senyor Martinez de Velasco
ratifica que, en efecte, sense cap
mena de dubte, ells accepten lleialment el regim republicä.
—Només salven — ha dis el senyor Martínez de Velasco— les reserves del programa agrari. Ha declaras que ells no van, de totet maneres, contra la República, sinó
contra la política que s ha seguit
fins ara.
—1 Es pot, per tant, afirmar que
voleu consolidar la República? —
Ii Ita preguntat un periodista.
—Exacte, exacte — ha respost el
senyor Martínez de Velasco —; vokm consolidar la República Servintla. Per a alíab esteta convençuts
que cal canviar de direcció. El que
seguim ins ara és contiaproduent
(Continua a la pag. 5, col. 31
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De M undo, despees del un incident

amb Henriot, no t6 pires genes
de deixar-ae fotografiar
Lea deolslons del Bolle&
d'Advooats
El Consell del Collegi d'Advocats
1/a publicat avui les decisions que
foren adoptades en una sessió privada celebrada recentment.
L'esmentat Consell recorda als
advocats que han d'abstenir-se de
realitzar cap mena de gestions judicials relacionades amb assumptes
dels quals no hagin estat oficialment
encarregats.
Es confirma, de més a mis, que
l'esmentat Consell ha prohibit als
advocats investits de mandat
que informin en contra o a favor
de l'Eetat, als Departaments, etc.
A més s'estan estudiant actual-

la reforma constituc onai po mesa
La

140 17110

constitucional de Poll-

nia consitteix a conredir al cap de l'Estal ma l o,: P a d er s i resPons ohilitats més
directes, pesó tense tortir-se dels pelacipis detnocratics 'wats en la sobirania
popular.

Po/una, que desprh de la guerra
s'ollibers dc Pesto, de servitud a lest ro nar., té un enentic terrible a les
froHleres,

i

no

pot ni per Un moment

oflui.rar (pian es tracto deis destins del
país.

.4mb la .reformi queden intactes els
poder: legislatius;i també totes les 111bertats, ja que queden reconeguts els
drets de les oposicions.
La reforma, deguda el mariscal PUsitelsh, lía ales ben acollida pet po()le. Les oparrions voldrisu rota contulla elector/4, perb de tales m'ameres
accepten els principie fonantentafr de lo

—Entre Astononda o no, qu e Idee
—TM. de JE&

• Varshvia,i4: j¿eer desig del mariscal Pilstidsicf,,. e'eetiven els treballs
8.6641 el mojada 114e. fIl lefINII de la
Constituci6 pekinesa. El vinent discobó ill :r et eik ii eauld caperial per a sOnlatee g esusat dels trebAls fins . M]. egnhìtp7 I Comité
nomenat 4 %qu e« ohieCte el d i n latte
la traerla ele.Pilsudalti aprovara en la
ia noas Cons
les -nov.
dita
tfee.iónia i al mateix tempo aster'teare el Celan par procedir 5 la
Cedifieacia definitiva * husma Cenit itueld.

ment altres mesures, encaminades a
reprimir els abusos que puguin resultar del fet d'exercir al mateé:
temps la professió d'advocat i un
mandat públic.
Les mesures adoptades han provocat una certa emoció al Palau de
Justicia, on es comenten pes advocats amb visible satisfacció.
L'estafada de les lotos
Baiona, 24. — Segons els perits que
han examinat les joies dipositades al
Crédit municipal de Baiona, el tasador
del dit organisme, Cohen, les havia
considerat en un valor que esta molt
per sobre de la realitat.
Per exemple, un collar que Cohen
va taxar en 600. poo francs, no valia, en
realitat mis que 1.5co.
Tres joies més, sobre les quals el
Crèdit municipal va prestar un milió
de franca, no valen mes que 37.00o.
Cohen pretén que han estat canviades
les joies que ell sa tasar, i no erroneix les que li han estat presentades
arta. No obstant, ha estat detingut immediatament, acusat de robatori, estafa i complicitat en robatori i estafa.
Sanbla que en l'expedient judicial de
Cohen figuren ja tres oondeames per
estafa.
En ésser detingut ha manifestat que
ti la impressió crik aviat es reunirien
amb ell alguno personatges importants.
Detingut cap a Balona
El senyor Guebin, director de la
companyia "La Confiança", que ha
estat detingut, sortiti aquesta nit
cap a Baiona.
S'ha procedit a l'obertura de les
caixes de cabals de Stavisky, i tots
els documents de la sera pertinenta
han estat segellats i tramesos al
Jutjat.
A mitja tarda s'ha sabut que el
defensor d'un dels encartats en Fassumpte Stavisky ha volgut examinar
l'expedient del seu patrocinat abans
que es veiés la causa davant el Tribunal Correccional, que havia assenyalat la data del a6 per celebrar
la vista, perb amb la natural sorpusof ha vist que havien desaparegut diversos documenta de gran importancia per al StU patrocinat.
En vista d'això, l'esmentat defensor ha enviat una carta al Collegi
d'Advocats protestant contra el fet
i manifestant que per aquesta causa
Ii és impossible d'assumir la defensa que tenia confiada,
InOldents :: 5:
Paris, 24 — Aquesta tarda alguna
membres de l'Acció Francesa han
entrat al Palau de Justicia llançant
opuscles i fent diverses manifestadosis.
Amb aquest motiu s'ha produit un
violent incident que ha estat tallat
mitjancant la intervenció de la policia.
La xifra exacta de detencions
practicades en la manifestacions d'ahir a - la nit fou de dues-centes cinquanta. A la sortida d'una reunió comunista es produf també ahir a la
nit una topada amb la policia, de
la qual resultaren dos agents contusos.
Un cambrer de café que bou detingut el passat pilluns a conseqüen_
cia de les manifestacions que tingueren lloc al Boulevard Saint Germain,
ha estat condemnat a dos mesos de
presó i al pagament de cinquanta
francs de multa, per rotura d'objectes d'utilitat pública.
Paris, 24 — Allegant llur delicat
estas de salut, certs condemnats venien
obtenint que els fos concedida la llibertat prorisionol, la qual els permetia
en algunes ocasions escapar al compliment de la pena imposada lins a la seva
prescripció, i amb l'objecte d'evitar
aquesta anomalia, el Sr. Raynaldy ha
decidit que, d'ara endavant, els condemnats que obtinguin la llibertat provisional per motius de salut, siguin
empresonats en una presó-hospital especial.
La mesura ha estat immediatament
aplicada, i entre els condemnats afeetats per ella, figura Anquetil, director
de l'antic diari "Rutneur", que resala
complicat en l'assumpte de la Sra. Hanau.

Un Stavisky modest
UNA ESTAFADA DE
DOS-CENTS MILIONS
DE FRANCS
París, 24. — La detenció del
banquer Georges Alexandre ha
eatal (seguida de nombroses denúncies d'elemento que es consideren estafeta per la fallida
del "Bann de Funcionaria", que
presenta un passiu de 200 milions de franca i afecta nombrocea regletas de Frenes+.
A la ~ni
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"CARRITERISNIE SOCIAL
A BARCELONA"
per Jaume

meato

REVISTA DE
perill lerronxtnta
COI» aridiff (11
L'OP11110
era leS id municipal ni la mtal
prennitmle eme *drodonititi beta.
le* gen els rediman ungen —.4 velos
macana—in apresar:
' En efecte, acabas lardee del die,
ne'n llegi una, signada pels radicals
eenyors Girald, Santamaria 1 Salvat,
«gofa la qual .'emetria deute per
vake de &ere afilien, de pessetes
destinades a pagar determinats deutes, sobretot un de molt quantiós
de la Companyia de U. S. A. L'aspecte del saló dit del nou Consistori era aclaparador. Als banca ra(tiesta, la minarla en pes. Ab del
Partit Nacionalista Republicà d'Esquena, tres. Els esbandits i les minarles unipersonal., també tots.
Això volia dir que si els esbandits
s'ajuntaven amb els radicals, la proposició fantàstica seria enrayada
per majoria.
Amb penes i treballa s'obtingue
la presencia de dos regidora mis de
l'Esquerra; abrí i tot, però, no t'aturava l'empenta perillosa dels radicals i de Uurs aliats.
La proposició fou defensada amb
el coratge necessari pela seus tres
signants. Callen els dotze malean
per evitar que masses nombrases de
treballadors fossin acomiadades. El
senyor Girald, en el seu parlament,
no es va estar de res, i produi rastorament de persones que, malgrat
haver-lo testas i coneixer-lo a fons,
no ereien que es pogués ana r tau
lluny.
De sobte el triomfant ocasional
tingué un dubte. ¡Ja seria legal record? Consulti el cas amb el acere.
tan ¡ la resposta fou contundent.
L'aprovació era illegal i l'alcalde
hauria de suspendre record.
Davant d'aquesta perspectiva, els
radicals canviaren de jeia i perm.teten que la proposicid, amb els
dotze milions dintre, piases a la
Comissió de Finances amb el ben
entes que tornarla al Consistori
aquesta setmana.
No sabem si la Comissió de Finances lisura tingut l'encert de trabar una sepultura bona i adequada
per a la darrera manifestació del
veril] lerrouzista. Cal que ho fati
i que venci totes les mandres 1 totes
les omissions dels "cantarnanyanes".
Cal que hom no es refii deis regionalistes collfreds mis o menys intencionadament, i anar com un sol
home a la próxima sessió del divendres que ve.
L'Ajuntament que s'este acabant
panera a la posteritat mis aviat
com a olla que no Isze com a im
-moral,sie'vojutarimpclment. Malta que buriel' hagut de
Ser avinents Ilurs virtuts innegables
1 llurs encella al costat de Ilurs falles, sola han pregonas aquestes portan' per evident mala fe. En la
asumió de comiat, però, no ‚ha de
permetre la temptativa mis petita
de diabasont barro= com aguaita
que s'ba empescat el senyor Salvat,
degudament assistit per dos experta
municipalistes.
Per tal d'obtenir aquest resultat,
n'hi batid mota amb qué els regidora compareguin a la sessió próxima, cija a Finares no han pagas fer l'enterrament del qual hem
parlas.
El senyor Giralt, home compren¡ desapassionat, en veure els
ceceas deis contraria als dotze miliana degudament ocupats pels respectius titular., manifestarà un
gran plaer a Esser grat ala compras de tantee misiona, i amb pareales dosis-mata i abrandadea es
Uiurari a una &Minada simbólica.
1 la chatas hui un sospir molt fons
1 reinará descansada sisl que s'assabenti que uns administradora tan
platos de llar comes han vist expirar llar mandas amb aquella dallar própla de gent aun i amable
crin ho són, semi dubte, els regidora radical, que han remenat les
cireres municipal. durant apesto
tres anys duren, en aprofitar-se
de la composició peculiar del primer Ajuntament de la República."

S

CONtellta

El discurs
del Sr. Martínez Barrio
LA LIBERTAD
Organ dele 46 mte et disten concreta quina ha d'émer rectitud dala republicana oure vents ton
Souirapir:
' De un lado y de otro gesticulan
loe enemigos de la República con
amenazas de asalto al Estado, los
unos con gritos angélicos y los
otrot con roncos gritos de dinamitero. Entre esta algarabta, la voz
solemne del caudillo republicano, en
plena y madura juventud, llama,
mis que a la concordia, a la seriedad. La ola de "snobismo" notifico
ose estrella contra el muro severo
y firme de una doctrina democratice, europea y juvenil, que 1.3 juventudes que se contemplan las primeras cana quieren alzar ante la
insensatez. Con alborozo que nunca
es tanto saludan esas Juventudes
id ilustre político radical, line pare
llenar un vatio MI la vida poli**
de loo espadaha co ha cuido precito recurrir a la recitación gemebunda de anatemas ai • la medición de cddetas de republicaniemo,
aunos con tantos titulo* pe"
basarla
La gran virtud del discurso del
«bar Maitines Merla be «dado en
la residen:elación de Ille
parimentatim que no bu franqueado de bada el umbral de la
1/4111111m, duo ose es 'han cela-

do' de canto vacilan me uplinin,
y cuquería. 1.11 llamada a li preocupación internacional y a la incorporación de España a la política
europea ha satisfecho igualmente a
quienes echaban de menos en la politice española este matiz y a quietas. no se resignaban al cotilleo de
campanario de nuestra politice."
LUZ
Afirma Modo gas el disertes de
Martines 8err10-1m trabo de tonfingid molt gemólogo rd de asedien Ro1111thl—M0141
bona docirim republicana:

"Ha prestado el orador un servicio importante a los partidos republicanos, y no le regatearemos el
aplauso. Para todos ellos ha tenido
palabras de cordialidad y de es p eranza, porque si cuando dice que
"nadie se llame republicano honradamente si llamándoselo discute las
esencias del régimen republicano"
parece escucharse la resonancia del
discurso de D. Felipe Sánchez Romin, en cambio, cuando condena a
loa Gobiernos minoritoriog tenemos
la sensación de volver a leer la nota
dada por el Sr. Mama en el trámite
de la última cisis.
Y en fin, para satisfacció nuestra—digimoslo sin el menor asomo
de vanidad—reproduciremos un párrafo del discurso que alude a la
posición de los partidos republicanos ante las exigencias de la democracia pura. Dice así, pare advertencia—por nosotros en varias ocaalones anticipada—de las derechas
y de las izquierdas: Yo soy hombre
de honda emoción liberal; pero la
necesidad de loa damPol me Viene
enseñando que la vida de loa reglmenes politices hijos de la soberana
voluntad del pueblo no pude entregarse alegremente a una &moceada imperante, y digo (loe belio
que Ir pensando zi pueden gozar de
todos los derechos de la ley quienes no tienen como norte otro que
si do derrocar y abatir la ley miau.
Y nada mis. Conviene que las
fu
extremas ;noten esas pelabrea y mediten sobre ellas para que
no les sorprenda algar' día au traducción práctica."
EL LIBERAL
Die que el sestil del ataos ir pro•
perd que si el fekrimee triase/a la rerponsabiliiot sera del Ganen,:
"Esta es la situación—vino a decir—y estas las consecuencias que
de ella pueden derivarse. No decirnos luego que hemos sido desleales
y que hemos entregado la República. Mientras esté en nuestras manos, la defenderemos heroicamente:
pero si no. la quitáis, sin poderle
tener vosotros en las vuestras, contraas con ella la máxima responsabilidad y la deslealtad suprema. Poneos en condicione, de sucedernos.
Nosotros os daremos toda clase de
facilidades. Buscadnos y nos encontraréis.
Pero 4i dais preferencia a la destrucción, tendréia que aceptar la
responsabilidad de las consecuencias
que tenga para la República una
actitud tan extrema...
Los buenos republicanos deberán
meditar mucho sobre el discurso del
señor Martín« Barrio. Al decir los
"buenos republicanos", incluimos a
los socialistas que no reniegan del
régimen. Vamos derechamente, a
paso de gigante, a la disolución de
Cortes para salvar la República con
el Parlamento.
A los sesenta días de disolver
habrá que reunir. Si el repulsado de
las urnas, per efecto de la discordia republicana, no es mis saludable para la República que el de re
de noviembre, no podrá culparse a
nadie de lo que ocurra, porque los
únicos responsables en roas, como
en 5873, serán loe republicanos.
NO tenemos nada que objetar con
-traespoicóndelsraic .
Esten bien situados. Pero mientras
tengan la República en sus manos,
¿cómo podrían justificar la violación de la Constitución si se asignaran haberes al clero? ¡Cómo el
peligro que supondría para el
gimen olvidar a sus enemigos cuando éstos se mantienen en pie de
guerra contra la República? ¡Cómo
el hecho de que esté encuadrándose
y armándose el fascio, si se acreditara que lo hacia a ciencia y paciencia de las autoridades gubernativas?
Algo dijo también sobre esto último el señor Martínez Barrio, coincidiendo con lo que el domingo anterior había dicho el señor Sánchez
Romín. La idea de Aue no ha y li•
hartad contra la libertad va abriéndose camino y desplazando a esa
"juridicidad" suicida que eta de
Ries y manos al régimen y permite
todo género de licencias a sus enemigos. La voz del fervor republicano ha sonado con loe mismos
acentos que la voz del sentido jurídico.
'Todo dentro de la libertad y por
la libertad! INada fuera de ella!
Pero hacen falta algo mis que
palabras para acreditar estas. El
ministro de la Guerra ha segado en
flor una germinación fascista con
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Ya ee mis dificil que en ma Socio.
dad deportiva te encuadre el fiada!
Hay otras muchas, sin embugo,,
que cos' mayor diglintios reaPnadeo
clandestinamente al mismo fin.
La Poliefa tiene U& listas y las
ficha& De loa malo jefes y oficiales separados del Ejercito se dice
que cerca de un millar so, fascistas militantes fichados en la Dime.
dún de Seguridad. 4Cuintos de
ellos eran socios del Tiro Nacional?
sitiedad
n esM
el aspa
es: de
po
tiussetr
la discordia
- republicana; pero hay una responsabilidad que no se podría traspasar
y que estaría vinculada en el Gobierno: el crecimiento del fascio, si
a pesar de las constantes denuncias
de la Prensa el Gobierno no lo persiguiera.
Resumen de la situación: que la
República para salvarla no necesita
Sólo un Gobierno, sino también un
Parlamento.
Que el Parlamento actual es un
riesgo constadte para el Gobierno
republicano y para la República,
porque los grupos más numerosos
de la Cámara son de la extrema derecha y de la extrema izquierda.
Que urge ir a la disolución de
Cortes para cumplir el mandato
electoral que recibieron las derechas
y para no consentir que se viole la
Constitución uno y otro día, cediendo a la presión de los que apoyan al Gobierno con sus votos.
Que no se puede dejar para luego
la unión republicana que deberá dar
la batalla decisiva en las próximas
elecciones."

hae

EL DEBATE
Derfrrés d'afirmar que el millar encert del discurs it el de descobrir valerosament ruaitud perillosa, deis seMistes, emir. al ~yo? Medina
Barrio lo següent Pauta de Gocen,:
"Se trata de buscar solución a
los problemes de la vida nacional,
problema comunes a todos los españoles. ¿Cuales son éstos? Uno
como supuesto previo, que es mantener el orden público y llevar a
los ánimos la paz. En punto a lo
primero, aunque se ha hecho lo más
apremiante, reprimir la revolución,
no puede preciarse el Gobierno de
haber desvanecido todo peligro. Hay
anarqnia en el campo —en algunos
lugares tanta como en los peores
tiempos—, y en las ciudades la tirante de los Sindicatos —recuérdese
a Bilbao hace tres días— se deja
sentir en ocasiones más que la protección de la autoridad. Para apaciguar los ánimos se hace preciso reparar injusticias de los Gobiernos
anteriores y conseguir que cese por
entero toda persecución religiosa o
política. Se han dado pasos por este
camino; hay que llegar al fin.
Cubiertos tales objetivos —autoridad y justicia—, presupuesto de
toda obra de Gobierno, hay que
acometer con decisión una politice
que restaure la prosperidad económica del país. Comiéncese por revalorizar la principal riqueza nacional, la rústica, depreciada por la
amenaza de despojo que pesa sobre
gran parte de ella; la reforma de
la Reforma Agraria no puede diferirse un punto. Ella contribuirá a
resolver, en no pequeña parte, otro
magno problema, con el que, también en términos de urgencia, debe

enfrentar-se el Gobierno: nos referimos al paro obrero. Acerca de él
hay presentada una proposición de
ley y un proyecto del Gobierno;
ambos deben ser objeto de deliberación, pero la aprobación de la
ley definitiva no puede demorarse.
Y ya se entiende que si en estos
proyectos hay dos suertes de medidas, unas de eficacia inmediata y
que no comprometen grandemente

al Estado —obras públicas, voluntariado de trabajo— y otras que no
han de servir de remedio por el
momento y más comprometidas,
aplazándose éstas, deben rápidamente ser aplicadas las primeras.
Hemos citado, en relación con los
remedios del paro, las obras públicas. Pues éste es otro de los problemas nacionales que debe acometer el Gobierno prontamente. No
sólo, como se ha dicho, porque constituyen el medio más indicado en
España para absorber la población
parada, sind por lo que contribuyen
a enriquecer la economía nacional.
Junto a este empeño, otro al que,
como ninguno, obliga el voto de
noviembre pasado, voto de labradores arruinados por una política an-

tiagraria: e1 revalorizar los productos agricolas. Y, en fin, como problemaa menos agobiantes, pero que
no se pueden descuidar: la ordenación ferroviaria, la situación del
Magisterio, la ley de Instrucción
pública...
¡A que seguir? No pretendemos
baten un indice de las muchas pesadumbres que agobian al pata y
cuya resolución fía a SUS Gobiernos.
Pretendemos tan sólo, de una matera g e neral, atraer la atención de
los gobernantes y los políticos de
hoy hacia este terreno de vivas realidades, en el que queremos que se
muevan. Porque una cola hay mis
grave que el tener tantas cuestiones

de hatees nacional abandonadas, y
es, creer al lado de estos problemas
substantbeco otros »evos proble•
mas, ficticios y artificio." los que
se ha dado en llamar "políticos".
que entorpecen más todavia la resolución de aquéllos."
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JOVENTUT OATALANIETA
NEPUBLIOAEJIges;4-`
'1's honor deis stonytni

MARTI ESTEVE

E. Duran-Rabie : •
Ferran Boter
Tomàs Fumarola
i Ot Hurtado
i de "ola els Consellers
electes d'Acció Catalana
Republicana en ele Ajuntaments de Catalunya
Ola 31 de poner de 1134,
a lee deu del vespre
HOTEL ONUENT
Els tiquets, al preu de
pessetes, poden ésser
adquirits a la Secretaria
d'A. C. lt. (Corts Catalanes, 589).

Llançada la idea per la Joventut
d'Acció Catalana Republicana d'organitzar un sopar a honor del conseller de Finances de la Generalitat.
senyor Martí Esteve, i dels regidors
electes d'Acció Catalana, s'han rebut nombroses inscripciorts d'entitats i aliliat,, la qual cosa permet
de preveure que Pacte esmentat
constituirá una nava manifestad()
de la solidaritat espiritual dels homes que integren el Partit d'Acció
Catalana.
Tenint en compte que el press.
dent, senyor Nicolau d'Olwer, hacia
expressat el seu desig d'assistir al
sopar de referencia i és segur que
derná, divendres, no haurá tornat de,
Madrid, on ha hagut d'anar per tal
d'assistir a la reunió de la ComissiO
de Traspasaos, els organitzadors han
acordes ajornar lacte per pocs dies.
Alai, aquest se celebrará el dimeeres vinent, dia 31, a les nou del
vespre, a l'Hotel Orient . A la secretaria de l'Entitat Central del
Partit, Corts Catalanes, 589, principal, i a les entitats adherides hom
pot adquirir els tiquets.

Ateneu Nacionalista Barcelona vena
Avui, dijous, a les deis del
vespre, aqueas Ateneu celebrara
Junta general ordinäria. Ea prega ala socia que bi assisteixin,
pule que han de tractar-se usumptes de molt d'Interès.

«
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El perlode de la nostra Ilteratnre,
que Nicolau d'Olwer »amena clissic,

es caracteritza per la-influencia que
els tres grana escriptors del tres-cents
italii exerceixen sobre els autora catalana. "Petrarca", din Nicolau, "fou conegut, mis que res, per les seves obres
!latines: la primera idea que en tingueren, dones, fou la d'un autor moralista
erudit no la d'un líric. La seca influencia en aqueas darrer aspecte comerlo, alguna anys mes tird, amb Lloreste Mallol i Jordi de Sant Jordi. ME,
petita fnu la del Dant. be que en testimoni d'ella romanin unes obre, tan
assenyalades cm Curial e Gimlfa (devers 1450 i la Glòria d'Amor d'Huc
Bernal de Rocaberti (devers 14). En
darrer terme segueix el Boccacci, del
qual abunden, pera, les traduccions."
(Resum de Literatura Catalana, p. 83:

"CoHecció Popular Barcino").
Arturo Fsrinelli, l'eminent historiador de la literatura italiana, ha precisas, en diversos treballa, fins a quin
punt s'ha desenrotllat aquest contacte
de les nostres lletres anda les Iletres
italianes, les primeres que despertaven
sota l'aura fresca del Renaixement.
Resseguint els seus treballs hom topa
soviut amb els noms de les principals
obres de la literatura catalana ¡ compren fina a quin punt ens fou beneficiós el sentit imperialista mediterrani que els nostres reis imprimien a la
seta notifica.

***
En el Curiril e Giielfa, així com en
el Somni de Bernat Metge, hom traba,
potser per justificar la cultura de l'autor. una seerie d'influ ències estrangeres. R. Aramon i Serra, en el pròleg
de la seva edició, apareguda dins la
ColleeCió Els Nostres Clàssics, les esquematitra com segueix: "Les in fl uencies. certament , no són escames ni dificils de trabar. En primer !loe, les italianes. Ultra no ignorar les obres litetarjes, l'autor del Curial e Giiella demostra una coneixença general de les
localitats i les coses d'Italia, on situa prncipalment el teatre de l'acció i
d'on cita molta toponornästica; "el Cerían ha pogut dir Nicolau d'Olwer,
"is la s'ntesi de ritalianisme a Caretanya". Dant hi es recordat tothora amb

venerad(' i les seres citacions són beis
abundoms: elles fan del Curial e Gielfa
l'obra mi, &filfa de la riostra literatura. Boccactio. que amb %edito i
Fiammetta havia de donar ~Id a tantes p are ll es d'enamorada disfortsts i que
en una novilla del Deeemerd — Guiscard i Guismonda — n'entejan una si-

Els llibres nous
—-

JOVENTUT D'ACCIO CATALANA REPUBLICANA

"Los antiguos gremios
de Castellón"

Xifri, 13, baixon

per V. GIMENO 1 MITJA VILA
(Saciad Casteltonenca de Cultura)

Aquesta entitat celebrará avui, a
les deu del vespres junta general
ordinaria d'acord amb el seguent
ordre del dia:
1. Aprovació de l'acte de la sea
RUS

anterior.

2.

Renovació dels Carrera de
Junta; i
general,.
Assumptes
3.
La Junta directiva prega que si
algun aoci no ha rebut la corresponent convocatòria es doni per convocat amb apuesta nota.
ACCIO CATALANA REPUBLICANA DE GRACIA
L'antic Centre Catalanista Republica de Gracia celebra dimarts junta general ordinäria per a la designació de la nova Directiva, la qual
va quedar formada de la manera
que segueix:

President, August Matons; vicepresident, Tomás Sans; vocals: Josep Burés, Josep Aliberch, Lluís
Molinari, Martí Bosch, Pere Eroles,
Joan Sumalla i Josep Monsó.
Després es discutf la conveniencia de canviar el nom de l'entitat
¡ per aclamació s'acorde canviar
l'antic nom pel d'"Acció Catalana
Republicana de Gracia".

JOVENTUT
D'ACCIO CATALANA
Avui, com de costum, tindrà lloc
la tertúlia que cada dijous se celebra i que cada dia és mes concorreguda.

Rectificació del
Cens Electoral
A les oficiase Esquema en.
titat central (Carta Cateanee. S19) 1 a les de toma les
aoves adherldes queda oberta la
berrines d'amielles prepones
que te:sine-1n &es no figuren
al vinosas Cena Elector'',
tambd toqueiles que Id sm11.
ten amb el m'en • «monta
equivocase, amb l'ataluce de
tedr cera de la »va intime
o rectifIcació fina al proper
die es corrent

Els antics Gremis tenen una importancia cabdal en la vida valenciana durant els segles XV i XVI.
Neixen aquests a l'ombra de les
sávies Ileis dei rei En Jaume i eón
ampliats els seus privilegia per
aquells gloriosos monarques descendents dels ansias comtes de
Barcelona Tenles les seves • Ordenances o Constitucions i els seus
fina eren principalment econòmic,
religiós i político-social. Organitzaven els operaris que el formaven;
establien les jerarquies dels agremiats, composta d'aprenents, oficials i mestres; adquirien els materials, concedien auxilía, determinaven la manera d'executar els treballa i quasi tots ells tenien una
casa gremial.
La influencia que a Valencia tenien els Gremis és gran, ja que portaven representació en el Comen
de la Ciutat. Es famosa en el País
Valencia' l'expedicid a Alger—creuada plena de fe i entusiasme--realitper rescada pels Gremis en
cabalar la custòdia que els pirates
moros havien robat de l'església de
Torreblanca (Castelló), i en la
guerra de les Germanies, durant el
segle XVI, prengueren part principalment els Gremis, ja que a ente
pertanyien els caporals de la revolta. La pèrdua de les llibertats
valencianes a Almansa es un cop
de mort per als Gremis, i les Corta
de Cádiz, declarant la llibertat de
treball, escombren per complet

1397,

aquestes institucions.
Castelló també tingué els seus
Gremis; el so de novembre de 5627,
Felip IV atorga un privilegi als
oficia mecànics d'aquesta vila, i en
el Llibre Verd hi ha el privilegi de
Carlea II de 14 de setembre de 5676,
facultant la vila de Castelló per
crear oficia. Degudament organitzata, existien amb les seves Ordenances el, seguents gremis: Sutres, Cordera, Espardenyers i espartera, Salmuera, Obrero de vila,
Blanquees i Assahonadors, Guauter. i Adobadora, Teixidors, Fu,teca i Llauradors. Alguna d'aquease
granja estaven compostos per diversas branques del maten ofici.
per uemple: el de Fusten compretlia eis Aladrer o mestres d'aixa,
els Tonellers i els Capsers. I un
gremi imic i original esteva constituit per tota ele oficials soltera de

per Lluís Santamaria
nació paraliela a la de Curial i Gin).
fa al començament de l'obra, és tambe una font important del Curial. El
Novellino proporciona a l'autor la base
de l'acció principal, almenys per al segon i tercer 'libres. No és possible
d'oblidar, altrament, els herois del cide bretó i altres personatges vivents
en la literatura francesa; ni eh autora clässics ¡ les allusions mitològiques; ni l'episodi del cor menjat. evocador de la vida llegendària del trobador Guilletn de Cabestany, i la caneó de Rigatrt de Berbezilh, que indiquen uns contactes amb la literatura
proveneal; ni les com.:mies releencies a Crujido delle Colonne... A. Par
assenyala, també, una influencia castellana, mes política que literaria; sembla, però, que no Es tan iss— rtant tour
vol suposar." (pp. to-t

***
Veient dones, una influencia decidida, preponderant de la literatura italiana. Alfona Par, penó es pronuncia
contra ella (en el seu estudi Curio/ e
Güelfa. Notes lingiiistiaues i d'estil,
"Biblioteca Balines", en indicar que la
influencia literaria deis autors italiana
"es molt menor que la de la literatura cavalleresca francesa; enc que,
d'una part, Dant hi sigui explícitament
citat cinc vegades i Boccacci aHudit una

volta, i, d'altra banda, les gestes dels
cavallers francesos siguin constantment
¡mitades sense especificar-ne les fasta.
Podriem dir que l'autor s'és assimilat
a pler la literatura medieval francesa
en conjunt ; en canvi, són alguna autora
italiana, dels guata ha consciencia distinta. el, qui l'inspiren a gratcient, en
els passatges renaixentistes." (n 66).
¡e5 possible, pero, que les influencies assenyalades per Rubió i Lluch,
Farinelli i Nicolau d'Olwer, les guata
havien fet concebre a Bernardo Sannsenti la teoria que el Curial e Güelfa
era d'autor Italia. quedin superades per
les vagues influències franceses que remarca A. Par? Aramon i Serra, en
examinar — dins el pròleg de l'esmenlada edició crEls Nutres Canjes —
aquesta opinió de Par, diu que cal considerar-la amb reserves, ateses les citacions constants dels autora italiana i
el discret relleu deis francesas. En les
notes que clown el darrer volum. pera, en puntualitzar alguna plagia i influincies no notades fins ara, ve ,Aramon a demostrar la preponderancia de
l'italianisme en el Curial.
En un proper article ho examinarem
amb detenció.
la vila i que portava per tito! "Gremi del. ofíciala momias del gloriós

Sant Cristòfor.
se.
Un estudi complet i ampli Es el
'libre de Jimeno Mitjavila; en el i
ha abocas el seu saber i la seva
mestria. Tots els Gremis són estudiats acuradament, fent primer una
exposició detallada del seu origen
amb un estudi económic ¡ una ressenya histórica; al final Porta un
grapat de documents, privilegia i
ordenances de cada un. La presentació del llibre, toril ¡a ens té acostumats la Castellonenca.
E. SOLER-GODES

Una enquesta

Qué pensen els ¡oyes?
(Vegeu els números anteriors de

LA PUBLICITAT.)
Da.. Sa. OSWALD CARDONA 1
ROIG, DE BAIIMMONA (19 sirva). —
Sóc catalanista. No caldria que tes
aguaita afirmació: potser que si fos
al contrari no gosaria a acudir a
aquesta enquesta. L'afirmació, però,
la faig ben conscientment perquè
crec complir amb totes les coses
que calen per a mantenir-la amb
dignitat. Treballa tant com puc per
crear-este alguna cosa personal 1
oferir-la a Catalunya. He dit "personal" perquè crec que el personalisme. el distingir-se entre l'altra
gent (sense caure en estridències
ridícules), ha d'ésser una ambici6
de la joventut actual. Procuro ocupar-me de les questions catalanes
abans que de toses les altres. Ara,
a Catalunya, les coses ja tenen prou
Importancia perque mereixin la nostra primera atenció. O, si no en singuessin, els n'hauriem de donar.
baldament fos perque són les nostres coses, La captad() dels companys joves, que esgarriats en la
indefinició o el "tant se min dóna"
encara no eón catalanistes, és la
nostra feina. La catalanització de
Catalunya és una obligació nostra,
per a esbandir-li la llengua i ele
costurns forastera hem d'ésser tan
tenaços com calgui.
Com que considero que fina ad
aquest catalanisme, que ti« ariete
de sempre, no és una politice, sinó
el sentiment i el deure, políticament aóc repnblid i esquerrista. Jo
voldria el sisón regit per la mis
gran democracia, i Catalunya- nació,
mestressa ¡ senyora d'ella mateixa,
el set: miran. l'era opino que no
estem en uns moments propicia per
posar en eli mapes una "nació"

nova. Tamo« aleó será Mil tan
fácil COM alguna creurien. Hem de
seguir dins d'Espanya e/ postre redreçament sense deixer-nos tornar
a tórcer, ajudant i lega-nos ajudar
per les terres germano de Valencia, Bascbnia 1 Galicia, contra l'uni•
tariame del centre, i fent ¿ciprés,
entre tots, fins amb el centre ji hi
vol ubre, la federaci6 de nacionalismo iberiques. Per aquesta raó
estic content—en general—de l'artuació delt política espanyols repu.
blicans d'esquerra: ella han fet que
retrobéssim el començament de la
matra llibertat.
Tambe sóc laic. Conservo uns
principia que em semblen compatibles amb les religiosa curopees i
indispensables a les persones.
En l'ordre social cal, segarla la
mesa manera de veure, una actuació enèrgica, però disciplinada dels
sindicats obrera, sesee gens de demagògia, i dintre de la legalitat
que els ha de deixar viure i preso
gir. I tots, a casa nostra, menina
per catalana i pensant com en qualsevol arte de la vida, en Catalunya
de cara al món.

Del, SR. JAUME BENET, se
BARaLONA. — Fins avui (i sennsre) he
estimat Catalunya, i cree que ella necessita cada dia més els tunee, eaforeos. Es natural que els joYes catalans
higim estat influís', per una circurnstanda o altra, pel catalanisme; la major part de la nostra joventut lea transcorregut en aquella temps grisos del
dictador. Degpt a aDcb, ¿quina reacció
hacia de .produir-se en el nostre capenit de catalana indómita davant aquell
estat? - Una data, per a mi mai mis
no oblidada, va fer-me mes patriota.
Un matí sortis de classe. en temps del
dictador. Vaig comprar el 31irador. Jo,
estudiant Ilavors, prestava serveis en un
establiment, i en arribar-hi vaig deixar
el setmanari damunt una tanta. El treu
"burg8s" va trobar-lo, perb quina no
seria la me ya estupefacció en adosarme de la cara llarga que em feia
aquel l molt aprecias senyor! Indignadissim, va dir-me que tingués n'U de
compte a portar "ai.rd" una altra vegada. Saben per qué? Era un significas personatge dins el PUF., un mal
català. Crec que un deis asperjes més
delicats i que cal protegir is el cultural. Forma de Govern? La República
democrática i liberal. Cal tenir present
que la joventut d'avui no accepta integralment l'ideal nacionalista i fins tal
vegada el catalanista. On és la causa?
Per Ventura la represa de relaciona politiquea entre Catalunya i Madrid. degut a les mimes llibertats aconsegui•
des amb l'Estatut - En resum: cr.c
que l'ideal mis urgent a predicar entre
la joventut és resum en aquest mot:
C un ero.

L'Exposició del Nu
Clausurada rara ha estat ja l'Exposi c ió del Nu, la Secretaria del Circs1
Artistic prega als concursants que retirin urgentment les obres, per teta la
corrent setrnana, transcorreguda la qual
es consideraran abandonarles, i es declinara tota mesa de responsabilitat respecte a les dites obres •

EL CORRE': D'AVU1
•
*

Lijares estalas: sobe;
D re t. — Heus aci ela sisal) de di
ges publicacions catalanes ¿interés-ver
juridic fetos, aquesta tres darrers aun
per l'Editorial Barcino: L'esperit del
Dret Públic catald, per F. Maspons i
Anglasell ("Assaigs i Monografies de
l'E. B.", vol. 1); Usatges de BOIeelona ("Els Nostres Clissics", vol. 4344); Consola, de Mar ("Els Nostres
Clàssics", vol 27, 37 i 41); Formulari
maja de documents notarial:, per J.
Comes i Sorribes ("Formularia i Vocabularis de Professions", vol 11; Formeluri de documents en catea, per C.
A. Jordana ("Colleceió Popular Barcino", vol. 67); Parlamente a /es Corts
catalanes ("Els Nostres Classics", vol= v9-sol; Con' es fu un n'arfe 1
Com es fa un testament, per F. Ma'pons ("Collecció Popular Barcino". vofuina 18 i 511; La tau pereflua. de
Kant (vol. 79 de la mateixa Catitedo): Regiment de lo cosa híblica ("Els
Nostres Clàssics", vol. 53).
* "El Catald tense mete e e " , d'Albert Torrelles (Llibreria
Catalónia) és un dels fascicles mes
Cuila per a aprendre ripidament d'escriure el nostre idioma. Ofereix un seguit de regles practiques fàcils

prendre i difícils d'oblidar que donen en
fsoc temps a aquell que posi una mica
d'atenció a observar-les, un domini, diriem gairebé absolut de l'ortografia
la sintaxis catalanes.
* Gateries d'Art Catania. — A la sala de conferimcies
de la Llibreria Catalónia ha estat (+testa una exposició-venda de pintura antiga i moderna. Per la diversitat d'escoles que representa i pel gran nombre de firmes de %iba receneguda que
hi figuren, crida-ni segurament l'atenció
dele aficionats i dels entesos.

* Mary Taylor i M•sCollelimir. Dissabte s'inauguraran a can Busq uets dues exposiciens
de pintura, l'una de la coneguda artista Srta. Maria Taylor, les peques teles
de la qual que s'han vist en diversos
certàmens collectius han creat un inserta viv'saim al voltant de la sen producció aennwe sensible, i l'ah%
pintor Mas-Colleihnir, tun del{ valors
de la gran ~ola Mena.
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A Barcelona temió en gutem, 4l
Ele 'saetees deis Betets usuta,
-ele-qvule eoneixem a través de les gangsterisme social. Hetavos uf, per
Heus aci un manifest que els aratuiran per snfragi directe 1 tete«
pellicules, tiembla que són una gent amebas. la bomba, la Star, la pe>
del ciutadä aragonés.
goneses residents a Catalunya han
El prealdeAt da l'Audiència, se
que vimen diputan dota pais, cena da- ida ansalgalladors, da liquida kg>
b) El poder legislatiu residaix nyor Oriol Anguera de Sojo, mana
fet palie;
Munt d'una batriceda, a regarle mables, la crema de corees aplicada
en
el
Con1641)
(26
de
osar
de
l'executiu
en
les
Corta
i
Abans
ripid.
arar
a
Madrid
amb
el
com el cavador furtiu, esperaras que a les vagues.
grup d'aragonesos, consciente
sell elegit en el seu si.
Una vegada mds, "Palestra" pasan distad el fill d'un potentat per
Per acabar-ho de completar, heus'acomiadä de ton eh jutges i made l'enorme responsabilitat dels moFront lanic d'Empleat; MeeEl
de
Corta
tinc) Aquest Consell
.vol fer recordanea, especial- segrestar-lo i obligar et pare a vos &el el racketeerisme que apagistrats, la qual cosa no hacia fet
reents histerias en que vivim, hem
cistlts
pública una' ao ta en la
un
President,
elegit
per
suiragi
di: a
ment a aquella que duen en
que
cap altra cegada. Aquesta actitud
decidit fondre els nostres anhela i
unid eolgteita la de la Urbes mer- l'esperst la flama jovenfvola , Water una indemnitzaci6 important; reje de botan, amb la pretensió
directe.
Companyía de
sala prestas a comentaris. S'augura
esperances creant ESTAT ARAcantil que *ahijareis al*. Per del fet al qual va Iligada la o be, barallant-se a tren amb un ele empleats de lacada
Del poder judicial
desena, desexercit de policies, veme de fer pu- transporte Illuein
GONES, organització política que
que no tornara a encarregar-se de
començar qualifica el que diu la
Residid en un Tribunal Suprern
diada de domi.
sar un carregament de begudes pro- peas d'haver cobrat, cine pessetea,
la presidencia de l'Audiència. Ines proposa lluitar per tots els mitCambra de tendenciós i enter'oolide Justicia. Aquest Tribunal entenNo
fa
pis
tant
de
temps,
als
les
quals
han
d'ésser
destinades
terinament s'ha enearregat del
hibides.
ans per la conquesta de la l'iberdor deis veritables tenues de la
di-a en darrera instancia en tots els
porque hom pugui haver-ho
El gangster is tot un senyor; obrerss que foren acomiadats amb
el senyor Echepresidencial
despatx
a: d'Aragó i l'emancipació dels
tplestid
que
es
debat
fa
temps.
S'hi
assumptes judicials, tant civils cont
oblidat, que "Palestra" aplegava
ädhuc un senyoräs, abisma d'as- motiu de la darrera vaga. A ra6 de
varri.
aneamos.
especifica l'escala de salaris que els
criminals. Regid a Aragó el Dret
un bon estol de patriotes a
pecte; va molt ben abillat, i dun tres detestes fan quinze pessetes
Per aquest manifest fem una cripertoca segons els anys de treball.
Civil Aragonés, i en el criminal, el
Cambrile 1 retia honor ß la me- la butxaca plena de bitllets rebre- cada mes per obrer i a ra6 de quatre
da als aragonesos amb sensibilitat
S'121 precisa la forma com han de
Codi corral de l'Estat. Els magiamòria
d'aquells
que
es
digueren
gats i sota l'aixella una pistola ame- mil empleats fan 60.000 pesutes per
que no vulguin contribuir amb Ilur
fer-se els acomiadaments i la de
Dará de Rocaforl, Jacint
trats i jutges del territori aragonès
tralladora. Ilarga com una tercerola als obren que es passegen.
indifer:mcia a l'esfondrament debles indemnitzacions, la dele horahauran d'ésser ciutadans aragonei Caries Metrola. eta guata, amb de guardia d'assalt. Aquell que no
Naturalment, els que treballen
e:Uy del nostre poble. Aragó no és
ris, els torns de treball, etc. S'hi
.,
Ilurs coseos penjent en pie
ses.
s ave a les seves exigencies, o be' neguen i la seva negativa ¡a ha doavui mes que una simple expressió
parla
dels
subsidis
familiars,
els
assenyalaMunicipia
~eta
de
la
vila,
Ele
Mútua
general
de
la
Junta
mor amb el cos (oradas a trets o be
nat, per ara, cena a reardtat, airea
geogrifica: est à tancat en una coiquals la Cambra Mercantil no seEls Municipis aragonesos, anima
ren la prashnoia de l'exercit penjat d'un ganso.
que altre acte de sabotatge. Ele
rassa de ferro que li priva de tots
A la Casa-Collegi d'Advocats va
cepta. I al final fa remarcar que
i bressol del nostre poble, seran Bistque amb motiu de la juelfasima
idea
que
aci
es
té,
es
la
Aquesta
obren acorniadats es resignen a I»
els seus moviments, i tenim l'oblila Cambra, que cita l'exemple dels
revolta catalana envli Feltp IV en general, dels gangsters, apresa a
fer i desfer i posseiran tenir lloc la Junta general de l'Agria
per
a
res
torner a treballa:, al que no ee reavió de lluitar sense defallences
pació »aula de Socorsos. en la
a Catalunya, despees de la diada travée del cinema, la qual cosa no
emplees de Madrid, no es recorda
l'estructura d'una autonomia plena.
signen, en canvi, ole a no cobrar
per treure el nostre poble de resqual, després de raprovaci6 dels
del Corpus. i que decidf la sort vol dir que sigui l'exacta, car en de
que allí els patrona paguen un vint
tense altres limitacions que la Ilei
ningú a ja que no poden fer-ie
comptes de rany passat, van donartat d'inèrcia en qué es troba postrat
model
Principal
en
aquella
dimanada
de
les
Corts
araper
nodrir
per
cent
de
les
nómimes
orgànica
realitat, en aquel l pais, hi ha ¡enga- de les cornpanyies, intenten acortaosUn deure de lleialtat ens obliga a
se pel tresorer. Sr. Rosund Menments.
goneses.
la eaixa d'atur foreóe.
ten d'alees menes, i no ton lliguen
gyir-ho dets obren per mitjà de les
declarar que els que vinguin a les
ta, ämplies explicacions del pressuLa ruina, l'Incendi, el xörrec ele gotees amb llonganisses. N'hi ha
Delegacions
L'extensió excessiva que el Front
amenaces o dels actea de esbeutege.
sostres fileres han cresser republipost, que va Ilegir, per al vinent
de sang vessada pels qui pa- molts per als mula la práctica del
delegara en el Poder cenAragó
notes
per
a
dóna
a
les
seves
Dale
Ea, fet i fet, el mateix
any, que fou aprovat per unanimitat,
cans i d'esquerres; republicana per- tral totes aquelles funcions de catriòticament es resistiren, eren gangsteriame no dóna mes que per
la premsa obliga sempre a donardeis Estats Units, per 66 que,
me' deis
que la monarquia és l'expressió
i celebrant tots la próspera marxa
les Mes de la via de l'invasor. anar tirant, encara que també siguin
ràcter militar, diplomatic i relacions
les
extractadas
per
ra6
de
l'espai
val a dir-ho, pm o malt perimeiobrutal del centralisme; d'esquerres,
de
l'Agrupació.
económica
Xerta,
Tivenys,
Aldover,
Perelló
internacionals. Contribuirà a les desque ocuparien, no pas per cap desconegute can a gangiters. Aci, que,
nat, ja que si revés 88094 1541
porqué voiem incorporar a la vida
Acte seguir, el president, senyor
Martorell encaro, amb les fupeses de l'Estat proporcionalment
consideració a aquella organització.
més no, posseim unes mutiles aplicat exclusivarnent contra ele
de rAragd fume tota la ideologia
Josep de Peray, Ilegi la Memòria
meres que s'enlairaven cel si
a la sera riquesa i a la seva poblaprecises, en diríem una altra cosa.
obrers mateixos.
política i social que propugnen els
anual, en la qual tés: ressaltar tasanamunt n'eren senyals vistents
ció.
Entre les diverses variants del
Ultra això, ele tramviaires 1 amebornes generosos,.
bé. no sola la pròspera marxa ecodes
de
Iluityania.
La Universitat
fabac
gangsterisme, als EE. UU. cenen els
namica de la Mutualitat, sinó l'eco- Contrabandista de
Corn a base mínima, ESTAT
Hem Wat moltes vegades els "racketeers". Són uns senyors que, busers addietes a la F. A. I. iban
Sera obligatòria l'ensenyança i
empescat una mena de contaseARAGONES fa seves les Bases de
nomia de les atoes derrames, que
ulls a contemplar el camf de
gratuita en tosa la seva extensió.
entre altres coses, es dediquen a pro- nya la val té per objecte diferenGovern d'Aragó, aprovades pel Seen l'any darrer no han arribat ni al
les glòries i deis dolors nostres.
La Universitat d'Aragó ha d'ésobras
que
no
als
porcionar
treball
ciar-se dele emplaste nona. Coludegon Congres Aragonesista (Barcedos i mig per cent de la quantitat
però una oblidanea baatant geser element director de la cultura
en tenen. Com ? Per un procediment teix en esclafar-se ei plat de la gorra
lona, octubre mal).
assegurada per defunció, resultant
neralitzada ha fet negligir la
aragonesa. Assumir funcions d'exsemblant
al
que
sol
atiesar
el
La personalitat d'Amó
gratuits, per tant, eta socorsos per
diada de demà en la qual aquell gangsterisme de primera categoria per la part del devana Es, com es
tensió universitaria, segons el forven, una variant del trae dels
la La personalitat d'Aragó quemataltia i,invalidesa. Assenyall com
exèrcit que entreve a Catalunya
mat de darrera modernitat, amb
en les combinacions; abra és; atary
l'achistòric
exercici
da definida pel fet
a fets capitals del passat
comandat pel Marquès de los
caräcter de materna autonomía ecororitzant la gent.
tualitat de voler ¿sur.
la creació de la Secció II, arel el
Aquestec diguem-ne subtilitats reWien era esmicolat davant els
namica i intellectual.
Sembla que poeeeeixen una orgafi d'augmentar en les mateixes con2.. COM a conseqüencia de l'anmurs de la ciutat de Barcelona.
volucionarles han estat aplicadas al
Economia
nització,
i
aquesta
as
la
que
els
terior afirmació, proclamem la llimoviment faista pela elements joyel
dicions econòmiques tots els mDe res no 1f va servir el camf
Afirmació del Iliurecanvi com a
obrer sense feina
bertat absoluta de la nacionalitat pensament económic aragonés, aixi
ecimos, i la concessió d'un ampli jubrutalment fet, de res no li va dóna farsa. Si un
que feien de pseudo-esportilla &mane
indiquen
el
lloc
on
ha
hi
acut,
li
aragonesa per al pie desenrotllaservir l'orean sedent de domini;
la dictadura, que passaren d'un sek
bilen o reducció de drets d'entrada
com la necessitat d'abordar el prod'anar
a
cercar-ne
i
el
que
ha
de
lee.
mera de la seva vida públ:ca tense
en la noca sudó a favor dels muuna voluntat de ferro, Pau Cladele camps d'esport als ateneos Diblema de la terra. l'establiment de
presenten
en
aquella
—Demä
us
intervencions estranyes, i afirmem
tualistes durant un mes mes dels
Palma, 24. — Ha ocorregut un greu ns, i uns hornea abrandats de
bertaris, i que cenen el concepte lal'impost únic sobre el sed, la canaobra
i
demaneu
feina
a
rencarregat.
la nostra mes conscient orientació
coHegiats de Barcelona, en atenció
genv que les coses del món sbn mole
succés a Muro, amb mona d'una visita patriotisme feren el miracle.
lització de rEbre i la necessària
Poseu-vos,
pena,
en
un
lloc
visible
CoHegi
presde convivencia ibérica.
a l'agraís auxili que el
semblants a un partit de futbol.
d'inspecció que intentaren dur a teme Els qui volien conquerir el cim
sortida a la mar.
de la gorra quatre 'lumias...
Del territori
ta
a
la
Maula;
regias,
després
del
de
Monljuic.
que
eren
a
propora la casa número 30 del canee de CaAragonesos!... Recordern el nosHl ha qui creu, de bona fe, que
Ben entes que si no ho fa no tseforen
un,
El territori d'Aragó el constitueidit
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fractura duna cama; Jeroni Iforey, de
nifestä que a les mines de la zona
marcal de la Circumscripció de Barqué la batalla de Montjuic pocaneas vacants de comptador i vode Fígols hi ha inquietud degut al
31 anys, ferit de bala al ventre, de
celona.
de 1933
de
esdevenir
la
victbria
gués
cal segun de la Junta Directiva. El
fet que l'empresa no abonava ele
bastant de gravetat; Joan Cloquel. de
Un sector de naturals de La GarEntre els acordo presos co les'
(Epidèmies).
de
l'Academia
Montjuic.
Prerni
aenyor
president
dona
la
Innatajornals vençuts i ets obrers volien
21 suya, ferit d'arma de foc, a la cuimentada reunió figuren el d'aprorotxa residents a Barcelona ha iniEs concedeix el premi a l'autor de la
La victòria fou deguda sobre- var la conducta dels parlamentaris celebrar una reunió per tractar del
grada als nous membres de la Junta
xa. de pronòstic reservat.
ciat gestions per a fundar un Casal
titulada "Endemo epidemia
Directiva, contestant aquests amb
cas. No havent estat autoritsarta
Segnns referencies, els dispars fels tot a l'exateament de l'esperit catalana de retirar-se del Parlament
de La Garrotxa, a l'objecte de pro- memòria
catala, vlu fins al paroxisme en
aquesta reunió, els obrers decidiren
i pel que fa referende
Catalunya,
curar, per una acató conjunta, el res- diplo-essreptocócica i menció hono- oportunes frases de gratuud ¡ ofe- foren as de fusell i 14 de pistola.
aquella dies, i ea per abra, que
rífica a l'autor de la titulada "Desriment.
A conseqancia d'aque q s fets, els
celebrar-la als pous de les mines. En
als municipis als guata Lliga
sorg-ment espiritual i la prosperitat
"Palestra" es fa un deure de cia
cripció d'un focas epiclimic de grip , Darrerament s'aprovà el funcionasortir a terra, els que havien estat
ànims d'aquell velnat estan molt exde la seta comarca.
Catalana té alguna representació,
tal
dia
coas
avui
en
1 recordar-ho
observas a Viladrau a darrers del mes
ment del servei de metge de capeareunits foren detinguts per la gnircitats. — C.
Els iniciador compten ja atnb una
pregar als regidora que assisteixin
en
que,
es
oommernora
l'aniverlera, com a ampliació del servei de
dia civil. Després d'ésser interrode desembre de 1929 i aerter de 1930".
base numérica i desitgen sumar el
a les reunions 1 actuin conforme a
ami
d'aquella
dala
gloriosa.
honor,
virtus
quo
que".
clínica,
el
qual
podran
soHicitar
els
gats, foren deixats en llibertat De
Lema: "Salus,
la situaci6 de cada localitat.
concurs de tots els comarcans de La
deque
la
Aquesta
victéria
6s
senyors
mutualistes
que
ho
desitgin.
Salva
Campillo:
Es
declara
Premi
totes mueres, continua /a vigiliaGarrotxa que conviuen a Barcelona,
No obstant aquests acords, que
1 oideix el resultat de la guerra
sabotatge
laista
El
funcionant
quan
nhi
liagi
cent:
i
el
cia.
i a aquest fi els adrecen aquesta desert.
han
Wat
fets
páblics,
circula
inde separaci6. Sense ella, Cataservei de llibreria en forma analoga
Premi Turró: El premi al doctor
crida i els convoquen a la reunió
Aixi mateix, manifesta el &mayor
sistentment el rumor que ja des
lunya Insoria pesaba ja llavors
a
l'establerta
per
entitats
Antoni
Novelles
per
la
seva
comuuiSelves que el conseller de Treball
que tindré lloc avui, dijous, dia 23,
d'aliir
ha
estat
acordada
la
tornada
va
poder
ititt(
Una
bomba
que
no
la llibertat que
per la qual cosa els mutualistes pohavia transes a Urja un delegat
a les set del vespre, al local de la cació científica donada a l'Acadèmia
conservar fins al 1714. D'aef la al Parlament estala, i que hom cerca
den demanar a l'Agrupació, des
sobre "Farrnacologia i FarmacodinaLliga Comarcal de Catalunys, Placa
perque intervingui en el conflicte
lit fórmula per deixar sense efecte
de
la
victórin
de
va
transeendancla
d'aquest monient, tots els ¡libres que
del Teatre, núm. 3, pral., per a donar mia de l'Apocynum cannabintim", i
plantejat pels obrera d'aquelles miacord.
desitgin adquirir, que sets serviran
Tal com delem en la darrera hora Montjtfic i el g entil de la seva el primitiu
una distinció laudatòria al doctor Jocompte dels Estatuts i elegir la Junnes. Mentrestant, prossegueixen les
De
comprovar-se
aquestes
verM'arfó.
com
mena
explosió
augment
amb
tota
rapidesa
i
sense
d'ahir, la nit abans tau
sep Calicó per la seva comunicació
gestions per tal d'arribar a un acord.
ta directiva.
la Lliga s'hauria desdit i
siom,
mena,
aplicant-se
el
una
claveguera
del
de
cap
de
preu
una bomba en
Encara que hi ha tranquiHitat, s'ha
A títol d'informadó i sense que cientí f ica : "Nou m; tode d'identifis'hauria iet enrera de l'acord de rebenefici,
si
s'obtingués,
per
meitat
carrer
d'Olzinelles,
prop
de
les
cotcad& personal".
amb vint-i-cinc guirdies ciel alce es vulgo! prejutjar possibles
Protectora tirada seri;e que el Parlament ea- reforçat
Asrociació
al fons de beneficencia i a despeses
seres dels tramvies de 'Sans. Pracvils el destacament de quinze que
tnedificacions que les circumstincies
tala hagués celebras una sola angenerals, amb la consegúent reducel degut reconeixement es troticat
actualrnent hi hacia per assegurar
de l'Ensenyança
o les actuacions futures de l'entitat
sió.
Esclata un petard en ció de derrames a benefici dels ma- bä que sota les cotxeres dels traml'ordre en aquella zona.
projectada aconsellin, Es d'interès
Catalana
tebeos mutualistes.
vies de Sans hi havia un altre artedetallar els nobles que formen la
85
cen
lacte de forma caradriea, de
el remo t o d'un
comarca de La Garrotxa.
timetres de llarg per 25 de diameXI CONCURS NACIONAL.
ADVERTIMENT
d'un bomba
Argelaguer, Batet, Bassegoda, BeTRES PERITS
tre el qual, per detecte de construcFer
no
ésser
menys
D'HISTORIA DE CATALUNYA
g et, Begudi, Beuda, Beelia Briorf,
cié
d'una
de
les
tapes,
que
eslava
Alije, a dos quarta de set de
Caballera, Camprodon, Capsech, CasL'Associaris) Protectora de
tentada amb caragols, no va esclaA l'Avingiala de Francesa
Advertim a les Persones a bes
tellfollit, El Torn, Freixenet Hos- la tarda, Vos explosió litt pel'Ensenyanea Catalana reourela
De
no
ésser
aixi
hauria
pogut
far,
emule d'un
Lairel i en el clet d'un arbre,
talets, Joanets, La Can y a, La tar/1 collocat en un
a les escotes que vulguin prenproduir
destroces
considerables.
Talaquia
interesal I. publicad() insfn
que
de
la
'lisia
57,
tramilla
davallt el Cinema America, una
P auta. Les Planes, Les Pre- el recorregut de Sane al Port.
be es van trobar dues fustes, bas- den part al Xf Concurs Naciomediata th lee notes ene ene enpurella guardies de Seguses, Llanars, Llerera, Lligorda. Manal
d'Hlatória
ds
Catalunya
que
tant 'largues, les quals se suposa
L'explosid no caus ä cap deslit 'tf\Sli va trobar al&
ab. Meres, Melló, Montagut, Olor,
Men pus ale originaba han de dlque foren colloeades a la boca de ha rol:vuelta d'acord amb los retat
Girona, 24 (per telifon). — Agitesgracia personal, per?) resultaa la tarda Unn bomba abando(2/x, Palau de Montagut, Porqueres.
relee públiques, que
COIMICionS
les
clavegueres
per
Sal
de
poder-hi
rigir-st tose 4 la Redimid, Corte
alguna
vidres
trencats.
fet
escapols
de
la
presa
ta
nit
s'han
ren
nada,
a
la
qua'
eslava
entortoRibelles. Ridaura, Sant Andreu de
fer entrar l'artefacte, que pesa uns el ternilla d'admissió fineix el
A conseqüència fle l'e:caletea) d'aquesta ciutat vun reclosos. Per a
Catalanes, Phi, i.sr PU, ‚bann
!ligada tina nielva.
Socarrats. Sant Arrio! de Finestres.
3
1
.
quants
quilogran,c.
dla
Fou recollida j traslladada a
Sant Esteve d'En Bas, Sant Esteve reauli aren trenats alguna vi- aconseguir l'evasió han hagut de Mumedres que desitgin 00Els
de les nou del vespre. Ele que
rar la retas d'una (Melare, i &han
la rasmithearla del dletriele. On
de alemana, Sant Feliu de Pallerola dres del tramvia que ocasionanbiZer mis detalle poden adreens arribin més .1nd d'admita
foren
donadas
lea
opertunes
«Sane Joan les Fonts, Sant Miqued l'est ferides de proni,stie reser- despenjat amb una corda a un pati
In
Prode
ear-se a les etleinea
interior, des del qual han saltat a unes
de Cnrli, Sant Miguel de Carnprr9- %al a dos emplents dr. la Cerahora o vagin 'deseara a 14
tectora, carne dels Aros, nú- tires perol?, el earro blindat la
un
patisalger.
El
non-i
a
Envieu
panyia
i
Metes que donen al carrer de la Mutraelledés al Camp de la &Ida
jor. S , nt Miguel de Pineda, Sant
mero t. princfnal; telófon
VIlosionals
ite;
ainacteu
impremta
del dial: Barbada it.
Mastí Sasserres, Sant Pau de Segaralla.
per a las sessa aniilisl.
rotatlibi mero 18862.
ves i Pasaos'', de 31 anys;
Els evadits san: Angel Ereba, de
ras, Sant Pere Despuig, Sant PriFraneese litigue( i Sainase'. de 39 anys; Angel Martínez, de sa ; Mavat d'En Bus, Sant Salvador de Rriaans. 1 Alfone Aguilera Po-. nuel Aguilar, de ere; Lluís Ventura,
ara, Santa Pass, Sales, Setcases,
da l ,I•meatmmt
DUPLICO ia un aparen
rez. de II.
de 51; Framem libes, de 24; Jaurne
Tortelli, Tragara, Vilallonga.
ARMO
alaat21.(1
präetie que el mateix sera
Martínez.
de
33;
e
Remen
tIonsemtli
e6;
Mota, de
veis per rentar la roba de
Antoai eneno (a) 'El bfälaga", de
casa i interior amb sabe
31. Tots sofríen condemna per debePER A CUTIS DELIOATS I SUME/
tbugada), com per al renles comuns. Els dos darren ferres contal, en humit i sec, de tota
Sabe de sale d'Aiggiten
*gnus fe pes dies pel Tribunal
mena de teixits de seda.
Meada per asralvi insi armada,
nana o coba plisats, ves
jenfp Far a IS »rica d'embuta*
de mayor. Pegue "--tis
das de,Sant Daniel, • stigal 'assalt
(nntary.ile.5
ten, sen. Demaneu-noe
dobleitsi
resultä ene el aludida 4e feamentada
usittpania
una demostrada /talud%
DE VENDA:
fabrica.
EXCLUSWFS DUPLICO, S. L Aribau, Stft. Barcelona - T. aspas.
S. A.
cense compromis de compra.
Han estat donad-s ordres a la PoPerfume,» LA Ir leflda, S. A. ,Perfuenerla
sequé e•tignem immediatainent a la vostra
tilde:une
Mata
Un
istis
Ilevetate 'orate (Carros.
11-ia pernea praraleixi a la captura
Bagaban, tarea
- •104 71,••n•n•n••nn. e....11Mme•
I prinelpala Perfumeries.

Mertantit

ELS ADVOCATS

poble de
Mallorca el veïA un

s'amottna
contra els
carrabiners

nat

E

Is acords de la A les zones mineres
reunió de la Lliga de Figols i de Sea

Acadèmia

esclatar

tramvia

Troballa

Nilda de presos
a alma

les no-

leo) en

El problema *

r ke o

"7 44

l
ri solt

a

an

IXAMOILIAIIVA

Ondal,

15 et $111KVP 1.4

eme

I Alfri
Demil:\J
tiraadiosa estrena Escenaris
WARÑ
BAXTEI
t

1NA LOT

AfflIKATO
1.4:1 Tf1:11/41Z4'
El geni de W. S. VAN DYKE,
creador d'"Ombres blanques" i
"Tarzan", ha cornpost la ma divertida, la més encisadora i la més
apassionada de les seves produccions.
Adquiriu les vostres localitats amb
anticipad() per a aquesta solemne estrena.
Avui, darreres representacions de

Yoelo

lloclaroo

CINEMA AMATEUR

Del C. E. de C.
Per al Tercer Concurs de Cinema Amateur, que organitza cada any
el Centre Excursionista de Catalunya (Secció de Cinema), s'han rebut els següents premis de cooperació, que s'uneixen als dinou premis que s'anunciaren a les bases:
Premi Lluís Forgues, a un bon
film d'un soci de la Secció de Cinema.
Premi de l'argenter Serrahima, al
millor film humorístic.
Premi Delmir de Caralt, al millar film que no ii sobri ni un pam.
Premi Eurnig, al millor film rodat
amb cambra Eumig.
El termini de lliurament per al
concurs fineix el 5 de març. Demaneu les bases a les cases del ram
o al C. E. de C., Paradi.s, so, Barcelona.
ELS FILMS D'ARGUMENT
I L'AMATEUR
Com ja saben tots els nostres
amateurs, el concurs de films dels
paseos 8, 9'5 15 mm., que organitza l'Associació de Cinema Amateur , i el termini d'admissió de pellicules del qual fineix el 15 del mes
vinent, esta, dividit en tres grups:
Arguments, Documentals ¡ Films
curts. Cal remarcar la importancia
que té el primer grup pel fet d'haver vist excelente pellícules amateurs d'argument. Val a dir, però,
que el nostre aficionat ha preferit
fins avui els filme que no eren d'aquesta naturalesa, quan precisament
en l'argument tots ells podrien demostrar tot llur enginy i audacia.
Per al film guanyador d'aquest
grup hi ha una copa oferta pel setmanari "Mirador", a part d'altres
premis dels quals pot ésser també
guanyadora la pellícula millor d'entre les d'argument.

Recordeu que aquesta nit Len estrenada al Poliorama la comedia d'Enrie Suirez de Deis Una chica de Rae%O: Aires i que al Barcelona tindri
O« la reposició de l'atrevida obra de
Bourdet La prisionera.
* Continuant la tanda de representacions de teatre catalä que amb
tant d'encert ve intercalant en el seu
re pertori la comPärter ia Callejas-Marfinca, del Teatre Parthenon, el diomenge vinent, a la tarda, posarà en
escena la famosa comidia del Po pular autor Ardí Artís Isabel Cortès,
Vda. de Pujo!, de la qual la una
acurada creació la celebrada primera
actriu Maria Callejas.
* A desgrat de les manifeatacions
fetes Per Maria Vila 1 Plus Davi que
reposarien fins a Pasqua, es diu que
abans donaran, per poc que puguin.
unes representacions castellanes al
Romea. Una de les obres que farien
seria la famosa comedia "do, de
Maugham. A Madrid sembla que debutaran al teatre Victòria. Es presentaran amb la traducció castellana, teta
per Eduard Marquina, de L'Hostal
de la Giben,.
* L'antic cabaret Excelsior, de la
Rambla, quedan transformat, dintre
de poc, en un music-hall, d'un reduit
madre de places, Existeix el Propbdt que només desfilin per allí atraeciare selecta. El dancing estad installat al soterrani, en la gran sala
destinada fins ara als binare.
* ¿En quin tatre de Barcelona
dock* lloc la temporada de teatre estala que subvenciona la Generalitat?
Totes les mirades han convergit cap
al Poliorama. Es molt Poss i ble, Pece,
que, contra el que molla gent eral,
no agafi la Generalitat cap teatre Pel
seu compte. En canvi, Es gairebé segur que obrirà un concurs, al qual
podran concórrer tots els empresaris,
Per tal d'atorgar les 50.000 pendes
al que tingui mis garantice de desenvolupar la temporada d'una manera
mis digna, sota tots els aspectes.
* L'Espanyol tanca diumenge les
portes. La crisi teatral a ema trista

Paul Mari a Europa
Paul Mari, el protagonista de
filme corn "Sóc un fughiu" i "Scarface", ve a Europa. Viatjarä per
Rússia, Suècia, Dinamarca, Anglaterra i Itàlia i pel mare tornan a
ésser a Hollywood.
-

Competencia?

Organització
Quan el general Balbo i la seva
esquadreta feren el (ames vol, Orbatello-Chicago, organitzà de tal manera la propaganda, que en totes les
etapes, durant les hores de vol, el
varen acompanyar cambres cinematogràfiques, i així fou possible d'obtenir una informació completa del
célebre "raid".
Aquests dies la premsa cinema.
togräfica francesa s'ha queixat de
l'abandó en qué ha estat tractat el
"raid" de Vuillenim.
Mis que abandó, pecó, creiem
que manca d'organització, comprensible quan no es fa amb la intenció de crear-hl una publicitat.

El cinema

i l'escindol Stavisky
La coincidencia de cognoms de
l'alcalde de Bayona, que Es el diputat senyor Garat i el del conegut
actor francés, fin dir a un diputat,
mentre es comentava als passadissos del Parlament, la probable complicad() del citat alcalde:
--"Il est charmant".
L'acudit fou celebrat, ja que sa-
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reedita; moka, moltbsims artistas, en
sofreixen les conseqüències, i des de
diumenfe l'hl ahelean, a minuta ar
de l'apanyol. La crisi ea-tiesa,
&MAL serttir aquesta vagada amb enes
intensitat que mai. Cal aminorar els
seres decae. Els artista es disponen
a la defensiva. Començaran ej mateix
diumenge, al metí, amb un mitin', que
tindr* lloc precisament al Matra Espanyol. H¡ parlaran: Ricard Fuentes,
Ricard Fuster, Pere Aleirttara, jeep
Clapera, Enric Lluelles i Salvador
Sierra. També hi prendrà part Victor
Mora, en representació dele autors.
Presidirä Alexandre Nolla.

NOTICIARI
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Solemne presentació
del suprem galant

Concurs d'obres teatrals
de l'Ateneu Igualadi
de la Classe Obrera
Llista de les obres rebudes:
t. De Viena a l'Hospital de Valjevo; 2. La minyuna de servei;
3. Humanitat; e. Un lloc confidencial (Local); s. La pau regna al
camp; 6. La nit de Caramelles (fora
de concurs); 7. Realitatl; 8. Redimida; g. El solitari de l'Atlintie;
ro. La veritable dona; Ir. L'enamorada; 12. La pubilla Marta; 13.
Dama Rosaura; 14. El collaret de
Berta; 15. La joventut de la noia;
16. Caliu sota cendra; 17. Rebelli6;
18. La gent del poble (Local); 19.
El presoner de guerra; 20. Animes
fredes; 21. Fortitud; 22. El sofriment d'un pare o el bon cor d'un
fill (Local); 23. Si tingués mate!
(Local); 24. Auca del Balneari de
moda; 25. Vida nova; 26. La mare
fadrina; 27. Desamor; 28. Quan el
cor va desbocat; 29. Samuel; 30, Societat; 31. Un drama a la muntanya; 32. El ceguet de la masia;
33. Cada ovella...; 34. La masia dele
tres hereus; 35. El secret de dues
mares; 36. Egoisme; 37. A punt
d'anar a fer malves; 38. Lambertina; 39. El monstre; 40. Justicia
vemensa; 41. Deslliurança (Local);
42. Entre l'encís de l'amor i la dolor d'un doble; 43. Quan l'enteniment calla (Local); 44. La força
del sacrifici (Local).
bem que aquest és el títol de la pel.
lícula interpretada per Henry Garat
que ad es projectà amb el de "Un
chico encantador".

Un film còmic
"Ton much harmony" es un film
còmic dirigit per Edward Sutherland, director de les millors películes de Buster Keaton i Harold
Lloyd. "Million Dollar Legs" i
"International Follies" eón obra
d'ell.
En aquest nou film abunden
les escenes de music-hall. El paper
principal és interpretat per Charlie
Ruggles, el dependent de porcellanes en el "sketch" de Norman Mc.
Leod. En "Si yo tuviera un millón"
figura també Jack Oakie, que recordem de "Una vez en la vida",
película que a la nostra ciutat es
presenti en sessió "El Be Negre".

film

d'un
a l'altre...

"EL DILUVIO", UN FILM DE
R. K. O. - La R. K. O. és ven que,
després del se "King Kong", vol seguir el cual iniciat, 1 ens presentaran
aviat "El Diluvio", una peflicula en
la qual veurem el que pasarla si Nova York fos destruida per un moviment sísmic, la destrucció dels famosos rascacels, els habitante fugint, espantats, d'una mort segura, els valselle del riu destruint-se uns als altres, en fi: l'esfondrament total d'una
ciutat que es l'orgull del tenue modern.
La S. I. C. E., els representante de
la R. K. O., han aconseguit que aquest
film sigui presentat aci quasi emane
que a América.
PROPERES ESTRENES AL
KURSAAL, - Seleccione Filmedon
presentar*, d'estrena al Cinema Kursaal, "Chofer con faldas", comedia
musical francesa interpretada per Armare Bernard; juntament amb aguata pellícula sen estrenada "La nit
de Sant Joan", interpretada per Lil
Dagower, laceria alemanya que tanta
èxits porta aconseguits.
LA PART MUSICAL DE "EL
CANT DELS CANTS". -En aquesta pajel& Paramotmt, que actualment es projecta al Coliseurn Mameliso, bi ha incline& música de diversos
compositers: Wagner, Bach, Tochaikowsky, Beethoven, Mozart, Chopin,
1dendelmohn, halda I Strauss, eón
els noma que evaluen la tria feta pel
realitzedor d'aquesta nova pellicula de
Borlen, Dietrich.
EL QUE PROJECTA INDEX
FILM. - El pral* d'Index Filas ha
-Despees de l'estrena de -Migue
16n". 'embalen 'El millón le Lui4
na" i 'Servicio de Socor ,o" artsbduce paladea dirigidos, també, per
Adolf Amar,

I

M'U S CA

una película
d'excepció

Revista Musical Catalana.-E1 número de desembre de "Revista Musical Catalana", butlletí mensual de
l'Orfeó Casal*, esté quasi tot dedicat
a commemorar el centenari de la
naixenea del gran mestre hamburgués Johannes Brahms. Els excellents crItics musieals Vieene M. de
Gibert. F. Lliurat, Joan Llongueres
i Joaquim Pena dediquen sengles
articles a l'estudi de la complexa
personalitat del músic esmentat. que
porten per titol, respectivament,
"Johannes Brahms" (estudi sintètic),
"Johannes Brahma i les seves obres
per a piano", "Les quatre simfonies
de J. Brahms" i "Les cancons de
Brahms".
El sumad esmentat resta completat amb larticle 'Montserrat", poema d'Antoni Massana, estudi i critica de l'obra i de la seva recent
execució, per J. S.; i les seccions
habituals: "Orfeó Catalä", "Prem:s
musicals Eusebi Patxot i Llagostera", "Moviment musical" (Madrid,
Suissa, Barcelona) i "Obituari".
Esmentem encara la inclusió en el
present número de dos suplemente:
L'un literari, consistent en l'acabament de la magnífica conferencia de
J. Subirä "Ideario estético y ético
de Amadeo Vives", i l'altre gráfic,
en el qual es representa J. Brahms
en tres enormes de la seva vida, i
la sala de música de la casa d'aquest
artista a Viena.
Aquest número, com de costum,
es troba de venda als principals

Excepcional per bella,
per alegre, per la seductora música de
.

ROBERT STOLZ

i per 1a direcci6 de
GEZA VON BOLVAZY
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-I després?
-Després... un gran film de l'època gloriosa d'Espanya del segle XV al
XVI, una película que demostrara la
potencialitat cinematogräfica de qué
eón capaeos en aquest país.
LA UNIVERSAL A VIENA. Desprée d'haver produit filme a BerIM i a Budapest, aquesta famosa marca americana es proposa rodar un
film als Estudie Vita, de Viena, que
serä dirigit per Max Neufeldt i interpretat per Romuald Rappaport.
UN ACTOR DANES A HOLLYWOOD. - Hollywood espera un d'aquests dies l'arribada de Carl Brisson,
jamón actor danés, que, després d'haver triomfat en el teatri i
en el cinemategraf d'Anglaterra, passa a la capital californiana contractat
per la Paramount.
Brisson ha assolit ressonants hits
tant a la seva pròpia pàtria com davant els públics anglesos. Els seus
dots d'actor van units amb els de cantant. Darrerament no hi llagué a
Londres qui no aplaudís l'afortunadissima interpretació que portà a cap en
la reestrena "La viuda alegre", i en
el cinema, que també el reclama per
seu, s'ha presentat ea diverses pellícules filmades a Anglaterra, més
recent de les qual_ ha estat "El príncipe de Arcadia", amb Ida Lupino
(que la Paramount ha contractat no fa
molt) i Margot Graharne.
DEU PELLICULES EN CURS
A HOLLIWOOD. - Els estudie de
la Paramount aconsegueixen en aquests
dies una de les ¿poques de mes activitat que ha vist Hollywood. Hi ha
deu pellícules de llarg metratge en
cure de producció. Entre elles compten tres - "Alicia en el País de las
Hadas" (Alice in Wonderland), "Catalina la Grande" (Catherine the
Great), i "Buscando la belleza" (The
search for beauty).
La primera, que in una versió cinematográfica de l'obra de Lewis Carroll, presenta un Ilarguissim repartimea encapçalat per Charlotte Henry,
la jove que en concurs al qual acudiren set mil aspirante sorti vencedo-

magatzems de música i quioscos de
la nostra ciutat i al propi local de
l'Orfeó Català.
Homenatge Popular aja Banda
Municipal de Barcelona. Nova rebelo!) d'adhesions.- Les darrerament
rebudes al Secretariat de l'Hornenatge (Alt de Sant Pere, 26, pral.),
són les següents:
Llorenç Carbonell (Mestre de Capella de la Parroquial Església de
Santa Maria de Sane); Enric Martí
(escriptor); Mestre Guerrero; "Sociedad Artístico Musical" ("Banda
de la Salud"); Sabina de Masifern

(cantatriu); Cobla-Orquestra "Barcelona-Albert Martí"; Joan Pich i
Santasusana (director de l'Orquestra
Simfònica i de la Banda de l'Associació Musical del Dte. IX.é i professor del Conservatori de l'Orfeó
"L'Eco de Catalunya"); Francesc
Täpies i Torres (organista de la
S. I. M. P. de Tarragona); Carme
Bau Bonaplata; Joan B. Lambert
(director de l'Escola Municipal de
Música de Granollers); Associació
de Mestres Pintors de Barcelona;
Conservatori de Música de Tarragona; Lyceurn Club de Barcelona;
Direcció i Professorat de l'Institut
Feminal (11.• Emilia Furnó; Maria
March i Bernaus; Feliciana Fargas
i Lluch; Núria Quer); Mestres de
les classes d'art de l'Institut Fetninal (Aureli Capmany; Rosa Lloret;
Lluís Millet; Pau J. Bartuli; J. M.
Roma; losen Civil; Enric Roig; Joan
Salvat: Emerenciana Wehrle; Lluís
M.' Mercè Plantada); Jaume
Pahissa: "Catalunya Nova"; Maria
Gasbliba i Ponseti (mestra de teoria,
solfei g i piano); J. Sancho Marraco
(mestre de capella de la Sta. Esgle-

ea Catedral d'aquesta ciutat); Esbart 4e Dansaires Montserrat; Erancese de P. Bover (director de l'Orfeó Vilafranquí); Celesti Rosich i
Cotulí (mestre compositor; fundador-director de "Hispania Música");
Benvingut Socias; LA PUBLICITAT; Joan • Gibert-Camins; Sindicat de Metges de Catalunya (Agrupad() Artística); Isabelle Martí-Co.
IM ( p ianista); Conservatori de MIsita de Terrassa; Josep Subira
mestre
Fa l ls;
9Q
cuöagr tf d; e C
Quartet
Idea nBuaerlcedl eo n a .
•••
Les darreres Iletres rebudes a lesmentas Secretariat relacionades amb
l'en q uesta temps enrera feta pública,
les signen els senyors Ildefons Barbara: Goncal Formiguera: Joan Gibert-Camins; Pau Casals; Emili
Valles (crític musical d'" El Mal").
Modificació de dates dels concerts
de la Filharmònica de Madrid. -

Havent sofert alteració l'itinerari
de la "tournée" que realitza l'Orquestra Filharmònica de Madrid,
l'Associació de Cultura Musical
s'ha vist obligada a avançar els
concerts anunciats per aquesta orquestra. Els dits concerts se celebraran avui, dijous, dia 25, i demà,
divendres, dia 26, a les deu de la
nit, al Palau de la Música Catalana.
Els programes escollits per l'Orquestra Filharmònica de Madrid
per a aquests dos concerts són de
gran interès. Entre les diferente
obres figura "El cuasi", poema
simfònic, del nostre compositor senyor Jaume Pahissa, la qual obra
será dirigida pel mi autor. Els
dos concerts de l'Orquestra Simfònica de Madrid, dirigida pel mestre Pérez Casas, seran els únics que
durant la present temporada celebrará la dita Orquestra a la nostra
ciutat, i estan reservats exclusivament als socis de l'Associació de
Cultura Musical.
El programa per a aguaita nit
de la Filharmònica. - L'Orquestra Filharmänica de Madrid celebrara aquest vespre el seu primer
concert, reservat als socis de l'Associació de Cultura Musical. Aquest
concert tindrä lloc avui, a les deu
de la nit, al Palau de la Música
Catalana. El programa que l'Orquestra Filharmònica de Madrid,
dirigida pel seu mestre, senyor Pérez Casas, interpretarä és el següent: Primera part: "Sonatina",
ballet en un acte, de Halffter, introducció; "La princesa" (Eldragón); "Las doncellas" (fandango),
"La gitana" (danses) i dansa final.
Segona part: "Simfonia en menor",
de Franck. Tercera part: "El cami",
poema-simfonia, de J. Pahissa (dirigit pel seu autor), del tercer acte
de Wagner. Demà, divendres, l'Orquestra Filharmònica de Madrid
donara el segon i últim concert
aquí a Barcelona. Sols poden assistir a aquests concerts els socis de
rAssociació de Cultura 'Musical.
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Tarda: Sessió especial
dedicada a les autoritats i a la premsa
Nit:
SESSIO DE GRAN GALA
La divertida comèdia
d'EXCLUSIVES
I. B. I. FILMS
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haver considerat els jutges
que era ella la "Perfecta Alicia" que
se cercava per a l'exercici del papen
de l'heroína. La segona, "Catalina la
Grande" és película de carácter histònic, dirigida per Josef von Sternberg, en la qual interpreta Marlene
Dietrich el paper de la famosa emperadriu russa. Quant a "Buscando la
belleza", no es el menor dels seus
atractius que hi apareguin les trenta
joves que sortiren vencedores en el
concurs mundial convocat a fi de
trobar noves actrius per al llenç.
Altres de les pellicules en curs de
producció eón: "Se ha robado el niño de la sefiorita Fane" (Miss Panes
baby is stolen), amb Dorothea Wieck
i Baby Leroy; "Cuanto soy" (All
or amb Frederic March, Miriam
Hopkins i George Raft; tres pellicules de Charles Ft. Rogers: "Nos pusimos las botas" (Sitting pretty), "La
mujer sin habitación" (Girl without
a room) i "Ocho muchachas a bordo"
(Eight girle in a hast), i una película
de Trane Grey titulada "La legión
fronteriza" (The borden legion).
Cecil B. DeMille acaba de tornar
a Hollywood portant tot el material
filmat a Hawaii per a "Cuatro asustados" (Four trihtened people), el
repartiment de la qual peHícula encamelen Claudette Colbert. Herbert
Marshall i William Cargan.
ra,

per

qual han estat preses a l'aire lliure,
en la intensitat de l'Oceä la major
part d'elles. Posant tota la ciencia
moderna al servei del més antic Ad a qué s'ha dedicat l'home: la pesca, la \Varner Brot. First National
Films ha aconseguit realitzar 'Pastq
de tiburones".
Fins ara s'havien portat al llenç escenes de la vida pacifica dels pescadors del Gran Oceà, rara pels seus
costums. atractívola pel que té d'exbtic per als públics europeus; però
mai no s'havia realitzat l'epopeia dels
pescadors en gran escala de la vida
heroica i dramätica dels bornes dedicats a la difícil indústria de la pesca
de la tonyina, en la qual cada dia
s'han d'acarar amb els temibles taurons, l'animal mis salvatge de la fauna marina.
Realitzada pel director de "Scarface", Howard Hawks, i tenint com
a protagonistes Edward G. Robinson
i Richard Arien, reuneix aquest film
prou elements ser oreveure una bona
obra

Un profesor
ideal
per la gentil
ANNY ONDRA
i la grandiosa superpro.
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UN FILM DE PESCA. - Per
primera vegada en la seva vida d'actor del llene, Edward G. Robinson

apareixeri en un film Les escenes del
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senyor Cabestany renuncia a la defensa del
eneral Gonzidez. — El senyor Valera Valverde
acabat la seva declaració. Declaracions dels
yors Rodríguez Polanco i Barea Bejarano
Madrid, 24. — A dos quarts d'onze
flan' es repren la sessió de la causa
tre els successos del co dagost a
silla.
El president exposa que alguns Ileo han expressat el propòsit de ceder a part de la prora proposadt.
El fiscal dena lectura a una nieta
qual figura el nom de diversos
.timonis. a la declaració dele ovale
renuncia.
Eis advocats defensors renuncien
N al testirnoni de molts dels pro*at5.
senyor Cabestany diu que renuna la defensa del general Gonzalez
que han existit discrepàncies amb
sea defensat quant a l'actitud que
via d'adoptar per a la defensa.
7 : general González fa constar que
orava la decisió del seu advoca:, i
-Ifesta que desitjaria que aquesta
duda f os retirada.
El senyor Cabestany justifica la sedecisió i insisteix en ei:a, i es fa
essc de la defensa el Iletrat suplent
or Cristino Jiménez.
continuació el fiscal interroga el
czyor Valera Valverde, gov.rnador
e Sevilla quan els successos.
SEGUEIX DECLARANT
EL SENYOR VALERA

VALVERDE

Aquest diu que la policia a les guate de la matinada Ii comunica que
co M hada novetat a les casernes.
No enoja ermssaris al governador
cilitar per posar-se dicord, ni digui que es rendia davant un fet de
¡orca.
El motiu del sea processament tou
exciusinment politk.
Fou governador de Sevilla durant
14 treses, i sempre amb la confiança
de: Govern.
Des de l'Ajuntament fins al Govern
civil el porta la multitud a pes de
bracos.
El senyor Pera Madrigal bou un
eels primer a felicitar-lo, i hom Ii dipié que seria un dels primers condecora:s Per ..a República.
Les inskl:es contra ell sortiren del
president de la Diputació, ftnyor Casas.

Ei ministre de la Governació no li
crida mai l'atenció i tetara molt sal:3:st de la seva actuació.
Ningú no li dona ordre que detingués el general Sanitario.
Fou iniciativa pròpia d'ell Posar-se
es comunicació amb altre, governacom.
El detingué el comandant Delgado
oi unió de dos oficials, per casa or¿te del general Sanjurjo, fent constar que el comandant Delgado antenorment s'havia posat a les seres ore.re.
El set' cunyat no vingué amb orese de detenir-lo; vingui per convénter-lb que es Bisele, Iser011ñ
nava a disparar sobre l'edifici del
Gevern
El comandant Hidalgo li féu veure la conveniencia que °beis les or¿res de Sanjurjo.
El ordena a la guardia civil i a
es forces d'assalt que estiguessin
¡reparades per a reprimir el movioent revolucionar:.
E: ministre de la Governació no
u:Inedia importancia als moviments
Ce carácter extremista. Li ene:a una
eocumentació molt important sobre
tguests moviments. i ni tan sols
s'acusa rebut.
E; general Sanjurjo podia hacer
mat detingut abans de sublevar-ft
ti e; ministre de la Governació Ii ho
cogués ordenat.
L'alcalde disposava de quatresets guardies municipals, i ignora si
teberen ordres de Sanjurjo.
El poble de Sevilla, en general,
rebe amts simpatia el general San'
(Juan el general Sanjurjo se subleva es collocaren domassos al caiino radical.
El comandant Martí Naranjo el visita tres vegades durant e! maní per
transmetre-li ordres del general Gonti!ez.
Les ordres per a reprimir el me:Orne/a les donoo ra sense violenck. i
4e inr,trant la stva lleialtat al GoVe:"

La guardia civil, fino al cha to
depenia de Guerra, i dea
ta leshores de Governació.
1-regué que era convenient que
tsti guessin reunits al govern civil .1
te neral de la divisió i ell per tal que
les ordres fossin coincidents, 1 alai
ho manifesta en un tarja envia-'
da al general González per un ernise.
4CIefeltA EL U. 110111310423
POLANCO
• Loespris declara el mayar Rodrfeetz Polanco, coronel d'infanteria.
Dio ole no tenia noticies de; nso.
De nutinaGst l'avioaren per telekm q ue anda a la Diviaió. Al eaatet,
• militar retina li doné un patee

en el qual es demanava una companyia per a declarar l'estat de
guerra.
Quan arribä a la presencia del general Gonzalta s'assabentá que el
general Sanjurjo s'havia sublevas.
El general Gonzalez Ii donä algunes ordres perquè es fea el necessari per a iniciar la defensa contra els
sublevats.
Ordeni que sortisein dues companyies per defensar el govern civil.
Per teléfon Ii digueren que s'havis executat la seva ordre.
Dona ordres perquè fossin tancades les portes de les casernes, i no
obstant hi entra el general Sanjurjo.
Davant de la caserna del regiment.
i dintre també. hi baria molta guardia civil.
Vejé el general Sanjurjo, i en requerir-li que abandones aquell 'loe li
contesta que no ho feria, puix que
estava alli com a capita general d'An.
dalueia.
Diu que el general que li haría
donat una carta era el senyor Guerau del Barrio, ros! sen.
El proceesat queda astorat i contesta que no podia adherir-se al
moviment sense comptar amb l'offcialitat.
Aquesta Ii manifestà que se sumes
al moviment, i davant el fet consumat es posa a les ordres del general Sanjurjo.
A les tres de la tarda rebé tres
ordres. En una se li ordenava la formació d'una columna per tal de rebre les [orces qu e de Madrid ye'
nien contra ells, una ahnt es referia
al racionament de la tropa, i una
altra, al transport.
Aleshores es posa en comunicacid amb altres cape, ¡ decidiren no
entintar la lluita.
A instánciee del general, el processat va escriure en una quartilla
que la guarnició desacatara l'ordre
que s'Olivia donat d'entaular la Iluita.
Afegeix que tingué una escena
violenta amb el general García de
la Herranz, el qual digné a diversos oficials de la guàrdia civil: "Ya
ven, me entrego a ustedes", i el
deelarant es presente al general de
la divisió.
Aleshores les tropes esteren ja al
carrer, i el general Gonzalez li ordena que anés a la caserna a esperar ordres.
No detingui el general Sanjurjo
perquè a la caserna no hi hada mis
forces que la música i els malalts.
El general González fin lliurament del bastó a Sanjurio i Ii digné:
"Puesto que mandas tú, ahi va eso."
Ignorava si les ordres del general Sanjurjo eren o no legitimes.
EL SR. BAREA BEJARANO
Seguidament declara el tinent coronel de la guardia civil supon Berta Bejarano.
Diu que a les tres de la marinada
es presentaren dos oficials de la
guardia civil al seu domicili Per comunicar-li que el general Sanjurjo
Ii ordenava que e, presentés a la
Casa Blanca.
El general Sanjur;o li comunica
que un Govern republia l'havia nomenat capita general d'Andalusia.
Intenta posar-se en comunicadó
amb el governador i amb el quarter
general de la divisió, i no yogui
aconseguir-ho.
A les cinc de la matinada posa
un telegrama al director general de
la guardia civil dient-li que s'havía
fet dures del comandament el general Sanjurjo amb tota normalitat.
I ningú no li contesta.
El governador civil no el cridi
per a donar-li ordres.
La iorca de la guardia civil entra
a la caserna d'infanteria per una
porta falsa perqui les iones no sofrissin les inclemencies del temps.
Circula una ordre de pina iinpre,a, en la qual apareixia COM a
capita general el general Sanjurjo.
No advertí del que es tractava
fine que es publica una proclama,
pena llavors, per la situació en que
es trobaven les forces, no era possible fer res.
Va rebre algunes ordres que es
nega a complir, perqui va creure
que la guardia civil no havia d'intervenir en ceros actes.
Relata amb detalle la sera inters
venció ett ein successos, en els guata
no féu altra cosa que cumplir amb
la seva o'oligaci6 en les condicione
amenyalades per a la guardia civil.
El President susoin la (molió fine
dense, que ce celebraran saínen,
madi ¡ tarda per tal d'acabar rezamen de tots els procesw.e.
• La meló seixecat a lea dueto de
le tarda.

- lins on arriba aquest "fina

ara"?
Als Governs passats i a la situado:, actual. No fa possible que Espanya segueixi aixi. El que avui
es fa no és gorernar, sinó estar al
banc blau, que són coses molt distintes. Cal governar, i nosaltres esteta disposats a governar per la
República i per Espanya.
Per a això tenim el nostre programa, que es tara públic dad a
dos o tres dies. Aquest programa
contindrà els principis exposats en
la nota i d'altres, en els quals s'estableix que el fonamental en la tasca del nostre partit és la defensa entusiasta i constant dels interessos
agraris.
Volens tansbé, cotas es diu en
la nota, arribar en el seu dia, i per
camins que la mateixa Constitució
assenyala, a la revisió del test constitucional.
Cal reformar l'article 26 i altree
articles que pugnen amb l'estructura
de l'Economia nacionat. S'ha perseguís sense objecte, s'ha agreujat
la consciencia del país inútilment,
s'ha pertorbat el nostre desenvolupament econòmic i social i tot aixo
cal reparar-ho governant dintre de
la República, i a &boa volem anar,
a això anem tense cuervos de cap
mena, sense prejudicis i, naturalment, sense sortir-nos ni un punt
de la legalitat republicana.
Afegeix que estan disposats a governar en el monient oportú, pe«,
que mai no ho faran amb partits de
programes oposats al seu.
L'EX-COMTE DE ROMANONES
ES DONA DE BAIXA DELS
AGRARIS
L'ex-conste de Romanones fou
preguntat pels periodistes en arribar
aquesta tarda al Congrio si era
certa la noticia que .'havia separat
de la minoria agraria.
Ha contestas que no roba fer pública cap noticia fins que conversis
amb el senyor Martinez de Velases
pecó que, naturahment, quedada l'as-

Descarrila ment

dun tren correu
Resulten quatre morts i set
ferits, dos d'ells gravissims
Santander, 24. — Cap a dos cluerit
de vuit del metí, entre les estaciono de
Pesquera i Montablit, el tren corren
número 932, a consequencia d'una esllavissada de terres, descarrila a la
corba denominada Blanca, a causa de
la gran quantitat de pedra que hi haya
sobre els rails, per les ensulsiades morregodee a conseqüencia de la neu.
De resultes de l'accident, la maquina,
el hurgó, un cotxe de tercera i un altre
de primera han quedat destroeats.
La maquina ha bolcat sobre el costat dret, damunt del furgó completament desfet.
Un cotxe de primera i un vagó-Hit
han resultas amb importante desperfectes.
Han resultat monta el maquinista
Lluis Sonsa, el fogainer auxiliar de
servei a la maquina, Manuel Pastor,
el qual feia el darrer viatge, car anava
a incorporar-se al servei militar.
Tumbé han resultat morts el conductor del tren Ramon Sisen i el guardia
d'assalt Gonçal Sáez.
Hi ha, encara, tres ferits, els quals
han estat portats a Santander, i quatre
que ho han estas a Reinosa.
Dos dels ferits es troben gravíssims.
Un d'ells is guardia clvil, i l'altre, encarregat dels regona-Hit.
En el mateix tren anaven conduits
dos presos que havien d'ésser traelladais al penal del Diles°, i un d'ells,
anomenat Juli Alonso, condemnat a un
any per atemptat, queda apresas entre
les estelles d'un cotxe, i amb gran abnegació i energia ha treballat en au.
:dB de les vIctImes. Ha pogut extraure
arnb vida diverges persones d'entremig
de les deeferres dels cotxes deetroeate.
S'el6gia la conducta d'aqueet indlEn saber-se la novicia de l'ocorregut
a la capital, ha sortit un tren de SOCOff
i pel csml s'hi han incorporas els jutge, d'instrucció de Torrelavega i de
Bärcena de Pie de Concha, sial com el
cap de secci6 de la companyia del
Nord, anomenat Estere Lión.
Amb tnotiu de l'arribada d'aquest
cap, al qual es fa responsable de la
catástrofe per haver suprimit el guardià
que vigilara a les immediaciona del
lloc on s'ha desenrotllat el fet, hi ha
legue una protesta m'anime entre eli
funcionaria de 11 rompan> ia.
A precs del governador. el tellyOr
s'ha absentat d'upen llot.
Quen el tren de SOeOrt ha arribat
Santander, l'han peeduit tristhitimet
escenes entre lee familite de les victintes.

sumpte liquidat abans de aortir del
Contri'.
Lea -comiste de Romanones ha estat
babea a la minoria &ansia en vista
de la declaració de republicanisme
que ha fet aquesta minoria a la
matinada d'ahir.
LES DISSIDENCIES AL GRUP
MIMAR!
dissidències en el grup agrari
per record adoptat la matinada d'ahir. sembla que ‚'han limitas a les
ja conetudes dele senyors ex-comte
de Romanones, Calderón, Azagra i
Gozalbes.
El senyor Rodríguez de Viguri ha
manifestat que ell no seguirá en la
sera actitud el senyor Abili Calderón, perquè no hi ha diferencia en
els termes d'acatar i acceptar que
han motivas l'actitud en qué !l'han
solloces el senyor Calderón i abres
doa diputata del grup, que han anunciat la leva separació.
En subscriure la nota del partit
agrari, no he fet mds que subscritore el que vaig firmar amb rnotiu
de demanar el meta retir de l'exercit.
El senyor Martínez de Velaste ha
confirmat la referencia ja facilitada
la nit anterior, arnb aquestes paraules:
—La fórmula adoptada per la minoria aspira, amb un sentit de pre
d'u--gonpatrisme,fudc
na transacció acceptada unánimement, tense altres discrepincies que
les dels senyors Calderón, Azagra
i Gozalbes, respecte a l'allocució
de qui calia servir-se en el que es
relaciona amb la definició del rigins
i mentre ella creien que la paraula
adequada era "acatar-lo", la resta de
la minoria cregué que baria dieser *acceptar -la".
No hi llagué, dones, discrepanejes fonamentals.
A tots lutjare per igual l'opinió,
i sabrá apreciar l'actitud de cadascú
en la mesura de batesa.
Repeteixo que no ha existit cap
discrepancia fonamental, sitió tan
sois si calia servir-se d'una paraula
o d'una altra per a fixar la nostra
posició davant del règim republ'sà.
Lea

1A LLETRA DE L'EX-COMTE
DE ROMANONBS
Madrid, 24. — L'ex-comte de Romanones ha dirigit la següent carta al
Sr. Martinez de Velazco:
"Molt estimat amic: No saig poder
auistir anit a la reunió de la minoria
agraria. Tant s'hauria valgut.
LaL mera intersenció en el vostre
debat sobre el programa, i sobretot,
sobre el significat de la minoria en
relació amb la forma de govern, bauna resultat inútil, puix que segons
llegit aquest mati, han adoptat l'acord
per unanimitat.
No m'és possible sumar-m'hi. Vosaltres ho comprendreu. Mito priva la
mey a !larga história al servei de la
monarquia, la responsabilitat que durant ella pagué, haver contret, i el meu
convenciment
A mis, d'haver volgut republicanitzar-me no em calia fer-ho pel cantó de
l'agrarisme.
Si durant la camama electoral els
grups agracie haguessin declarat llur
simpatia pef régfm i Mur resolució d'acceptar-lo i de collaborar-hi, jo no hanría, avui. d'escriure aquesta carta. En
constituir-se la minoria agräria a les
Corts no m'hi hauria sumat.
Jo sóc monàrquic, pena monàrquic
liberal, cada cop mis liberal , convençut que la llibertat, que no és la
sinó el dret igual de tots, es
l'únic clima en el qual pot florir la
veritable pan social.
La meva fe en els principie democritico no falsejats amb inclinacions
dictatorial, de dretes o d'esquerres no
solament no s'ha extingit, sind que
contemplant l'espectacle del món cada
dit es reforça i afirma.
Recatee que la lítnati6 actual dc
les coses, tenir fe en els ideals democratice equival a tenir - la en coses reputades com antigalles o passades de
moda. Ea que quan obreve la violincia la llibertat s'eclipsa, i avui fine
les joventuts, que sempre (oren amigues de la Ilibertat tendéixen a la
violencia.
Però tot aleó, com no pot ¿caer un
estat permanent de la societat, pastare I tornare a surgir la fe en la
Watt, que tots defensen aixf que el'
afavoreix. Mentrestant, em quedaré 10
1 resignat.
Jo no vull ei puc anar per un altre
eaml Per aixb em veig precisat, amb
viu mmtiment, a separar-me de vosalees
U. &s'Un els mes grans bits, 1
n'estic segur, en les vosees
campante* dintre 1 (ora de les Corte,
que hä de repercutir en bk d'Espanya.
Amb una salu5acI6 molt afectuosa
per a veo i per ab que foren els metas
trompeen queda de ven affm. i amlzEl Molde de Romanones.“

LAXEM BUSTO

di 1 a República

En votar-se la proposició incidental dels moniarquico sobre el cae Calvo
Sotelo, s'han retirat de la Cambra eis popular* agrario i alguno 'agraria
(Ve de la prim era pdgina)

Examina la possibilitat de l'indult,
cosa dificil, donat el precepte constitucional que vincula la sera iniciativa
al Tribunal sentenciador o a la part
interessada. Aixi, dones, l'amnistia, el
Govern no sembla que vulgui donarla, i l'indult no és possible, i és sempre la Cambra la que ha de resoldre
amb la seva sobirania, puix que la
Constitució, per bé que de tipus rigid,
no diu res que s'oposi a qué es coneedeixi l'amnistia.
(Entra el ministre de la Guerra.)
Recorda les paraules del senyor Alcala Zamora a les Corte, on s'establia
la doctrina que els electors no
podien discernir, amb els seus vots,
sobre delictes comuns, peró al sobre
els politice. S'adhereix a aquesta doctrina, i diu que la condemna del senyor Calvo Sotelo és una condemna
politice.
Censura els tribunal: política, plena
de passió, i afegeix que el que ¡taja
el senyor Calvo Sotelo no era constitucional: es movia en una terreny
extraordinari, i no ()feria garanties.
Era anticonstitucional perquè la
Constitució estableix que no han d'existir tribunals de fur, ni per rae,
de la persona ni per les circumstáncíes. Es movia en un terreny extrajegal, porqué es condenmßva l'acusat
per un delicte imaginad no cuisignat
en el Codi Penal, i la Constitució diu
que ningú no será jutjat mis que per
¿elides consignats en lleis anteriors
a ells.
Afegeix que la Comissió de Responsabilitats no tenia tan solament facultats per a processar, i menys per
a condemnar. A mis, la forma en
qui funcionava aquesta Comissió, no
olerla cap garantia.
Abrí, dones, el Parlament te oberts
els camins per a refrendar l'assentiment que els electors han donat a la
conducta del senyor Calvo Sotelo.
Qué deté, dones, el Govern?
Potser is un escrúpol sie delicadesa
de no voler aparèixer davant l'opinió
per les ¿retes, penó ell declara que
en aquesta proposició no vol que es
vegi el menor propòsit de censura, i,
a mis, en aquests moments no creu
que sigui possible un Govern que se
situi en terreny no neutral en la conteso, ja que si el Govern no vol decantar-se al costat de les dretes será
fácil que es decanti a l'altre costat
oposat. (Aplaudiments en els manar
quics i en alguns populars agraris.)
El MINISTRE DE JUSTICIA
contesta, en nom del Govern, que
aquest participa de la mateixa manera
de pensar. per(' que no pot admetre
apremis. Només hi ha un punt en el
qual ha de mostrar el seu dissentiment, i és l'apreciació que el Tribunal
que jutja ho féu malament, ja que
ell creo que era perfectament competent per a fer-ho.
A mis, el delicte pel qual fou condemnat no era un delicte imaginari.
sitió que era un delicte d'auxili al
delicte d'alta traïció. Eslava determinat per nombrosos delictes, tots
compresos en el Codi penal i perfectament definits.
Creu que, en efecte, no és factible
l'indult i no queden, per tant, mis
que els dos caniins de que parlava
el senyor Goicoechea.
Afirma que és propósit del Govern concedir l'amnistia; el que succeeix es que es reserva el dret d'elegir la data. Aquesta data no ha arribat; podria ésser prop, pelo) no
ha arribat.
Afegeix que la Cambra és sobirana, i encara que el Govern no ha cregut arribas el moment, s'atendrà al
que acordi la Cambra.
El senyor GOICOECHEA rectifica i insisteix en la illegalitat del
Tribunal que jutjà el senyor Calvo
Sotelo. Insisteix també en qui el
delicte es de fixació arbitraria, puix
que no n'hi ha prou anft designarlo en el Codi Penal, sinó que cal
declarar-lo en el seta esperit i en la
seva mecánica.
Per últim —afegeix — el Govern diu
que está d'acord atub la proposició,
pecó que no Es el moment operas
per a ab:O. Però ha de dir que la
urgincia no la determina el Govern,
ni ningú, sinó les circumstancies, i
si creu que la Cambra es ¡liare d'acordar el que vulgui, demana al Govern que no sigui obstaculitzada la
votació d'aquesta proposició preseii.
tant la qiiestiú dc confiança. (Aplau.
diments en els monerquica)
INTERVE EL SR. PRIETO
El senyor PRIETO, en noni de la
minoria socialista, explica el seu vol
en contra de la proposició. Diu que
elm caeos a qué el settyor Goicoechea
iba referit, comparant - los amb
aquest tenen caracteristiques distintes. En primer lloc el senyor Antoni
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Manea havia format aquell Govern
Nacional sota dues bases, una de lee
quals era la concessió de l'antni..
tia que, per tant, no creia un compromís d'aquell Govern.
Si aquest Govern adquiri també
aquest compromís que li ha imputat
el senyor Goicoechea, que ho digui
de seguida. (Rumore.)
Creu perillosíssim que un fall d'un
tribunal parlamentad sigui revisat
per un organisme de l'administració
de Justicia (rumore), i opina que,
d'atorgar l'indult, ha d'ésser la Cambra qui l'ha de concedir.
(Entren els ministres d'Obres Pío
bliques i d'Indústria.)
Afegeix que per molt que el senyor Goicoechea parli de la rapidesa
amb que fou atorgada l'amnistia de
l'any 18, els diputats socialistes no
s'assegueren als seus escons fins
que l'amnistia fou promulgada.
A mis, encara que la Cambra
acordes que vingués el senyor Calvo
Sotelo seria fer un ús abusiu de la
sobirania (rumore) pesqué hi ha
molts altres senyors elegits per sufragi que no han pogut Esser diputas, per incapacitats molt menor'
que la del senyor Calvo Sotelo.
Per altra banda l'argument mis
fort del senyor Calvo Soldo ha catee el refutar com a nul. el fall
del Tribunal parlamentari, que el va
condemnar, la HM de constitució del
qual lis estat reconeguda l'altre dia
per la pròpia Cambra actual.
Afegeix que el Govern no pot
inhibir-se d'aquest assumpte i que ha
de plantejar a les minories la qiiestió del grau d'adhesió en qué estan
respecte al Govern. (Aplaudiments
deis socialistes.)
El MINISTRE DE JUSTICIA
inaisteix que el Govern no admet
apremie.
El senyor RODRIGUEZ PEREZ, de ¡'Oiga: —J'eres el Govern
admet la proposició de la dreta?
El MINISTRE DE JUSTICIA
diu que la refusa.
Es dóna lectura a una altra proposició en la qual es demana que
el Govern dintre d'un termini politic general arbitri el mitjà que els
senyor Calvo Sotelo i Benjumea
puguin ocupar eta sena escons.
Firmen aquesta proposició alguna
diputa*, radicais.
El PRESIDENT diu que, malgrat d'aquesta nava proporició ell
no pot posar la votació, puix que
implicada un no hi ha lloc a deliberar si el senyor Goicoechea no
retira la sera.
El senyor GOICOECHEA
que la :imanté pel contrari.
El PRESIDENT l'invita a meditar bi el contingut de la proposició
recentment Ilegida.
El senyor SUAREZ DE TANGIL, de Renovació Espanyola: —El
que ha de meditar da el Govern.
El senyor SANTALO en nom de
l'Eequerra diu que aquesta minoria
sosté la mateixa posició que va sostenir en les Corte Constituents, i declara incapacitaba per exercir arrees politice a tots els que van participar a la Dictadura.
El senyor BOLIVAR, comunista,
diu que la proposició representa una
burla per als obrera i camperots i
que han de Iliurar-se, els que van
participar a la Dictadura, a un Tribunal revolucionari. (Rumore i grane
dalles.)
El senyor GONZALEZ LOPEZ,
de l'Orga, en nom de la minoria d'esquena republicana s'oposa també a
la proposició.
El senyor RAHOLA, en nom de
la Lliga Catalana, din que el desig
d'aquesta és trabar una Mude) viable a aquest assumpte. Diu que el
conflicte que es planteja aquí és que
per una part Imi ha la incapacitat que
la hei determina, pecó que és un
diputat el que esta condemnat per
una sentencia executäria i per tant
per altra part hi ha el vot dels electora que l'han votat conscients que
estava condeninat. Afegeix que la
condemna del senyor Calvo Sotelo
no és per delicte cornú sinó politic, perú, no obstant, aquesta condetnna no es pot donar cnin no existent. Cal per tant seguir ele camins
legals i esperar l'amnistia Per II declame la seva capacitat Per tant,
convida el Gaseen a que apreesi ets
tratnits, pesó sepse poder '<hueste
que sigui fora del Govern on la
questió es reseigni.
El Sr, GIL ROBLES, en nom de la
minoria popular agraria, diu que els
qui han figurat aplegats en la candidatura de coalició amb el Sr. Calvo Sotela. tenen encara que no.
mis sigui per alees de mántenle la seca
de lesna contra el. adversaris.
(El Sr. ROYO VILLANOVA demana la paraula.)
Cm que mime el Sr. Calvo Solelo pugui venir a la Cambre ha de
recame almas un aterd sobre lo
gitimitat del Tribunal que el va condemnar.
El Sr. PRIETO: Dones hi ha ministres que van perünyer a aqueas
tRumors.)
El Sr. GIL ROBLES afegeix que
la Camera de absolutament aobirana
en tot .11 in fa reterteeta h

pacitat deis seus membrM, peró sha
de moure en un terreny legal.
La veritable amnistia esta ja decretada pel cos electoral, que ha rebotjat
també la majoria dele sens jutges.
(Aplaudiments de les &etc.)
Creu dones, que s'ha d'emir a l'amnista com més aviat millor, permse l'indult ti moltes dificultats. Alma is el
que requereix Ufta demasiada de deis?)
i no pas la pseudo-democracia dels qui
s'asseuen en aquests banca (assenya
les esquerres). (APIeúdireente -lat
les dretes), i cal que el Govern expressi aquest mateix desig de fer tornar el Sr. Calvo Sotelo, car encera que
no desconfia d'ell, la sera vida no fs
n'imitada, i podria no tenir temps suficient Per tant, si el Gaseen precisa,
ells votaran la seva proposició, per?: si
es mane en vaguetats no té mis remei que votar la del !mor Goicceches. (Aplandiments de lee dretes, idhuc els monàrquics.)
El Sr. ROYO VILLANOVA es ddna per alludit amb les pandee del
Sr. Gil Robles i diu que en, que ra
en candidatura amb el Sr. Calvo Soteto, ha de defensar ara la seva capacitas. Afegeix, no obstant, que en no
pot votar contra el Gavera, i que sortira de la Cambra en posar-se a votació la proposició. Creu que lea Corta
són sobiranes per a revocar la sezttlracia que va recaure sobre el senyor Calvo Sotelo. Diu que mis dictatorials
que el Sr. Calvo Sotelo form el senyor Asarla i els Socialistes, 1 per això eh retira l'acusaci6 en la ostaissió
de responsabilitats. (Aplaudiments en
les dretes.)
El Sr. MARTINEZ DE VELASCO, en nom de la minoria agraria,
diu que si el ministre de Justicia ha
dit que el Govern está d'acord aznb
la tornada de Calvo Sotelo, no es pot
parlar de dificultase insuperables.
Recorda que el dictamen declarant la capacitar del dit senyor este
damunt la tenla des de fa un mes
i no ti mis que un vot particular
del senyor Blanch, pertanyent a la
minoria radical. Cren, per últim, que
el Govern ha de declarar que deixa
en llibertat la Cambra.
El senyor ARAGAY, de l'Esquerra, assenyala que les minories governamentals, en presentar la nova
proposició, han rebutjat de ple la
que s'este discutint, amb la qual el
Govern s'ha mostrat disconforme.
El PRESIDENT l'adverteix que
això no implica cap proposició del
Govern, i el senyor Aragay s'asseu.
El MINISTRE DE JUSTICIA
insisteix en qué el que no admet
el Govern Es la pressa que vol donar-se-li, perd que segurament no
caldre esperonar-lo mis penqui mis
endavant compleixi la seva prometenea.
El senyor DOMINGUEZ AREVALO, en nom de la minoria tradicionalista, explica el vot d'aquesta
favorable a la proposició, i creu que
hi hauria un mitja molt senzill perqué la proposició no es votes, que
seria mla declaració expressa del
Govern que es procedira en un termini proper a la discussie, del dictamen que esta damunt la tenla,
referent a la capacitat del senyor
Calvo Sotelo. (Aplaudiments en els
monirquics.)
El senyor GIL ROBLES diu que
está conforme amb la declaració del
Govern, puix que no dubta de la
seva aerietat i de la seva dignitat.
Si el dia de d e- mi el Govern no
compleix les seves prometences, ells
plantejaran novament la qüestió.
El senyor SUÁREZ DE TAN.
GIL, de Renovación Española: Pecó
a qué Jiu S. S. el dia de deme?
El aenyor GIL ROBLES diu que
no oren aquesta posició per servir
la causa del Govern, sinó perquè
creu que aixi serveix millor la causa del senyor Sotelo. (Aplaudiments
en els agraria i alguns populars
agraris.)
El senyor MUÑOZ, radical-sociatiesa d'esquerra, es pronuncia en
contra de la proposició.
El senyor GOICOECHEA assenyala que hi ha una coincidència del
Govern amb ells, que es conté en la
doctrina esposada per ell i en reconixer que ells no tenen el menor propòsit de provocar cap
cultas al Govern. Per tant, si el Govern declara que el dictamen es dinmalta aviat, ell es dol.are per satisfet.
El senyor PRIETO, dt nom
la minucia socialista, subratlla el fes
de les apreciacions que les ns.norics
fan al Govern, i pregunta si is cert
que la interpretació de la proposició
del Govern que fa el senyor Goicoeche& di la veritable 1, Per Mu r. ii re.,

LIME, sao.
Va Invita abano de ter el
voseo *acarr•o a °enmante
Me ay unamos que atoreicen ala aua pro»
1 gustaste
Ronda de Rin' Pere,

Teifon 18834

Crelpern el dret del mayor
Cabes -antelo. Creta cm ea trace
ami d'una escaltaci6 de la conducta
politica 1 de les manerm del seevor
Gpicoechea.
Assenyala la contrad,c sió que seria que eis que han votat i han iormat part del Tribunal de Responsabilitats anuilin ara els seus falla i de.
dacha la illegitinütat d'aquest Tribunal. pingué preciaament la mute:laica de la política del Govern
envera els membres de la Dictadura, que no podrá dir-se que fou cruel, va ésser declarar la seva incapacitas per a exercir carrecs públics.
El MINISTRE DE JUSTICIA
diu que la coincidencia d'acord expressada pel senyor Goicoechea amb
ell no is absoluta, sinó que s'ha limitat a expressar el desig que el
senyor Calvo Sotelo s'assegui als es.
cons, però per camins legals.
(Rumors en els socialistas i esguerras.)
Demana altra vegada al senyor
c oicoechea que retiri la seva proposició.
El senyor SUAREZ DE TAN.
GIL: Pesó el Govern no concreta?
(Grans protestes dels radicals.)
El senyor GOICOECHEA diu
que aquesta coincidencia d'acord amb
el ministre, que ell assenyalava, no
aol dir adhesió a la política del seayos Calvo Sotelo, pesque, segons
aneó, quan ell defensa la tornada dala
socialistas, podia haver-se-li dit que
(atara d'acord amb els successos d'agost. (Aplaudiments en les dretes.)
Per últim din a la presidència si
promet que el dictamen va a discutir-se.
'(El president mira el cap del Govera, i aquest invita a parlar, amb
un gest significatiu, el ministre de
>Misia. El ministre es resisteix uns
moments amb gestos significatius,
pesó per fi es decideix.)
* El MINISTRE DE JUSTICIA:
El Govern s'ha expressat clarament
a la seva declaració es remet.
(Protestes deis monàrquics i contrapotestes dels radicals.)
Es posa a votació nominal la proposició.
Els populars agraria abandonen
Hura escons per tal de no votar, t
tambi alguns agraria.
Voten, doncs, a favor de la proposició només els monarquics, i resulta refusada per 187 vots contra 56.
El senyor BLANCH, radical, defensa breument la proposició gas
vernamentaL Din que la Cambra ha
de considerar-la objectivament, i tenis en compte que abans que l'acta
del senyor Calvo Sotelo passi inadvertidament a la Comissi6 d'Actes la del senyor Benjumea, que es
troba en el mateix cas.
senyor PRIETO, en nom de
la minoria socialista, es pronuncia
en contra de la proposició. Diu que
per tal de no cansar la Cambra
s'até a toses les raons ja exposades,
pesque aquesta proposici6 Ii tiembla
la mateixa d'abans amb petitfesimes
diferincies.
Adverteix que no pot afirmar-se
que estigui declarada la capacitat
del senyor Benjumea, sinó que nomis está aprovada la seva acta, i
recorda que ell cridi l'atenció del
Parlament en el moment oportú.
Demana votació nominal, i és
aprovada la proposició per 167 vots
contra 54 dels socialistes i esquerres.
Els monárquica s'han retirat del
saló per tal de no votar.
S'aproven alguns projectes de hei
definitivament, i s'aixeca la sessió
a un quart i cinc mimas de nou del
vespre.

La proposició incidental yo.
fade a la Cambra
Madrid, 24. — La proposició
incidental que va merèixer l'aprovaci6 de la Cambra en el cas
'del senyor Calvo Sotelo, estava
redactada en els termes següents:
"La Cámara, como resultado
de este debate, y teniendo en
cuenta la doctrina parlamentaria sustentada en casos análogos, invita al Gobierno a que,
dentro de su plan polftico general, arbitre el medio legal
oportuna para que los se/lores
Benjumea y Calvo Sotelo puedan cumplir con la función que
el cuerpo electoral hubo de

confiarles."

Giren
Te ¡ele primera p agina)

Madrid, as. — La Comissió de responsabilitats ha celebrat una reunió,
assistint-hi vint diputats.
El senyor Lamamié de Clairac ha
dit als periodistas que s'havia aprovat
un dictamen perquè totes les actuacions de l'extingida comissió passin al
Tribunal Suprem,
Han votat en contra els tres diputats socialistas, el radical-socialista i
el de l'Esquerra.
El dictamen diu així:
"La coinissid de Responsabilitats ha
deliberat amb tota amplitud sobre la
missió que la Cambra Ii confià, cara
a resultat i entenent complert
abrí aquest mandat té l'honor de sotmetre a la discussió i aprovació de la
Cambra el següent dictamen:
Article primer.—Totes les diligencies de qualsevulla índole instruida per
la cornissió de Responsabilitat de !e.3
Corts Constituents pastaran immedintament al Tribunal Suprem de Justicia.
Article segon.—El Tribunal Suprem
de Justicia, la competencia del qual no
podrá ésser discutida per entendre en
els assumptes que tinguin llur origen
en les actuacions practicades per la
comissió de Responsabilitats, i en les
que amb elles tinguin connexió, examinará els expedients que hom li envii i els completara si ho cregués convenient i continuarä la substanciació
de cada assumpte fins a dictar laute
de sobreseienca o la sentencia absolutòria o condemnatòria que corres'
Ponaui.

Art. tercer.,— El Tribunal Suprem de Justicia tramitará els sumaria en eta quals hagi de coneixer
a consequencia d'aquesta resolució
per les regles de la hei d'enjudiciament criminal, i jutjari les perso-

el Govern en ,una situació
lamentable
Madrid, 24. — El resultat del debat
ha estat molt comentat pels passadissos
de la Cambra. La impressió era generalment desfavorable. La majoria dels
diputats coincidia que havia estat
espectacle lamentable, en el qual s'havia destacat la indecisió i la vaciHació
del Govern.
El Sr. Maura deia:
—Jo no hi he intervingut, perquè
segueixo d'espectador_ He. volgut observar alió q ue s'anornena governar amb
governs minoritaria, i he tingut avui
una prora bastant clara.
He vist que tot ha estat una farsa,
però sobretot al que no hi havia
dret, i això és l'intollerable, és el
íriloteig a que s'han sotmès els grupa
que ajuden el Govern amb els seus
regateigs de vots per a probables
concessions.
El senyor August Barcia, coincidia amb altres diputats que havia
estat el debat una pugna de prop6eits parlamentaris.
La posició de tots havia estat lamentable i molt desairada la del Govern, que tenint la seva posició definida amb tan sols mantenir el criteri del ministre de Justicia, podia
triar a la votada( sense cedir el més
tninim en la seva actitud.
El senyor GIL ROBLES ha dit
el segiient:
M'interessa fer constar l'efiacia
de la posició adoptada per nosaltres
i per alaò convé recordar les xifres de votació a la proposició del
senyor Goicoechea.
Ha estat rebutjada per 186 vots
contra 56, i encara que haguéssim
votat tots nosaltres, de oci a too,
aproximadarnent, la proposició hura estat refusada amb un marga
almenys de 3 0 vots, i hauria quedat
tancat el cansí per a la vinguda del
senyor Calvo Sotelo.
Quan el Govern estava disposat
a retirar la proposició, només ha
accedit a mantenir-la a requeriment
meu, i a l'actitud adoptada per nosaltres, es a dir, que gräcies a aix6
ha quedat aprovada una proposició
favorable al senyor Calvo Sotelo,
que d'una altra manera hanria quedat rebutjada.
A mis, el Govern s'ha compromès
al saló de sessions, en contestar-nos, a
qué el senyor Calvo Sotelo ocupi el;
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NYOR ORAMAS ACOSTA
El reptelentant de les esquerres
republicanes a la Cornissió de Responsabilitats, senyor Oramas Acosta, ha menifeStat el que segueix:
Entre els' assumptts dependents
d'aquestä Comissió n'hi ha alguns
ja tramitats parque pugui celebrarse . la vista i promulgar sentencia.
D'altres són expedients administratius que foren reclarnats per la
Coniissió de Responsabilitats per al
set .' estudi; n'hi .ha de propis dels tribunals de justicia, car sola impliquen ((dictes comuna.
No falten els, que foren denunciats a la dita Comissió en defensa
dala interessos particulars dels denunciants,. i en alguns s'aprecien
indicis de responsabilitat tan marcadament politica que equivaldria
a una solemne declaració
nitat sostreure'l a aquesta Comissió de Responsabilitats acuse previ
i detingut estudi.
Procedeix, per tant, que la Comissió de Responsabilitats emprengui de. ple l'estudi deis assumptes
que li han estat encomanats, per
tal de distribuir-los adequadarnent
i tramitar les diligencies degudes
als que corresponguin a la seva
jurisdicció segons la Iletra i l'asperit de la hei.

L'afer Calvo Sotelo ha deixat

MIRE. 3
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MANIFESTACIONS DEL SE-

—No el coneixteu, a Cobham?
—L'havia vial en fetografia. Tot
seguit vaig abonar-me que aquell ledi"rlea'
•i
nyor.no s'hi assemblin point du tosa;
aa, (Per tetefinit›Diisats
però,-canvia tant, de vegades, la gentr 'te 1-dial :tenga; Adra Ilam a aqtatata
• —I els fotògrafs feren el "(crup"...
ciutat el Congrés del partit Radical
—Es clan.. El que no si si hau- Socialista Catala. Aprofitant l'avinenran estat a temps a suspendre la tra- tasa de trobar-se reunidas les prinmesa de proves a les agineles i Pe - cipada figures d'aquest partit, el dinriòdics estrangers. Si no hi han estat, manga al matí se celebrará un mia temps, figureu-vos quina rigeladet ting al teatre Victòria, en el qual
---é Com pogué produir-se, la cons'assegura que hi prendrä part el
fusió ?
senyor Marcelli Domingo.
—No ho comprenc pasl
Demä es retiri a l'Audiencia,
Rini Lefevre no ho compran. Jo, davant el Tribunal d'Urgéncia, la
amb prou feines. Sembla que el se
causa contra tres individus als quals
s'acusa d'haver coHocat petards a
sor Newscastle va aterrar al Prat
diversos convents el dia de les elecen uns moments in que era esperat
cions rnunicipals. La vista ha desAllan Cobham que, poc coneixedors
vetllat molt d'interès.
de la llengua anglesa, els soldats
— Els patrons afectes al Gremi
l'aeròdrom es van ftr un embone, del
d'Oficines i Despatxos es reuniran
qual s'aprofitä després algú mig delidivendres al vespre a la Cambra de
beradament. O comercialment.
Comerç per tal de discutir les noves
—L'aventura sn'ha tat molta
bases de treball presentades per la
cia—exclama Réné Lefevre—. En candependencia mercantil al Jurat mixt
vi, no me tila fet gens l'assabentardel
ram.
me que, justament durant la meya
— Per tal de gestionar assumptes
estada a Barcelcilia, hagi estat detind'interès local, han marxat a Barcegut un escroc francés dels mateixos
lona l'alcalde i el secretad de la
sons i cognom mena.
Corporació municipal.
—No is ag radable, la veritat. Tant
— Dilluns vinent, el Grup Excurper tant, resulta millor la coincidancia de nom i cognom amb el protagonista de El trío de la bencina i Monsieur, Madame a Bilis.
—Mis d'una re g ada Tallan Pres Per
ell. I això que no ens assemblem de
res. Mireu: a l'hotel on m'estatjo,
poc després d'haver omplert la meya
fitxa, un emplut ho comentava:

—Está mis gral...
La popularitat! Travesseu l'Atlàntic: rolen mils i mils quilómetres;
jugueu-vos la vida a cada hora, i desprée us prenen per un actor de cine...
Vaig fer molt be de no volar ésser
aviador.
JOAN TOMAS
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eATALOPHIA
RIONIM
bANT

—

ee '

neu*
. ' O
d'ésser
precCisaaer" leed amb ela precaptes . continguts en lee lleis que
en cada cas siguin aplicables.
Art. quart. — Es declaren complerts els preccptes de la hei de
27 d'egest de 1931 i dissolta la
Confissló de Responsabilitats."

imemarriela~mmrmob

escons sense nous apremis, ço que per
a mi és més espressiu que les paras>
les de la .proposició del senyor (iüicoechea.
Nosaltres hens obtinsui al.d la cleclaració d'urgencia que bou rebutjada
en la proposició incidental. Aixó confirma la táctica 'que nosaltres seguim.
A Mi el que m'interessa es l'eficacia,
encara que hagi de prescindir de
quedarMÓlt gallardament davant certs
sectürS 'extrethistes.
Es percebia, a més, clarament que
en l'ambient de la intransigancia de les
torees de dreta es forjara una maniobra del front esquerrista, que estava
preparant 'el senyor Prieto.
Si nosaltres, amb la nostra proposició, que equival:a fins a llegar la
bona fe del Govern, eras posem al
costat de la proposició Goicoechea,
no solament haurían perdut el plet,
sinü , que hauriem provocat una sessió patriótica com la de l'homenatge
al senyor Macià, i això hauria estat massa le broma.
Estic ni* satisfet de la disciplina
i sentit politic de la nostra minoria,
puix que fins alguna molt Iligats
per viccles d'amistat ami) el senyor
Calvo Sotelo no han vaciHat a adoptar l'actitud que l'experiencia ha demostrat ésser la política mis eficaç.
L'ex-comte de Romänones ha
dit:
Emsenibla que tot ha estat avui
un pur despropòsit, perqua aquí,
en aquest plet, is completament
del fur parlamentan i i no del Govern.
•
Resulta un absurd que es vulgui
arribar a una qüestió de Parlament
quan era tan còmode al Govern
sortir-se de la qüestió Calvo Sotelo.
Calvo Sotelo no necessita amnistía, car está amnistiat pels vots
del cos electoral.
Cree que el vot popular eximeix
de responsabilitat, i alzó ho dic
jo com a home profundament liberal' i .pärlamentari.

La Comlseld d'Estatula
refina la protesta de la
gotosa mancomuaitat de
de municipis IlilY11$08
Madrid, 24.— La Consistió d'estatuts .s lha reunit i ha examinat la
qüestló plantejada per la protesta
d'una denominada mancomunitat de
Municipis alavesos.
No havent-se provat absolutament
la constitució legal de la dita entitat,
s'ha acordat tenir por compareguts
els firmints, quedant concretament
l'examen de la qüestió de fons que
planteen 'els Municipis alavesos respecte a l'Estatut.
El senyor Aguirre ha dit als periodistas que havia quedat demostrada clarament la inexistencia de la
dita mancomunitat, sobretot en la
qüestió de l'Estatut, i per tant que
havia quedat desestimada la dita protesta i que la Cornistid ara no tenia
Mi! que Aludir ti el projecte presentat conculca o no la Constitució,
cosa que en la sera opinió está
eomplettmettt clara.

-arawaremeareassans- Cela 4inseigioressa a Oransda-er Cancere :: Una maniobra :: Tribunal
lì :: El Tribunal d'Urgencia :: Novas

S'ha reunit
la Comissid mixta de
Iras* de serveis
a la 6eneralitat
Madrid, 24.— Sota la presidencia
del director d'Administració Local,
senyor Puig d Asprer, reunit
aquesta tarda a Governació la Comissié mixta del traspas de serveis
a la Generalitat.

S'han ocupat del traspäs dels serveis hidräulics.

En reunions que s'han de celebrar
demà i demä passat, tractaran d'altres assumptes, entre ells el relatiu
a la valoració de la contribució territorial.
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Anit es donä la primera representació en aquesta temporada de Tannhauser", de Itieard Wagner, pels prestigiosos
a rus tes a lemanys q u e ola tan
d'exit renen actuant en el nostre Gran Teatre.
L'òpera de Wagner, la més
popular de tota l'admirable producen) wagneriana, obtinguó
una execució niolt acurada, especialment per part de l'orquestra que, sota la direcció
del mestre Kuappersbusch, sonä sempre mott ajustada i expressiva.
La senyora Teschemacher
encarnä el rol le "Elisabet",
amb gran talent. La sera magnifica veu i el seu excellent
estil nutren una regada
i donaren lot el sellen desitjable a la delicada figura wagneriana. Cantä la pregäria del
tercer acte amb una profunda
emoció ¡ estigué lambe justíssima en el gest.
El senyor Pistos cantà també
un correcte "Tannhauser", Nobresortint especialment en el
darrer acte, que interpretà
amb una gran sensibilitat i
amb una seguretat 1 fermesa
vocals dignes de tots els elogie.
La senyora Neinethy féu una
"Venus" excellent. Les seres
facultats vocals triomfaren
magnificarnent de les serioses
dificultata del seu rol, sostenint
sempre l'interès musical i
plästic.
Molt just la/tabú el senyor
el qual interpretà un
"Wolfam" amb una gran intelligencia i serietat.
Completaren l'excellent conjunt els senyors Weber, Peter
i Rabies i els nostres compatriotes senyora Roca i senyors
Gallofre i Girald.
Per a toba Si hagtid abundaras aplaudiments repetides
sortides al proacent, junt amb
el mestre Kuappertsbusch.
La presentad() escénica, regular; la dirierló escènica, de(telera en el (Jarree nAr. Els
coro, fosca correrte..
El núblic_ moll nombrós i
J.

G. C.

sionista Pla i Muntanya. donará una
sessió de cinema al local del Cinema

Rambla.
— Per indocumentats i sospitosos
han estat detinguts Amadeu Matamala i Manuel Barcelonés.
— Al local de la Societat Agrícola Pràctica i presidint el senyor Marcelli Ermengol, es va reunir l'As-

sociacid de Remolatxers de Catalunya. ES van adoptar interessants
acords, entre ells el de convocar una
Assemblea general a la qual seran
invitarles les diverses representacions
polltiques, a fi de tractar de la consinstaló en aquesta ciutat d'una fábrica per a l'elaboració de sucre.
S'assegura que una firma alesnanya finaneará l'empreaa.— C.

TORTOSA
Les credencials de regidora :: Desgracia :: Fábrica de conserves
Futbol Väria
Tortosa, 24 (per telèfon. — L'Alcaldia fa avinent als consellers electes
que han de presentar la credencial a
Secretaria tres dies abatis de la presa
de possessié. Els que vuit dies despees

d'haver quelat constituit l'Ajuntament
no ho hagin efectuat s'entendrà que
renuncien al seu cartee.
— Mentre jugava a la plaça del
Rastre, al costat d'un clot obert per
installar-hi un transformador, el nen
de non anys Josep Amaré ha tingut
la dissort de cause des d'una aleada
de quatre metres, i s'ha prodult cotnmoció cerebral i petites contusions.
— Aquesta tarda s'ha reunit a CAjuntament la Comissió que porta a
cap les festes del mes de setembre per
aprovar la liquidació i donar per acabada la sera tasca.
— El Sindicat Agricola del Baix
Ebr e . en la darrera reunió celebrada
Xerta prengué l'acord dinatallar
una fábrica de conserves a carlee de
la mateixa Cooperativa.
— El vinent diumenge l'equip local de futbol Dertusa F. C. es trasliada a Mora d'Ebre per tal de jugar
contra l'Atlètie d'aquella població.
— L'Institut de Il Ensenyament fa
avinent que els exämens extraordinarsi del mes de gener tindran !loe al
dit establiment a partir del dia 29
del corrent.
— A primera del mes vinent es
faran paliques les condicions per a la
construcció del nou edifici de la su-

d'Urgencia :: Novas de Cadaqués i
Palattets tr lakippsent Camlanieta
'Rebublici-f: Noticiad
Girona, 24. (PA- telifon). — Aquesta i
nit s'ha celebrat el sorteig de les dues,
places a l'autoútnnibus i des peses Pa
-gadeslpçmntquefcal
Girona a Grenada, per tal de contendir
contra el Recreativo d'aquella Població.
4 is números premiats són els 569 i 17.
Els expedicionaria sortiran demä, dijous, a les tres de la tarda.
— El comissari d'Ordre Públic, en

rebre aqueas migdia els periodistes els
ha eomunicat que aquesta tarda es reunidan . a la Deleació del Treball els
patrona i obrera de la fábrica "Mari i
Lamarca - , de Sant Esteve d'En Idas,
per tal de veure si es posen d'acord per
a resoldre el comflicte que oportunas/1cm comunicaren.
— A l'Associació de Música se celebrarà el dia 35 d'aquest ines el concert
m'un. 112, er. el Teatre Municipal, amb
la coHaboraci6 de la distingida guitarrista Rosa Llores.
— Demis dijous, el G. E. i E. G. celebras reunió general ordinaria i extraordinaria. Aquesta temió ha causal
sorpresa que ios coniocada tan avía',
puix que segons ells mateixos manifestaren seria convocarla més cridasant,
• — La Comistaria de la Generalitat
ha imposat set multes a altres tants
propietaria ole les comarques gironines,
per talla abusiva d'arbres a uns, j per
hayas començat la talla ,sense posseir el
panolis a d'alces.
— Pel Tribunal d'Urgència ha estas
condemnat a la pena de guatee mesos
i un dia de presó, per tinença l'Echa
d'arma. el subjecte Xavier Carel i Oliva, que . fou detingut el dia de les cleccions ansb una pistola a la mä. Mani(esta que havia vingut a Girona a
"treballar" per 1.0 Lliga.
— Ahirs a mitja nit, al passeig del
General .F.scoiet. situat son la platja
de Cadaquers. s a explotar un pet s rd que
produl una forta detonació.
.Com sigui que en squells moments
sortia el públic del cinema, la detonació causä la natural alarma.
La guardia civil efectua un minuciós
escorcoll, sense aconseguir detenir l'autor ni esbrinar lea canses. El petard
estava carregat amb pólvora sola i no
moda; can desperfecte en les buques
de la olatja.
— El divendres visierst, a Gsrbi tindrà Une II// concert de guitarra a arree d'Agusti Piferrer. Dissabte, al tilateix satonet d'exposicions. J. Pardinyes
inaugurarà una exposició de caricatures.
— Ales it de. la nit del dia 21 del
(rae 0 0111. el caporal i dos carrabiners
del twist de Palamós efectuaren la aprehensió de la barca contrabandista a motor ." San Isidro", de 15 tones de registre, amb 6a hales de tabac, amb un
pes de 3.224 quilogramo. Aquest genere,

valorat en unes 150.000 pessetesü Ira estat dipositat en els magatzems (le la
Comnanyia Arrendatäria d'aquesta capital. a disposició del senyor delegat
d'ili senda. Els sis contrabandistes que
tripularen la barca han estat concluits
tambe a aquesta ciutat.
— Continua havent-hi altres al Fon ' ene Catalanista Republia de la nostra chitas.
Mataras haver perdut en les eleccions rassades, la conducta liberal i democrática d'aque sta entitat. en contraposicid ala nrocediment s feix' atics dels
airees liándola lis fet cite guanvessin
simpaties que e a tradueixen en altas a
l'entitat.
"Llibertat", l'òrgan oficial ele F.C.R.
din que ara mis que mai perseveraran
en el comí de catalanisme integral que
porten. —

TARRAGONA

cursal del Banc d'Espanya. — C.

MÁTARO
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Eleccions suspeses a La Nou
Robatori
Con, maniobra la Llig a
Accident d'automòbil
frustrat
Vària

Acte de clausura d'un cura de catalá
Reunió del Sindicat Agrícola
Mataró, 24 (per telefon). —
a les deu de la nit, tingué lloc l'acta

de clausura del curs de català que ha
organitzat la Delegació de l'Associaci6 Protectora de l'Ensenyança Catalana. Parla en primer terme el president de l'A. P. d'aquesta ciutat,
senyor Borrull, el qual, en justes paraules, feu la presentació dala oradors. El mestre que ha tingut al seu
arree el curset, senyor Gaudí, llegí
unes quartilles posant de relleu els
avantatges aconseguits. Seguidament
fin ús de la paraula el diputat al
Parlament de Catalunya senyor Guinart, que explicä la necessitat de la

construcció d'escotes catalanes, l'obra de la Protectora i la insuficiència de l'Estatut pel que toca a cultura. Finalment s'aixeeä a parlar el
mestre Fabra, que fou aplaudit a
peu dret pel nembrós públic que
emplenava l'espaiosa . sala de la societat Iris. Amb paraula senailla indin el deure d'aprendre l'idioma eatala; recomanä mita lectura per a
millorar l'ortografia, al mateix temps
que citä algunas regles practiques.
En resum, el seu parlament fou una

veritable lliçó de gramática.
—El proper diumenge, dia 28, a
dos quarts d'onze del mati, el Sindicat Agricola de la Costa de Llevant celebrara reunió general ordinaria amb el segitent ordre dci dia:
Aprovació de l'acta anterior: snrovac i ó de l'e s ta( de compte .. ; reno.
ració de càrrecs, i na ces i airegun.

Tarragona, 24 (Per telefon).—
Contràriament al que ha disposat
la Direcció d'Alministració Local de
la Generalitat, van celebrar-se ahir a
Ja Nou de Gaia eleccions munidpals per tercera vegada. El resultat

panya ".4. VAlciHi1 ::

::
%la

Palma, 24. — Ahir arribaren Gh,

nes, Mordías De-Negri altres eise
han de prendre part aval en la re.
liada de boxa al teatre Balear.
—r Un grup de , i0VeS es proposet
fundar una Agrupació d'Exploradors
Mallorquins.
— Segueix la campanya de l'Aical.
dia pro-sanitat en els produces alimentosos destinats a la venda. A in
veneslor de llet, reincident en l'ad ulteració d'aquesta, li ha estat re:irat el
corresponent permis i clausurat

bliment.
— Organitzada pel Club de Solters
de Pollensa, ha tingut Iloc al Teatre
Novetats d'aquella ciutat una Jetllada
teatral en la qual ha estat estrenada
l'obra "Aferra qui pot - , del senjor
Miguel Bibiloni i Corró L'obra és en
vera. i es escrita en la nostra dengua;
entusiasmé la nombrosa concurr; ocio,
— Avui es reuniran, en sopar ji.
tim, a La Taverna Basca. els cuaba
radors i amics de la revista "La Nostra Terra" per a celebrar l'entrada en
el sete any de la seva

Eis tribunals
Canses vistes ahir
A la Secció primera es a veza
una causa contra Joan Tenias:sets
per robatori d'un pagues de generes
en un magatzem del carrer
Per essen reincident Ii ¡su aplicada, a
petició del fiscal, la pena de dos meses
i un dia de presó.
A la Seseen:, se.gona compareiné
Robert Subirats, el qual va emprendre
la seva ex-promesa per a dernanar.li
que tornessin a reprendre les relaciono
trencades. Aquesta s'hi nessä, i el Si:Erais, aleshores, lamenaeä amb
ganivet. El fiscal sollicitä que li los
aplicada la pena de dos anys de presó.
A la Secció tercera va compariixer Angel Gallur, acusat de tinença
iHícita d'armes de foc. El fiscal denuncia que li fos aplicada la pena de
5 5 5 ITIC505 d'arrest.
A la secció quarta va compareixen
Lluís Cortes, el qual agredí, a Marre.
Sa, la seva promesa, i Ii causà lesions
que trigaren a guarir uns quanta dies.
Li fou aplicada la pena de tres mesos
d'arrest.

TRIBUNAL D'URGENCIA
Al saló d'actea de ja Prevé Celelar se celebrà ahir la vista, davant del
Tribunal d'Urgincia, de la causa que
se seguia contra els a processats per
la reunió clandestina descoberta al bar
"La Tranquilidad - el dia 9 del mes
actual. Els processats, en les seres declaracions manifestaren que es trobaren per casualitat en aquel! Hoc, no
havent estat convocats ni celebrare,
tampoc, cap reunió. El Tribunal dichä
sentencia absolutória per a tots, per
manca de provee. Els detinguts foren
posats en llibertat ahir a la tarda.
Ahir al matí el fiscal de l'Audiencia, ja restablert de la seva malaltia,
despatxä tots els assurnptes del sea
despatx oficial. El senyor Bonilla loa
visitas per un gran nombre damos,
els quals acudiren a felicitar-lo.
La querella que el senyor Maynés
presenta contra el comissari d'Ordre
Públic i dos agents. de resultes de
l'escorcoll que es practica al local sie
Lliga Catalana el dia abans de le
eleccions municipals, ha passat, pe: z
la seta instrucciú, al jutge soya:
Adolf Fernändez Moreda, amb el qual
conferencia ahir cl senyor Maynes.

Pel Jutjat número dotze s'ha
tat , un ante posant en llibertat els
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foil de 124 VOtS les dretes i 14 les
esquerres. Com que es tracta d'un
can anormal la Generalitat estudiarà a reune si s'ha de donar validesa

individus que estaven processats Pel
contraban de tabac anales que bou va'
lorat en 200.000 pessetes. Els preces'
sats han dipositat la fiança de dues
mil pessetes exigides pel jutge.

a aquesta elecció.
— Aquesta matinada, uns deseo'legista han intentas prendre les robes i objectes exposats als aparadems d'una botiga propietat de Remigi Sancho, situada al carrer Major, valent-er d'haver trencat el
vidre. Com que el vidre está resguardat per una porta de ferro de
ballesta, encara que han aconseguit

Aasenyalamenta per a ayui
—
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primera. Divorci Antoni
Adrohes contra Carolina Abat SimaMajor quantia; Candeläria Vilaseca
altres contra Jaume Vilaseca i Gardga. Benigne López Bertran contra .15*
teja Güell Gaya.

trencar-lo, no han pogut apoderar-se

de res.
' — Ha estat comprovada una denúncia presentada informant que a
la Cooperat i va Obrera expenien pa
amh falta .de pes. Ha estat penyorada . la Cooperativa amb 250 pessetes.
•
L'automòbil de la matricula
d'aque g ta ciutat 4.130, propietat de
la casa Talla de Reus, al quilómetre 53 de la carretera dt Lleida a
Tarragona, ha caigas al riu Francoll,
a Causa d'una patinada de les socias.
Ha resultat amb una contusió greu
Policarp Coas. i amb una Ileugera
lesió el xofer Josep Ballesta.

Morimerit del port. Válvens
entrats: "Ciudad de Tarragona". de
Palma: " A tlas". d s Brema. Sortits:
«eiudad Tarrlgoria", cap a Palma: "Atara", cap a Castelló";
151111;

edil e`

,

Sala argolla. Divorci : AntOnia C 1
Roca contra Antoni Nasarro i I
rez. Menor quantia: Pau Esquerra 1
Ruiz contra Josep Martínez i Martínez.
AUDIENCIA PROVINCIAL
Secció primera. Düs orals per des'
obediència i vagabunds contra .1G0
Zattoryuski i Pau René.
Secció segona. Quatre orals per espeditnt de vagabunds, estafa, furt i
batori contra Miguel Ramiro. Jaß
March i Vilanova, Mas Parren i Pene
de la Rosa, respectivament.
Secció tercera. 1:n oral per *tele

tat contra Pere Sobresia.
Secció quarta. Tres Prats per 111074
estafa i lesions contra »se lorba,
Jaume Estere i Maria Magdalena,

respectivament.

Dijout,

piärtaderke'

35 de pitee de 1034
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El

professor Einstein hoste del Neiriot asunyala
peill del eme.
president Roosevett_
ment

la Cambra adopta el pressupost de marina
Washington, 24. - El professor Einstein la seva esposa
s'estatgen a la Casa Blanca, on
passaran la nit com a hostes
del senyor Roosevelt.
La Cambra ha adoptat el
pressupost de Marina
El pressupost de Marina ha
estat adoptat per la Cambra
despres que la Comissió Naval
decidí abandonar la seva proposició d'incloure-hi el projecto
de hei Winson.
Aquest projecte sera examinat separadament.
La qüestió monetaria
El President, senyor Roosevelt, ha nolificat als liders del
Congres que este disposat a acceptar la limitació que es proposa introduir en la durada de
vigencia de la legislació monetaria, però sha mostrat contrari a la proposició relativa a
la creació d'un Consell compost. de cinc membres per tal
d'administrar els cabals de
le st ab ilit z aC ió.
Segons el World Telegram'',
l'ernissid de 1.000.000.000 de
dòlars en bons a curt termini,

anunciada ahir, ha quedat coberta amb exces.
Afegeix resmentat periòdic
que les subseripcions efectuades hom creu que excedeixen
6.000.000.000 de Mara.
- Al Senat ha començat la
diseussió del projecte de Bel
monetari. tal com fou esmenat
ahir per la Comissió bancaria.
El Secretari de la Tresoreria
ha declarat que l'or que es propietat privada dele estraugers
i que ha estat introduit als Estate Units, no podrit esser reexportat. però hom ignora si
existeix el propósit d'obligar
que aquest or sigui Iliurat al
Tresor contra el pagament de
2067 dòlars per cada unça de
resmentat metan.

La crisi iugoslava

El Japó practica una política a llarg termini

En els tercies politics de París i de
Londres es parla amb insistencia d'en
canzi en la política intccior ¡agostan.;
que Portada al gotera !tomes polítics
que ara san a la Presa o a l'exili, la
qual cosa no solament permet r ia 5010
completa democratització del ri.gint
gaslau, sirió lambe la pacificació interior que dcsitjava el rei Alexandre.
La nazt, orientació política iugoslara es dio que is deguda al descobriment d'una entesa secreta entre terson alitats de Belgrad i els governs de
Roma i de Berlín.

Belgrad, 24. - A conseqüència de
divergències sorgides entre el President del Consell i els ministres sobre
la Poli ti ca a segu ir , es considera oberta la crisi ministerial.
Se sap que el President del Consell i
es ministres de Finances i Instrucció
Pública han presentat Pur dimissió al
rei. perd escara no se sap si aquest les
ha acceptades.

Comunistes detinguts
a Finländia
Helsingfors, 2 í. - El cap
de la noticia politice de Finlandia anuncia la detenció de
nombrosos comunistes practicada en les primeres setinanes
d'aquest any. De mes a mes,
s'incauta de material de propaganda.
A Sordavala, i acusats d'espionatge, han estat detinguts
diversos obrers ocupats en
aquell aeròdrom.

Un raid París - Saigon
Paris, 24. - L'aviador civil
Chartoir ha sortit d'Orly amb
el propòsit de cobrir la linia
Paris-Saigon, o sia 14.000 quiinmetres, en vuit dies, a bord
d'un monopla de turisme de
40 cavalls. Chartoir espera guanyar amb aquest laid la Copa
el o l Presiden de la República.

La produceld

de petroli

El senyor Ickes, secretari
I sst erior, ha aprovat una pro posiciO feta per la indústria petrolera, en el sentit que la producció total d'essència als Estats Units sigui limitada a
27.140.000 barrils. durant el
mes de fehrer vinent.

Paris. 21. - "Le Temps-,
ocupant-se de la política exterior del Japó. diu que el reconeixement del Govern deis Soviets pele Estats Units e el fet
que la U. R. S. S. realitzi un vigorás esforç per a acumular
forces a l'Extrem Orient i organitzar la defensa de Vladivostock i al llarg de la frontera russo-manxú han produit
indubtablement una certa impressió a Toquio.
Daiss's es pot deduir que l'amenaea d'un confliele russ0japonés es menys probable avui
que ara fa sis mesos, i que taut
Toquio com Moscou es preocupen sobretot de guanyar temps,
pesé cense abandonar res essencial.
El Japó, que mai no ha deixat
res a l'alzar, practica una politica a llarg termini, que exigeix prudencia i paciencia, i
s'aplica a consolidar els resultats obtinguts a blanxúria, pesó
les circumstancies internadonals poden canviar i ningú no
pot preveure si el tenws treballa
per al Japó o per a la U. R. 5. S.
nnn

Detenció d'un general
estafador
Rige, 24. - A curiseqüencia
de rescendol descobert amb la
venda de vaixells d'Estönnia al
Perú, en qué l'Estat fou objecte
d'un desfalc per part dels intermediaris de 300.000 dúlars,
ha estat detingut el general estonie Lebedew, que va intervenir en la dita operació.
Aquesta detenció ha causal,
enorme sensació al país per
tractor-se d'una personalitat
molt roneguda.
El general Lebedew servia a
l'exi • reit rus a les n wdres del
general Sarnsouov, quan la batalla de Tannenberg, i despees
jugà un brillant paper en la
història de l'alliberament d'EstOnia.

Liquidació
de confeccions
per final de temporada

El Barato

áernany

Com a stniptoma de la provetat del
penh alemeny per a la pon han ehser remarcades les preortipacions masafesten/es per Eduard Herriot a la Con:luid de Marino de la Cantbra fran
considerant que Herrín? es un deis-cesa,
bines polítics de Franca que mis ha
c onfeibuit per un acottament amb Alemanya no regencias? concessions. Ha
estat el major collaborador i continuador d'Arirlide Briosa'. emn ho prora la
Con ferencia de les renerocions de Lausana: pera ara Eduard /fcrrier ha pasa t tota la sera fe en as. Penediment del
poble tentbnic i veu ben era r el pvill
en el hillememe.
Par's. 24. - El Sr. Sarraut, ministre de Marina, ha fet aquesta tarda
una ex-posició davant la Comissió de
Marina de la Cambra sobre les construccions naval,. i ha indicat especialment la necessitat de coordinar raeció deis navilis de superficie amb la
dele samarins i F.idrnivions.
Després ha recordat les condicione
que fixava per a Franca el Tractat naval de Washington, i ha explicat que
el programa naval a executar fine a
l'anr 5936, s'ajnsta en tot a aquestes
condicione.
A continuació isa fet un petit examen comparatiu de les forces navals
france ses amh les eetrangeres, i ha ro
el lloc aíre ocupa la-sa?demnift
marina francesa al món. des dels punts
de vista qualitatin quantitatiu.
El Sr. Ilerriot ha assenyalat el perill
que representa per a les antigues eonstructione france ses els navili s a4rnanys
del tipus del *Deutschland" i ha exPreeeat a la Comiesid a tg unes concepeions personals encaminades a fer
tren? a aquest perill.

El 6overn anilbs reconeix el
,

president Mendieta

Prossegueixen les gestions per solucionar el contlicte del Chaco

Proposicions del Govern
angles sobre el desarmament
Es negaral fee la mofar arreció de
eisneeUeries sipai ocesalmeat
Creat
citada per la tilreació que s'ha
desPris de la resPosta del Reich al
menrorandum francés. Corro digulrem
chi., els pm!, de vida sírn mis aporras i impartibles de conciliar amb beso:amis de notes, les quals, encara que
redactades en forma eorlesa, no poden
donar cap elS14110, positiu.
La veritat is que el govern francés
vol mantenir la pan, i d de Berlín
Par la de Pan Per amagar les seres intencions bellicoses. Sembla que el govern frances, que no pot seguir el comí que Berlín voldria, Jeme comprometre la causa del desartnament, vol
propasar en la pròxima reunió de la
tiesa de la Conferencia del Desarmamos?, que es reunird el ro de lamer a
Londres - i pe, que HO a Giiiebral-,
que sigsisI presea dccisions definitives sobre l'oporiunitat o no d'arribar a
In conve ni sense Alemanya, o d'inlerrompre la Conferencia fitir toi temo
indeterminat, cosa que significaria la
ova mort sense glbria. D'aquí-3M manera les responsabilitats Serien Mesorablement establert es, j no solament
les que recauen sobre Alemanya.
El gaseen anules, que potser s'adema
que arriba el moment que la sena potilico sera considerada com tina de
les causes d'increment dcls armantnets en aque s ts darrers lemPs,
fosal a la feina per tal d'intentar una
negada mis la conciliació de la test
francesa i Falentanya, i els dieseis oficiosos anglesos s'esforcen a donar tata
nota optimista a la temptatito. Perä
rnalgrat ojea, les esperances As mole
escasses.
En decir, les decisions pr e ses pe!
Cousell de gabinet celebras ahir • Loro.
dies, sota la presidencia de MocDofreid, voldrien contaminar Ics dues
Lis &manan, nous sacrilicis i concessions a Franca, pera se nse cap acció
coercitivo envers el Reich, que seria
mole més (fierre. No es pot saber quin
seré ¡'acolliment francés a les proposicions de mitjanceria britanica, però
no creitm que sigui gaire favorable.
M'entregara. Alemanya continua la
sera politice de chantage, talent obligar Franca - com escriu la "Corres
pordencia política i diplo.eatica" a seguir conviont impe:isions amb uta
completa in eficacia. 1 P:r aisa Almaaya troldria ter remire :obre Franca
la responsabilitat de la ruptura de les
negociacions, que toritorn rap que 110
és atribuible a res més que a les estrafoldries pretrosions del Reich.

L'Havana, 24.- La noticia que flicte existent entre Bolivia i Parael senyor Caffery hacia anunciat oh- guiri.
Buenos Aires, 24-Al barri d'Acialment el reconeixement del Govellaneda un violent incendi ha desveril cuba per part dels Estats Units
truit
cinquanta cases d'obrers, i han
ha causat gran alegría.
mort carbonitzats dos delle.
Continua la vaga d'estudiante i es
Buenos Aires, 24. - El ministre
creu que els advocats se sumaran
al moviment , En canvi els metges de Finances argenti, senyor De Pinedo, ha desmentit els rumore ciranuncien que cessen en la sera acticulats que havia dimitit el cärrec.
tud de protesta.
Buenos Aires, 24. - Una comisSe sap també que els governs
sin de tecnics ha realitzat 101 detind'Itàlia i de Xile reconeixen el nou
gut reconeixement a tota la zona
govern Mendieta.
del riu Mendoza i ha emes inforEl Govern britanie ha reconegut
me en el sentit que la inundad(*)
oficialment el de Cuba. Segons un
fou deguda a haver-se produit una
despats de L'Havana el ministre
britànic Mr. Watson, Isa lliurat al gran embassada.
S'afegeix en l'esmentat informe
ministeri d'Estat un document del
seu Govern pel qual el Govern cuba que, com que podria repetir-se l'ocorregut, cal adoptar mesures per
es reconegut oficialment pels gotal d'evitar o almenys disminuir les
reme d'Anglaterra, Canaria, Austraconseqüencies.
lia. Nora Zelanda i Africa del Sud.
Buenos Aires, 24. - Com a reFranca, Italia, Estats Units i altres paises també han anunciat ofi- solució de la qüestin de competinque slavia plantejat sobre la jucialment el reconeixement del nou
risdicció del jutge federal de San
Gorro.
Luis, el procurador general de la
El dit missatge afcgeix que el miRepública ha disposat que el dit jutnistre de Relacione exteriors ha doge continui actuant en la causa insnat garanties respecte a les obligatruida pele successos que es procions prèviament acceptades pel Goduiren ele dies 2.) j 30 de desembre
vern anterior.
Al ministeri de la Guerra lian madarrer.
L'esinentat jutge, doctor Escobar,
nifestat que 8o oficial; deis que estan detingute, seran posats en lliberIta dictat un aute de sobreseienca
tat immediatament i que abans de provisional a favor de ea processats
tres satinases succeirä el mateix
pels esmentats SUCCe330.5, i al mateix temps ha sokicitat que sigui deamb els altres detinguts.
Nora York, 24.- Comuniquen de tingut el iinent Barrenechea, que ha
L'Havana a rAssoeiated Press que
estat declarat präftig.
unes 20.000 perAones han acollit enBuenos Aires, 24. - Ha arribat
tusiasticament el scnyor Comes, ex- a aquesta capital el nou ministre
alcalde de L'Havana sota el comaplenipotenciari de Bolivia, doctor
nament del govern Machado, que ha Castro Rojas.
tornat a encarregar-se de les seves
Buenos Aires, 24. - El metge que
antigues funcione.
el Vice-president de la ReBuenos .tires, 24.- Malgrat la re- assisteix
pública, doctor Roca, ha comunicat
serva que s'observa als centres goal ministre de l'Interior que l'estat
vernamentals, se sap que per la
del rnalalt no inspira cap inquietud
Berlin, 2 - El 30 de genes,
cancelleria es prossegueix amb gran
trobarà en
amb inoliu del primer aniveractivitat la gesti,:, iniciada per inri- i que dintre pocs dies es
poder reprendre les
sari de la pujada al Poder de
de
condicions
taci6 dels Estats Units a Anglaterra
Hitler, ele correus alemanys
per aconseguir u soluci6 (lel con- seres activitats.
editaran un número limit al de
postals commeinoralives a l'esdeveniment, el cost si s les quals
ACTIVITAT DELS BANsera de sis pfening.
DITS AL MARROC
Aquestes postals podran enviar-se jgualment a l'estranger
Arribada del general
afegint-hi el franqueig corresponen?.
Gouraud
- La noticia de l'Estat de
Viena, 24. - En la reunió
Rabat,
24.
- Des de fa ims
Mecklenburg anuncia que a
quanta dies s'observa una ma- dels capa regionals del Front
Buting ha estat desrobert un
jes activitat en els bandits de Patriütic s'acorde reforçar lea
dipait de faseieles de propala regló. A part del robatori inesurea per a oposar-se a Vas
ganda comunista i que s'havien
comes a la carretera fa dos vaileament del nacional-sociapracticat diverses detencians.
dies, n'in es registraren cinc liante.
En elles, el canceller Dollrobatoris contra petits establiments indigenes a diversos no- fu ss done cumple dels recursos
Vaga de corredors
Les fot -ces militars treba- que pensa utilitzar contra els
a la Borsa d'Alexandria bles.
llen activament per tal de ne- nazis i contra els mataistes que
Alexandria (Egipte), 24. - tejar la regió d'aquests ele- s'oposen al deseabdellament de
Avui la Borsa no ha funcional, ments.
l'obra del Govern federal.
per haver-se declarat en vaga
)larraqueix, 24. - El goverViena, 24. - A Overland la
els corredors com a protesta nador militar de Parts, general noticia Ita descobert una fabricontra el discurs .pronunciat Gouraud, que fa una visita ca d'explosius. A diversos Hoce
ahir pel ministre de Finances d'inspecció als confins algerins del territori austriac han estat
al Parlament.
marroquins, ha arribat a aquestrobats dipbsits de bombes i
El ministre litigue dures pa- la ciutal.
armes.
saldes per als corredors, els
El rector de la Universitat
quals tracte de bandits les acd'Insbruck anuncia que per
tivitats dels quals consisteixen
cada petard que esclati a l'ina suelas la sang dels eamperols
Sotragades sísmiques
terior de redifici universitari,
egipcis. El Comité de Borsa vol
a Xina
seran expulsats dos estudiants.
que se li donin CX(. IISOS oficials
Viella, 24. - Ha estat detinpel greuge que se'ls ha fet.
Xang-Hai. 24. - .1 les pro- but el burginestre d'Insbruck,
Alexandria. 24. - Ha quedat
que era president de la Lliga
resolt amistostunent rineident vincies de Nan-Si i Sui-Yuan
slian sentit sotragades sisini- per a l'Entesa austro-alemanya,
que slavia produït entre els
ques bon sic violentes, que han
Associació no reconeguda leeorredors que concorren a flordurat de dos a tres minuts.
galment pel Govern.
en i el ministre de Finances.
Al
sud
d'acinesia
darrera
poSe sospita que el dit senyor
Aquest darrer ha escrit una
blacin
s'han
eSfondrat.
alguns
eslava en relacions amb els nacarta dient que no havia tingut
edificis
i
sola
les
runes
han
cional-socialistes alemanys.
de cap manera la intenció d'aViena, 24. - La Cancellerja
tacar l'honorabilitat deis cor- quedat algunes persones.
publica una nova Ilista de diaredors de Boyen.
ria atemanya el curs dels quals
EXPOSICIONS D'ART en territori austrfac queda prohibit pel termini d'un any. En.
Turquía no permetrà
l'entrada d'Insull
GALERIES LAIETANES la seva majoria sön diaris de
Iiii%iera, diversos dels gneis tecoNTS C 4444 ANCLAS,
Melles, 21. - L'apellació del
nien ja prohibida la seva enPintura
J. FOIX
nord-amerlea Samuel huid'
T. FOIX
trada a Austria.
•
contra l'ordre d'extradició deMaten
Viena, 24. - La milicia ha
•
Mas
manada pels Estats Units, en
descobert en una caste dels volOLIVIT MARES
•
virtut de la qual ha d'abandoSOLA
tants d'aquesta capital guatee
nar el territori gres abans de fi
Fina al 3 de fabear
metralladores, 60 fusells, 200
de mes, ha estat rebutjada.
granades de Me i mes de 30,000
Not fries d'Estambul diuen
cartutxos.
que els dipluinaties i agente,
ID 011 GRACIA. la
Han estat practicades 30 deconsulars turca han estat adPintura
A. DI CA AAAAAA
tencions. La mejor Part dels
vertits de no posar el visat conClausura ame
detinguts pertanyen a l'antiga
sular al passapott d'Insull si
organització socialista "Santaaquest ~ami setinis per a enbund", prohibida l'any passat
trar a Turquia.
88888 O« O**Cl*.
pel Govern.
El tresetat d'extradició entre
almdes 5 altlisetas •art
Londres, 4. - El ministra
Anierica i Turquia no pot ésser
eseciele16
d'Austria en aquesta capital ha
Pinturas
tuSe AUDFRIN
ratificat abans del primer de
estat avui al Foreign Office, I
Fina al 27 del 88888 nt
niare, data en que es reuneix el
s'ha entrevistat amb Sir 'VanParlament, ture..Se supone, per
sitlart, sois - secretar pormatants que aquesta decisió de
A
nent del dit Departarnent, al
fueren 11171u
DIPUTACIO. tia
Turquia ()beis al desig d'evitar
qual es Creu saber que ha rome i •rnsurnentaale
compliearions .intitile a Illb e Is
Maulas.
MIAU PLA
municat nous detalle relatius
Etats Fililí§ si abulia permet
ANTONS SUCIA
a les qtteixes per la propaganda .
l'afiliada de Samuel Insull al
M. UNOILL
que realitzen .els nazis a Auseeti territori.
Fina al SI Sol 00000 nt
tria. . •

El primer a ni versari del govern
Hitler

Austria contra el
nacional-socialisme

francesa al memorändem alemenp
per* 41. »Imana

LA PINACOTECA

Berlín, s.-Telegrames que l'han

política francesa seria tatermill
responsble.
L'estabilitzaci8 del i armad,
eventual i es proposard a la CM*
rencia del Desarmament, a ~Oh
qüincia de la Inflexibilitat francesa,
Això no seria tina silucies sinó Val
representarla la rendia de lea pe
tencies armades fina a les dents
tota mena de desarmament
Alemanya segueix creient que lis
continuació dels canvis d'impreso
sises amb Franca pot tenir resultad,
tangibles, i els cireola ce
francesos arriben a resistir=
!losa temptació resultant de la mol
política interior.
Londres, 24. - El Consell de G.
binet sha retmit aquesta tarda preño
dit pel primer ministre, senyor Maco
Donald. La reunió ha versas sobre 4
problema del desarmament, el d'Aus.
tris i el dels contingente francesos.
Amb relació al primer, el ministra
d'Afers Estrangers, enyor Simon, 10
sotmès al Consell artes proposicke
redactades pel Servei de Verdes me
qui serveixin de base a una iniciada'
eventual de la diplomàcia anglesa.
Es crea que aquestes prolmsiciezel
s'inspiraran en les segiients idees.
Primer.-Disminució de la ing49.
tiricia concedida Ras ara al Peritil
anomenat de prova, tractant-se de "le
bar una terminologia que pagej
tisfer els desigs d'igualtat del Reidis
Segon.-Es tractarä d'arribar a ti
compromís sobre els 300-000
tropa sollicitats pel Reich 1 do aeckeeel
que es considera acceptables, fmanball
potser el nombre de gso.000
Ea el terreny dels armamento
s'expressi el desig que Frasea fix-4
data i 'cifres per a la sera redneeil
de material, especiaiment del d'a.
nació, a reserva que el Reich tomo
Idebri al mateix temps leo senil
obligacions,
•
França 1 Alemanya seran cona*
tastes per vía diplomätka sobal
l'aColliment que dispensarien 4
aquestes suggestions,
Les actuals idees dirigents sha
considerades provisionals 1 tutee>
tibies ¿'éster modificades en el curtí
de converses adiaste per part de.
Govera inglés.
En relació al problema d'Ame
tria, aquest bou examinat detüigudep
ment, pecó no fou adoptada cal%
decisió lobee el particular fina que
el Govern de Berlín hagi contestad

rebut de Paris diuen que la contestació francesa a la darrera nota alemanya será lliurada aban, de fi del
corrent mes, i abans s'espera en els
circols polítics alemanys que hauri
intervingut en rasetunpte el Govern
de la Gran Bretanya.
Quant a la impressió que resmentada nota alemanya ha causat en les
esferes governamentals franceses, is
cada vegada mes dificil emetre una
opinió.
"L'Echo de Paris", ocupant-se del
particular, diu que la conversa franco-alemanya no pot continuar, menee altres informacions diuen que
hom espera la mitjanceria anglesa,
pesó acose gran confiança.
Referint-se a certs anides de
premsa francesa, "La Correspondència Política i Diplomitica d'Alemanya" diu que els peridics francesoi
donen a entendre que França no desitja la continuació dels canvis d'impressions amb Alernanya.
Afegeix que si aquestes informacions no oficials eón exactes, aixd
tindria com a conseqüència enserie la
situació europea, de la qual cosa la

al de Viena.
Per trobar-se absent el ministra
de Comerç, l'assumpte dels confine
gents amb Franca no fou enrabiad
detingudament
Paris, 24. - La Comissió de No.
gneis Estrangers de la Catabre bel
designat el ponent que ha d'hm
formar sobre un projecte de reas.
lució encaminat a invitar el Goversi
a constituir un Comitè consaltil
d'informacions nacionals 1 cretei4
eventual d'una alta comisserla diq
relacione extradiplomätiques.
El senyor Herriot ha parlat ardi
els seus ca/legues de la resposta del
canceller senyor Hitler a ritltima
nota francesa, i els ha indicat wat/
aquest motiu que el desacord entra
els dos Governs radica especialmeae
sobre la qüestió dele efectius.
Finalment hi ha hagut un caitoll
d'impressions sobre la designad&
del Comité del Sacre pel Censen
de la Societat de Nacions i lea
modificacions que podrien produir.
se en l'actitud dels diferents nadita
politics del Sarre, aixi com de lee
repercussions possibles del plebtseit

Mengeu
bon peix
nuSardines

mis

tritives que la
corn. San fresques i aperitives.
Fines: DRAPEAU, MASS6
i PORRit•Populart KAYRK
i COSMOPOUTE.

SALA BUSOUETS

ARPIICS senyora, "panyos“ Havorats, moda,

12'71 ptes.

ABRICS senyora, ''panyos" moda, anda pell,

1950 ptes.

OAVANY. senyor, bon “panyo", folrats

18 , - pies.

GAVANYS senyor, rreuats, gran moda ... ..•

3V40 pies.

VESTITS senyora, llenes Havorades, etilos

14110 lates.

••• •••

Sr- pto.»,

PATIS senyora, de formoses (rand -lee

3'011 Mes.

QUI•011011 senyora, de frenen*. superiora

111 ptes.

VESTITS senyor, bons catares

DARRERS DIES DE REBAIXES
en Edredons, Flassades, C.atifss, Cobretitules, Llano, "Panyos", Franellss, etc.
-etir

•-sste

SYR

Un banqueta rambaixada

.

francesa

Londres. 91. - L'embalsados
de Frenen htt ofert avui un
gula balootet a l'embalsada, al
qu'Id han assistit el setiyor 1IueDdnald l . diverieS peraunalitats
del rndn diplomittie• 1 de 'l'alta
societat

entiesa.

SALA PARES
PSTRITIOL.

JOSIP 11110MPOU

Pintura

M'ultimare aval

SALA GASPAR
CO NbIL Di MIS. Sta . Tel. 1 1014
postema. Maula«. MIMO, ginesta

alloseo

a01181

lelbalam
P. 011a
/Me al II del »rema

Els fabricante. magatze.
mistes 1 manufacturero
han de redactar en catalfe
liure factures, albergan',
dirigida ala dienta de Ca.

tamo

%ésa per a Cataban j 'Ideara;
Carrer Ample, 13. Telèfon 21373.. ItARCEZONII,

4

rellgeffle -Amerar

FULL DE DIETARI
Gitanifie

N

• No ü h aso impressió inwoment
Otramol, o ti es una veritat perfecta-

*wat @besara, pera joraria que el:
correr: de Barcelona circulen mis gitanee (M. Mai.
Circulen le un dir. La pitjor cosa
id que ni circules, ni deiren circular.
S'interPosen en el cansí dels transeünts.
Polen el tintada que ha tingui la idea
d'aturar-se per saludar amic o per
encender un cigarret i l'assetgen. De
monina, la cantarela deis precs deis
afalacs fa una certa gracia, pera quan
is prolonga sobretot, quan es muda
en un seguit d'ultratges i malediccions
produeis una molestia intolerable.
Comencen dient-te resabe> i saugt,saugt,st-fe que "tienes ojitos de enamora°
st-fe
tigre hay una rubia que se muere por ti
escoben maleint-te el3 atlas atribuintmea filiació dubtosa. I aisó, a penes
has »Hit de Cala, i un altre cop,
azul!, a la Diagonal, quan sailes ael
tramvia per esperar l'autobús, i als
volt: de testació de França i a l'ArinAula del Tibia'abo... £.3 massa. Massa
gitana! Massa pintoresc! Massa Norte!! ambulant! Ignoro si als turistes
' els agrada l'escomesa d'aquests roma• Itichels ibirics Yen: de Parrocs i le
: arete. No m'estranyaria; un hom quan
passa la frontera sol cercar alls) que
esetsys /i p/auria de trabar a la revo
• torras. Pera adhuc si resulté: un 4,01W turistic, caldria fer un erfarC per
- . enprimirsho. £3 una nota de color que
dnd deshonora.
Si ens plegue», de bravos i de:pv(3
erhaver reduit la mendicitat ordinaria
consentim que les gitanes i ¡Inri „tu
rumbels tinguin carta blanca per a cm.
sonar els ciutadans i les ciutadanes en
elr termes que els semblin mis ditape, Barcelona esdevinefra la Meca de la
gitaneria.
a prophit de termes... L'altre dar
naif; presenciar la tactica que entimema
amb quin 2.rit! — una gitana ben
plantada i desvergonyida. Dula un nen
de bolquers — pera cense bolquers. El
¿,do. arrapo./ a un pit, ~imane o mig
adormit en ¡'escalfar que irradiava la
Magnífica Ondula— La gitana, prevalguda d'aquesta disposició aparentment
maternal, passejava el seu escot per
Sola el: Os deis cavallers que esperaPM tramsia. I els cavallers, no sé
si commoguts Per la innocéncia de l'infant o per la falta crinnocencia de la
usare, tate, tots, coligaren limar sena
moneda.

OTIgIARI VIDA SOCIAL L Pels iovn
i ce

Servei Meteorolbgic
de Catalunya
—

arruado ILENERAL AT11110111FERMA
Del/ROPA A LES SET DEL 0111
24 DE turnan DI 111$4
La durmió barometrlea de f•
eledlterrimlo e'allunsa can a orlant

1, consegoentment, el tenme minora.

La zona de Muges queda redelda • la celta d'Atrita I a lee illes
de Sicilia I Malta.
Al contlnent d'Europa torne
eetablir-ee it regle, antlololdnic,
ame fred Unten' 1 bolees balan.
A l'AtIlintlo septentrional Al ha
proulans balliee que donen lloo •
forte temporal. del sud-oeet • lee
Piles g rlthnlquas, alai mm lambe
tompersturee lumia des do las Mario fino • Irlanda.
..... DEL. TIEMPO
A CATALUNYA. A LIS VUIT
A totez lee comarques de Llelele
Sil ha mirla llagados, amb venta

enoalmats.
A la mota de Catalunya el temas
ha millorat, pera teh• IntanalfIcat

norament el 1144 en ettablle-so
vente del primer quadrant.
Les tompseatuese mil• balices registrados avul han eetat de 5 gnus
sota :ere • &Jinda, degut a quä
continua si terreny naht • tota la
comarca; • aerÖll * I ban reqletrat 7
graos sota loro, I a Capdella 5 tem-

ed sota zara.
(Les °enervamos Gel temps a
Barcelona, a les set, nao a la capealera Ge la primera pagina.)
La Direcció del Banc Espanyol
de Crèdit ha donat per tancada
la subscripció oberta a favor de
la vtdua i fills de Lluis Shelly i
Soler, víctima del seu valor civic
en intentar detenir, en qualitat de

sometenista, els atracadora d'un
cobrador de la C. A. M. P. S. A.
La dita subscripció ha donat un
t o tal de 6677915 pessetes, les quals,
d'acord amb les normes convingudes oportunament amb l'aleshores
governador civil de Barcelona, senyor Claudi Ametlla, s'han invertit en valors de l'Estat, els guata

han quedat dipositats a favor de
la vídua Shelly, com a representant legal dels seus tres fills meflore.

BIS COISILLS OIL MITI1

Corles SOLDEVILA

Les neuridgles amarguen
la vostra vida

UENSERYAMEIT
Reunió de professors enc.ar.
regate de cura de Segon Ensenyament. — El proper diumenge, die 28 del corrent, a les deu
en punt del metí, tindrä lloc
en una aula de la Universitat
Moe de reunió: pati de Ciencies) una reunió dels professors
encarregats de curs de Segon
Ensenyament, que presten Hura
serveis a Instituts Collegis
subvencionats de Catalunya, per
tal de procedir a la constitució
de l'entitat "Associació Profescincel d'Encarregats de curs
de Segon Ensenyament", elegir
els membres de la Junta Directiva I discutir i aprovar la ponencia redactada sobre Hure
aspiracions professionals. Hom
prega a Lote els professors encarregats de curs amb destinacid a Catalunya que, donada la
importancia dels afers a tractar
i resoldre, assisteixin puntualment a l'esmentada reunió, encara que no haguessin rebut la
convocatòria expressa.

RE S01,601 EL
PROBLEMA
dels purgants.

¡A la (O... A la fi un liman( que
es pot prendre tose la triel• - toses
Ir. ni,.
(011 netelliari tenlo, de malee eonsentiaessiea. La
Berliiiß•
fórmula. eoneeltuda pel

Da

mi Brandreth. lanzó. madi» amé
enenhin• • la perfeeeitt lee propi.tau medicinal. dr si. presten». in•roito... ~tal..
El remallo ea que avui di• lea

Pt.,4.1.• d.

Brandretli disfrutes

d'una eran demanda en 70 paleo.
del plan.
sev• unid e. tan s.tisfaetäri• que ele ler ha ronqurrit
milion• i mi• manan& danaraite fa.... •reo•
lamia/der.. El.
aria., el mira de iärzanla.
La. Pisaste. ele Bramare& ese,

estimo ea.. &erg.% ..it..
¡me asslememet. i por tse no sienten
in MONO&
Reetaileiset. acht.I inoie•• n ••nneot le. funfritel. al
1. Nalardela. Netraen la cutis,
ibelareixen el* ulln. puriAguen el
aleteen.
Y ni irnlen ni vieien.
Cempein una
una napa. ..ui matiz
We unas reina ano de
41.• Ite PinrWen de Bufando cida
una ~Ni film& 1.. unes mine len

Gama famarrinn

nam»,
Pret. IA15 Ptas. coops.
Ab a
elleilaCeado. lomee • ~me

l

/Que feas us sentirleu ni us veiéssin Ilitires d'aquestes neurálgica que
tant us torturen! •
Sovint us veieu privada d'assistir a
un concert o a una diversió qualsevol

per causa de les vostres neurálgica.
Les ‚catres ocupacions habituals sofreixen contínues interrupcions.
Tot això us priva d'escoltar amb
entusiasme qualsevol pla.
La vostra contestació és sempre la
mateixa: "Be, si; veurem. Amb tal
que no m'ho impedeixi la neurälgia"»._.
Pena senyora: ¡ignoreu que amb
ben poca cosa podríeu veure-us llture
d'aquestes molèsties?
¡No sabeu que l'origen de les vostres neurälgies radica en l'artritisme,
que avui cija és ben fàcil de guarir?
Si rentissiu convenientment el vostre organisme i escombréssiu les toxines que hi ha acumulades, us alliberaríeu per a sempre de les vostres pertinaces neurálgica i aixi una vitalitat
desbordant, una sensació de benestar
inefable, succeiria l'actual depressió 1
enervament.
Preneu cada mati una cullerada
d'Urodonal dissolta en un got d'aigua,
i no temereu ni els canvis atmosfèrics,
ni l'excés de treball. Podreu gaudir
de la vida com els altres.
El doctor Juan Sala, de la Facultat de Medicina de Saragossa, explica com tractà, amb èxit, casos semLlanta al vostre, dient:
"Totes les vegades que he usat
l'Urodonal en les diverses manifestacions de l'artritisme, arterioesclerosi,
reuma, neurálgies, he obtingut els
Hors resultats, per la qual cosa ho
prescric diäriament als tuesta clients,
amb la seguretat que els proporciono
un positiu benefici."
Solliciteu dels Laboratoris de l'Urodonal, Apartat 718, Barcelona, que us
sigui tramesa, gratis, l'obra del doctor Dnmas "La Medicación del Hogar", i coneixereu els altres mitjans
per a conservar la salut.
Relació dels rädios detinguts per
no trobar el destinatari i a disposicié! de qui acrediti ésser-ho a les
Oficines de Transeadio Espanyola,

/metete anònima, Ronda de la Universitat, Tori-Pujel; ManilaMestres, Bailén, 32; Bruxelles-A.
Gonzilez; Wien-Cop.

L'Associació d'Alumnes de la Facultat de Dret celebrara el dissabte
que ve la seva cinquena xocolata jurídica. Aquista testa, que ha esdevingut ja tradicional en els medio
estudiantino, la miel cosa fa preveure que, com les anterior!, la
d'enguany aseoliet tambd un maselfic tindei Ilec a l'Hotel Ritz,
on poden recollir-.e ele tiqueti per
ueiatir-bi. Tumbé zati ha a Penase
orgsnitzadors.

Avui, dijous,, se celebrarà a I'lnstitut Antituberculós (passeig de la
República, 20) la sessió necrológica dedicada a Albert Calmette,

l'illustre metge francas, traspassat
l'any darrer, qui descobri la vacuna
B. C. G. per a la imtimnització dels
. infanta contra la tuberculosi. L'acte, que será públic, començarà a les
set de la tarda.
La Junta de Cundes Naturals
de Barcelona, a proposta del Tribunal que ha jutjat el concurs
corresponent, ha nomenat director
de la CoHecció Zoológica el senyor
Ignasi de Segarra i Castellarnau.
- --En la darrera sessió extraordinària que celebrà l'Acadèmia de
Medicina nomenä acadèmic electe
el doctor Lluis Claramunt, director

de l'Institut Municipal d'Higiene.
Hanyeres, lavabos.
etcétera -aria. l i niv”raital., 9

mm i n __.

La Delegació d'Hisenda ha assenyalat per a avui els següents pagaments: Administrador principal
de Correas, 2.40218 pessetes; cap
del Centre de Telègrafs, 15.992'34;
inspector provincial de Sanita t,
2.2 4734; Casa de Caritat, 22.20399;
Pedra i Ciment, 44.13831; habilitat d'Enllaços Ferroviaris, 28r2'95;
F. Germandats de Sabadell, 1.18393
La Previsió Ferroviäria, 9317; Germandat d'Obrera de la Companyia
General d'Autobusos, 293'39; M.
Obrera Tramvies, 71468; Germandat Filatures Fabra i Coats, 67938;
Estació Enològica Vilafranca, 655
nessetes 65 céntims; Sementals
L'Hoapitalet, 45.05020; Ferrocarril d'Alcantarilla a Lorca, 314' i;
Ferrocarrils Catalans, 19740; Ferrocarrils de Manresa a Berga, 987;
Mariä Bruixes, 88830; Julià Vinyes, 3.893; josep Ramon, sao; Janme Sala, 1. 000; adntinistració de
loteries número 20, 150.000; administració de loteries número za,

6o.000; Emili Garcia, 36.19646; Remen Marques, 3.364'02; Antoni Pämies, 11.93031; Joan Santamarta,
9.036; Josep Seguí, 26847; Roc
Satenes, 2.327'55; Julià Vidal i Ramon Ferret, 19.740 pessetes.
La Institució Catalana d'Història Natural fans l'excursió reglamentaria del mes de gener el diumenge vinent, per tal d'estudiar els
hassils de afontlleó, a Manresa.
Partida de l'estació deis Ferrocarrils del Nord, de la placa de Catalunya, a les deu del mati; la
tornada es farà el mateix dia al
vespre.

El dissabte que ve, a les nou de
la nit, tindrà lloc al restaurant Patria un sopar d'homenatge al conseller municipal senyor Antoni Oliva Oliva, elegit en les darreres
eleccions, el qual Ii ofereixen destacats elements mutualistes. Tots
els que vulguin assistir-hi poden

recela els tiquets al carrer de les
Corts Catalanes, 581, entreno!.
La junta general ordinäria de

SO-

eis que se celebrà al Circo} Artitle, i que fou suspesa el dia 23,
continuará el dimecres vinent, dia
31, a les deu de la nit, a l'objecte de
tractar dels assunmtes reglamentaris.

La sardana
Andes de la Sardana, de Griscia. ha organitzat per al proper
diumenge, dia 28, a les onze del
matt, una audició de sardanes
que tindrä lloe a la Pina del
Sol, a ettrrec de la cobla La
Principal Barcelonina.

Moviment maritim
VAIXELLS ENTRATS
Vapor anales "Pinzón", amb
cärrega general, de Londres;
vapor suec "Gothia", en Han,
de Sunsvall; vapor espanyol
"Ciudad de Barcelona", amb
carrega general i 71 passatgera,
de Palma; vapor espanyol "llamón Alonso It.", amb carbó, de
Gijón; vapor noruec "Luksefjell", anta carbó, de Swansea;
vapor espanyol "Amaba' Mendi". amb citrrega general, de

(lijen; vapor norime "Arfinn
Jan', amb carrega general, de
Londrea; vapor esp. "Ebro",
amb càrrega general, de Génova; vapor danés "Mano", amb
carregn general, de Swansrn.

VAIXELLS DESPATXATS

Vapor espanyol "Cabo Quintres", amb càrrega general, cap
a Bilbao; vapor espanyol "Ciu- de Barcelona", amb carre
dad
ga general, cap a Palma; vapor

La C. O. n.o.— La Minora
d'Oposició MercantiLdel Centre
Autonomista de Dependents del
Comerç ,'de la Indúritritt fa una
crida als signants de la sollicitud demanant l'assemblea
extraordinäria de la Secció
d'OrganItzació i Treball, 1 a
tots els soda del Centre, perque assisteixin avui, dijous, a
dos quarts de vuit de la nit, a
l'estatge del C. A. D. C; I. per
fer sentir al Consell directa la
l'ostra protesta davant l'inqualificable atropellament als socis que, atenint-se a l'art. 23
del Reglament de la • Secció
cl'Organitzacjó 1 Treball, &manaren la celebrad() de l'assemblea extraordinària de la Secció
que la Junta d'aquesta havia
concedit per al dia 26.

La Federació d'Empleats I
Tbonlos de Catalunya (F. E. T.).

Antb assistència de delegats
d'associacions adherides de diverses viles de Cataluna;a, celebrà el diumenge passat aquesta Central Sindical la seva reunió periódica trimestral de
Consell Federal, en la qual s'acorda, en principi, adherir-se a
l'Aliança Obrera, i quan les consignes d'aquest organisme estiguin elaborades, acordar l'adhesió definitiva. Es prengue
lambe l'acord de propugnar
perque les entitats d'empleats
Í tècnics adoptin el sistema de
les Federacions d'indústria, reconegut arreu com el més ordenat i eficient, j que el Comité
executiu tingui cura de convocar una Assemblea o Congres
extraordinari quan les circumsancles ho aconsellin, per a
aprovar els Estatuts d'una Confederad() Catalana d'Empleats
i Teenies.
S'aprovaren després els pressupostos per a 1934, j s'acordà
.deixar per a una nova sessió la
resolució d'establir una Caixa
Federal de Previsió contra l'atur forçós, i intensificar la
campanya contra l'impost d'utilitats que grava els sous dels
empleaba i dels técnics, en el
sent¡t de demanar la seva supressió fins ale sous de 6.012
pessetes anuals i la seva desgravació des de 6.0 1 3 fins a
9.000.
Finalment, es quedà en visitar el conseller del Treball de
la Generalitat de Catalunya,
interessant-Ij perque s'aboleixin
d'una vegada els, mercats tradicionals en diumenge que priven d'establir el descans dominical per als treballadors iner. cantile, el qual ha d'ésser decretat d'una manera absoluta
per a tot Catalunya.
Un

Front

Unlo d'apotecari , .

D'acord amb el sentir de la
totalitat dels auxiliara de farmacia d Catalunya, ha estat
constitult el Front .Unic del
rars, la finalitat del qual és la
consecució de les reivindicacions socials 1 professionals de
la classe. Integren aquest Front
Una les Associacions d'Auxiliara de Farmacia de Barcelona,
Girona 1 Tarragona; Agrupad()
d'Auxiliars de Farmàcia de Lleida i el Gremi d'Auxiliars de
Farmacia de Calalunya del Centre Autonomista de Dependents
del Comerç i de la Indústrla, t
s'ha domiciliat al local del
C. A. D. C. I., Rambla de Santa
Mónica, número 25, on hauran
de dirigir la correspondencia
els auxiliars de farmäcia i en
general tots aquells que hagin
de relacionar-se amb l'esmene
lada coalició d'entitats do professionals de la farmacia.

Organització sindical. — Al
local de l'Avenç Obrer Catalä
de Sant Andreu, avui, a les nou
de la vetlla, landre loe una reunió per a tractar d'organització sindical. Resten convidats
Iots els obrera que simpatitzin
amb la creació d'un moviment
sindical independent de tots els
partits política.
Grem1 del. Detall del Centre
Autonomista de Dependents del
Demore I de la Indústr i a.—Da-

vant l'atropellament comes pel

Consell directivalel C. A. D. C. 1.
suspenent l'assemblea que per
a complir amb l'article 12 del
lieglament de la Secció d'Organització 1 Treball havia convotat per al dja 24 la Jsinta d'aquesta, el Grerni del Detall prega a bota els socia del Centre
que assisteixin ovni, dijous,
a dos quarls de vuit del vespre,
a l'estatge social, per tal d'anapilar i hifirar litprotesta que fa
el Gremi pel fet ocorregut I per.

espanyol "Ato Navia", arnb
g demanar la &misal() ¡minerega general, cap a Bilbao; va«.« ¡dieta del Consell directiu.
por espanyol "Sagunto", amb
Unió Ultramarina. — Avui, a
càrrega general, cap a Cartagena: vapor l'allí) "GiovInez- les deu de la nil, tindran lloc
za", ainb carrega general, cap a lee assemblees generals ordiTarragona; vapor hornee "Ar- näries i extraordinaria de la
finn Jarr, amb càrrega gene- teleemaxidaL i antltat, a l'estatge
ral, cap a

04•Ova.
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Oonselleria de Governao16.—
Ahir, en rebre els periodistes,
el senyor Selves els digne que
s'havia acordat obrir dos concursos: l'un, per a cobrir les
vacants per a la investigació
la vigiläncia de la plantilla de
Catalunya, en el qual podran
prendre part tots els agents de
policia, àdhuc els que hagin
demanat el trasllat per a servir
a l'Estat, i l'altre per a cobrir
les vacants que es produeixin
en els Cossos ele Seguretat
d'Assalt.
* Digné lambe que el d'umenge passat havia acabat el
termini d'admissió d'instàncies
per a cubrir les vacants entre
oficials de l'exercit que lo ha
a les plantilles de guàrdies
d'assalt 1 de Seguretat de Catalunya. Afegl que se n'havien
rebudes mollea.
* També va dir que dels
detinguts abans-d'ahir al bar
del carrer de Sant Pan, dotze
«in subjectes perillosos que
estan reclamats per diversos
Jutjats i als guata seis considera com a promotors dels actea de sabotatge comesos darrerament.
desaló de constituclit de la
ponértela dele serveis d'Indús-

tria. — Aliir al naif la ponen-

cia d'estructuració dels serveis
d'indústria va celebrar la seva
sessiO de constitucial, i dona
possessió dels seus canees als
mena/res de l'esmentada ponencia el conseller d'Economia.
Despees d'un brea parlament
del senyor conseller passa a
ocupar la presidencia l'enginyer senyor Ruiz i Ponseti.
Hi llagué a sontiltuació un
ample canvi d'impresions entre
els reunits, 1 s'acordis nomenar
secretari de la ponencia el Iletrat senyor Emili Colora.
Tots els membres afirmaren
la seva resolució d'etnprendre
amb tota intensitat la tasca a
ells encomanada per tal de poder elevar al Govern de la Generalitat corri mes aviat millor
l'avantprojecte d'estructuració
dels serveis d'indústria rle Catalunya.

L'afer dels funcionaria. —
Ahir, a les cinc de la tarda, una

Comissió de l'Associació de
Funcionaris estigué a la Presidencia per tat d'entrevistar-se
aria el senyor Companys.
Sembla que l'esmerilada Comissió va mesar respectuosament al president llneS guantes suggestions que el senyor
Companys va oferir IrasIladar
al GOVerii.

Parlament de Catalunya. —
Avis: Hom recorda als posseïdors de targes de Mitre entrada al Parlament que a partir del dia 1 de releer restaran
caducades les que lli ha actualment en circulada.
Caldrà, dones, que siguin sollicitades les linces a aclimates
oficines de Secretaria.
Reunid. — Ahir va reunir-se
al Parlament la Comissió especial dictaminadora de la Llei
Municipal de Catalunya, i es
traca dels assumptes meladonata al Titol 13, que es refereix
a la municipalització dels serveis.
El Illutileti Oficial de la Generalitat — En el seu número
d'ahir publica el següent sumari:
Presidencia: Decret disposant que sigui adscrit al Departament de Governació el
Cos d'Esquadres de Catalunya,
que restava en el de Presidencia en espera de donar-li dintre
l'Estatut l'estructura definitiva,
1 que signa Iliurats a l'esmentat Departament els expedients
administratius que fan referen
eia a aquell Coa.
Decret liaran', al conseller
'de Governació, senyor Joan
Selves i Carner, en haver-se
reintegrat a les aoves funciona,
el despatx d'aquell DepartaMena
Comassaria Delegada d'Ordre
PUB() de Tarragona; Circular
de la Secció provincial d'Agricultura relativa a les existencies de blat a les comarques
tarragonines.
Comissió organitzadora de la
Cambra Agrícola de les comarques de Barcelona: Circular.
Comissaria d'Obres Públiques
de Lleida: Anime'.
Delegad(' dels Serveis Hidräulics del Pireneu Oriental:
Edictes.
Subdelegació de Pesca, de
Reses: Edicte.
Subdelegació de Peses, de
Vilanova i La Cielteti: Edicte.
Juntes Municipals del Cena
electoral de Calalunya:
tata de les eleceions de eonsellers municipals celebrados a

Catalunya el dia 14 de l'actual,
gener.
enes

fases

oficials

Relació dels ciutadans que

constituiran lee Juntes) municipals del Cens electoral de
Catalunya durant el bienni
1934-1935.
Relacjó dels locals destinats
a collegis electorals durant
l'any 1934.
Administració Municipal. —
Edictes, subhastes i concursos
d'Ajuntaments de Catalunya.
Administració de Justicia. —
Edictes de Jutjats de primera
instancia i instrucció de Catalunya.
Edictes de Jutjats municipals
de Catalunya.
Repartiment entre els pobles
del partit judicial d'Olot de les
quantitats necessàries per a cobrin el pressupost de 1934 per
a atencions de Justicia.

DELEGACIO ESPECIAL
DEL GOVERN DE LA REPUBLICA A CATALUNYA
Ha estat concedida l'expulsió dels súbdita estonians Alensein Euson, Víctor Tomula i
Oswan Litdam, els quals han
estat aeompanyats fins a la
frontera de Portbou per uns
agents de l'autoritat.

COMISSARIA GENERAL
D'ORDRE PUBLIC
El conUssari general d'Ordre
Públic va rebre ahir al migdia
els periodistes j els digne que
rúnica cosa que podia manifestar-los era que des de dijous
s'establiria un important servei de vigilancia, ainb autos,
contra els atracadors. Afegi
que aquesta mesura, que fou
adoptada la setmana passada,

havia &wat un resultal excellent.

UNIVERSITAT
AUTONOMA.
Reunió del Patronat.—A l'hora de visitar els periodistes el
nostre primer Centre docent. es
trobava reunit el Patronat Universitari, celebrant sessió, per
la qual cosa els informadora no
Toren rebuts pel recaer, eme de
costura.
Del Rectorat. — El diumenge
vinent el rector de la UniversittIt, deelor Bosch Gimpera,
assistira a l'acte d'inauguració
de l'Escota d'Arts i Oficia de
Tàrrega.
— El rector ha delegat la
seva representació a la inspec-

tora d'Ensenyança Na Elionor
Serrano perquè assisteixi dinmenge vinent a l'acte inaugural de les Escotes alacia, construirles a La Granada.

AJUNTAMENT
Notes de preu.

— Fins al dia

2 dels corrents, a les dotze del
migdia, podre!! ésser lliurades
al Negociat Municipal d'Obres
Públiques d'Eixampla (segon
Isis de les Cases Consislorials,
notes de preu, per separat, per
a optar a l'execució de les obres
que a continuad() s'esmenten,
segons condiciona i presupostos exposats en la dita dependencia:
Afermat de macadam estante
per penetració, al canee de Valencia, entre els ele Itogent i
Meridiana.
— Modificació del burlador
existent al carrer de Pere IV i
Llacuna.
— Construcció d'un feria al
carrer de Lepant, entre Avinguda Icäria h Wad-Ras.

— Desmunt de (erres i explanació dels carrera de la Diputació I Lepant, als voltanls
de la Playa de Toros.
— Construcció d'un mur, explanació i collocació de bordons al xamfrà del carrer del
Consell de Cent i Media, al
costat de Lepant.
— Afermat i es/Mondó de
bordons al passatge de Vilaret,
entre Mallorca i Proverma.
— Explanació 1 collocació de
bordons a l'Avinguda del 14
d'Abril, entre els de Marina
Castillejos.
— Afermat asfältic de la
Plaça de Valentl Almirall.
— Reposició de bordons 1
construcció del ferm del carrer
de Bac de Roda, entre Teulat
i Curtidors.
— Pavimentad() i collocació
de bordons al carrer de Recered, entre Lope de Vega f
Pere IV.
— Collocació de bordons
afermat del carrer de Lope de
Vega, entre Llull i Etna.
— Afermat del carrer de
Marina, entre 14 d'Abril i Mallorca.
Mece de proposició. — Al.
Negociad Municipal d'Ingressos,

Casa de la Ciutat, primer pie,
s'admetran fins al dia 25 del
corrent, a les 13 hores, plecs
de proposició per a l'adquisició
de dos mobles d'acer "Allsteel"
i d'un armari "Allsteel", d'1'80
metres d'alçària per un metre
d'ampläria, per 0'50 metres de
fons, i per a l'adquisició d'una
caixa de seguretat "Allsteel",
especial contra incendis, de
dues portes, pany de combinad() "Yate", i amb distribució
interior adequada a les necee.sitats del Negociat d'Arbitris.
Les ofertes hauran d'ésser presentades dintre sobre dos i
portaran la signatura de ladrena de l'interesset.
Lee cartee de treball dele es.
Venere. — L'Oficina de Col-

loeació de l'Ajuntament de Barcelona presa als senyors estrangers Ynvre Garai, Ernest
Hardmeier, Ernest Frend, Carles Carda, Paul Friesethan,
Oscar Gramiger, Frita Heheingen, Joan Fondadonge. Josi ll

Gellert. Josep Frank, Richard
flaselof, Edmund Frebitelt, Josep Finkeldey, Emili Quintin'.

Clemens Fittkan, Xavier Fite.
Oscar de Onest. Elena Halanacke, Olivia Garcia de Monavaro, Hans lielbing, Teodor Fedor, August Gleich, Julios Fleche, Grubl Euglberl, Welter
Huber, que se serveixin presentar-se en aquest Negocia! ne
Politice Social com mee aviat
millor, de les deu del metí a
la una de la tarda, per tractarse d'un assumple que es relaciona emb la seva carta 'de trehall.

FETS DIVERSOS
— La policia posis a disposició del Jutjat de guàrdia Josep
Maria Melins 1 Vinyes, acusat
d'un dehnte de falsedat i estala,
reclamat pel Jutjat número U.
—La Textil Cotillaire ha denunciat al Jutjat que d'un
carro que tenia a la porta d'una
casa del carrer de Girona
t'oren sostrets uns paquets de
venere valorats en 850 ptes.

Els fabricants, magatzemistes i manufacturers
han de redactar en català
Ilurs factures, albarans,
dirirides als cliente de Cetalunva
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CICLISME

N'oyes de casa i de fora
La

XVI Volta

a Catalunya

En la reunió celebrada el diuUna delegació de la Unió Espormenge passat es prengué l'acord
tiva de Sans composta pel presiferm que el C. C. Barcelona no
dent, senyor Sala Guillara i els
tindrà corredors que defensin els
directius senyors Soler, Miró i Esseus
colors en cap mena de curses,
coli, visitä el president de la
tant si són organitzades per aquesGeneralitat de Catalunya amb robta entitat o per una altra, a fi que
jecte de recaptar el concurs oficial
mai, ni per cap concepte, pugui
del citat organisme en pro de la
atribuir-se parcialitat amb Ilurs orXVI Volta a Catalunya.
ganitzacions.
El senyor Companys escolta amablement els comissionats i promete
UN VELODROM A MADRID
interessar-se per llur petició.
Ja ida temps que es venia parEls sonicitants meresqueren l'holant de la construcció d'un velònor disser presentats a l'Honoradrom a Madrid, i sembla que per
ble President pel diputat al Parlafi ja s'lla concretat el llar de l'emment Català senyor Soler i Bru
placament i fins la data de la inaupel regidor senyor Oliva.
guració.
BON ELEMENT
Els que pretenen portar a la
Ens comunica la Secció Ciclista
práctica tan magnifica idea estan
de la Unió Esportiva de Sans que
gestionant la inscripció dalguns
el notable "routier" V. Bachero ha
asos estrangers per a la reunió
signat la seva Ilicencia per a 1934
inaugural, que sen amb una cursa
a favor de la citada Secció. Amb
de sis dies.
en, l'equip blanc-verd adquireix
La pista amidara 250 metres, i
gran força, endevinant-se com un
serà de fusta, Es calcula que per a
dels mes destacats en les properes
la segona quinzena d'abril podrä
Ilaites per equipa.
inaugurar-se.
Encara ingressaran nous i vaJUST HOMENATGE
luosos elements, però és ben cert
Dissabte a la nit, sota la preque flachem, Destrieux, A. Sancho
sidéncia del diputat al Parlament
i Tudela formen un magnific quarCatalà J. B. Soler i Bru, el qual ostet.
tentava la representació del conseller
LA VOLTA A MALLORCA
de Cultura de la Generalitat, tingué
pròxim
del
Per als dies 3, 4 i 5
lloc al Restaurant Piada l'àpat homeha
assenyalada
la
Volta
agost hi
natge als entusiastes aficionats Antaa Mallorca, la qual aquest any va
ni Amat i Linie Mas. Hi assistiren
a cartee de la Penya Nicolau.
uns vuitanta comensals; hi figuraren
Sembla també que definitivament
representacio n s de la majada d'entiaquesta entitat es queda amb el
tas ciclistes de Catalunya, i es rebeVelòdrom del Tirador, on desenrolren infinitat d'adhesions. Després de
Ilan una intensa campanya
diversos parlamente, els homenatjats
divulgació, d'acord amb el que exdonaren les gràcies. Tots foren molt
posará el secretari, senyor Marcei
aplaudits.
Pot donar-se com a cosa segura,
NOVA JUNTA
a més, que per la Volta a CataDiumenge al matí se celebra
lunya vindra un formidable equip
a l'estatge social de l'Esport Cimallorquí, sempre que els premis
clista Català l'Assemblea general. La
per a la classificació per clubs
Junta directiva queda constituida com
compensi l'esforç que suposa la
segueix:
participa ció.
President, Ernest Fontdevila; seNo queda lloc a dubte, doncs,
cretad, Carles Tejero; vice-president,
que la reacció que s'inicia en el
Josep Sicart; vice-secretari, Miguel
ciclisme a Mallorca és per a reinteMartínez; comptador, David Mascagrar al Une d'honor el crèdit que en
rós; tresorer, Pere lalaymí; bibliotecari
l'arnbient esportiu ha ostentat totAlexandre Cots; capita d'excursions,
hora.
Domènec Tarragó; vocals, Joan FerPROJECTES
rés, Gabriel Serra, Miguel Pujol, JoDEL C. C. BARCELONA
sep Marques, Josep Albert i Jordi
En atenció a les peticions que
Verdaguer.
se ii dirigeixen, aquest novell club
UNA VICTORIA DE PRANÇA
creu aportó fer constar que existeiEn la reunió de diumenge, al Vexen dues quotes de soci: una que
lòdrom d'Hivets., de París, es disputä
donan dret a una bonificació de
un matx omnium entre una selecció
mida entrada de general al Velòfrancesa i una altra composta per ases
drom, i una altra que serä bonifiestrangers.
cada amb mitja entrada de prefeEn la prova de velocitat Gerardin
rencia.
i Michard bateren el belga Scherens
Tots els socis del C. Barcelona
i l'aleman y Pichter.
podran fer ús de la pista a les hoEn la màniga entre pistards, Kaers
res que s'indicaran en el reglament,
i Linari venceren Richar i 'Amaine.
i també els socis que tinguin
En la prova darrera moto, Grasllicencia de corredor, pecó a difesin i Lacquehaye venceren Giorgetti
rents hores.
i Metze.
Les seccions infantil, femenina,
Per consegüent, el matx acabà a fad'excursions, biblioteca, artística,
vor de Franca per dues victóries conButlleti i d'altres, seran també detra una,
dicades als associats.
PILOTA BASCA

Frontó Novetats
ZARRAGA I PEREA (blaus), 45
contra
SOLOZABAL I CHIQUITO
GALLARTA (vermells), &o
• Una vegada mis aquest petit i
gran jugador, Zärraga, sortí triontfast de la canxa, sempre collocat
amb un entusiasme sense limite fa
que el saguer que Vacompanya es
contagii, i així veiem un jugador cona
Perea que no es distingeix per la
seguretat, que en aquest encostre
estigué al nivell del seu rival, Chiquito de Gallarta, i fins en alguns
punts el supera. Creiem que aquest
és el millor elogi. Pe; als vençuts,
Solózabal, francament dolent, no tingué ni un sol encert. D'aquest jugador creiem que no deu estar encara en condicions de jugar normalment i que l'intendent Ii faria un
favor assenyalant-li un repòs prudencial. De Chiquito de Gallarta,
cada vegada es pot repetir el mateix,
és el mestre dels saguers palistes.
OROMI
• ••
(Professionals)
EL QUE DIUEN
LES EMPRESES
Partits jugats el &a 23 de gener
d e 1934.
Tarda
Quiniela: Angel-Abadiano-Som o
telio. Guanyador:-rostInzaAlg
1••••••••••11,,M,

Frontó Principal Palace
Avui, dijous. Tarda, 4'1 5

LARRUSKAIN - CAZAI.101

Abadiano. Collocat: Somorrostro,
Partit: Abadiano-Somorrost ro, 50;
contra Angel-Algortello, 33.
Segona quiniela: Chiquito BilbaoAzurmendi - Begofiés III - Villano Quintana III. Guanyador: Azurmendi. Collocat: Begofiés
Segon partit: Azurmendi-Begofiés
III, 37; contra Chiquito BilbaoQuintana II!, 5 0.
Nit
Partit: Solózabal-Chiquito Gallarta, 40; contra Zärraga-Perea, 45.
Quiniela: Sarrionaindia - Gaviria Amante - Zornoza - Arrigorriaga I.
Guanyador: Zornoza. Collocat: Sardona india.
Segon partit: Gaviria-Arrarte, 40;
contra Sarrionaindia - Arrigorriaga
I, 31.

GIRONBS BOXA AVUI
A MALLORCA
'. Girones
Aval, a Mallorca, lona
ser ä enfrontat al pes ploma italiä
Negri. A la mateixa reunió parti^
cipara Cisco Mortión.

contra

1RIBOYEN iii - 0011112
Nit, 10'1 5

OLAZABAL - 1111ABOILI»
contra

ARRUTI MIMBRES

L'aparen stratisati¡ntic
d'ésser Isidro o Muestre?
El problema de la unió per Unja
&iris transatläntica d'Europa i América en comporta una bóna serie de
mes particulars i concrets. Un dels
que en els moments actuals apassiona
mis els entecos i la solució del (Mal
representaria Vesvaiment de tot el
problema consisteix en aclarir i determinar quina mena d'aparell, avió
o hidro, convé mes en els viatges
transatlàntics.
A primer cop cull el lector s'estraNeri que encara es dubti d'escollir
l'hidroavió per a vols damunt de l'aigua, quan tota la ra6 de la seca existencia és precisament l'efectuar Vesmentada labor. Però és que la vacillatió en triar un tipus terrestre o
aquätic d'aparell esta justificada per
la gran quantitat d'arguments contradictoris que a favor d'una o altra enlució esgrimeixen les personalitats
mis ben orientades.
L'únic avantatge que es pot retreure a l'hidroavió is la presencia d'un
case o d'uns flotadors que Ii permeten
de posar-se damunt de l'aigua en cas
d'avaria. Perla fins i tot amb aquesta

qualitat cal fer unes reserves que no
l'afavoreixen gaire: els hidroe poden
baixar cense perill damunt d'una mar
calmada, però aquesta seguretat desapareix quan la mar està agitada, i.
encara, és dificil que un isidro pugui
resistir gaies horca sense desfer-se si
les onades adquireixen violencia. En
conseqüència hom no pot confiar en
la seguretat aparent de l'hidro, puix
que en vols transatläntics, on la quietud de la mar no is de costum,
pot garantir-se la flotabilitat
Damunt d'aquistes consideracions
que permeten de concloure que l'amaratg e en ple Otee d'un Isidro avariat
no representa la seguretat absoluta
que s'ha d'exigir en una linia aéria
regular, cal afegir-hi la desproporció
de earacteristiques que perjudiquen
l'hidra, enfront dels aparells terrestres.
Un avió proveit de rodee, eclipsables a l'interior de les ales, tal com
s'aplica en la generalitat d'avions moderns, i construit de manera que les
ales i els dipòsits de benzina prévia-

El Saló de l'Automòbil
d'Amsterdam

La producció alemanya
de petroli

Del dia 9 al 19 de febrer se celebrara a Amsterdam el Saló de l'Autombbil holandés. Aquesta manifestació timan lloc al Saló de l'Economia
i representan un moment interessant
del gomerg automobilistic en aquell
país. Holanda no posseeix cap indiastela automobilistica pròpia i ha d'importar tots els cotxes que E calen.
Fins ara les distintes indústries mundials han lluitat amb igualtat d'armes
damunt del mercat holandès, amb la
particularitat d'ésser els americans els
mes afavorits.
Actualment perb, l'augment general del pres de la benzina i la necessitat de fer economies ha produit un
retrocés en la demanda de cotxes de
gran cilindrada i en contrapartida els
cotxes econòmics, especialment els
anglesos, han obtingut una envejable
cotització.
La clientela holandesa exigeix uns
cotxes d'acabat perfecte, amb accessoris ben concebuts i funcionant bi,
¡ junt amb una presencia exterior impecable reclamen sobretot uns acarrossats on puguin prendre lloc còmodament els passatgers mis corpulenta
Per això, malgrat que el canvi afavoreixi en el moment actual les marques americanes, són els cotxes europeas, mis econòmics de manutenció,
els que tenen mis sonicitació en el
mercat holandés.

La producció de petroli brut al
districte d'Hanncaver durant els onze
primers mesos de 1933 totalitzava
209.476 tones, enfront de les 196.252
tones durant l'época corresponent
de 1932. La producció durant tot
l'any pot calcular-se en 2 31. 000 tones contra les 214011 de 1932, arnb
un augment d'un 8%.

La importació de cotxes
al Brasil
La importació de cotxes ha augmentat considerablement al Brasil
durant tot l'any 1933. Pele tres
primers trimestres ha aconseguit la
xifra de 6.894 cotxes de turisme i de
transport, contra els 2.598 vehicles
corresponents a la mateixa época de
l'any Interior.
Els automòbils importats provenen
de diversos paisos, especialment,
penó, dels Estats Unit s.
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Un primer assaig cap a
la realització de les illes
flotants
L'administració de Treball dels Estats Units acaba de decidir Ja cmcessió d'un crèdit d'un milió i mig de
(Wats per a la construcció d'un element d'illa flotant que s'ancoraria
ple Atläntic per a l'aterratge d'avions.
Si aquest element ¿dina sat¡sfacció
en els assaigs, es votaria un credit
de sis milions de dòlars per a la consrucció de la fila complea.
La finja comprendria 5 ó 6 illes distribuirles en un itinerari que encara
no esta determinat. Cada una amidiTia 370 metres d'ampläria Per 450 a
ox1 metres de Ilarg i estaria suportada per una serie de dipbs' a s llastats
situats a prou fondäria P e r a ne a,er
influenciats pel moviment de les anudes. Cada illa comportaría 125 llames
de població i estaría disposada a rebre tate els avions que ate.yessin damunt d'ella, tant com de
turisme, mitjançant el pagament d'un
¿re! d'estada.

811111EMER
1034

leaviedi

tea en camal

cap concursant de cap equip no podrä
pausar a un altre equip distint, excepte el cas d'avara, sota pena de
desquelificatió, tant a l'anada com a la
tornada.
Els ccncursants vénen obligats, pel
fet de llur inscripció i la signatura
d'aquesta, a subjectar-se a totes les
disposicions del present reglament, 1
a aquel'« altres complementeries que
la Junta del Moto Club de Cataltinya
o els comisaaris de l'excursió dictin
per al bon ordre d'aquesta, i s'obliguen, de mis a més, d'acatar aquellas
dispoeiciona que ele caminaría PultuM
adoptar ea el trancan de la Pro*
i que tircumitincies excepcional,
condiciona exterior' o de temps Punto tee rietésedries.

Ea cap d'empat de 400 bee

es Malee : a favor da Tapio que
tingtd mejor regularitat pel pes dele
control. metete.

El II 13ordeus-Catalunya avui
a la

nit, a la sala Alhambra

La lluita, aquest esport que semblava que ad era una branca morta, secti adrecant amb un impuls que el pot
fer arribar a collocar entre un dels
esports predilectes del públic.
En poc temps ha crescut considerablement el nombre d'entitats; s'han
(real naves federacions regionals, i
el nombre d'espectadors a les vetllades ha creicut enormement Es un
moment de gran intensitat esportiva.
El calendari d'aquest any estä atapeit
de concursos nacionals i de vetllades
internacionals. Si és possible de sortirne mitjanament bi, i els Iluitadors que
avui són encara una esperança confirmen la leva bona condició, és segur que a finals d'an)' ens trobarem
amb una puja insospitada, per l'estil
de la que han experimental altres esports avui populars. En una paraula,
és un any de vida o mort per a lar
lluita.
La C. A. M. A., e» organitzar
vetllada internacional d'avui, preveient l'expectació que havia de _.ear,
s'ha procurat el local Inés ampli de
Bordeas, que Cs la sala Albambra; ja
en el matx anterior el local «cenit
bou insuficient per encabir la gran
gernació que va voler assistir-hi. El
Austria també fabricarà programa de la reunió, deapris dels
cinc combats preliminars entre finitabenzina sintética
dore francesos, es deseabdellari de la
següent manera:
Actualment a Austria es fa una
Dupuy contra Cuesta, pesos gall.
gran propaganda per a la fabricaCazeneuve contra Catalunya, camció de benzina segons el procedipié d'Espanya, ploma.
ment alemany "Leuna" d'hidraLabrit contra Saludes, Ileuger.
genat i catälisi del carbó. Als
Lubat contra Comes, campió d'EsEstats Units funcionen dues grans
panya, welter.
fabriques que utilitzen el mateix
Puyuelo, campió de Franca, contra
procediment. A Anglaterra s'estan
Geli, templó d'Espanya, mig-fort.
construint actualment uns tallers
Realment, en el conjunt francés es
gegantins destinats a la mateixa
presenten molt bons lluitadors ; entre
producció.
tots, per6, el millor és el campió de
Austria posseeix grans reserves
França dels mig-forts, Puyuelo. Es
de lignit que li és difícil de vendre.
campió des de fa tres anys, i, malgrat
En canvi podria dedicar-les Ud!.
els moles combats disputats, no ha esment a la fabricació sintética de la
tat possible de vincer-lo; is, també,
benzina. La indústria local del lignit
un formidable jugador de rugby; en
hi trobaria un inesperat desenvolupament i el balanç comercial del una paraula: un complet esportiu, dificil de batre. Creiem possible una
país constataria magnífica benefivictbria de Puyuelo sobre el nostre
cis.
compatri,a ta GeE, cae, ultra que, ticBenoist correrà la vinent nicament, li és Ileugerament superior,

ment buidats assegurin la notació de
Paparen en cas de caiguda, pot per
l'excés de velocitat 1 performance'
oferir una seguretat equivalent a la
d'un isidro i un millor aprofitament
comercial.
Tenint present que les probabilitats
¿'asaría van estretament lligades a
la durada de) vol cal recordar que,
donada la superior velocitat dels apareells terrestres, la seguretat pot igualar i superar en certes distancies :a
dels hidras, molt Inés lents i esmerçant mis hora en un mateix trajecte,
puix que referint-se als aparells comercials els terrestres voregen els
tres-cents quilòmetres de mitjana quan
els hidras escassament superen els
cent-cinquanta.
Aquestes són les principals raons, i
totes les experiències ho han confirne, per les quals es fa dificil de triar
Per ala vols transatlàntics entre els
avions o els hidros i, encara, que en
ares aspeetes l'aparell proveit de rodes sembli ésser preferit Per la sen
superior seguretat.
M. F.

temporada amb Bugatti
El célebre corredor automobilista francés Robert Benoist ha ingressat a l'equip oficial de la casa
Bugatti. En companyia de Dreyfus
i de Vimille, participan en tots els
grans premis internacionals al volant d'un Bugatti 2 litres 300, amb
el qual s'entrenan aviat a Monthlery.

El balanç comercial automobilistic als Estats Units
A conseqüència del mal temps
i de l'anunci que la major part
de marques canviarien radicalment
de tipus en la construcció dels cotxes per a 1934, les vendes de novembre ¡ desembre als Estats Units
han experimental un sensible descena.
Pels onze primers mesos el valor
dels cotxes en circulació era de 946
milions de dòlars contra 808 milions de l'any anterior, amb un
guany de disset per cent. La venda
ha estat encara mes considerable si
es compara, no el valor, sinó el
nombre dels cotxes, que en 1933
ha estat de 1.448. 000 contra 1 minó
51.000 de l'any anterior, amb un
guany de trenta-vuit per cent
Quant a la producció de tot l'any
P933 passarà dels dos milions de
cotxes.

conquista i s'imposa
novament al mercat
amb la creació mis fina
de l'automòbil modern La producció alemanya de

PREUS:
Studebaker 6 - Sedan
La prova per equipa del
Ptes. 18.750
Moto Club de Catalunya
BOBA
Diumenge, a les 6.30 del mati , es Comandant 8 - Sedan
donan la sortida als concursants que
La propera reunió de l'Iris prendran part a la XIX prova per
Ptes. 22.750
Forma la base del programa de equips que organitza Moto Club de
Catalunya.
President 8 - Sedan
la propera reunió de l'Iris Park, la
A la aortida del Moto Club en
qual se celebrarä el proper dissabte
Pta. 26.250
a l'Iris, el combat entre eis pesos tot el trajecte municipal de Barcelona
ploma Mestres, de la Barceloneta, i
Cazorro, de Terrassa.
Al mateix programa figura la revenia entre Colis i Lame* i la resta estä integrat per combate no determinats encara, en els quals participaran Prades, Kerman i un carnpió d'Espanya amateur que fan el
seu debut cona a professional.

Llulta greeo—romana
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benzina sintética

Per tal de cornbatre amb eficäcia
l'atur forgäs d'aquest hivern, les
abrigues "Leuna" ocuparen 10.000
obrers nous en les operacions d'hidrogenar el lignit. Li. G. Farbenindustrie ha elaborat tot un programa
que sembla estar d'alcor:1 amb els
projectes del govern que tendeixen
a augmentar la producció de carburante indigenes. La producció que
fine ara subministrava la Farbenindustrie sembla que per a l'any que
hem comencat experimentarà un
augment extraordinari.

ZXCURSIONISMB

Unió Excursionista
de Catalunya
PRIMO/ CICLE
D'EXCURSIONS 1934
La Secció de Muntanya d'aquesta
entitat ha anunciat el primer dele
d'excursions que portan a tenue
durant el present cure, per a recelerer i estudiar els principal, llocs i
comarques de Catalunya que cal
conkixer a tot excursionista barrelord.
L'esmentat cielo estere integrat
Per nou axeursiona a les comarques
que detallem:
I. Gener.— Guilleries-Plana de
•
1 in. Pebete.— Monteen.

III, alarc.—Mont negre i Mojanes.
IV. Abril.— Maresme i Sant Llore« del Munt.
V. Maig.— Montserrat i Garraf.
VI. Juny— Pireneu. Altes Valls
del Fressen i del Ter.
Com s'indica, en els meses de gener, febrer i juny, solament es fan
una excursió i en els mesos de mare,
abril i maig, es portaran a cap dues
excursions.
La primera excursió del cacle tindrä lloc diumenge, dia 28, sota l'itinerari següent: Vic, Roda de Ter,
La Teuleria, Sant Pere de Casserres,
Ribetes del Ter, Sant Romà de San,
Coll Terrades, Castell de Sabassona,
Tavèrnoles i Vic.
Es convenient per assistir a les
excursions, inscriure's abans als locals de la U. E. C. (Santa Anna, lo,
primer, i Riego, 2, pral., Sans), on
es donaran tota mena de detalls referents als itineraris, pressupost, etc.

Ho yes de tot arreu
AVIACO

l'avantatja, tumbé, en uns quants quilos.
El contrincant de Comes, el francés Lubat, és un borne de classe excepcional; fa uns quants mesos que,
en un combat no vàlid per al titol, va
batre d'una manera decisiva el campió frances Buch.
El mis remarcable de Lubat és que
és un borne fisicament feble, però
d'una técnica depuradissima que li
permet d'obtenir victóries sobre contrincante molt mes forts que no pa
ell.
Comes, amb tot i ésser un bon
tador, no té l'experiència que ¿Orla
l'haver disputat molts combes; per
aquestes raons ens inclinem mis a
creure en un triomf del frauces.
En els Ileugers Labrit té un récord
impressionant; compta arnb victòries
damunt de Gottfield, actual campió
¿'Austria, i amb el propi campió
francés. Dificil se li presenta el combat a Saludes; no hem de perdre de
vista, pecó, que la part defensiva de
la Nafta, aquest, la practica a la perlecció, i será molt costes a Lalmit
poder desbordar-li la posició. El resultat d'aquest combat depin molt
d'aconseguir una táctica entenada:
acompanyant-los coca a entrenador el
ven Iluitador Vidal, is fiel que pugnan eixir-ne.
Catalunya, en els ploma, el vejan
molt possible vencedor, amb tot i que
Cazencuve és un Iluitador que segueix
una marxa ascendent; segurament,
pub, no resistirá el tren que imposaea el catalä. que sembla esta en bona
forma, degut a un constant =trenament.
Finalment, en els galls, la serenitat
i técnica de Cuesta creiem que s'imposará al francés Dupuy, campió de
la regió del sud-oest de Franca.
Aquests són els proubstics que, d'una manera fresin, i lense partidis
-mes,criquepodncóre;sprma, però, que, estimulats per l'alta
esrepresentació que ostenten, en un
forç definitiu, ens taran quedar errats,
i milloraran el paper assignat.
J. LOPEZ
— Em Santos i no Hilari Martínez
que fott desqualificat al vuitè round en
el combat que els dos esmentats disputaren el divendres passat a Madrid.
— El proppassat dia n, a Nova
York, el pes fort alemany Walter
Neusel fou posat durarnent a prora
per un boxador de segon rengle gairebi desconegut, Nahe Brown.
lemany, al final de les deu represes
estipulades, va poder tan solament obtenir un resultar de matx nul.
— A propòsit de Walter Neusel
hom dita a América que en els tres
anteriors combats que portara disputats abans del que acabem de donar
compte, li han valgut solament un ingris global de 1.228 delalars (9444
pessetes), quantitat que hom jutja
suficient per a cobrir les despeses d'estada als Estats Units d'ell i del seis
manager i les d'entrenament. Hom retarda que Schmeling, pels seus tres
primers combats, va ingressar lo mil
dblars. Aleshores, pecó, no hi havia
la crisi.
— S'anuncia una nova baralla entree Al. Brown i el seu manager. "Jo
no tinc signat cap contracte --assegu
i diu:-raelng.Lumiskyor
"Jo seac el seu manager". Hora espera les peripecies d'aquest nou embone..

Les xifres de tràfec general de
l'any 1935 a l'aeroport de Le Bourget
marquen un sensible augment sobre
les xifres corresponents al 1932.
En dotze mesas hi van tenir lloc
11.870 sortides i arribades d'avions comercials que transportaren 87.927 passatgers, 147.804 de correu i 2.091.424
quilos de mercaderies. En 032 els totale eren de 9.272 aviene, 70.587 passatgers, 504.605 quilos de corren i uta
minó 66271 quilos de mercaderies.

VARIA
En la votació anual dels redactors de la United Press, per tal
d'assenyalar quins seran els asos
esportius de l'any, ha resultat elegit
en primer lloc el boxador Max Bear;
en segon, el futbolista Eimer Layde,
i en tercer, el boxador italià Primo
Carnera. De 128 vots, Bear tala
obtingut 82; Layde, 78, ¡ Primo Carnera, 66.
La famosa tenista Helen Wills
ha estat classificada en aneé lloc,
darrera el setè l'ocupa Helen Jacobs, la jove jugadora que li arrabassi el campionat nacional.
Els altres primers llocs foren per
a Babe Ruth, Bill Denny, Johnny
Goodman, Carl Hubbel i Denny
Shute.
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El passat dia 2o, a Berlin, Abbru-

ciat¡ vence per punts el campió d'Alemanya dels plomes, Hans Schiller.
A la mateixa reunió De Witt, canapió d'Alemanya deis pesos majaras,
vena Del Fontaine per decisió, i el
pes fort alemany Schonrat va batre
el belga Limousin per k. o. en rnenys
d'una represa.
— El vinent dia 31 Al. Brown fan
la seva reaparició a París en matar
contra l'anglès Edwards, recent venpaesdsiadte,.al Central S. C.
--c DdiessaTbteemi
cede
de París, Abel Argotte conservà el
sea, thol de Campió de Franca dels
pesos migforts en vancer Vermaut per
punts en deu represes.
— El dilluna de la seituana entrant,
al Palau dels esports de Paris Marcel
Thil sera enfrontat al pes misia jueu
alemany Erie Mili!. A la mateixa
reunió es disputare el Campionat de
França deis weitern entre Tenet, templó, i Yvet, chillaras«.
— Comuniquen de Londres que el
amper dia 8 Larry Gains disputara
el seu titol de Campió de l'Imperi
britinie contra Len Harwey.
— A Colónia, Hornee vent4 Mole
per punta, ton doa del pea tare.
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La cooperació de la casa

C. 1. E. C.

La decoració mural en tires cromades del
CINEMA METROPOL
ha estat executada per

Mothres "Metallic"
Carme, 31 * BARCELONA * Telefon 19822
LA MILLOR OLUCIO EN DECORACIO
MODERNA I PER A MOBLISTERIA
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1
Rambla Catalunya, 78 — Telèfon 74762

Aquesta casa ha subministrat les
catifes del Cinema Metropol
11,1, 11. 1

12,",111.1111i111;i11.
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LUXDOR
Installacions luminotècniques decoratives
Aquesta casa ha projectat i construït
la font Iluminosa
E

Despatx i tallen: Corta Catalanes, 451
Telèfon 30763

La direcció del cinema "Metropor, que ha sabut escollir allabe
adoro etiperts per a portar a cap
l'empelliment i aeendicionament del
saló (t'ovada, ha encarregat
la casa C. I. E. C. el que fa tefe
rinda a la pintura.
(entrada fina e la
Eis
gala d'espectaeles del cinema aten
pintats emb une pintura fete damunt de 'Rocalla" pel procediment
aerogrific T. A. D. A. La ampo,
sine, qufmica d'aquest important
',rodete is patentada. Quant a la
ó, pennet donar la
•eva aplicaci
completa seguretat del manteniment del, colore.
Amb T. A. D. A. *gatito no entrencen mai la mis petita alteració,
tant ei eón empegas en habitacions
interior' com si ho eón per exterior., encara que aqueste darrers
atiguin expouts a lea dures inclemencies del sol, de l'aire, de la
pluja, en fi, tots els efectes del
temps. Aquest producte mame la
seva brillantor per temps indefinit.
La pintare T. A. D. A. ei concedida en exclusiva a la casa C. t.
E. C. (Carrer de Sant Tones, número 34, Horta). Ti múltiples aplicacions, de manera que pot ésser
emprada amb idéntica resultats damunt del vidre. del celluloide„ dz
IS fusta contraplacada, de la cartulina, etc., etc.
L'acreditada casa C. I. E. C. té
lamine a disposició de les Persone'.
que sinteressin per a oluenir resultats de la máxima eficàcia en
pintura una gran diversitat de mostres, i nomis cal trucar al telifon
número 741 32 perqur els interessats
per aquest Important producte pugula isser atesos amb tota raptclesa
en la confecció de pressuposto.
Es útil recordar, doncs, que la
pintura T. A. D. A. ti múltiples
aplicacions i igualment pot tases
emprada Per faenes com per intenora, és d'una gran utilitat per als
Titula que les caes comercials ecosturnen a tenir fixats a la intempèrie,
a que amb aquest producte tindran
la seguretat que els efectes del
tem s no els arribaran a alterar. i
a mis de la garantia de la durada
evitaran el mal efecte d'un ritol
que s'esborra o que es ti/ostra al
públic d'una manera deficient.
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Els pavimenta a càrrec de

la casa Ferran Blasi

T, A. U A.

Concessions i Exclusivas CASANOVAS

La pavimentació dele vestibuls
ens ha cridat molt l'atenci6 per
Enser un sistema elegant i modem.
Es tracta d'un paviment tense cap
juntura, de color completament U n iforme. Formant dibuixos. Aquest
paviment pesada lee eegüents qualitats: da calent cont la fusta. ()en!,
is incombustible; Ea perfectament
impermeable; Ea el menys sonor i
apaivaga les vihracions produidee
pels paseos, rodatge i percuto&
Aquest paviment h estat construit
per "Paviments Magnesians" Ferran Blasi, Saló de García Hernändez, 154, telèfon 3,88o, Barcelona.

TELEFON 74132 -- Sant Tomes, 34. -- HORTA

—
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La cooperació de la
Tapisseria París

Treballa Artística DANIEL - Aerografia
BARCELONA - LLEIDA
Concessionari exclusiu:

C. 1. E. C.
'Mosca i Batey
(Rambla Catalunya, 129)
han construït els metalls
decoratius del Cinema

1

Metropol

La Tapisseria Paris ha estat la
casa que ha ta issat els sastres i
parets del saló del "Metropol"
També ha estat encarregada de confeccionar tots els cortinatges, inclusos els tetona de l'escenari. Aquesta
casa abs
' fet n'editora de tota mena
d'elogis pel gust i la finor que ha
smprat per a portar a cap aquesta
mena de treballs, els quals contri.
bueixen d'una manera eminent •

p

l'embelliment i riquesa que posseetx
aqueet sou saló d'espectaclest que
fa henos a Barcelona i pot aso
amb Justicia qualificat en primer
lloc entre ele que a les condiciona
de confort han sabut sumar les condiciona de bellese, circumstincies
más que necessiries, imprescindible* en els temps actuals.
Aquesta mateixa casa, situada al
carrer de Lhíria, número es. ha
cemplert l'ene...rae, en les mateixes
condicione de competencia i de goal,
de construit la l'ataques, tutea elles
folrades de vellut verd, que s'editen
perfectament al gust general del

La installacki de la llum
ha anat a arree de la casa
Eduard Bta. Alentorn
(Corte Catalanes, 416)
La installació de la iliuminació.
alimentada per dues escomeses diferents, a l'objecte d'assegurar el
servei en cas d'avaria, la componen
3.300 bombetes diaposades en 'slalom. Els capitells de les columnes
eszampen una Ilusas indirecta i difusa. de conformitat amb el projeete de l'arquitecte senyor Cases
Per a aquesta instaHació hom ha
tingut cura de seguir rigorosament
les normes fixades per la Direccio
d'Indústries de Barcelona, la qual
n'ha fet una minuciosa tnspecció
Ton, els cables i altres instruments
conductor, són protegits per tuut
isolants proveits de les corresponents casaca d engranaste, i tobo ut
instaNació es dividida en circuito de
poca intensitat, la qua; cosa asse.
gura la máxima eficacia en els talla
COff !lit>.

Un del. principals encerts d'aquesta InataHació consisteix en els
joco de Ilum de l'escenari i una toste
Iluminost que recorda la de r Exposició Internacional de Barcelona.
Aquests jocs catan exurnats anib
uns combinadots automático que
produeixen els efectes Iluminosua
d'una manera gradual i progressnta.
De manera que tots ala extrema
d'aquesta installació obeeixen a un
estudi detingut i conscient, en el
qual s'ha procurat agermanar la
utilitat i l'evitació de perills i
1 nSties a l'estética del local, la qual
cosa ha estat aconserdda plenament. No endebades ha estat encarregada a una de les cases de Barcelona mis amigues en el ram de
l'electricitat. que es tracta dels
iS i cone ate Tallen Batalla.
Un altre moda de zaranda la
l'aetivitat amb què ba trebellat en
aquesta obra l'encame:u de la secció d'instaracione, favor Archiel qual ha posat tot el seu
entusiasme per tal d'aconseguir
l'ixit d'aquesta instaHacid, la qua)
per les seres condiciona de segaretat, de bellesa i de confort per a 'a
vista ha aconseguit superar els termes que exigien els di.eetors i els
enginyers de la Direcció d'Indúatries de Barcelona.

sin S

La casa "Anglo Espanyola
d'Electricitat, 8. A." ha

hustallat al saló un equip
modern per a acondicionament de l'aire
Un dels detalla als qua', hcan
concedeix mis importineia en el
cinema "Metropol" alts tacoudinonament de l'atmosfera din; el saló
d'espectacles. Et sistema adoptat és
dele mis moderna i de caratterietiques adients als sistemes nada recentment emprata a Londres i Nova
York. Tot l'aire que s'injecta al
salo pal alter perfectatnent escalfat o reFrigerat segons l'época de
Jan). A mis queden eliminad., de
l'aire la poli i altres meterles nociva que hi poguessin penetrar.
Ea per aquesta raó que en el saló
del "Metropol" es pot controlar I;
temperatura i el grau higromitrie
de l'atmoefera i asegurar la seva
()mesa. és a dir, establir el clima
artificial convenient a cada ¿poca
de rany.
Detalls interesante que donaran
idea del poder de la maquiniria ab:1
que s'injecten al saló 400 ~iris
diales d'aire per minut sense que
es produeixi cap corran notable ni
brunziment al saló. A l'estiu es
consumiran den mil litres d'aigua
per hora o alternativament una tema
de glaç durant igual tenms per tal
de refrigerar raire.
Fa evident que aquests detalla tenen un gran interés per al públic
que visiti et sal& ia que la vida moderna exigeix continuament l'arlo/tetó de tu.todes moderna d'acondir
cienament d'aire a les sales d'esneetacles pública i da natural que
els empresaria que mis es preocupin d'aquesta qüestió signin els que
en recullin els beneficie comegüents.

PAVIMENTS MAGNES1ANS

Ferran Blasi
Passeig de Sant Joan, 154, pral., 2.*
Telèfon 52880
Fábrica: Roger de Flor, 233
BARCELONA

4444444444144444444~41.44,
FUSTERIA ARTLST1CA

J. Sans i

Joaquim Costa, 61
medffledm.44e***14~4~•~441+~4~1
MAGATZEM DE PUNTES I BRODATS
Fàbrica de Confecciona per a Senyora

E. Pujolar
• 191119111111r

Sabem que la casa installadora
"Anglo Espanyola d'Electricitat,
S. A " (Corts Catalanes, 5.15) disposa d'una secció de tècnics cspecialitzats que només es dediquen a
obres d'aquesta mena, actualment
estan realitzant una altra installació
de mis capacitat encara en el non
lux6s cinema Astdria, que es conatrneix al carrer de Paria i que ha
d'inaugurar-se aviat, el propietari
del qual alta adonat també de
l'enorme impotencia que ;vid en
dia ti per al confort del públic
Tadopció d'un sistema d'acondicionament d'aire que sigui modern 1
eficaç.

Puig

LLUR1A, 2

Telifon 12477

(xamfrl a la Plaga Urgulaaona)
14144~44444414•44~~.4444441~~44444444•4

BASAR RITZ
Novetats en Papereria 1 Objectes d'Escriptori
IMPREMTA

Telèfon 11717

Corta Catalanes, 662

g

laga,

Electra
Cataiónia

La installació elèctrica d'aquesta sala ha estat feta per la casa

Antics Tallers Balcells
(fundats l'any 1898)

d'Eduard Bte-Aleattorn
Especialita en installacions reforçades per a

Lampisteria i Electricitat
SANTIAGO FONT

911111illem

Provença, 283
A errg

Llegiu LA PUBL1C1TAT
PROPAGUEU -LAI

416

• r. •

"*/9sts
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El sumptuós "Metropol Cinema" ha estat equ,pat amb

MiNDICIONAMENT D'AIRE

—

KLANGFILM

Latem *apacientes/a en tetes les aoves &enmielen. per a

VENTILACIÓ rEFRIGERACIÓ
CALEFACCIÓ HUMIDIFICACIó

EL MES PERFECTE EQUIP DE SONORITZACIU

veme

Plaposem de personal time per a reaoldre identifloament ipialaevol Inetal4a014 Pdf
• teatros, elnemes, eran. tomas, Ireddoerfos Serrallo, eta., an* meren@ eenetrufte ale
»seres propia tallero, seta lee patanes I ti ooNaborael4 tamice de la tunee. esas
anales' 0110L011111

Anglo fspanyola d'Electricitat,
' 14fmneksegasi4,:. 526: macELoNA.- PelaYO,'

:PM? sua

Se

Es

antiga experiencia
La mis depurada te, rika
: Inetellat: en un soy 50 equ pi a ke.anya i geti
ireb , 4.000,!..:,wapa
mis

. 111_1E111 II" " di Sil ?IR
aib se as-)

1111flarTUD /1-401

1,

ole,

55 Se gener de 934

-441.
podrä eileaptar la %ostra tira^ la
casa Remen Guirtovert no Im fet
olé acreditar-se una venda toda
pel seu gust exquisit, i demostrar
que no es endebades que garaleix
dintre el ram set ben merescut
prestigi professional.

La P iAaara dei 19=1
No Ornaran amb justicia al en-,.
tte els nombrosos clemente que han
operat en la installació de la
ora sala d'espectacles del cinema
: iletro pol" deixéssim d'esmentar,
rd, l'elogi que mereix, la casa enrrregada de la pintura del local.
¡ 5 aquesta la casa Ramon Guinoa:1 (Consell de Cent, número 195),
.702 antiga i p700 acreditada en
oue3t ram. Amb motiu de la seva
,operació al nou cinema arnb que

1,

„Ait.iiP,1 1114(!iiI111111(111111111111NEWINIII

E

As evident, dones, que aquesta
cooperació de l'artista pintor a
l'obra excellent de gust i de modernitat del nou local d'estrena de
pellicules "Metropol Cinema" s'ha
de destacar d'una manera ben visible i ha de cridar poderosament
l'atenció.

NIIIIE131111111111111111111111111111111111111181,•

Sillons : Llits turcs
Fundes : Cortinatges
i decoració completa
d'interiors a preus incom-

pefibles

La, seguid
l'anterior,

1 tant en concurran.

cia com en vendes l'ensopiment
bou la nota •mde destacable.
RIME Poca cosa podent ategir, ja que no otereiren cepl
canvi al que venim dient cadd
dia; la formen, arnb tot, i le
poca animació compradora con.
tinuen accentuant.se. Les vendes registrades, he t'oren:
52'50 penetee; de
d'Arada,
Paredes de Nava, a 51, .1 Sahagtin, a Si, posat damunt vagó
origen.

Momo: Els compradora es
resisteixen ala prona que aqueo,
genere va adquirint, i esperen
si és que es disposa la I m portació que millora aquest estat.
arpe: Ofereix la Matiza a
3850 ¡ 39 pessetes, origen; perú ele consmnidors, de moment,
no en fan gaire cas, i, per tant,
les vendes sdn nulles.
Veces: Se sostenen les d'Andalusia a 3350 pesseles. bord
Miilaga; però, com ferem avinent, no es possible lligar un,
sol afer. Cal tenir present que
les estrangeres acl disponible!.
que sOn en partida torea res•
pectable, les ofereixen n 3i
pessetes, i la tendencia is mis
erial t'una.

Despullee: Existeix una mica

de calma en les compres, si be

els preus, per ara, confirmen
força sostinguts, i aleó es prou
'perque hom no cregui en cap
devanada.
Dels altres generes, en farem
refereneia.

DADES PACILITADES PER
LA CASA 90AOUIM BITOILS
PADROA
ales Prime. Mima

din innee

n••. ••n••

Citan Nova York
M. ...

4.50
4.65
4.82

4.48
4.64
4.52

Sucre Non York

EX-DIRECTOR GERENT DELS EST ABLIMENTS

1.43
1.47
1.53

1.43
1.47
1.51

M. A. V. A.. DE PARIR

Blat Liverpool

LLURIA, 45 *BARCELONA
-

* TELEFON 11876 .M

4.4 1/4
4.5 fa
4.6 1/2

J.

4.4 1/4
4.6 3/4 1/4
4.3 /1 1/4

Mil ?Cieno
90 3/8
58 3/4
89 3/4

PLANTES FLORS RAMS CORONES

Carrer de Llúria, 80 -- BARCELONA -- Tel. 77837
•

90 3/8
85 3/4
89 7/8

Monee Riesgo
3t: .7.

Marcelli Farrés

M. ...
71....

3.

...

31. ...
3. ...

53
54 1/2
56

52 3/4
54 1/2
55 7/

'/4
1/8

Cate Nova York
7.07
7.05
7.96
7.22
7.39
7.24
9.61
5
9.83
9.76
9
9.90
e.eo

Sucre Londres
5.0
5.2 1/2
5.4
5.6

LA BARATURA
Laura, 48

MOTOCICLETES F. N.

EL TURISTA
Ultima models des de 1.775 Ptes.

TELEFON 78424

LA CASA DELS MIRALLS

Evarist Terrés Camaló
MIRALLS, VIDRES I CRISTALLS
Installació en vidrieria i decoració
LLUR1A, 9

Telefon 12037

Cafés Naguabo, S. A.
TASTEU LA XOCOLATA "NIÑO LLORON"
Anbau, 38
Diputació, 301 (xamfrà a Llúria)
Regomir, 23 (Central) - Telèfon 10519

Casa Mas -Freixas
Neteja mecánica de catites 1 estores
Pereianes' de totes menee 1 artleles de neteja
MALLORCA, 279

TELEFON 71079

e.

LA PUBLICITAT.

1/4
1/4

SOLER I TORRA fi.ns

Géneros de punto - Confecciones señora y niño

MALLORCA, 279

4.11 3/4
5.3 1/2
6.4
5.3 3/4

Barcelona

Batas - Sueters - Medias - Abrigos

Propagueu-la!

CetfERLICIES

d'ahir en aqueat

thercat fott Molk diferent de

BITLLETS
Francesos: 4885 per loo.
Angleses: 39 pessetes.
Italians: 63'3o per , "oo.
Belgues: 3470 per zoo.
„ Suissos: 24150 per leo.
Estats Units: 778 pessetes.
Alemanya (Reichsmark): 294 pta.
Austria (sentina), 5'30 puntea.
Txecosloväquia, 34 per roo.
Holandeses: 495 Pessetes.
Grecia, eso per zoo.
Suecia: 193 pessetes.
Noruega: 1'87 pessetes.
Dinamarca: 169 pessetes. •
Finländia, 16 per zoo.
Romania. 6'so per zoo.
Bulgäria. 7 / 3 0 Per 100.
Turquia, 5 penen".
Portuguesos: o'33 pessetes.
Canadä. 7 pessetea.
Argentino, l'90 penetre.
Uruguais, 3 . 26 pessetes.
Brasilera, o'so penates.
Colombiana 4 Pelleetee•
Permute, 14 . 50 Pesetteä
Venezuela. 155 remetes.
Japonesos, 2 pessetes.
Argelins. 48 . 60 per zoo.
Egipte: 39.28 pessetes.
Filipines, 3 pessetes.

Cmdarastela Club
MAURICZ BEDEL
Parisel1C de mixenca 1 Iteriselle
vocatiet Va estudiar la carrera de
medicina, perdn no va pis irisar a llturat • sienterament a la ay a paasi6 dominant : la literatura.
1 dins la literatura no ha domen.
tit les M'U caracteristiques racial, que
sol invocar amb un punt da camelen* quan declara: "S6e furibundament

t ranc e s

äälrant de prop la seva obra us adunaren aviat que el "'tu frene gallicismi
fu mis prop de La Fontaine que no
pas de Voltaire, amb el qual hoin
ha volgut cercar-li parentius.
¡Cal recordar que Maurice Bedel
va ingressar en la notorietat per la
porta o per l'arc del Premi Goncourt?
Probablement no cal, puix que aquest
suprem guardó literari, posat sobre
una obra picant i vivent com "Jereme, 6.• de latitude Nord", is una
cosa que resta a la memòria.
Aquesta obra va produir un cert
malestar a Noruega. Tambi alguna
dels seus comentaris van irritar la
susceptibilitat italiana. No fa gaire
fou Turquia la que va dir el «U 11011/
amb certa hostilitat... Mattrie Bedel
no Es un visitant inofentiul
Tanmateix, les ferides que causa la
seva plotna desimbolta no semblen inguaribles. Abel, is, no cal dir-ho, un
motiu de tranquiHitat per a "Conferencia Club" que es fa responsable-1
amb molt d'honor - d'haver-lo invitat a ocupar la diva tribuna. La dis••
sertació de Maui-ice Bedel, que sera
sobre "Les survivances romantiques
de l'amour dans l'E u r o pe d'aujourd'hui", tindrà lloe demà, divendres, a les set del vespre, a la sala
de l'Hotel Ritz.
* INSTITUT FRANCES. M • J. J. A. Bertrand, director de
l'Institut Frances i professor de Literatura francesa de la Facultat de Filosolia i Lletres de la mona capital,
donan el vinent dissabte, de sis a set,
a l'esmentat Institut, Provenga, 325,
una ce nf e refleja sobre "Marcel
Proust".
* ESCOLA D'ASSISTENLIA
SOCIAL PER A LA DONA. - El
senyor Josep A. Vandelles danach una
conferencia avui, dijous, a lea set de
la tarda, al loca) de l'esmentada Escota, Corts Catalanes, 669, principal.
Tema: "Impressions sobre Mixic".
* ATENEU ENCICLOPEDIC
POPULAR. - Avui, a tres quarts
de deu de la vetlla, tindrä lloc la continuacie de l'acte polèmic sobre "La
Universitat Autònoma i l'ensenyament
lliure".
* CLINICA MEDICA A. Avui, dijous, hi !usura sessió reglamentäria, en la qual es faran les segiients comunicacions: Primera. Professor A. Pedro i Pone: "De l 'e n ll i
-nagrulocita eucmiagda". - Segona. Doctor X. Ferrerons
i Co: "La pols de casa en l'etiologia
de lobee i rinitis espasmódica". Com
de costran, tindrä lloc a l'Auditor' de
la Clínica, a les enze del metí.

Rambla

dela eatudts. lt 13, t Rowmccés. 1 1 8

Teletun 11931 (5 tintes)

Preu liquid a que negociem els cupons
venciment t." de febrer de 1934
1451101
Oir cupo

pm«
5"4
411.6

7,9

93.76

Amortitzable 5 %, E/1927 (Venc. 15 feb.) Dese. 21'40 %

87.25

Amortitzable 6 %, E/1928 (Venc. 15 feb.) Dese.. 21'40 %

89.25

Amortitzable 5 %, E/1920 (Venc. 15. feb.) Desc. 21'40

...,...

Obligs. IHuminació de Poblacions, 5 %, sirle

•

4.54
4.44

5.265

_44

102.le
101.-

6.292
14.948

" Aigües de Barcelona, 6 %, sitie C
" Asland, 7 %, semestral
••• • • • • ••

7.163

87.50

414

••• •••

7.068

99.-

642

12.884
Obligs. Banc Hipotecar( d'Espanya, 6
5.585
" Energia Elèctrica de Catalunya, 5
6.354
Ferrocarrils de Catalunya, 6 %
99
8.505
Oef
Ferrocarrils d'Osca, 4 %
99
6.33
Ferrocarrils de Sarrià, 6
39
,Tramvies de Barcelona, 6 %, E/ 1925 - 1930 ... 6.293
6.538
Tramvies de Sevilla, 5 1/2 %
7.443
Bons L'Espanya Industrial, 6 %

103.75

tai

85.-

5.24

"

Asland, 6 %, E/ 1930

Bons Catalana de Gas i Electricitat, 6 %

76.-

6.68

66.50

5.1.

87.-

6.114

79.-

947

100.-

596

6.333

59.-

4.29

... 4.943

58.50

3.37

91,

04111

ACCIONS
Lleida a Reus, dom., 3 %, cupé 97 ...
Lleida a Reus, no dom., 3 %, cupó 97 ...
ECVlBefll curosament

les amortitzacionz

PRINCIPALS OPER ACIONS-

* AGRUPAMENT ESCOLAR.
- Avui, dijbus, a les set de la vetlla.
el doctor Miguel Vilar i Vidal donan
al Casal del Metge una conferència
sobre el tema "Tractament quirúrgic

ADMETEM DIPOSITS DE VALORS EN CUSTODIA

de la 'sentid facial".

* CLUB TEOSOFIC. - Avui,
dijout a les 745 del vespre, el senyor
Unís Elies donarä la segona Conferencia del cicle sobre Religions Compendes. Tema: "La religid Meya".

LLIBRES
Compro de .ota mena

TALLERS, 8a

Telöt 22230
VIES URINARIES
peueuserA nene IMIOA•

11111241011 • Unan« usan'
0 ee4ee. 11, 1.00
Illeadne la 411e0

Nilalli

PUBLICA010111111110R11101.

DRETS DE CUSTODIA
A L'AN
VALORS DE L'ESTAT
Per cada títol de 500 peatones nominal* o fracció, 10 cintiml
2 pessetee
mínimum,
Per cada remplard

ALTRES VALORS
Per cada títol de 500 pessetes nomituda o fracció,

15 ciptimaa

mínimum,

2 Pessett.t

Per cada resguard

Apartado 558 - Tenerife
.1•111.1n111.
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Comerás l'Imeset del Tresor
PO visitare'

tete ele dl as releer* de 8411 de

880 4 11. lideeletuent ate dleed68$ • 10 *11

wsor de
La

.4

tres obiestes de

a perder more, desomente lo ez

▪ ,

puf
mere
NO Al'

Caixes d e pope

Cobra cuirassada

Per den cupoas cola
equeet, ~hm cinc en• a*. en ¡libres

Ilerbeionet correr ti alltnale, 244.
.4111548111 eitlça Galin 1
Torrases: manee F. Macla, 5.
IllenftdIrt plací Plus 1 Pitga.Ii

CARVI

eia 16

A*

* ATENEU ENCICLOPEDIC
SEMPRE AVANT. - Astil, dijous,
a les deu de la ',elite, tindrä lloc una
conferencia a di: tic del catedritic de
la Universitat J. AL Trias de Bes, que
desenretllan el tema *La Universitat
popular".

Oidattailtagsaplius
Madatleba: varee!' del 1486 87.

1 orreus 835

Sucursals : MADRID • SANT SEBASTIA . VIC
Direcció telegráfica 1 teleftletlea: "SOLERTORRA"

C ClOnblel

Liceu Dalmau

Aparta t de

Negociació de cupons i títols amorCompra i venda de valoro
Agregació de nous fulls de cupons, estampillatges i pertitzats
Cartea de Crèdit i Gira
bitllets
mutes - Canvi de monedes
sobre Espanya i Estranger - Ordres de Borsa - Comptes cortante
Facilitem or
Subscripcions a emprèstits
Préstece sobre valora
per a pagaments a Duanes

OR
Alfons: 233 per zoo.
linzes: 235 per tal
¡ 2 dUI05: 2,3$ per zoo.
z duro: 1173 pessetea.
Isabel: 236 per zoo.
Francs: 235 per loe.
Lliures: 5925 pessetes.
Dólar.: n'os- peguen
Cuba: 1[1'85 pessetes.
Mexici nou: 235 P er 100-*
Venezuela: 234 per leo.
Mares: 299 per zoo,

.BANQUERS

vid.

•

feelit.geemkm

COMPRA VENDA I ADMINISTRACIÓ DE FINQUES
AGENTS DE PRESTECS PER AL RANC HIPOTECAR! rIvEsPANYA
Admetem, informem 1 tramite:u les peticione de eritateei

1

AMASA AL 3:1011PTAT - -

--,

roH IM

reo..
4846
.43.051
i3.00
Ales
137.50 13;7.75
Sucres
42.75
43.00
Chades
343.00 341.00
Tramvies o. 34.50
34.50
'Bona or
. 00 313.50
218
Ford
207. 00 209.0.3

A

Mora
IIIIETLCAT LL11.4/4
Can, h donavem a entendi e en el
cornentari d'ahir, la reacció que es Nords
1.
palesi en les sessions de dimarts-- del Alacants
termini
no
presectors d'operacions a
M. Rif
„ sentava catres esperançadors més
la
depressió'
resultat
de
aviat era el
sostinguda en jornades precedents. No
hem d'oblidar que encara ens trobem
en el periode de davallada que segni •
a la forta represa que es constata a
darreries de 1933 primers dies d'eni fins que no s'aconsegueixi
un sanejament de les operadon0 forcades que es portaren a terme en
aquella epoca, la irregularitat serà
nota mis remarcable d'aquest sector.
Els primers rancia que es cotitzaren
al I3orsi foren els mes alta de la jor
això vol dir que la tendencia-nad;
no es mostri Molt favorable, i a Poc
a poc, sense modificar de direcció, la
fefxurror es fiti sentir en tots els va/oro. Pel que respecta a l'activitat
contractadota, la xifra aconseguida
fou bastant apreciable.
Tanta tixada pel Mercat Lliure de
Valora en la sessió de BOTS9:

241 Tranca "7 ' Aica o
anterior

34.30.
47 .60
58.00

baisa

54.60 F.0.351
48.25 -0.55
58.15 -0.15

-4.24
>--m1345
--0.25
+3.00
+2.50

-ex!'"

SOLER i TORRA Germans,
BANQUERS
Rambla dels Estudia, 11 113, i Bonsuccés, 1 1 3

N E GOCIEM ELS CUPONS
venciment 1

er

de, tebrer de :1934

CUIRA881111111

CAIXES DE LLOGUER
per a guardar valore, documenta, joies 1 altres objectes
de valor
Compartiments des de 22 pessetes anuals Es pot visitar tots els dies feiners, de 9 a 1 1 de 3'30 a 6

e
-

-

,,,xcirAcLE8

Mea «ultime
nata esholler ... 11.14 11.11 1/.14 11.28 11.43 11.59 11.70 Arribad« ala pOrti
Obortura
11.19 11.33 11.47 Nom.
deis Relata 51110
Seden telegrama
Any anterior
Mea
11.09 11.03 ,1.00 11.23 11.38 11.50 11.88 Des de l'i d'atoo
Arry entortar
Alee
rrareferenela
Islas,
5
8
5
5
5
9
2

111081.

• eso .1 nliell , In 0..1100,

lee Dore
99
interiort
48
5.571
6.477 ' 85111. 11/16..
1,41.E 198
4.96 552 POST

Teatros

Caballito Blanco

MERGA1 DE COTONS
Dia 24 de quer de 1934
000 tienen ....o. 4441. 1111101 Oel, Deß.
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nata n11110 0E4 MI1111 • n • n10 tioet
(LivereeP)
tu" »tutor
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imea anterior ..... 14.48 11.54 11.59 14.92 15.03 15.12
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Obert0111 ...
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El grup de cedules, amb regular
efectivitat, queda en general a posi
s'anoten algunos-cionstgude;
osciHacions d'escassa importincia, sense dominar cap tendencia.
El rotHe carriles:. bastant actiu en
operar, queda en general a posicions
ben sostingudes, i són la majoria d'emissions que aconsegueixen avenços
entorn d'un quart d'enter. Del grup
tramviaire és de remarcar la millora
dels emissió 1930, 78.00 (+4.0 ) .
El sector d'elèctrics, aigües i industrials, ben mantingut en negoci, queda
en general a posicions sostingudes:
s'aprecien algunes modificacions entorn d'un quart d'enter, sense dominar cap tendencia. Modifiquen mis.
Cooperativa Fluid 1929, 400 (-zoo):
Reos Llevant 1928, 68.00 (-2.0o):
Filatures Fabra Coats, 72.00 (-1.00
Sevillana d'Electricitat g.' sirte, 93.5 0
(-1-1.50), Minores Urbanes Valencia,
91.00 (+Loo).
Les acciona gairebé no fan negoci;
de les poques oPerades en aquesta jornada només és de remarcar la millora assolida per Maquinista Terrestre, 42.00 (+2.0
0 ).
BORSA DE PARIS

MERCAT DE LLOTJA
CIRIAL% FARINES

1

DIMPULICS

01A 24 DE SENER 1934
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Després d'uns quants dies de continua pesantor i passivitat, el mercat
parisenc aconsigueix produir una reacció general de posicions, sense, Perb,
fer-se remarcable l'activitat contrictadora. El sector de rendes presenta
avenços que oscillen entorn d'un quart
d'enter: Banc de Franca, 11 1 .00
(+o.80). L'especulació, bastant efectiva, ben disposada en canvis: Rio
Tinto, 166o (+25); Royal Dutch,
18300 (+130); Canal Suez, 19825
(+125); Kuhlmanns, 620 (+5); Wagens Lis,, 965o (+50); Barcelona
Traction 5 1/2 per Ice (+10).

‚als

I flgurins del protessor Stern.
Gema, tarda 1 MI:
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‚SS
81 4
414

lo

(free. 4. MI.» do
oe gala elemee eme
Beerelea I

1 per a casamata I batidas
Capeee a mida

BARGUES
Sant

Pau, 311. - Tel. 20274

Popular ; a les sis. 1 nit, a dos
quarts danzo:

LA POSADA DEL CABALLITO
BLANCO
Duplas a comptadoria

8ORSA DI 11ARCE1.0T4A AL COMPTAT 1 A TERME SIL 24 BE 6E8E1 1834
MINIO 1:5= rdal•006

%%UNO

VALORA

-1- MO TA i80 '1 111088 .8416414111.170
4

Mutua

de SIS:

1 4JA-rq

1., 2300.

Ele canela
nena t.,
rorrammen
a
1
000118,
•
1,ele
de
16 111s.
•
191. 1. 45. Puig
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COIL- 11/ C UIAI
Avui, tarda. y lee 4: 1111, a les 10:
1 REVISTA PARMOUNT. LOS INVENTOS DI BITTY, dIbuixos.
EDUCACION DEPORTIVA, .dostl•
mental. EL CANTAR DE L011 CAN.
, per Naden, !Herido.

per Lew Ayres

TODO POR EL AMOR

domo.. opereta de gran espectacle
alegria, dlatogada 1 cantada en trances,
Interpretada per Jan 'De p ura, Lambe
Chive I Ludes Paran
Preus: Especial. 0'80 ptes. 1 Preferencia,
1 peluda

Sdn films Paramount

IIMI II1410 (141
MOMO 2.1627.24w,
Tarda. a les 4. n11. a les 10 . exil de
La
Ilesa producen)

VUELO NOCTURNO
por

John Barrymore, Hilen Hay«,

Robert flentoomery, Ciad asen,
Lleno larrymore 1 Muna Ley

Director: Clarenee Brown
Producció Metro Eeldwyn Mayer

SALONS

C1NAES

TIVOLI
4 Urde I 10 ntt: "Idilio co el Cairo'',
Renate Müller , COmIca,
I Noticiad

CAPI TOL

Fewfitsvido

tarda I 9'45 MI: "DOs ImenOS caen.
radas", Paul Horhiger. "El mancebo de
botica", Floretle
CATALUNYA
4 larda I 10 nn: "Hotel de estudlanter,
"Sumid", Rex Ingram

«URSAAL
4 tarda I 10 nit: "Guro de pelar" (ünl•
cament tarda). "trocee de San .11 03 ".
Lil Dagover. "Chofer con faldas",
A rmand Bernard

AAAAA •ALACI
Continua 4 larda: "Yo quiero a MI nifiera", Bobby Howes. "TImbuctoo". « Roma exoren", Esther Ralston

PUBLI CINEMA
AstullIasle 1111 11/H111111•

Vteegoe

Ete •
lubina UNA

Deournelnal
rumiada

/MIMO

EXCE1.111011
4 tarda 1 930 nit: "Con Tarzan ma
Dama" (Ulcere/U tarda). "Timbucloo". "Roma Express", Esther RalSton.
Noticiar!

NU, a un quart d'onze.

SIRIA

LA PRISIONERA

4 tarda 1 930 nit: -El expreso tutuma", winiam Conier, Jr. (úntenles'
tarda). -La muerte negra". "Es esto
amor", Mary Orlan I Leo Carrillo

divendres, tarda: tunde) ors'animada pel "Grup Amaleur d'Ad
Lirlc". Nit: LA PRISIONERA

•RAN TRATAS COMTAL
Continua 343 tardo- -1:11‘1", Anny Garba. "La muerte negra". "Es esto amor",
Mary Orlan I Leo Carrillo

TEATRE COLIORAMA
Illore-Eepantalo6n•Barrelle
Avul, tarda, 1/4 de 6 rnatIne po•
rular): EL CRESO DE BURGOS. NIt:
1/4 411: LA COCA DE BUENOS AIRES.
flema, larda (popular): EL CRESO DE
BURGOS. 'ni. A g rupad/1 Artistica E.
MarquIna: HAY QUE VIVIR.

TEATRE

COMIC

De
~mana. Tarda, a les 430: DON
CIPR1 I ICON XL PELO SUSLTO!. Nlt,
¡CON
Trlomr de Mecha Delgado, Lote Cabello
I tota la Companyle. Gran presentad.)

MONUMENTAL
Pasudo de areola. 23. T•If. 13352
Setmana disparos 1 una • Inri&
Tarda, de 4 a 8. ses416 continua;

int, a /es r0:
.Avul, estrella d'AL TOOOGAN NUMERO 13, una pealo: 01a de fina Ira 1114. el fons de la qual són unes
escenes extraordinärles d'autenilques proeses en resport Ile neu.
orolagoullzada pels asos de 'atolMame Dolly (M015. JIm Gerald I
Roanne. A TODA VELOCIDAD, hall film de tranca alegria,
d'optimisme I de Jovenwols cota.lasnies. pe! 'gran smipälle ' de la
pantalla WIlliarn Ileines, amb Medge
Evento, Conrad Nagel 1 Cliff Edwards
Nota: Tobogän núm. 13" es
projecta a les 4. e les 610 1 a
es 1003; "A toda velocIdadd", a
les 435, a les 705 I a lee /108

Continua 3'45 tarda: "Plcaros amigos".
TOM Brown. "Viaje de ida", en esos.
nyol, gay Francis. "Yo y la emperetele", Lilian Ilarvey
Continua 343 tarda: "Un nombre de
paz", M'alter Husion. "Viole de ida-.
en espany ol, Kay Francis. -Yo y la en!.
peratrlz", LlItan liaron

BOHEMIA I PEONO
Continua 345 tarda: "Aristócratas del
crlinen", Ricardo Cortez. -011a5 lerre.
moto". "Danton", en espanyo!

Concirts
Aquesta nit, a les deu
PALAU DE LA NUNCA CATALANA

Gran -Teatro Eapanyol
Ceeitianglß ge JOINP 11414111R1
Primer, attors 1 enredare:
A. POLLA 4 14, ARTIMMA

PAPA VERT
Es despena ß tots els Centre,

de L0641111113 • •

Primer Concert de la

PARIS
5 alractlu
Tarda, 430, nil. Si,
programa: Reviste. Gran exii del
Alnet Ilrfc EL TENIENTE DE LOS
SESOS. EL DOCTOR Z (clib)IlAos

Si yo tuviera un millón
Charles Laughton. Gary Cooper
I Charlie Sueles, entre /airea Dinmenee, matinal, 1030. DillUns vineta, clues grans peilleules en el
matelx programa: El. PADRINO
per

IDEAL I EBRIAS EN ACC1ON

Orquestra Filharmònica
de Madrid
Glrecior PM! Cuna

Halliter - Frene • rabien - Wagner
Exclushament socis de

Associació Cultura Musical
Inscriecione: Cierta, 43, Veteen 2032$
Demä, divendres, segor l darrer corleen

Orquestra Filharnithica
de Madrid

OLYMPIA

SETNANA DE LA TEMPORADA
OFICIAL DE
CINC 11401111TRE
Aval, dame, 411,14" tarda, a /es 430;
hit, a les 1016, setzena 1 dissetena
sortida del sense rival tunda

BAR
F 11(1 S
amb la seca DICOmpartible Reviste Dic-

terio», amb eis seus 11111putenes, les
seves vedettes, eM. EASP11418 ee MIME
al món: KAIIFIIIIS no s'assembla a 'Un
Tols s'ussemblen a KASPIEIS. Teatro?... Ceo?... Revise?... TM, 101 alió
1 molt mes la de presentar l'empresa
de l'Olympla sota la fórmula moderna
d'esmaltado aattalmatl, funde •ores!
Garla nnmero a la 3eva bora, veden
l'herarll A lea 10: Slmfonla: 5 les 1003.
BOLI. MUNO, "rodeo" emerlee; les
10'13: LES MEMO', trapean' escala;
a les 1025: TNE ILLIETS, persistes,
a les 1035: THE 111A106_AS, forn dental: a les 1045: lebst del motorleta
Infernal

MAISS

A les 1105: VAIICONCELL08, el millor
cavallista del m'In: a les 11'12: 11ACC
SONS, saltadora; a les 1120:

RICO - ALEX

celebres 1 molt aplaudas clowns muslcala parodlates; a les 1 130:8 WORT.
LEY, trapeds volanls; a les 1209:
Illnifenla; a lea 1205:

SPLENDID

CINEMA

Censen da Cut, 317 - Telbfen dOEIE

Avul, tres pellicules extraordlnärles.
A les 330: YO DI DIA, TU DE 1401111,
mea/11We °recela lonerprerada ner Cate
de Nagy l Willy FrIstsch
A les 450: TOPAZIE
deliciosa comedla per Marcel Peno'
A les 620: EL ARCA DE 101, clIbutxos
en tecnieolor
A les 640:

COMO TU ME DESEAS
l'obra genial de Pirandello. per Greta
Garbo I Cric Von Sthrohelm. en espanyol

REVISTA MISTERIOSA
A les 1315: Peleo final. •utamme • tres
414111•11411141 general, 1 pta. Denle, 1111, gran
fundó. Es despalca a comptadorla I a
la taquille de revenda

TERTULIA CATALANISTA
Tea». STUDIUM, 111•116n, 74
Aval, 411,10••, a les 10 del vespre. terseda ~de, a cirrec de la Companyla

Moret, Nloolau
J e.; M e0111611
°1 ' 14"e1/40j
1 Oallegattes

Aman

de Peal

sen., te ten de camprodon, en un Irle,

LA TETA GALLINAIRE

Per -01.1111318111a I vals: Rell •tcerla
Jet 101/13151 110 . Pies% a, Teil. 111113
•

•.
i ..••

•

Diversos
BA-TA-CLAN
1115, P. Laleet, 33 - Teil. 11374
Tarda, 330: nit, • '30

60 ARTISTES, 60 - Eeirelle.: EARCIA, ANGELINA, VALENCIA, TERRY,
UNTO:1E44 ESTRELLITA LOPEZ
Dancing 414 • 4 e la »atinada
I un ALEGRE VODEVIL

Sala Emporium
CINE RAMM,AS
Muele Centre, 114 I 1S - TI. f
Avul: MIVISTA, DIBUIX011
EL JINETE ALADO, per Crol Taylor

VIVAMOS HOY
una eras creacM de Joan Crawtord
1 Gary Cooper (en espanyol)
(Sessld continua)

...•••n••••••n•••••••••n•••••••••n•n••••••nn••••••

KASFIKIS

L'AMOR VIGILA
ESTA,

Telbfen 72014

Avul , diJous, tarda, a les 445, 1 nit,
dos quarts de den:
LOS JARDINES DE PAN, Canta Mäglea

EL CIELO E/11 LA TIERRA

AMORES Y AMORIOS

ea Ab .8044168M 01101111.
10000. - Praga,
f
. P., 7660.
amarla, L., 1784. - Argentina,
1710.
ato Janeiro, L., 406. - Montevideo.

Cinemes

TEATRE BARCELONA
Avul, dIJous, tarda, a un Cfnael

Al BANCEL061111 COMO TU IIE DUO&
en maleta, per Greta Garbo. EL 16:
CITO DEI. MAR, per Pay Wray. se
DE DIA, TU Di NOCHE, per E. de Nagy.
A l'IRIS PANEs COMO TU 1181 011411A4
eu castellä, per Greta Garbo. DON Que;
JOTE, per ChallapIne. LA PRINCESA
DEL 5-10, per Miden Davies. enema
I DMIUIX0111

SALÓ VICTORIA

per Gustav Froelich

Cfflesse do faenare*
Ladran de OuoueD-R1 vellos

BARCELONA - IRIS PARE

Mula, En I 11111.

Un hombre de corazón
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HAY QUE VIVIR
Magnifica presentació. Per InscrIpcions
I InvItaelons: Caßa Isabsi, Bonsuce6a, 5,
1 Teatre Poliorama (Compledoris)

Avul. Mida. de 4 a 8. 1.11, a les 10:
Estrena de la graciosa comedia

MARIMBAS DE NIT
/en, a les del'
IndleoutIblo

,

Teatro Peleare •
Denla, divendres, 86 de tener de 1934.
O les deu de la all isess16 y ): la comedia en tres ames de L'ala de 011ve

mumenge, a dos quarts de quatre,

a un quin d'i 1:

CAPSES DE LUXE

Ii i r epa414 Artletlea
tia rd Mentaba

La posada
del Caballito Blanco

EL PELO SUELTO!

ea

0.1. guro
*Eh um.
Manga

reret actual a tol Europa. grtno
pals amistes: «muna Alled, Non
Anee. TIA* Folgar, Jugulon Valle,
E. Gneis, *O glrla eileneem. EE:
TreMee as Urolmma, Deoher, Watt.
SO bellaWne, 110; Cero; 1E0 poseen« en 188011/1114 190. /roerles orqueatra. ModernItats eseenlques
Illesarl ornan. Pr0.111010f5 l
etinIca moderna: 400 vestal' de
Vereh 1 Meten, de Berlin; Dein-

ASO), dijous, tarda, a les cinc

Mea 017111160511111. - Londrea. alemanya. 1., 1332 - FallaL t... 1611.
3.. 707 $ . ••- aova era. A.s 100. P., P„ 411314. - ESpanya, t.., $ 816. P..
11113. 9111312P"6185471,
80450. •-•• ~Marea, L., 5289. - Sub1939. P., 41830. - Noruega,
CIL
Agérik4yä.,-414. 2457.
/31.,1811118. las 1.00811. L. don.' - tbebene. La

,

s

i .
sect°194.414110149/1"." .12/1
la earrera Oda 'Mal& la tatua
de $10.~e4ferts.par.
sat;:,1›elllaableleelieépeiti despositió en determinats .rodles. Pel que
fa a l'activitat deePleade,
ane j a realitzar un valuar d'operacions
basta*
GRAN TEATRE DEL LICEU
El rotlle d'Electa Públics, basteen
A ti
ensopits en Operar llevat dels 'Amor- Ayul, 26 de proplelat I abonament.
dos quena da deu de la n11: secta. retitzable S per zoo 19e, que queden presenteel6 de l'òpera LA earree. Diosalte: PAIDIVA1., pela M'Ares art1sles
en general 'a posicions sostittaudes
Ilienwthy. Maleen, nana. WeDer. Mabled4,
s'anoten diversos avenes entorn d'un
mesare (erector gane '11neppertabuesh:
quart d'enter. Eis Exteriors, un xic hl proa part ron» 441,11114110. Mumenge,
irregular': registren 'd'unes series • tarda, TANNIUUM401.
pérdues *fuirtqua
d'enter; les G 1 H
bajaes a e '(-1); Bona or series A
i B 'cotitzeu 215.50 (-1-2.50).
TEATRE ROMEA
Obligacions Tresoreria Generalitat
TeNlIon 1011101
mantenen el canvi anterior, 400.25.
Cada tila. a les 5 I a fu 1015: EL
EI, Ajuntaments, sense fer el neDIVINO IMPACIENTE, de P•11en, tan
espanyol.
goci de dies anteriors, mantenen un sesee precedente en el Teatro
Mumenge, a les 330. a les 6 I a les
volum bastant apreciable. Pel que res1015: EL DIVINO IMPACIENTE.
pecta als canvis, s'aprecia quelcom de
feixugor en algunes elnissions amb baixes d'un quart a mig enter; aquesta
pecó, no aconsegueix tot el
TEATRE NOVETATS
sector, i s'anoten al gunes minores e n Tarda, a les 5; nit, a un quart d'l 1:
torn d'un quart d'enter.
Ezitäs formidable
De les - Diputacions operades en
del meravellós I sensacional
aquesta jornada, repeteixen canvis
espectiele
anteriors lea ' 4 1/2 per loo (9 i
La posada del
5.000.00 o); les 6 per zoo davallen a
88.25 (-0.25), ¡ Provincials, 88.0o
El

i N F.N1 A ESP I .A1

11111. ente* Illuatmer Arlbee
LOS LASOS DE ESTIMA, don.,
mental. •1CMIT IN ALASKA. dl
501505. LUCES DEL »MICO, per
Gustav Froellch. El superesptela.
ele Paramouni. en espanyol.

Mantener,
Únic saló de ball on toquen DIJES
ORQUESTRINES tots els dies
tarda i nit

60 senyoretes entrenadores. Cada Mimos
gran "sanee" de moda

Moldes

Liquidarlo rau..‘s

per g rasos. CA'
Onda. 86. Cesa del
recé Mn n.
rOhirai

CERQUEU PIS?
Ver II,asllsdoh vuu. recordeu CASA CANAuteeenduete
RgRA, fundada en 1897. la
I PO'
rel 8 10 ptas. dIal de mutas,
1•Ireetera • O'BO pum. km,
Teläfon 84114
0011REL. 132

El signo de la Cruz
•••••••111M 11•••••••••••n•n••

TEATRE
Avul,

FABRICANTS
1 COMERCIANTS

GOYA

el FIlm de gran 6211

EL SIGNO DE LA CRUZ
illahmat en maten. YO 111 DIA Y TU
DI 1001101, per asee de Na gy. lt 1110
MI 1101111100. INVISTA 1 OMMIXIM

001111P11 881

tota mena de ganen@
d'ocas10 1 saldo

L11111111111 =MIL

Villarroel, 41, principal

