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Els agraris accepten el règim

¡LA

H ALTRE COP DE PICOT
A LA REPUBLICA
Els agraris han acceptat la Rep j blica. No han dernostrat pas gai:e diligencia a fer apuesta declaraco, que ha produit algunes ba:xes
en el seu grup parlamentari. La
redacció del document en el qual
es consigna aquesta manifestado:,
:ardana molt laboriosa, i la
discussió s'encallä en un mot. Calia
precisar si acataren o acceptaven
el i es yen que sobre la
qüestió l'assemblea filava prim. Finalment fou acordat declarar que
s'acceptava el regim contra el parer dels que només volien fer constar que s'acatava. No es pot negar
que hi ha un matis sensible entre

els dos verbs; acatar implica una
absincia de cordialitat absoluta,
mentre que l'acceptació és sempre
un acte mis espontani. El que costa
d'acceptar és que aquestes 'largues
deliberacions fossin presenciades

per sin ministre de la República.
Realment és una situació que si
no fos tan greu seria d'una absurditat digna d'un autor satiric. ¡ts
a dir que un borne, que s'asseu al
banc blau, un ministre de la Res'ha de reunir amb els

sens amics solemnialment per discutir si han d'acceptar o no el
regim que li ha confiat funcions
executives?
Aquesta declaració feta a deshora, demostra que el senyor Cid,
ministre agrari, no baria d'haverse assegut mai al banc blau, i més
que res denuncia la precarietat del
Govern, que s'ha vist en el cas
d'haver de tolerar una situació
política tan anómala i poc grata
per als republicans, i li ha d'ésser
ben trist veure com dintre casa
mateix els presumptes hereus co-

menten de prendre posicions per
de l'herencia abans que
exhali l'últim sospir. Perqué, de fet,
la decisió dels agraris no és altra
cosa que una presa de possessió
cleF poder; •s itat l'adquisició d'un dret
a disposa, dels rissorts de govern
per a fer-ne el que millor els semKarà un cop els tindran entre les
rians, i això és el que alarma. Una
declaració d'aquesta mena hauria
incautar-se

estat satisfactòria feta uns quants
mesos cunera: ara és molt dificil de
neutralitzar tot el que té de susperla.
L'experiència va demostrant les
discrepàncies que existeixen entre
els que en les eleccions legislatives

formaren el bloc de les

Es un formiguer, i els agraria, com
a bons agraris, saben que qui hi
arriba primer és el primer de moldre, i no estan disposats a deixar-se
perdre aquest avantatge. El grup
Gil Robles es vol fer pregar mis,
i per ara s'alisté de declarar-se;
s'hi vol fer ésser, i fa veure que no
té pressa, perque sap que, ara com
ara, és ell qui té el Govern a la
butxaca. Si algú en dubtava, la ses-

rInstitut de Reforma Agriria, atad
com les expropiacions dels bens in-

cautats, havent d'ésser reintegrats
als seus amos legítims els dits béns
i abonant-los les quantitats que Per
renda hagi percebut l'Institut.
Si les hisendes expropiades haguessin estat cedides a tercer pos-

1ridor, l'Institut respondra als seus
propietaris del canon corresponent,

rentegrant-los les quantitats que llagues percebut des de la incautaciA
de la hisenda.
Cas de no haver estat cedides a
tercer, senas reintegrades immedíatanient als seus amos, i quedaran

snulades les relaciona d'encarta%
iiublicades a la Gaseta d'Ir doctaIre i de 18 de desembre de 1932.
Els recursos que es troben pendents de solució en publicar-se aqueat allei :eran sobreseguts definitivament i n'abata a les dependincies
on es trobin.
Quant a les finques la incautui6
o expropiada de lea qaale quedi len-

te afecte i sitiaren Melosas en la
base cinquena de la llei de Reforma
lInstitut decretan la son
inclueld en l'Inventad de lee elle
temibles d'expropiad& netifietiet-li
al propietori l'oporti amad.
Respecte a lee finque' la Ineleei6
rsepentati de lee "tale
o enettelö
doestedeptiet ei ionao
brelirde
Mira ill'peelpii11114
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paratius són ben poc falaguers. Els
agraris que han acceptat la República, accepten igualment l'Estatut?
El senyor Royo Villanora que es va
Len la part del 11e6 en la reunió deis
agraris, perquè va parlar més ell sol
que tots els alees plegats, fa pocs
mesos que escampava als quatre
vents de la Península que s'estimava
mis que li diguessin lladre que estatutista. ¿Es que en declarar que accepta el regim. accepta igualment
l'Estatut de Catalunya, que és obra
de la República? En canvi el senyor
Gil Robles i els seus amics, que no
han exterioritzat una hostilitat tan
irreductible per l'autonomia de Catalunya, no han trobat el moment
propici per dir si accepten o acaten
el règim. No sean les dretes catalanes, que detenten la majoria de la
representació catalana, gràcies a una
estratagema inadtnissible, les que
aclarirag ageatt eltuaciO. Retirasentanti'cininió de la MaJoria de Catalunya podrien impresslonar lo'
Cambra; ara, la seva presiecia, amb7
tot i la desproporci6 numérica que
les afavoreix, no deturarà qualsevol
agressió a l'Estatut. Qui ha de vigilar disposats a fer sentir la nostra
decisió de no recular, som els cata-

lanistes republicano a Catalunya.
Aquí és la nostra força i d'aqui estant hem de coadjuvar en la defensa de la República, perque la

trenta dies per efectuar el que disposa la base setena de la Ilei de

Reforma Agraria.
Ei Ministeri d'Agricultura, dintre
dels is dies següents a la publicació d'aquesta hei dictará les disposicions oportunes per a la seva exenten, i per a la cancellació de les
inscripcions fetes en els registres de
la propietat a favor de rEstat.
Firmat també pel senyor Martínez
de Velasco c altres diputats agraria,
ha estat presentat a les Corts una proposició demanant que quedin subjectes a les prescripcions general de la
llei de reforma agraria les finques
rústiques pertanyents als grana d'EsPanYa.
A aquells que els haguessin estat
expropiades les finques sense oportuna indemnitració seis reconeix el dret

d'ésser indemnitzats del valor dels
predis expropiats.
Es declaren convalidades les expropiacions de les finques pertanyents
als grana d'Espanya que hm; realit.
zat l'Institut de Reforma Agraria setsperjudici d'aquella indemnització
als propietaria.
Es reconeix als propietaria el dret
d'elegir, ale termes municipals on
desitgin, el dret d'una reserva d'hees
eirees que els correspongui als termes municipals on radiquin les finques expropiades.
El ministre d'Agricultura ciclar
les disposic i o ns necessiries per a
l'execució de la present Ilei dintre
el mas següent de la seva publica.
cid.
Queda derogada la part de la bate
cinquena de la l'el de Reforma
Agriria, que ea refereix a lea propletate i bina rüstice dels graos

demanan els emes de dos nebots

1 el discurs de Simon

la desteta.
Els barcelonins, que eren comandats pel diputas militar Tamarit, no
curaren d'organitzar una forra persecució de l'enemic. No pensaren en
la desfeta total de l'exile eastellä.
huren ea

s Esteren joiosos de la victòria i
dispensen a celebrar-la solemnialment. No mancaren els tedeums I

El disairs oto John Simon pronta- Londres, 25.—Tan aviat wat la
ciaré ah Coman: kaurd d'exPlicar-nos Cambra dels Comuna reprengta els
coses ia sabudes. A Anglalerra retar »ene treballa, el ministre senyor Simon precisará públicament les
la responsabilirat de l'actual ritos:cid
presione del Govern angles en l a
per la leva politica incerta. I vol,
del desarmament
qüestió
inexorablement, continuar-la. De fel,
després de la resposta del Reich a LOPI-&re, sial com asrbonir una aceitad
enèrgica, !verja decidir de fer-se drbitre entre el: patios divergente — Fran-

ca i Alemanya propomnt soltrzions
que haurien imposat conceesione que
no poden ulteriorment ter. Considerad
que el pope, därbit r e haus-in justament
¡Mi la susceptibilitat de Franca, que
esta en cowliciau de pensar en el:
seas alar sense la tutela de MacDoload, recorregut alhora al ira
de presentar in nou pla de desarmament que casasteis:
a •. Trausforusacid de la Reichswehr en exercit defensis, a curt termini.
e. Atribució o aquel e.arcit defensiv de certs prototipu darmoment.
3°. Abolició de l'aviada de bourbarrieig, excepció Per corles operacions.

4 • , Limitació de les armes ofertriTer i reclutad arogressizu a ano data
ulterior,
3*. Control intertiationd, aplicable
a les formacions paramilitar.

La silueta de Montjulc,

qui foren varolitza els nostres actes, en tant que san una continuad() de l'obra que ells realitzaren.
La considerada de les seves gestes
glorioses ens treu de la soledat perniciosa, ens fa germans d'heroisme.
Nosaltres no podem menystenir
l'obra, que compta amb herede. Ros
ddria
-Per ,una-:-nresa molt unirla 'del
nostre earacter, gairebé només commemoren, les gestes dels que saberen perdre. Commemorem, al cap
i a la fi, heroisme de vençuts. 1 al
nostre ressorgir nacional, el nostre
moviment — malgrat tot — aseen.
sional de retrobament de la nostra
patria fi cal una mica d'optimismr.

L'entusiasme deis qui en Iluites patriòtiques saberen vencer.
Una victäria assenyalada és la
d'aquella patriotes catalans que escoltaren la paraula fervent de Pau
Claris, Ilavors de la guerra dels Segadors. Es exemplar i significativa
la desfeta que l'exercit castellä, capitanejat pel fatzendös Marques de
los Vdez, sofri a la muntanya de

Creació duna Comissi6 d'estssdi encarregada d'examinar el problema d'una ¡orca aèria internacional.

vista des del Port
altres rituals d'aquestes eircurnstäncies. Per?) el que els fulletons
triótics de l'època ens reporten amb
singular complaença és el fet que
els nostres s'apoderaren de tretze
banderes reials. Aquestes "banderes
de eamp foren posades cap per avall
al baleó de la Diputada en menyspreu i vilipendi de lb armen de
l'enemic".
Aquesta is una de tantes victò r i es que Catalunya ha obtingut de
forces enemigues. ;Gloriós heroisme dels ciutadans de la frenética
Barcelona, que és una 'ligó per als
qui perden la fe en Catalunya! I
ningú no dubta que ens calen, escara, molles lluites per a cantar la
victòria final 1 si bé ara, potser,
no haurem de Iluitar cos a cos, no
obstant ens cal una gran proporció
d'heroisme per a realitz te la nostra
labor: la lluita de cada dia, o sigui

la victòria de cada dia que Catalunya espera de tots els seus cintadans.

MANUEL CRUELLS

r. Invilació a les potencies no "i9matarles, entre les quals el Reich, pe r
adherir-se als acords litnitatoris dels
ormaments naalt.
Ara, ami> aquest onzi, pla
nald, es concedeix e :tirotee° Jld que
demana: el seu Ira/MAIMM( 1. de ,Sarmanunit parcial di Franciiiii7bOli-'
.cid ,44 jkalode de prova.
Quast al control sobre les argot*. sacias paramilitar: se orp que Roma
i Berlin estan d'acord de no voler-ne

Saber
La pa
res;

t del govern
atareix evident, i fou denunciada ahir
en una confere'ncia a Londres per
Steed, el qual afirma que si el vol la
pau a Europa cal que es forra ano s é !ida entesa franco-anglesa, Perd les
paraules de Steed no tindron eco, perque si aixi no fos la sola zolució possible per dcsarniament seria arribar a
una convenció cidhuc tense Afemanya.
Perd a Londres es vol la pas, i sap
triar els niitjans p er asscgurae-lat

Montjuic el dia 24 de gener de 1641•
L'afer Stavisky continua onant joc
El "Dietari del Consell de Cent
ens
en
dóna
una
reBarcelona"
de
lacia curta. En el relat, la ploma
freda de cronista fa pinyes amb el
cor alegre del catará victoriós. 4.000
mosqueters espanyols— ens diu—
"i maltea tropes de cavalleria del
millor del dit exo, rcit" envestiren la
fortalesa de Mont;uic, vientre que Chautemps partielari d'una comiss ó extraparlamentària
altres "tropes de cavalls que passatat els serveís penitenciaris i el de
25: — "Le Journal" diu:
ven de 1.000", assetjaven Barcelona sl • Paris,la Legió d'Honor. També ha coCom es. recordara, .I. advocat Andté
pel Portal. de Sant'Antoni. La nosmencat l'estudi del capital del pres41esse, que es considera ofès per la
tra cavalleria els sortí al pas.
supost per a Alsacia i Lorena.
publicada l'un article firmat *pel
Iluita &Signa'. fina -en una (EsperEn discutir-se el pressupost de la
en, completa de la cavalleria .cas- periodista Beineux; no consiLean, d'Honor, el ministre de Jusexplicaciont
tellana. No foren més afortunats els . derat satisfet en les
ticia. hf. Raynaldy, ha anuni ist que
demanades. i ha acudit al terreny
qu: assetjaren Montjuic. Un moel Goce, n L'emanara la rti,cusak
ment d'entusiasme dels sitiats, que ¡de les armes.
Aqueas matí s'han canviat quatre inmediata d'un projecte hei deja es creien vençuts, fin recular els
bales, sense resultat. Els adversa.ris r.,gant els privilegis de jurisdicció
csstellans, ele quals confiaren de
la cavalleria que havien deixat al s'han negat a reconciliar-se en el especial per als alta dignataris de
la Legió d'Honor complicats
ten coy.
peu de la muntanya. Pera foren els
París, 23:— La Cambra ha con- assumptes que estig uin a mans del
nostres els qui troharen. I entre
dos focs morí el ho i millor de l'ene- tinuat aquest mal' l'examen dels tribunal.
La Comisen, de Reglament de
pressupostos de despeses, i ha adopmic. Dies després, el de los Vélez
la Cambra ha encarregat al seu
president que pregui a M. ChauLER 11011X COBERT DE BLAIJS
temps que exposi davant la Comisen, quina és l'opinió del Govern
sobre el nomenament d'una comis-

Hesse i Besneux s'han canviat
quatre trets sense resultat

• Joha i

»tren

Eitdrefaglai .Ciamissió Ministerial
esPecial,-contiSuarà les seves nego-'
ciacions per arribar a una intelligh-.
cia sol3re el' desarmament.
Sir John Simon ha celebrat aques-;
ta tarda- una entrevista amb el s enyor Mac Donald. Es creu que han
tractat del pla anglès de desarmar/lela i del problema austríac.
En el que es refereix a aguce
darrer, Anglaterra tan sols intervindiä en el cas que Austria ho
citi oficiosament després de rebre la
resposta alemanya.

Les

delicies d'una presó
americana

Sense compareció'
mb la Model de
• Barce ona
Nova York, 25. — El comissari
de Presons, senyor Corrnick, en una
visita d'inspecció feta sense previ
avis a la penitenciaria de Welfere
Ialand Isa deseobert, entre altres fets,

alguits que• resulten .molt curiosos.

Entre aquests figura l'existència
al dit presidi de 250 coloms missatgers, que s'utilitzaven per purtar als
detinguts estupeiaents de l'exterior.
Dos caps de banda habitaven celles que estaven confortablement

catiiades i disposaven d' ap are lls de
rädio.
Aquest regirle de favor abastava,

encara que no en tan graos proporcions, a soo reclusos, n'entre que
. es:ave]] sotla resta, fina a 1200,
Ilusos al regim comú de la presO.

Llniament d'un negro
Hasard (Kentucky), 2s. — Una
gran multitud compo.ta d'hotnes
dones ha penetrat a la presó d'aquesta poblada i s'ha apotlerat dun
negre anomenat Rex Seott, Cl qual
han linxat bärbarament El negre
estava acusat d'haver tractat d'ultratiar un home blanc.

sita especial d'enquesta o control
sobre el cas Stavisky.
La Comissió de Govern interior de
la Cambra ha rebut nombrosos projectes de resolució encaminats a qué sigui nomenada una'Comissi6 d'Enquesta que entengui en l'assumpte Stavisky
i totes les seves derivacions, i ha sen- . El raid automobilistic
tit ¿Ina breu «¡sosia!, del senyor •
de Montecarlo
Chautemps, el qual ha deelarat que el
Montecarlo, 25.—Raid interGovern dimitiria si la Cambra adop- nacional autontobilfstie.— L'etava o acordava el nomenament d'una

Comissi6 parlamentaria d'enquesta.

El senyor Chautemps es moatra, no
obstant, partidari de la institució d'una Comisen) extrapaelamenteria, tal
com fou propasa:4i pel crup socialista,
la mal estaria integrada per diputats,
senadora i alta funcionaria
Altrament, ha fet algunes objecciogs,
, i ena declare disposat e sotmetre alpidentent al Parlament els textos leadslatius necees -is, en el caa que tos
Mames a la Cambra algun projecte de
resolueit5 anàleg al del stttp socialista.
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ABECEROLES
PER AL MEU
FILL
Fill más, la %Urja no és un paisatge, ni un tras de mapa oficialment demarcat, ni la pols sagrada
del que fou despulles dels teus avis.
La patria no és un paisatge, pesque
Ii escau, en els segles, d'espandir-se
i de contraure's; ni un tros de mapa entre fils negres o vermells, perqué mimes limits són Mis de la
torea d'un mamen; ni aquella pols
de tos passats. pesqué Ilues gestes
no foren sind indicis precursora, i a
cada punt hem de desitjar mis, i
millor. La pätria és en la voluntat;
pera no pas en una de pensada i
escatida, que fóra desigual i fluctuant, sitió en una de tacita, de general i espontinia; tan vivent i, per
dir-ho aixi, irremeiable, que la seva
sola declaració segura és el llenguatge, l'instint mis poderas d'un
poble, aquel que l'irnposa d'organitzar-se doblement en protagonista
deis eran destine i en afluent no pas
anònim de la cultura de tot el mera.
Una patria només closa, no seria
vivent, sine supervivent, i ben segur
que arnb penes i treballs. Una patria sense algunes intimitats exclusives, no fóra sinó una abstracció,
perquè no podem ésser hurnans
amb un posat particular, ni dem o strar un teorema sense un accent característic. Cal a la patria un cinyell,
pera ple de miradora i bellesguards,
i eran si dignéssim de visites d'avingudes. I com que cada dia serem
mis catalans, cada dia ens podrem
permetre d'ésser mis universals.

Mal tu setas mis bell cala que no
pas jo, no solament de mis llaga
data, sine, encara de mis completa
revelació de voluntat particular, i
mis enriquit per tot el man.
Tu que has llegit, quan eres mis
xic, prou rendalles, »os bi que el
fill menor és el mis bo: i convé
que sàpiguen que els savis diuen ara
que en ajad, hi ha el reconeixement
d'un fet corrent, i és que el darrer

6. Supressió del període de "roya.

trEepanya.
A la Mena Ils
"EL Y1* El L'INNIORT"
per Nomind LlateS

ANGi ATERRA 1 EL :DE5ARMAMENT

EI nou pla Madonald

SCUS que

-

.d
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24 de gener de 1641 mr..
L'heroisme dels passats infon coratge al nostre esperit
ens dóna virior per a treballar amb
totes les nostres possibilitats, ens
fa sentir fe per la nostra obra.
L'obra de tots: elevar Catalunya
per sobre de tota altra nacionalitat,
Ser la patria gran, rica i plena. Gran
d'espiritualitat, rica de cultura i
plena d'humanitat. L'heroisme dels

i
.1.--. r.

'9

-1+

confortable.
Per Catalunya, tote aquests pre-

Després d'acatar la República
els agraris es constitueixen en defensors dels expropiats pels fets
del 10 d'agost i dels ex-gi ans
d'Espanya

aquestes, i propietat de les persones
que haguessin intervingut en el complot d'agost.
Es declaren nuHes i acuse cap valor ni efecte les incautacions d'hisendes fetes per l'Estat mitjanant

RiDaiiI0 I ADMINIIIIIIACter001111•CATALAiii, INK ter — TIlLir011 Mil
"lumia , DIMPeraTAt C
, Di DAiikiA. tt 1 11. — Ti irOlf te4.1

sidd'abans-dahir, en discutir-se el
cas Calvo Sotelo, en seria un testimoni de qualitat. El Govern es
va trobar la tema feta, peal feta a
gust dels altres, encara que a ell
el desenllaç de la jornada no li ha
causat cap disgust. Per ara el senon Calvo Sotelo, persona poc
grata al cap dels populars agraris,
no s'asseurà al Parlament; pera
entre tots van estovant el coixi
perquè el trobi ben acollidor i

seva caiguda seria tornar a perdre
les llibertats que tantes generacions
han anhelat.
dretes. Allò
4- • • .41n•nn--

Madrid, 25. — Firmada pel senyor
Martínez de Velasco i altres diputats
agraris presentat a les Corts
una proposició sollicitant que sigui
derogada la llei de 24 d'agost de 1932
I el decret sobre expropiada acuse
indemnització de les hisendes rústegues i drets reals imposats sobre

annuouttg, en ereaseen e matemetree.
en* 14,119 4ainree 51 orea Temperatura minimal
II% geee . tengerewra entrama: 5,s grana Amarretas del vent: 146 ipmemetres. Preeettseten nuila In»maese en et Ella Malear: 6 bares 15 ~uta.

fin és mes semblant als pares, meniys
arreplegadis i mis tideL Metete:uho cona un auguri per a la esomia
cada vegada mis nostrada dele. venidera.

Les pitries s'equilibren i es minoren pel costrat de les moltes verajeno de llur fesomia i de Ilur possible guiatge. Aquesta interior batalla
da un senyal de vida; i un embadaliment fat, una complaença sense
desfici, són sempre d'un patriotisme
que es paga de poc, i que, ben mirat, gairebé no n'és; li fa massa mal
la primera ensopegada.
Ara, a tu, que ets primerenc. et

diré una cosa que no cal—o no
hauria de caldre--, que ningú diguis
als grans (que, si no fos per la
passió, ja tots tindrien un pensament de seny); i is que les leves
bregues catalanes han d'ésser per

a dins de Catalunya, contingudes
per aquell cinyell que et deia. Cap
guany no es nostre si no ens rhem
fet nosaltres mateixos; a cap mes. trutge no arrearem regalant a alet
- d'altre la nastra responsabilitat
Ningú de fora no és mis gran que
nosaltres en el nostre. Fins i tot el
nostre desencert, si ben nostre és,
té finalment un efecte d'ineinistrador. Pera el millor exit que pogues•sim manllevar, no faria sin ó disfressar-nos i escurçar-nos.
Lluita dins de Catalunya, ni que
siguis tot sol: aislé, is dosen (Hure,
qualitat de l'esperit. Jo he conegut
un home que, quan tenia vint anys,
era tot sol; i tot Catalunya era amb
ell (la de loto els temps) i ningú,
llevat d'ell, no ho sabia. I en l'hora
de la concòrdia o de la treva, desitias de tota excelencia, obre de
bat a hat el teu bellesgtrand o la
teva porta d'avinguda. Però arribat
que sigui el temps d'aquella contesa
civil que, no pas sense misiriee i
sotracs i ilusiono nialmeses, pastara
tanmateix la patria constantment
pkistica, ves a tancar-ho tot amb
pany i chau. perquè ningú no surti.
I porqué ningú no entri.

JOSEP CARNER

El sopar d'homenatge
a Martí Esteve i els
regidors electes
d'A. C. R.

quip friinoès aus-Trewous Out

chtssifient en primer Hoc.
quip temen( afelles-Hastinx do
Foros' ha guanynt In Copa per
a damas.

Dos
en

mil chic-celda molla

el ; Reban e de l'India
Londres, 25. -- L'Oficina de
l'India ha facilltat un comunica' dient que el nombre de
morta a conseqüencia dD terral/1mo l del dia 15 del corren',
no exeediris mol?, segons sent-'
bis, de 2.500.

Tal corte varean anunciar en la
nostra edició d'ahir, ha quedat ajornat fins al proper dimecres, dia 31,
a les nou del vespre, el sopar clue

ha de celebrar-se a l'Hotel Orient a
honor del conseller de Finances de
la Generalitat, senyor Marti Esteve,
i dels regidora electes d'Acció Catalana Republicana, organitzat per la
Joventut del Partit. A la Secretaria
de l'entitat central, Corts Catalanes.
número 389, principal, i a lea salitass adherides, hora pot adquirir ela
tiquets.

1
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DE PREMSA
TENDENCIES

El lirisme enite
4

ale

Font hi creo; jo, que sóc pintor, no.
Tots dos fern obra bona ei aconseguim escatir la veritat d'aquest afer,

el mol, al meo entendre, Es una de
le. mejoro vergonyo del narre
temps.
La réplica del senyor Font es,

per6, tan desplaçada que la diecussió es retrotreu gairebé littICtra

l'estat en qué la vaig plantejar el
die 12. Mart! Pont m'atribueix idees
que no es troben en el meo text i
en tergiversa d'altres. Per squest
cami no acabarlem mai de teixir
desteixir. Es fals, per exemple, que
Jo atribueixi dos efectes al concepte
de "imaginen productora de l'Asmt", encara que aquesta imaginad()
els produeixi: en el mes escrit nomis es tractava de la possibilitat
que el senyor Font ho cregude aixi;

es traetava d'aclarir un pensament

obscur de l'articulista. Es fals que
jo escrivfs que les manifestacions
Internes (le) de l'esperit siguin inferior' a les no imaginatives. (1Qui111 horrible confusió de mote i de
conceptes1) Es fals també que jo
hagi significat que cap moviment
d'avançada no hagi «tat neundat
per la masa o pele professionals
mediocres, encara que :tialina vegada s'hagi produit tal fet: ara es
avinent de dir -ho. No es menys fals

que jo hagi considerat el Surreelis
un estil, encara que en-nie
aquesta escola antipietbrica hl hagi
tant d'estil com en les pict6riquee, i
encara que cada antiartiata eurrealista tingui fatalment la seva eeenliaritat estilfstica, ni mis ni menys

que la trinen els artista bona 1 dolenta de tota escota o tendincia. El
que jo deia sobre aquest punt Es el
següent: "... si es que el senyor
Font es vol referir a restil...", etcétera: i en aquest cae nimbe SON per

desxifrar un pusatge equivoc de
la seva defensa del Sarnas:rte.
Ara be: salvades aguatero malee
interpretacions, cal deafer nona
errors que Martí Font acumula als

ja denuneiats, i que ene confirmen
en la creenca que aguar escriptor
no ama tant com vol supoear el

Surrealisme, i que ti el defensa ho
fari per mona alienes a rEstética,
les gneis, però, no haig d'escatir.
ell salde el S'Irradiante planicies' el defensaria amb argumente
mis vigorara o bi amb les "bousedes" que empren ele propis contador, de l'antipintura, i que teon
(antidialéctica) el mis adient pro-

coaseqüent amb el Surrealisme que
lamen amaitinar l'art f produir pintura antipictirica. Aix6, que no ti
ola, ve a ésser la teoria de la ineensibilitat &alcista, insensibilitat

Joan Sitos

que aquelles no es refereixen a res

que existeixi; sao tan poli evocació,
o simple capeld o listada. L'art
literiria o la musical podes' eredar algunes rosetes dictades pel caprici o la fintaste; les arts plistique", no. Per alzó el, piidoes anti•
imaginada: Gainsborough, Velas.
que:, Ver Meer, Goya, Rafael, etcétera, són Urjas insurpassables,
mentre que els millora pintora imaginatius: Redon, Böcklin, Jeroni
Bosch, Toorop, etc., devenen ni.
dlcule i cansen: són per a gustar
una ‚ola vegada; 36n com uns
illustradors de comes de lada. •
El sen or Font em pregunta quin
concepte tinc del lirisme i quin 043

el motor. Si coneix 1 comprèn els
pintora suma citats tindri la respoeta. Pene, per si no en té proa, li
"Uniré gustesament que el brisas
Es per a mi la terma artistica de la
beatitud que ene proporciona la co.
centena a fens del elan fenondinic,
el moment de *Salina exaltació
cognoscitiva, tia per intaicha, sil
per inducció; ellob sits ilanguatle
de mIstie s'encunes l'éntaai de la
revelació. El motor Vagase Ereme no da altre que le ¡entinta sensibilltat da lidiad"
La imaginacie, molt Mil Per al
poeta o al novelista que tre poden
reaccionar immediatament devant la
naturales', als guate la viola no din
res o poca cesa, talmultda, u"
evocado§ d'imiten, 1 per abg b s'anomena imaginaid; la imaginado§ di,
dona, encera que e precari, representado!) de comal Per tant
nació realista. El lirismo que s'inspira en sentiments i no en COINI,
Ea llriume en duren instancia també realista, niega& les mociona eolon
generad., per les espacien" ann
sensació elaborada per rästima: el.
sentimente 1 enmieles da elabora.
ció afectiva d'ea...Masato real.,
producto del contacte del acetre esperis amb el indo fenomiale, ni ida
ni menys qqe lee emociona plasticittes. Pub air.1 com »iban ole
capee d'experimentar els "sedimento
*leed«, eón ras, 'dime entre ele
humana que es diuen pintora o er
cultora, sila escasos les persones
que poden concretar rotundament
Ea Mime en obres plistictutel

rime, aquest, bleribornable , humo'
fusible, perenne i universal. Tambi
són pocs els qui veritablement saben gustar el Ifrieme de les obres
plästiques; si bé eón infinits els petulans que simulen delectar-s'hi.
Altres suggeriments que ens proporciona la rèplica de Martí Font
aran analitzats en una próxima
avinentesa.

Els 'libres nous
Una edició *curada deis
Contes de La Fontaine
La "Société Les Selles Lettres",

que, fina &TM, per pudor, han mantenia secreta, pera que, ara que les
Ppeaudee " ade en carta astas
antünteliectuallites tan estimadas o
considerades COM In ideo, crea poder eixir del can 1 valoritzaree poc
o molt L'art paste Ea per natura-

de Parla, per cura de l'Associació
Guillaume Burlé, ha començat a publicar, din, la ja acreditada collecció "Les Textes Français", que ja
ens ha donat obres de Racine, Sthen.
¿al i Mine. de Lafayette, les obres
completes del fama Jean de La
Fontaine, el fabulleta. Però no ha començat per les faules, sima pele

les*, 1 de tota neceasitat, plästic, 1
res mEs que plistic: expresen del
mtlin exterior yjible i tangible; més

"Censes et nouvelles en vera", coro
ho exigia l'ordre cronològic. Aquests
"Contes et nouvelles" formen dos

encara que les altres arte, Es eapressió directa de Nacer, de remenoialitat de les coses corpòries, del
paisatge, dele ¿mera animate. Per
al pintor o escultor Ea tan grandi6s,
tan emocionantment admirable qualsevulga partícula del món exterior,
que tota la vida d'un artista no seré
prou per a dir-ne l'essencialitat total. Per això molts artistes acarats
a un maná model el refereixen
inconfusiblement idoni, però no
identic pel que fa a la representació
artialca: ea que cadascun n'expressi un punt de vista diferent, una
faceta. 1 aixi com Alón infinits els
profana que de les coses només en
copien la clofolla fenomenica, aixf
mateix eún nombrosos ele artistes o

pseudo-artistes decantats per raresee de ratear al conreu de les arts
plittiques que tampoc no aprehenen
altra cosa que les clofolles. Entre
aquests es recluten els surrealistes,
els mis conscients d'insensibilitat

realistia, 1 que en conseqüència
sen van a prover millor sort en la
pintura irrealieta o imaginativa;
aquesta, però, hem de repetir - ho,
Es, indefectiblement en ele graons
Inés babosa de la involució sensitiva,
pintura delentiatima. Hi ha pintors
d'un parcial idealisme, els quals
parteixen d'un enunciat o argument
imeginari per a realitearlo reallsticaneent: Pura, Gustave Mesan,
ele platees i escultora rellenáis"
delta". Tant mis se salven del !rada muda artistas com indo ',cohen en les termes del mein exterior: oda pinten o candes maltees de hules 1 fanteeits.
1 bese ad pagué la platera imaginados no atar, mal la petanca
ibis de les bona pintase 1 estiletes realista o malearen*
yo: per la rió gis mema revelen Tessiscia de les coses statte

:

1

Mart i de Venus, la llanada del,
Llibres d'sundr, el. intuimos d'"Ancien Lampee" i l'exquisida comedia
de Climena reprenen el Ilec qua el

pebta els voloni domar i viese.*
migre la 'MOMO» d'unifermilet
*griveise" que fosa sovint hem ha
trobat en els "Cantes". Als contri
tit isre-Anneetatt se n'Id 'fenal.
1 biftecs, da que 1.1 Fontalee
diesiniell prudentment en els amo
reculls poética de 1682 i 1685. Quant
als cantes certament seto, pera no
publicats per ell mateix, el lector
ele trobarä a l'Apèndix de l'obra.
No n'hi ha prou amb tot abril
M. Claree ha anotat toses les variants que en relació als textos 1:4sin ofereixen les edicions publicades en vida de La Fontaine. Davant
de cada volum M. Clarac ha exposa, en dues remarcables introduccions, tota la hi g tória de la composició i de la publicadas dels "Cantes et nouvelles en vers", fins a Ilur
repudlació pe! gran poeta en el moment de la mort. Aquesta história
ve intimament 'ligada a la vida líteräria de rillustre fabulista del 1664
al i695. Les introduccions de M.
Claree tenen, idhuc, el marit d'attarir les dificultats que ofereix la interpretad& no amere fäcil. de restil "marotique" i del llenguatge arcaic.
Gràcies als "Textes français" de
l'Assocfació Guillaume Sudé els
amics de les lletres franeesrs tan
nombrosos a Catalunya, 'ladran una
armada edició de La Fontaine, de
la qual es podran fiar completament.
ALFONS MASERES

ACABA DE SORTIR...

Un vohim de poemes en

lengua occitana dins la
Collecció de "La Revista"
' Ataba de posar-se a la venda un lli-

bre de versos non: "La Font Perduda", de Roger Barthe, jove poeta
occiti, bon amic de Catalunya i de la
causa de la nostre terra. Roger Barthe
pertany a la jove generació occitinista
que malda, amb estere coratjós. per la
renaixença literäria de les terres meridionals. lía estat un bell encert de
la direcció de La Revista incloure dins
la seva conceda un !libre de versas
occitans.
Acompanya el text un excellent
• de Mil en catalä i en francés esOblert per l'illustre fitòleg llenguadoeiä Lluis Alibert.
"La Font Perdida" is un 'libre de
poemes que plaurà als lector; catalans.

EL CORREU D'AVUI

adiment Els raonadors defensora
del Surrealismo deuen temblar mis
avise personatgea cómics ale ulls
deis surreilistes.
Quan el senyor Font s'entena a
eostenir que lee arte plästiquee eón
principalment arta imaginatives Es

fit

ment sensible, puix que acf tenhn
la rePrO4us16 integral del, mulle
publicas per La Fontaine en 1663,
PliSffle ten din 1 lea. EN -amen de
jon•

\

En 'gaita Mateixa seedd t'esté
debatan (vegeu LA PUBLICITAT del 3, is j t d'atine* mes)
/a legitimitat del Surrealiame en les
art. plastiqua. El senyor Merti

mera

bells voluta que sumen, en total,
so pägines.
L'obra consta de tres para. Les
dues primen, eón competas en el
primer volum. El volum eegon compren la tercera part. Com es sabut,
en aquesta obra l'originalitat de La
Fontaine es redueix Imites vegades
a la forma, al vers, pule que entre
altres t'atan, el poeta expolia Ariosto, Bocateja el reeull de les "Cent
nouvelles nouvelles", Maquiavel,
Ateneu. els "Contes" de la reina de
Navarra i Anacre6. El propi La Fonsane donan poca imponencia a la
sera cometa. "¡Oul ne ven que tot
alzó són joco?", deia l'autor en el
pròleg de t665. Joes delitosos, cmtament que els seus contemporanis gustaven pel pebre 1 per la sal

amb qua tren assaonats, per?, que
nosattres aosaborim aval tobretot per
la gricia del llenguatge i l'elegància
de l'expressid.
Eneara que aquests tonteo en
ven, que no Room anomenar poema, hagin estat reimpresa a França force marine ne hl baria encera
cap recull que ele antingués teta 1
fos rigeromment metòdic. U. Pierre Clara, encarregat d'atablir
aquesta novä edició, litigué de procede a un nou arranjament del conjunt. I hom pa dir que hi ha reif-

pirketament, pula que Pedida
Mte ha Preparat per a l'Ainiciaci6
Guillaume Sudé pot éster «Militada com a definitiva.
1 ne misma redleid dala *Ten.
tes Primal.' preparada per )1. Cia.;
rae Es l'Imita completa, eln6 tan»
bi que. patentara mi tse digo..
teman establert sobre les ¡Uvera«
edlcionts orieineli, ens dóna "que«
text amb la Mei ga «tortita fle
l'autor, esnipolosament respectado,.
Amb això els "Costes et nolvd•

alt

* A ces Parir.— its excepcional la subhasta d'avui a la Sala
Paré,. Un sol dia de subhasta. Cinquanta obres mestres de l'art catali,
procedentt totes de recoengudes collatina particulars. Entre els autora
sobresurten Canal", Cases, Galwey,
Romi Ribera, Meifren, Gimeno, Urgen, Martí Alsina, Nonell, Tamburini,
Llorera, etc.
* Grau Sala. — Corn is
but, per a l'exposició que anualment
celebra rInstitut Caxnegie aquest any,
d'entre ela ardides catilans, Grau Sala
i un altre de notabillssim foren els
únics invitas. El quadre presentas per
Grau Sala, de proporcions semblants al
que figura en la darrera Exposició de
Primavera, sobre un tema nou per a
ell, ha estat reproduit en el yolurnintos
catileg que conté les obres deis artista mis reprmentatiut de cada país.
Ara Gnu Sala anuncia, a l a SYra, la
seta sepa apoden particular, le qual
pronta Esser interessant.
* Lamollet inauguran& el dia
27 la seva primera expos l ció de pi nt ures, a la Syra.
* Rdfels exposari les sesea
¿ameres obres a començaments de primavera.
* A tan Paris.— El litera
Francesc Pujoh hi donara una ante.
rancia el ter de febrer, amb motiu del
cinquantenari de l'esmentada casa i amb
oraba de l'exposieió d'hornenatge a
Joaquim )(ir.
*
Topares.— Ha aura adquirida per un gran colleccionieta una de
la obres mis importante que fine a la
data ha produit armad pintor: una
composien de tres figures d'infant
* Ca „5 treballa activament per enlate diverses obres que
han de figurar en !'exposició que
inaugurarà el 24 del meo entrant.
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MART! ESTEVE

E. Duran-Reinals
Ferran %ter .
Tomits Pumarola
i Ot Hurtado
i de tete ele Gunaellem
electa; d'Acolé Catulaun
Republicana en els Aun.
lamenta de Catalunya
Oft 11 de gener de 111114,
a lee deu del vean.*
HOTEL ORIENT
Els tIquels, al preu de
16 mueles, podeu deser
odquirite a la Secretaria
d'A. C. R. (Corte Catalanes, 589),

EDICIO RELLIGADA DZ LA
DECLARACIO Di PRINCIPIS
I ESTATUT D'A. C. R.
Per tal da fer arribar a lea mana
da tete ele &liban d'A, C. R. el
text integre de la Declararte de
Principie i Estatut apronta en l'Assemblea extraordiniria del Mti de
nutre de hoy passat, ambdós han
estat editas i relligats juntament.
formant un quadern pulcrament pre.
sentat de 33 pagines.
Aquesta edició ha d'ésser repartida ala afilias per mitjà de les reas
pectives entitats, per la que: cosa
es prep les que encara no ho hagin
fet que molicitin tot seguit del Secretariat els exemplars que els calguin, en la forma que els ha estat
ja comunicada,
Ele socia d'Acciés Catalana Republicana, Entitat Central de Barcelona, rebran un exemplar de l'edició
junt amb el rebut del mes de febrer
vinent, el qual vindra augmentat,
per aqueas motiu, a'un ral.

RESULTATS
DE LES ELECCIONS
Es prega a les entitats adherides
a A. C. R. que no deixin de era.
metre tot seguit al Secretarias del
Partit, si no ho han fet ja, tal com
els ha estat demanat, una relacio
dels Ajuntaments de les respectives
comarques amb indicació dels resultats de les eleccions municipals,
forma en qué anaren a la Huila les
diverses fraccions politiques locals
i filiació política dels elegits.

BECCIO UNIVERSITARIA
DE LA J. C. R.
La Junta directiva d'aquesta Setcid Universitaria ha quedat co ns t ituida de la següent manera:
President: J. B. Duran i Subirías.
Secretari: J. Reynals.
Vice-secreteri: J. E. Duran i Noguer.
Tresorer: J. M. Arnetlla.
Vocals: af. Artigues i Ferran
Rúbies.

Castra eVidadoweiik.

.fltto ka el que el miércolei por

municipabe

teta jai hojas en cuestión/ ¿Quién
le hable dado el en c ar g o de hacerlo
a ese guardia?

L'OPINIO SIdnie él «14,‘,..Su
tossiblts maniobro dele radiada es
das sessions mte manguen Pomo? PerSol Aljerialamant acetel el sea mendat:
"Pea, si «¡test Ajuntment pu.
sin a la posteritat cona tela del
tipus pintoresc, i si els grane esetlindols Numen no s'hi han donat
pereni hi bach uns hornea desquiera amatents a no deixar arevaler el sentit irresponsable ¡ quelcom mes dele lerrouxistes; si àdhuc
la História el jutjarà segurament
com un Consistori — aqueas primer
Consistori de la República —que
féu una gran obra en diversos setstits. , i que bou el Oonsistori menys
inmoral d'una Ilarga ,ric d'anys
de vida municipal, no sabem, en
canvi, si es podre evitar que en
aquestes dues sessions que li manquen a celebrar — la de demà i del
dia 31 — no continui la seva tradició
de l'escändc1 menea no per menut
menys escandalós, dirigit pels radical'. els quals, per acenseguir
llurs objectes, precurarien atribuirse els vots d'elguns regidora que es
diuen d'esquerra.
Es alar que hi ha una Ilei del
Parlament casal*, del 26 d'octubre,
que impedeix fer contrectes, nomenar personal i limita en a:tres ordres les facultats muniríais det
Consistori barceloni.
Somera, pon, hom terca la manen de burlar les Un quan se n
duu una de cap, i si el divendres
pasmo els lam p ista tramaren de
compromete' la cima creant dotze
milions mes de deute que •nissin
per pagar cometes a U. S. A., tenim entes qae es Pre p are la legalització dele funcionaris ingressats
amb aquel l dictamen célebre del 33
de setembre del te32, darrera del
9441 v1ngueren presons, procesaamente, nopeneione de sou i de fundé, 1 aleto mesures preventives;
sebem que es preparen samba una
serie eadaptacione" de pasional
— darrera el mot "adaptació" s'amaga el de "nomenament"— fueglamentäries en absolut, cense
comptar coses de poca importancia
relativament, pera enormes essencialment, ron] és ara pagar 115.000
pessetes per unes hipotètiques hores
extraordinàries de treball a un contractista que l'any 5928 fin unes
rasants..., i que no ala adonat fina
al 1934. luan els lerrouxistes estaven a punt de marear de l'Ajuntament, que no li havien pagas tot
el compte, segons diu ell, i es vol
donar a entendre.
Cal que els partits pelajes que
estimin la ciutat facin de manera
que llurs regidora al Consistori barceloní assisteixin acose excepció a
aquestes dues oessions consistorials
de denla i del dia 31, per evitar tosa
mena de testament de la mineria
radical.
Cal que la minoría del Partit Nacionalista República d'Esquerra, la
de l'Esquerra Republicana i la de
la Lliga, si s'estima de dehZ, la ciutat, acudeixin compactes a l'Ajuntanient per tal d'evitar que per sorpresa s'aprovi algun d'aquests dicamena que tenim entis que es
preparen, i que si económicament
no serien potser un gran escindol
consistoria', èticament no es pot
admetre que s'aprovin, perquè són
una burla a Barcelona."

Propaganda feixista

Rectificació del
Cens Electoral
A les dieses d'aqueas entitat central (Corta Csealaale, 349) 1 a les de totes les
seves adberkles queda oberta la
inscripció d'aquella persones
que tenint-hi dret no figuren
al vigent Cena Electoral, i
també d'agüen' que bi cons-

ten amb el nom o cognoms
equivocare, amb l'objetor de
tenle cura de la sena inclusió
o rectificaci6 fine al prense

dia ii corrent

* Colom. — L'exposició Joan
Colom que s'inaugurara densa, dissabte, a La Pinacoteca, seré un dels esdeveniments mis importants de la vida
artística bercelonina ¿'aquest hivern. Sc
san pe lee obres eón d'una qualitat
mai no asualida per l'artista tins ara.
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AVUI — 6 tarda:

Venda a subhasta
de 50 obre r mera ea
de la pinte» °atelana
r

,

( i imen o - Henal - %mi Ribera - Mir - Itoig 1 Soler
Mari( Aleina - Barren - Brull - Tamburini Morares
Galwey - Barrau - Gelofre - Retseinyol Gafe - Valiera
Parigual - Mefirbri, etc.

OCASIO UNICA A BARCELONA
ARES DE COL.LECCIONS PARMULARS

AVUl: SALA PARES —

Petritxol, 5

EL DILUVIO denuncia que el dimarts Passat cs repartien a la cose-tea deis guàrdies d'aualt del correr
Ariu
i
sm, unes tu lles de propaganda

d;ixi
"En el ángulo superior izquierdo
de la hoja y dentro de un cuadrito
figuran dos inicial«, a saber: F. E.,
que significan Falange «panoli o
Fascismo espatiol.
A la derecha de la cabecera va
estampada en letras rojas esta invocación: ;Obrero I
Y a continuación se inserta la siguiente arenga:
"Lo que tú necesitas es que no te

falte trabajo bien remunerado, ni
te sean regateadas las consideraciones sociales que mereces, ni halles
entorpecimiento para adquirir una
.cultura que mejore tu posición. Eso
la conseguirás sólo dentro del Estado fascista. Ayuda a conseguirlo."
Y al pie, la firma: e ascismo Espaf
Nuestros
obreros no son bastante
otile
mentecatos pan que la grosera sup eirrietuherfa que esa literatura reptesenta pueda hacer mella en su esEl fascismo el una enfermedad
propia, si acaso, de democracias que
están en la infancia, costo la germánica, o que no han salido de la
adolescencia, come la italiana.
En Catalufia va a encontrar el
muselinismo Mas e menos ditfranado un eco muy débil, si consigue
hallar ningún eco.
Pero eso no quita para'• eue reputemos intolerable semejante propaganda ciandestina, absolutamente
atentatoria a lo que eonatituye la
ataja y la medula misma de la
República.
Est la talle habria de pergeguirse
implacablemente a le* que la rea l i
a ciencia y paciencia de los re--zan
publicanos.
Con que más obligado et atajarla
y reprimirla en los cuarteles, donde
ofrece los caracteres de uh verde.
dero delito.
No creemos que ese dilicil • ducubrir 1 Pe autores. ,Qui guardia de

lt t'Oh' repullo, entre sus torea-

Tienen la palabra las autoridades.
A ver que ¿leen ahora."

La "Revista de Catalunya"
L'OPIMO
A AM de la tirbiescid cupole unid* Id diu C. A. Jordana amb
el son orcen habitual:
"No volia dir-ne v fins després
de l'aparició, almenys, del primer
número. Es millor sempre de judi-

ar sobre resultats que no sobre intencions, perquè les intencions minora poden espatllar-se en aquest
món tan pie de deficiencies.
Peras he observat que el sol anunci de l'aparició d'una revista d'Estat destinada a fomentar la nostra
cultura i a fac:litar la tasca dels
treballadors de la uostra cultura,
ja ha deixondlt la malvolença d'una
pila d'inedaptats, que davant de
qualsevol iniciativa que pugui sicvormr el nostre esperit nacional reaccionen instintivament cona qualsevol
Goicoechea.
Es evident, dones, que el /neu
deure Es de llar el bon propòsit
del conseller de Cultura, tot suposant que, com altres bons propbsita del mateix conseller a favor de
les nostres &tres, seré dut a cornpliment amh totes les garanties. En
aquesta questió de la publicació estatal de revistes, Iti ha un bon pres
Qu
dce2set nu tdi: c m uree f pe ruebi lx a ay!:" lama
Manco=mitas, amb molt de profit per a
tots els catalans estudiosos."
LA VEU Dl CATALONI' A
.110,154 de Montolnr. en ~vi, decidil com sempre a fomentar rota mena de sectarismes, ja la discutcir per
ondazont. Cree, que nc aterirá orantire de franco Iliborrat a l'expressió
del peneament dels catòlics:

"i Ens ofereix aquestes garanties
la "Revista de Catalunya" en les
condicions en qui apareixerà en la
seva segona epoca? Eis nostres
dubtes. en aquest punt, són i han
d'ésser vehemente. Caldrä esperar
acure els /mis primera números per
a formar-usos un criteri definitiu.
No cal dir que si, seguint l'exernple donat en tantes altres manifestacions, la Generalitat vol fer, amb
aquesta publicació subvencionada,
cultura de partit, i no cultura simplement i totalment catalana, haun
de comptar amb la inhibició de tata
la intellectualitat católica de Catalunya. La Generalitat, si vol amb
tota sinceritat afavorir i estimular

La cultura catalana cense distineió
de matisos ideològics, ti una ben
fácil manera de realitzar aquest proa/baja No te mis que fixar-se en
publicaciont com "La Revista" i
"La Paraula Cristiana", que porten
ja llares anys d'un eeforç ¡ duna
constancia admirables de part de
Itera dirigents. De "La Revista',
que ha celebrat darrerament el
XXV aniversari de la seva tundeaba, hom n'ha parlat Ilargament
amb Velogi inerescut. De "La Paraula Cristiana", obra del nostre estimar Dr. Cardó, no se n'ha parlas
pron. Representa deu anya d'esforç
heroic i d'entusiasme inextingible.
Aqqesta revista, honor del nostre
món catòlic, ha viscut i ‚ha insposat sense subvencions de cap
claree. Si la Generara:U voleas ter
obra de cultura pancatalana, agitestea dues revistes podrien aspirar a
veure's premiades amb una subvenció oficial, que era será esmerçada
en la resurrecció d'una Revista neutral i, en la sera gairebé metamnrfosi, en un brean de cultura partidista que aostindra una rivalitat
avantatjosa amb altres revistes, benemèrites per l'obra de cultura que
han realitzat durant llarga anys."
I en aquestes benemèrites retinte
que Manuel de Montolies vodria que
lossin 1j subvencionades ¡guinea, eón
les garanties que hi traben aturi
escriutors Co confessimuals, mur san la
nraforia dels escriptors de Catalnt'ye... La de no poder-hi escriure?

Els agraris, republicana
HERALDO DE MADRID comenta la declereci6 de republicanismo deis
agraris, i afirma trle no basta dir-so
rcpublica per i'330,41f, sieiá gire cal
dernostrer-ho:
"La República no inspira pasiones súbitas y explosivas, sino amores pacientes, reflexivos y duradero,.
Como buenos republicanos no nos
admira, no nos puede asombrar, que
la República cautive con sus alt i
atributos de justicia, toleran.-simo

tia y humena comprensión. Si nos
cautivó a nosotros, ¿por qué no
había de 'ejercer su hechizo sobre
los demás? Pero pe trata de un
amor que hay- que someterlo a
prueba, "ad referendum", de la conducta ulterior.
¿Se producirá con esta incorporación al reglan parte de aquella
claridad que perita el domingo el
setter Hastial Barrio? Hasta ahora la minoría agraria no amaba nj
como republicana, ni como descaradamente antirrepublicana, P ero la
ambigüedad puede subsistir aún

estse cesio
Mehla4
bajo le lsuirida
miatuoadiq
ma nti: Yaetingliat
oscuridad, la ednfusidn serian mole
intensas y peligrosas, tanto que dadan pibt118 a' actittides hin teniera
riel cómo les reflejada ea esta free
ee , Id . degago eesiabea, que ton
profundo dolor lilas en su último

número: "Cada dia se not aparece
mis pobre, mis mezquina, mis re.
Intente, la política republicana",
Deelirese en buena hora repta
blicano quien a bien le tenga. Para
110801702 Itrio O no serio as es
cuestión de nombre, sino de conducta. Preferirnos que el tiempo nos
acuse de remisos en la explosión
de gritos de jallo."

Perdre el tainps
LUZ, en un so pee editorial, dir ene
el Gavera, entreringur en partes cy,sis de 'irradio, ere fa Iteró pudre el
remps. L'espectacle que dóna reolent problemes donshrics, en (loe de.'s
grata Pr o blem e, que afecten la po!itico i la Maltesa del poi:, fe—din-99je/ gu el del lenes de lo manar-quia:
"Crisis de la indústria? Que es.
litre. zEstudio y preparación de un

presupuesto adecuado a la capacidad
y a las necesidades del país? No
queda tiempo de pensar seriamente
en ello, porque tenemos que ver
cómo salvamos las doce o las veisticuatro horas próximas. ¡Politica
internacional? ;Quién se acuerda de
ella, con los agobios que nos trae
el absurdo Parlamento actual! ¿Rectificación de toda una politica en
Marruecos para que no tenga Es.
peña que llorar pronto lo que hoy
riel Evidentemente; pero como no
se ha podido examinar a fondo est
problema, ni sabemos adónde vamos, ni siquiera adónde queremos
ir, será mejor esperar. ¿Angustia
del paro? Sin duda: seria corma,
nieste resolver la situación de los
6ora000 espaholes sin traba j a: Pero
ésa es cuestión muy es p inosa. exige
grandes conocimientos, reflexión
muy larga y muy honda: ya veremos si más adelante se puede hacer
algo coherente y útil. ¡Política agraria? ¡Cualquiera la afronta en toda
su importancia mientras no sepa e!
Gobierno si esta o aquella minoría
le hará la merced de seguir apoyan¿ole! Dejen ustedes que pase
tiempo, porque, en fin de cuentas,
no hay. mal que cien alfoz dure.
Tampoco hay cuerpo que lo resista,
en efecto; pero olvidan ustedes que
el cuerpo de los espalfoles esté dotado de tal elasticidad y de tal resiatencia que nos permite aguardar
por ahora. También sería conveniente ir pensando en una ley electoral, y en una ley municipal. y en
una ley provincial: las Haciendas
provinciales y municipales deman.
dan una mano que las reorganice,
pero ;quién se atreve a pensar es
todo ello, por ahora, si no sabemos
cuando habremos de repetir el "morituri te salutann
Con todo lo cual, el sistema de
las largas se erige en mecanice
esencial del régimen politice republicano y nos anegamos en una interminable espera. ¿A quién beneficia semejante conducta? Na lo sabemos; pero de antemano, y sin que
nadie nos lo pueda discutir, alinearnos que no beneficia a la Repsiblisa.
En la fachada de la Presidencia del
Consejo podríamos inscribir, como
lema del Gobierno actual, las siguientes palabras: "Lo urgente es
esperar". Y junto a ellas trazaríamos un gran signo de interrogación,

el mismo que se trazan en su propio
espirito todos los republicana de
Espata, para quienes el mantenimiento de los artificios actuales no
es sino el camino mis recto hacia
la catástrofe."
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La emigració a Catalunya
El iteelacsmant elleretoblaeici ea
cerca de millar viure is un fet burni
estimulat actualment per la faciitat
de comunicacions.
Si el desplaaameat &encamina a
suplir necessitats d'altiva contrades.
inunigració
serva un equilibri re.
la
ciprocarnent profit6s.
Pera. st massa s'intensif.ca i esde,e moviment instintiu de muli,.
tuds incontroladee, la immigració •
cangria perill, moral i materia! , en
el noble que ii diana acolliment.
No sernpre és tan natural i aparear la immigració. De vegades, enc,, breix la pretensia de dominar O
suplantar el medi on vegeta, comes
tent una deslleialtat que es vesteix
szivint amb els euiemitmes de penetració. assimilació, coh,nia, Estat.
imperialisme.
Quan s'acoblen aquestes menes
d'immigracions fan un greuge temible, no solament a la personalitat,
sindi a la mateixa existencia, de la
coHectivitat que la sofreix.
Són classicisme històric els fenämena de recció i defensa que això
provoca en la gent, les lamines, l'ensenyament, les creences i el sentiOient popular, de la terca envaida;
les relaciona internacionals han nodrit la seva legislació preventiva.
A Catalunya ve de lluny l'experiencia d'aquests enunciats i pot precisar-se amb documenta i estadistiques. Ara. la immigració manifesta
recolcors que sorben la nostra vida
nacional.
Cona a homes de cor, havent esment del Dret natural i assenyats
en la Llei moral, tenim el deure
patriòtic d'estudiar el problema
d'urgencia que formula
LA LMIIIIGRACIO
A CATALUNYA
Els concursants han de presentar
llora treballa en catete, seguint les

Un afracamenf
en una fabrica?
Ahir a la tarda, el gerent d'una fabrica de llauna situada a l'Avinguda
(Vicaria va observar, amb alguna inquietud, que en im pont que hi ha
per aquella voltants hi havia set individus que l'infongueren sospites donada la situació en qui es trobaven i
l'actitud que adoptaren.
El gerent va cridar un dependent
de 'a fabrica i dona compte de les seves sospites, j aquell en veure'ls li va
serr.V.ar que reconeixia un d'ella com
un sub1ecte que dun quant temps tina
e; veja savMt pela voltants de la dita
fábrica.

Inimediatament s'avisa. a la Comissaria d'Ordre públic, des d'un es dispasa que sortissin una agents. Quan
asuests arribaren a l'Avingucla d'Icara els set individua que continuaren
ai pont, en veure'ls muntaren en un
auto que els estava esperant i desaparegueren a tota velocitat. La Dolida va surtir en llur persecució, però
no pagué practicar cap detenció.

La victòria de Montjuïc

Conferencia
de Rovira i Virgili
Avui, divendres, a dos quarts de
vuit del vespre, el senyor Antoni Rovira i Virgili donarà una conferencia
al local de Palestra sobre el tema
"La victexia de afontjuic".
Palestra ha organitzat aqueas acre
per commemorar corn cal el fet històric de la batalla de Montjuic el 26
gener del 1641 i posar de relleu
la seva importancia histórica.
Aquesta conferencia és pública i
sera radiada Per Radio Associació de
Catalunya.

Cendicioaa generaba, a Barcelona,
carrer de la Cucurulla, núms. 1 j 3,
abans de le set del vespas del dia
25 de gener de 1935.
El veredicte- es tare públic en el
mes d'abril següent.
Depris dc publicat el veredicte,
els autora no premiats pudran recollir llurs treballs, ¡ els que no ho
facin dintre els tres mesos, s'entendrä que ii rrinincien.

'la maleo d'aval
• rAjuntamoot

jJñiiwdá
•testament

EsAiu
Elsleders
tractat comer. ùti
cial am10 jara Pompeu Fatuo
eu
França

Despees de la p roposició deis doled milions per la Companyia de M. S.
A., que es diu que els radicals voten
reproduir a la sessió d'avui, es van
revelant altres cliusules del testament, naturalment, de menys ¡mpurtäncia.
Una d'elles es un dictamen de Proveiments que ve a tirar per terra l'acord de l'Ajuntarnent suspenent la
distribució dels quatre dissabtes de la
Fira de Bellcaire, que pertanyen
encantistes celta, donant-ne dos als
nous.
Eh matees lector. saben be el que
passä, és a dir, que aquest repartiment
bou suspes i es decidí que la cosa tos
estudiada novament i es amenes una
ponencia, que fou nomenada.
Pecó... Perú ara es presenta de sobte un dictamen, que suportaran
mateixos que suportaren l'anterior, els
senyors Mag as, Samblancat, Sanchn
¡ Ruiz, pcl qual es proposa, An i'?e
que en record del 13 d'octubre-rnet,
(que esté en suspens) es rebaixin els
titols dels Ilocs, de 50 pessetes que
eren tots, especial 1 i 2.', a 25 la
primera, i a 15 la segona.
Si això s'aprova, esperen els senyors interessats, els encantistts
nous, que s'emendra ja en vigor l'acord suspis, i aleshores la ponencia
nomenada es trobarä la feina feta.
Per a evitar-ho, els encantistes, en
un nombre considerable, entre els quals
hi hacia moltes venedores, anaren ahir
visitar els senyors Estofes, Santamara i Pujol i Font per interessarlos que la qüestió es resolgui definitivament a favor dels que hi tenat
mis dret.
Es d'esperar que la maniobra dels
usurpadora rin prosperara.

Una numbrutsa• Comisaba
legratia per represielitaults a g enda del Comité industrial sesitie j industrials manufacturera
do seda ha viaitat el preaident
COND1CION GENERALS
de la Generalitat per exposar-li
d'isser
han
Primera. Els treballa
greu pernil que amenaça la
originals i inédits. Es presentaran
inthistria äudera catalana amb
mecanografiase, duent una divisa
motiu del Tractat, comercial
que correspongui a un sobre tancat,
amb França, que en aquests
cm h; haura el norn, l'adreça i la sigmoments s'està negocian', a Panatura de l'autor.
rís, i per sol. licitar la cooperaSegona. Es conatitueix Jurat de
cid del Govern de Catalunya per
tres membres, que podrà deixar
la defensa d'aqueat important
ditorgar el prerni si no troba prou
sector de l'economia catalana.
meritoria els treballa concursarais.
La mateixa Comissid ha traeSemblantment, si ho indica con ee.
tat d'entrevistar-se amb el connient, tindrä la facultat de partir el
setter d'Etonomia, no havent
pogut realitzar-ho per no troprerni, perdi no pas en quantitats
inieriors a dues mil peamtes.
bar-se en agüen moment el
senyor Cornorera en el seu desTercera. L'obra premiada esdepatx oficial.
a: hidra la propietat d'En R. Patxot
El president de* la Generalti Jubert, qui tindrà exclusivament
tal, al qual itcotnpanyava el
el dret de publicar-la i de ter-te
conseller de Flnances, senyor
traduccions.
Martí Esteve, després d'escolQuarta. Si la "Institució Patxot"
tar l'exposlen) dels cornIsslono editava l'obra dintre els dos anys,
nats, ha redactat el següent
a comptar del veredicte. l'autor pos
telegrama, dirigit al cap del
drä fer una edició única del seu
Govern espanyol:
treball pel seu propi compte i en
"Acaba de Visitar-me una reuna sola !lengua, e:1 qual cas haura
preaenteci6 del COMBA) indnisde constar en lloc ben visible de la
trial ceder, ncornpanyade de
portada que l'obra ha estas premianombrosOs Induetrials del ram,
da en els "Concursos Patine ¡ Ferque m'han tapan el següent:
rer", detallant el concites, amb l'any
S'esta negociant en aqtlest MOcorresponent. Tot això sense perjument un Conveni comercial amb
que
la
"Instituid
Pasaos"
la
dici
França. Segons noticies fidepubliqui tumbé i la tradueixi semdignes, França demana forte
pre que vulgui.
rebaiia drets aranzelaris que
graven entrada a Espanya manufactures de seda. Es indispensable evitar que s'atorgui la
El cens electoral
dita rebajas que perinetria invació del mercat eepanyol per
social de Cataluny3
produceló francesa. Això s,ignificacia ruina indústria (astil
sedera catalana que representa
A Gráva
Ha estaf prorrogada la instina prOdUccha supertOr a 230
cripció fins al 15 de febrer
milions de pessetes anuals i que
lectur3
ocupa uns 10.800 obrers que
Ha estas concedida una prórroga Concurs de
romandrien rtu gran laart en
que finith el dia 15 de felmer vinent,
atur forçós. L¡ prego la seva
per tal que les entitats patronals i i escriptura cata'anes
¡niel: venció per evilar que es
ohreres puguin inscriure's al Cens
La COnliSSiÓ delegada de Gracia i
reallIzi eacrifiri important secElectoral Social de Catalunya d'aSan t Gervasi de l'Associaci5 Protector ecOnOinia país ja molt Cascord amb el contingut de l'ordre del
tora de l'Ensenyanaa Catalana preg4
tigada per repercussin rrisi
13 de desembre proppassat la part als directora de les escales de les esdispositiva del qual es transcriu a insistentment ala directora de les esco- mundial. El saluda atnb el isla
afecte, Llufs Companys." -jor
continuació:
les de les esmentades barriadas que
Primer. — Tetes les Astociacions per tot derna, dissabte, trametin a la
secretaria de la Comissió (Astúries,
professionals, tan obreres pm patronals, així cuan le Socittats,eivila, núm. 83 - Orfeó Gracienc) les Ilistes
Els dependents
d'inscripció
al Concurs de lectura
i Companyies mercantils, que ocupin
el nombre d'obrera que les Ileis so- escriptura catalanes anunciar per al
de Duanes protesten
cials . assens-alen i que han de figu- dia 28 al mati.
rar en el Cens Electoral Social, traA fi de poder organitzar convenientd'un decret
metran directament llurs instancies
ment les tasques del Jurat, aquesta
i les altres dades que assenyala el Comissió agrairé dels protectora que
decret de 23 de maig de len article siguin puntuals en l'assistència. ReAvui no tramitaran cap
sise, al Departament de Treball i cordtm que el Concurs tindré lloc el
mena de documentació
Obres Públiques del Govern de la diumenge vinent. a les nou del mati,
Generalitat de Catalunya, el qual a l'Escota Abat Oliva, correr del
Complimentant l'acord de la Sedeordenarä la inacripci6 o taré les ob- marquès de Santa Anna (Estola d'Arta
ració Nacional d'Empleas% d'Agent,
jeccions a qué hi hagi 'loc.
i Oficia - Pl. Lesseps).
de Duana, Consignataris de vaixell,
Similars, l'Associaci6 d'Empleats de
Segon.— Les entitats que han
Duanes de Barcelona, per acord de
d'integrar el Cens Electoral Social
totes les Associacions del rano, ha arde Catalunya en l'actualitat constiavui un arte de P rotuides, trametran llurs peticions
Carnaval de 1934 ganitrat per agiri
en no tramitar dotutti que conai
d'inscripció i les altres dades intecumentació
de
cap mena a la Duana
ressades dintre el termini de trenta
de
Barcelona
i
dependències
d'aquesta.
a
partir
de
la
publicació
dies häbils
MES PREMIS
Aquesta mesura, que serä executada
de la present ordre; i aquelles altres
entitats que d'ara endavant es conoEl Comité Pro-Carnaval ha rcbut
Per totes aquelles Duanes que controla la Federad() Narional, té per obtitueixin sollititaran la inscripció
nous prernis, per ésser oferts als conjecte protestar del decret sobre desdintre els trenta dies següents a la cursos de la Rua, de les entitats i cadata de llar constitucid.
pata de paquete postals, que tendeix
ses segiients: Emissora Radio Barenicament a la implantació de la DuaTercer.— La Generalitat trametrà celona, Obres Francesa Marimon, Fona central i a imposar sense Vnica
tografia Jaume Napoleón, Catnbra de
directament còpia de les inscripcions
Comerç i Naregaci6 i Unió Eléctrica
i raó una proteecia a uns interessos
realitzades en el Cena Electoral Soparticulars que satmettien en tot nuncial de Catalunya al Ministeri de de Catalunya.
ment per llur lucre personal tota la
El Cotnite ja ha resolt la distribuTreball i Previsió, per tal que aquest
vida comercial dels nobles frcullete"ció, al Passeig de Gracia, de tribuprocedeixi a la inscripció de les esmentades entitats al Cens Electoral
nes, llotges, seients, etc., etc., ensems
n•••••n•,
Social del Ministeri, als efectes de que tot alba referent a circulació, a
¡ efecte que tothom pugui acomodarl'eficacia de la inscripció en aquells
cases en qui hagi d'actuar el Cena
se, amb tota facilitas, les tardes dels
Electoral de la República.
dies de Carnaval, durant la celebrada
de la lana.
Tenint en compte la gran quantitat
d'autornóbils amb carrosseria oberta
registrats a la matricula de Barcelona,
feretan es ejemplar eseplefe
i el reduit espai de què, per a la celeE.'
bració de la Rua, es disposa, el Comiprengué
té organiteador
l'acerd de no
permetre recia al rechne de la Rua
ala cOtiCes i entonar:ibas que no hagin
estat guarnie ¡ disposats per coHaborar al millor relleu de la testa.
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Un conflicte solucionat, a Sant Esteve
d'En Bas
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Segnint les pistruc.cions dol
vonseller ele Trehall, senyor
alarti Barrera, i anda In ¡tulio:venció del sols-delegat a Ira
enmarques girOnines, ha estal
solucionada la vaga de la fabrica deis senyors Margui i La.
marca, plantel:lila et (tilinte
passal a Sant Esteta, d'En Bita.
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Badalona, 25. — De tots
hemenatges celebrase d'aras quanta soya
oani, a Badgesta, cap de tan just
i merescut com el que el diumenge
viraras. al mati, se celebrare a honor
del gran filistea català i distingit ton.
rei mitre, Mestre Pompeu ¡sabes. Les
impressions que fina avui Osan rebut
en la Comissia organiteadora no poden
ésser mis falagueres. Els bines mes
destacats de les nostres lletres i arts
d'arreu de Catalunya. s'han aprestat ja
a collaborar-hi. El poble hadalord es.
pera amb Impaciencia l'hora de fer justicia a qul amb una tenacitat exemplar
i un esperit de sacrifici incalculable ha
dotas el nostre id ioma d'una estructura
que l'ha fet mét bell 3 respectable.
L'homenatge consistiré en la donació d'un artistic pergamí, en el qual
es nomena Pompeu Fabra till adoptiu
de Badalona. Tambi sea distingiré amb
la Medalla de la Ciutat, recentment
creada rel nostre Municipi. L'Ajuntament acorda, al mateix teme. crear
un premi anual. les bases del qual es
(aran pAbliques oportunament, destinat a recompensar les millors obres
de caràcter filològic que vagin aparejada.
L'acte de l'homenatge tinira una importancia insospitada. Entre altres perannalitats que han aromas Ihm assistincia hi ha el Conseller de Cultura
de la Generalitat, senvor Ventura Gassol, i el Rector de la Universitat, senyor flosch Gimpera. nimbé vindran
representaclons de diver g es entitats de
earäcter cultural 1 patrihtic.
L'Aastsciactó de la Premsa de Badalona contribuira a l'homenatge amb
un magnífic fascicle, en el qual collaboren les més destacades figures del
mitre món cultural. dedicas Mera
a terme pel-mentalscdu
Motee Fähra.
Com tigni que eeean moltissimes les
persone, irre nn anden testimoniar
e l'illuatre 'tramarle radmiract6 noe
motea sen, sellas en gran nombre les
'argot d'adheiiii que es trametran al
domicili particnlar del nostre convei:
Merca 34. — C.

—moles segfes qtie isba' kvinitir
alió de "mas sena in colore sano",
irase que, riedernainent s'ha tevtScOlat sota una redacció mis lacónica,
txleertit a sí/1Po,', II. ,iliedankri.
i e l'honor ele servir de bou) a rees
timedlatint centrare periedittie "Le
Rambla". Tant sota la redacció antiga com sota • la moderna de IIII aforíanle de bon ene, i determina lot utt
programa d'educació cívica. 1 avui dia
que — toon es pot vente per l'enquesta
de la joventut que es fa des d'aquest
diari — ens trobem Ate arta SmOsieta
de critica de l'esportivisme, contrapuntat amb la cultura. no estaria de mes,
ens sembla, precisar alguns extrema de
la gdeatid esperen, en general, 1 en
relegó amb la cultura humana.
Ens la tot l'efecte que per eeportivisme es poden entendre tres menes d'activitats, cadascuna amb una modalitat
distinta:
a) La de l'esportiu que asilla a un
campionat.
ti) La del que practica l'esport com
a mesura higienice.
cl La de l'amant c'espeetaeles
porfia,.
Quant als primera són un producte
molt finja de la neutra er.e1
ria. Essent l'essort l'únic camp an encara Os engaita> de temar - N( un sentir
de glória, enmig d'unis eivilitració eme
pugna per ofegar l'individu, es compran Que s'hi hagi produit una acumulad() de persones dalernses dito nord i d'excellincia. Evidentment, alada
no te un gran valor cultural. ni Mana.
perú tempoc no constitue i v cap perill
per a la intelligincia ni el cor d'un
noble. Altrament, la quantitat d'individua que catan en condiciona de P eeparar-se per excellir en Milites 1 ioss
atlética sempre seré molt reduida.
Aquesta obsessió, si mai origina algun
estrall, es dins l'esfera individual de
l'imprudent que se sobreentrena i perd

fi zafe eöff lanier‘WeeiVeef
pausa; però de gens de pee
IA oegona eategerla de Yaced»
de remare és la mes normal; i aquieta
si *e /ainataSi L'he" epereas a
all teederat eximid, es toba ti condiciona els copear *Ab mds glitredat i
forza les impressions de la vida. L'esport, entes alai, es un complement seMilelld de fofa forrneei6 cultural.
La mis nombrosa de les classes és la
tercera: els que eón eapectadors de
foca esportius, pera no practiquen Per
SN s •ells que fa esport n'hi ha mil
que sin uns mers fanätics de tal o tal
club o jugador. En rigor, no s'hartrito
d'anomenar gent esportiva ni quan
eds altea fer-ho venir bé per atacar
reeport, de passada. !lo hl tenen res
a vetee. Ve persones que Cerquen tusir sie preocupacions o d'entreteniments
m4s importants i arrecerar-se dins l'espectacle esportiu. Entre tots creen
aquest ambient de profeeeionalime,
idolatrla 1 capgirameet de valors que
generalment s'entén per espnaticisme.
Aquesta mentalitat és mole vella i
molt rònega. Conté el "Marta et circense," dele romana deradents, i el
* aun foros" de l'En:enero de pandereta. Es perillosa, inmoral, i eis paieos
cultes han de fer un esforc per a evitar
que ofegui les manifestacions mis setetes de resperft
Per abre, en llegar rree meter leves
abominen l'orientació esportiva ens
intaginern que ao es refereixea tant a
l'espert en si, que is cosa jovencilla
Per essancia, com a tota la inflació espectacvlar 1 doctrinaria que l'envolta.
Perque minorar la matèria, a fi que
sigui més apta a servir l'esperit és un
objecte noble d'una vida que comença.
Bornes cal evitar que el miga el convergen ea una finalitat 1 per fespert
pres d'arta minera extra-esportiva no
calquen dins la incultura 1 la beatlaliteaci6 de neme.
POSSZ111 LLATES

A l'Institut Anfituberculós

vida al servei de la eientia i del
virut tuberculós que afligeix redes
lea classes socials, especialment les
mis necessitades.
El doctor Pere Domingo posa
de manifest les qualitats que envoltaven aquell savi frentes. Una
d'elles fou—digué — la fe, que no
abandona en cap moment, ni en
els mes deseoragosos de la seva
vida d'investigador al servei d'una
causa tan humanitaria cona la de
descobrir el remei contra el virus
de la tuberculosi.
Una altea de les qualitats de Calmelle — continua— e r a la intelligancia. Qualität que demostré
sobrerament posseir en els raonaments amb quó acompanyava les
seves investigacions i treballa.
Tant com acabé—ene
interessa l'esperit de l'home, i hem
de procurar que el nostre treball
s'assembli al d'aquell savi al qual
retem avui homenatge.
Per abaincia del senyor 'Moragues i Barret, clogué Pacte el doctor Boix, sots-director de la Caixa
de Pensiona, el qual pose de manifest la tasca de la Catea en ordre
a assistència social; tasca que ha
culminar amb la creació de l'Institut Antituberculós i els Dispensaris Blanca
El doctor Mestres Puig, reptes
sentant del President de la Geneclogué Pacte amb permites
elogioses per a la personalitat de
l'homenatjat, doctor Calmette.
Hem de procurar — acabé— que
sigui possible a Catalunya la instauracid de centres d'investigada
a la memòria de l'Institut Pastete,
per tal de facilitar /es investigacions
i els estudia que donim al nostre
país savia i investigadora que segueixin l'exemple del plorat Albees
Calmette.
Tot seguit hom doné per acabada
la sessió.

Confederació
Gremial C.talana
—

La Confederada Gremial Catalana
fa palie, per tal que arribi a coneixenient ele totes les entitats que la integren, que, oportunament, i pel fet de
rertanyer a VOrganitzaciO d'Eullag de
les Corporat'ons Econòmiques d'Espanya, preague part activa en lea dehberacions, i subscrivi les conclusions
acordades per l'Assemblea que tingué
lloc a Madrid els dies ro i 20 de julioL de 1933, per tal de presentar les
modificacions que s'enten,gueren indispensables de la Llei vigent sobre junta Mixtos.
D'aquella data enei no ha sacceit
res que obligui a variar els acords
aleshores exposats al ministeri del
Treball per les (brees vives de tot
Espanya, i per aixo no ha cregut del
cas assistir a cap reunió ni tampoc
n'ha convocar cap per a tractar de
l'assumpte en qüestió al maree de les
de l'Organisme d'Enllitc.
Alternent, la Confederació Gremial
Espanyola ha acudit a la informació
oberta pel ministeri del Treball, i ha
reprodult els entrenas aprovats per
aquella AssemhIca.
Malgrat aixis que s'exposa, si alguna de les entitats confederades creu
d'inter)t fer alean suggerinnent 5 advertiment sobre la Lles de Jurats Mixtos, de la qual venirn parlant, pnt adreear-se a les ofIcines d'aquesta Secretaria, i ate tota seguretat el sea prec
o la seva intervenció sera ates degudament i tragladat a la C. G. E. de
af astri d.

Sessió necrològica
dedicada e Albert
Calmette
Ahir a la tarda se celebrà a l'Institut Antitubertulós de la Caixa de
Pensiona per a la Vellesa i d'Estalvia una sessió necrológica dedicada a Albees Calmette.
Presidiren lacte els senyers Boix,
doctora Llufs Sayé, ?ere Domingo,
Conrad Xalabarder, senyors Hastardes, Irla i Mestres Puig. Aquest
darrer en representada del president de la Generalitat. Hl assisti
un nombrós i selette públie, entre
el qual predominava l'element . femeni.
°bid l'acta el doctor Xalabarder,
director dels Diapensaris Blanca,
el qual posä de manifest la rellevant peraonalitat de Pillastre investigador la memòria del qual es
homenatjada en aquest arte.
Seguidament fin da de la nereida
el doctor Lluis Sayé. Exposi primerament lea investlgacions i descobriments del savi Calmette
la seca joventut, quan recorregué
diversos paiaos com a metge de la
marina francesa. Parlé despres dels
!larga treballa d'investigació portate a cap pel doctor Albert Calnadie per tal de comhatre la tuberculoai, malaltia que ell match( considera com a malaltia social, lins
a l'any mi:, en qua invente la
encuna antitubercuMaa &urde de
trenta anys de pacientissimes inveetleacions i privacions. Tres anys
Copas comunire otleialtnent a
l'Academia de Medicina de Parle et
tau deseobriment, 1 oient cultiu
de la vacuna per al servei de la
humanitat. Asabi mandestant que
Calmette consagra tota la seca
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Avui, solemne ESTRENA
de la fantasia cinematogràfica mis meravellosa
que ha produït el cinema

El Diluvio
R. K. O• — S. C. E.
L'apocaliptica destrucció d'una ciutat. Escenes
d'un dramatisme hnponent. L'espectacle mis
portentós que ha produït el cinema

LA MUSICA
Associació Obrera
de Concerts
Diumenge, al Palzu de la Música
Catalana, se celebrà el sise concert
del preaent curs organitzat per la
prestigiosa Associació Obrera de
Concerts. Constitui una sessió d'un
valor adiado extraordinari, en la
qual els nostres mes destacats solistes de l'Orquestra Pau Casals i
de la Banda Municipal, els prof essors Pere Vallribera (piano), Esteve Gratacòs (flauta), Cassiä Caries (oboe), Josep González (ciadnet), Antoni Goxens (fagot) i Ramon Bonell (trompa), desgranaren
un magnific programa, en el qual
es Ilegien els noms de Taffanel,
Saint-Saens, Beethoven i Thuille.
D'aquest escollit programa cal destacar-ne, per la seva gran musicalitat, el "Quintet" de Beethoven i
el "Sextet" de Thuille, obres d'un
gran interés dintre Ilur modalitat
Rin d'apesta sessió de música de
cambra per a instruments de vent
i piano, hom ha pogut familiaritzarse amb una modalitat de la música
que dissortadament es té massa
oblidada, al tenim en compte les
valuoses obres que han estat escrites per a tan singular agrupament,
com també pels meritissims artistes que podem enorgullir-nos dadmirar i aplaudir per la seva sensibilitat i mestratge.
Si altres motius no tinguéssim per
a lloar les activitats artístiques de
l'Obrera de Concerts— cada dia
mis selectes i eficients a profit del
nostre poble—, la perseverança en
l'organització de tan variades com
depurades sessions de eambra i la
constant valorització artística que
dels nostres millors artistes —que
no eón pocs — realitza d'enea de la
inauguració dels concerts de cambra serien més que suficients per a
encoratjar i aplaudir les iniciatives
d'aquesta entitat musical que tant
honora el moviment artistic de la
nostra terra.
En el programa d'aquest concert
que acabem de ressenyar s'anuncia
per al mes de febrer (dia 4) un recital d'orgue (concert extraordinari
al Palau Nacional de Montjuic) a
cärrec del mestre Joan Sunyer i Sintes, el qual ha desvetllat un gran
interés.

l'obra que sense defallir fa tants
anys ve realitzant el mestre Llonvieres prop dels nostres infanta,
l'Institut Català de Rítmica i Plästica donará una nova audició de
Cançons, Danses i Jocs d'Infanta
al Palau de la Música Catalana el
diumenge dia 4 del propvinent febrer, a la tarda.
En el programa figuraran totes
aquelles cançons noves que foren
ovacionades en la sessió anterior,
com a novetat, unes cançons aoves de Jaques-Dalcroze i un bell
enfilall de danses de J. S. Bach.
Aquesta sessió serä irremissiblement la darrera d'aquest cura.
Schola Orpheonica. — L'entitat
artístico-cultural Schola Orpheonica, en Junta general darrerament
celebrada, va elegir el nou Consell
directiu, el qual ha quedat constituit com segueix:
President, Rossend Bonis Passano; vice-presidents, Camil Tort i
Vilardell i Agustí Bardé' i Pintor;
secretad, Anselm Pi i Cita; vicesecretaria, Jaume Sibina i Rabent6s
Josep Bonavia i Oliveres; tresorer, Antoni Moreno Ferrändiz;
comptador, August Ferrer Martínez; arxiver, Antoni Pone i Bonastre; bibliotecari, Andreu Gomar i
Espí, i vocals, Maciä Masera i
Fassiol, Josep Vila i Comes, Franceso Pone j Bonastre i Anselm Pi
Forroll.
En la primera reunió de Junta,
el Consell prengué l'acord de convidar tots els antics cantaires i socia protectors perquè novament
s'incorporin a les tasques culturals
a qué la dita institució dedica les
seves activitats; per tal objecte, tots
els dimecres i dissabtes, de deu a
dotze de la vetlla, a l'estatge social,
Mercaders, 32, pral., podran orapur les corresponents propostes de
reingrés.
— Demà, dissabte, a dos quarts
dome de la nit, a l'Hotel Ritz, donarà
un recital de música russa el tenor rus
M. Woino-Wischnewski, acornpanyat
pel mestre Jaume Mestres.

NOTICIAR!
—

Una nova audició de canean, j
joco d'infanta pele deixebles del
~asee Joan Llongueree. — En
vista de l'éxit franc i espontani obtingut en la sessió celebrada el diumenge dia 7 del corrent mes, i a
petició de molts entusiastes de

INTIM CINEMA
Les estrenes d'avui
"EL TONEL" AL TIVOLI. —
Kurt Bernhart ha portat al llene
la famosa obra de Kellermann, la
qual reuneix tots els elements per
a fer-ne una excellent película. És
de creure que Bernhart té prou garantice per triomfar en aquesta
temptativa que avui es presenta al
públic barceloni.
"ASESINATO EN LA TERRAZA" A L'URQU1NAONA.—
Williamb S. van Dike, que tants
llorers ha recollit amb les seves
produccions, sempre famoses, ens
presenta ara una nova película:
"Asesinato en la terraza". Be creador de "Sombras blancas", de "Trader Horn" i de "Tarzän de los
monos", totes elles pellicules d'àmplia extensió, el desenrotllament
de les quals té loe lluny dels centres de civilització moderna.
"Asesinato en la terraza" és un
drama que transcorre en els medis novoiorquins, amb els seus
"roof-gardens" famosos, veritables
centres d'esbargiment a les àmplies
terrasses deis gratacels.
Warner Baxter i Myrna Loy són
els principals intèrprets de "Asesinato en la terraza", película
M. G. M. que avui es presenta a
l'Urquinaona.

¡Ja premi del Govern italià

al millor film de l'any
—
Des d'enguany ha quedat instaust
a Itälia un premi anual al millor
film de producció nacional i un altre al millor de producció estrangera.

Es discutible reficicia que la institució d'aquest premi pugui tenir
en la qualitat dels films i en respecte de protecció a la indústria cinematogräfica—desconeixem en que
consisteix el premi—, però demostra
que el Govern feixista, fent-se arree del que es avui el cinema, sen
preocupa i cerca estimule per als
productora.

ooo o
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COLISEUM
La dona que les comprenia totes

D'aquest director francés recordem un film curt sobre la vida de
Pasteur i que fou realitzat amb
coillaboració de Marie Estein. Ara
la seva nova película "Nfaternelle"
ha trobat, per part de diverses organitzacions catòliques, una forta oposició semblant a la que altres vegades han adoptat quan un film els
sembla immoral! perä no podem
emetre cap judici en aquest afer per
no conèixer la película de Benoit.
El que la defensin les signatures
més prestigioses de la premsa cinematográfica francesa, ens fa pensar
en una injusticia per part dels detractors moralistes.

film a l'alire...
"EL TUNEL", DE KELLERMANN AL LLENÇ. — En la membrit de tots és encara el grat record de réxit que obtingué l'aparició
de la celebre obra de Bernard KeIlermann "El túnel", quan l'any 1913
fou publicada a Alemanya i acollida
d'una manera entusiästica.
Fon traduida, seguidament, a tots
els idiomes, i tots els amants de la bona literatura la qualificaren min a
una de les més apassionades del segle XX.
Kurt Bernhard, el celebre director
de "La última compahla" i "Por la

KENT TAYLOR, GALANT DE
MARLENE DIETRICH EN "CATALINA L.'. GRANDE". — Kent
Taylor, l'actor que acompanyà Mac
West en "No soy un ángel", ha estat elegit per la Paramount per a
figurar com a primer galant en "Catalina la Grande', el film de Dietrich que actualment roda Josef von
Sternberg.
Aquesta película, l'acció de la
qual es desenrotlla a la cort de la
famosa emperadriu russa, será una de
les grans superproduccions de la
temporada. A mis de Marlene Dietrich, que fa el paper de Caterina 11.
i de Kent Taylor, que fa el de Pau,
un dels cortisans, s'ha elegit fins ara
per al repartiment Sam Jahre, John
Lodge, Olive Teil, Marie Dresser,
C. Aubrey Smith i Marie Wells.

...primerx plum
LA PRODUCCIO ANGLESA.
El ministeri del Comerç d'Anglaterna ha constatat un hort progrés
en la indústria cinematogràfica.
En l'any 1928 els filias anglesos
representaren el 136 % de la producció mundial; en 1933 aquesta
quantitat ha estat convertida en un
%, que ens mostra clarament
la importancia que en aquests darrers temps ha adquirit el cinema
angles.
UNA CONCESSIO. — La censura de Sidney (Australia), que.
com vàrem dir, prohibí el film de
amoulian, amb Marlene Dietrich,
"El Cant dels Cants", l'ha autoritzat a condició de suprimir un bon
nombre crescenes.

LAZU PITTS CANVIA DE
, IMPANY. — La coneguda actriu
le darrerament hem vist en diersos films curts amb Slim Summerville. actualment está rodant
amb El Brendel un film titulat
"Once Oren Lighty". ¿Será el primer film d'una nava unió artística?
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Una Exclusiva Febrer i Blay
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Una comedia que conté tot Finteres d'und novella sentimental,
I alegria de la joventut i una
müs ca inspirada per LEE PANY
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TEATRE

URQUINAONA

LES ESTRENES

AVUI, ESTRENA

Poliorama: "La chica de
de la formidable producció
Buenos Aires", d'E. Suárez
del notable director
de Deza
W. S. VAN DYKE
E. Suárez de Deza és un dels pon
escriptors castellans joves que aamb
criuen pel teatre. No era, pedo, per

WARNER

BAXTER
RN A LOT
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QUE MAI
Director:
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R. MAMOULIAN
Es un film Paramount

ooo o o

Avui, solemne estrena
de la narració mis formidable que ha conquerit
tot el món

44t4Et
Segons la cèlebre
novella de

KELLERMANN

1(

geni del creador de

Adquiriu les vostres localitats arob anticipació per a
aquesta grandiosa estrena

MES FEMENINA

Una trama que captiva

egesliksació de Kurt Bermardt

IBI FILMS

de les seves produccions

MES ACTRIU

Teatre Goya

Telefon 78705

NIT, ESTRENA

"Sombras blancas" i "Tarzán" ha compost la més
amena i la més encisadora

MES HUMANA

Un túnel de 5.000 quilòmetres
que travessa

Una obra gegantina!

257 -

EL GRAN BLUFF

El
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i emociona

AVUI,

ELS PROJECTES DE WALT
DISNEY. — Per aquest any el célebre dibuixant de les Simfonies
ingenues pensa produir 13 films de
Mickey 1 13 de "Silly Simphonies"
en colors. Encara que es tracti de
tretze, creiem que li portaran bona
sort a en i a nosaltres que les poclrem admirar.

°aguas, 29, estrena al

171/0L/

Rosselló,

NACIONALISME... CIN EM ATOGRA FI C. — Amb gran unanimitat, la premsa cinematográfica
italiana fa remarcar que Crawford,
Garbo, Dietrich, etc., no han pogut
lila; "crear en l'anima humana la
impressió inoblidable i immortal .
Migualada fins avui, de Rudolf Va-

"Maternelle",
de Jean Benoit Levy

d'un

Els fabricants, magatzemistes 1 manufacturera
han de redactar en cata%
llurs factures, albarans,
dirirides als dienta de Cataltmys

Libertad'', que ocupa, amb Pabst i
Ludwig, un dels primera llocs en la
cinematografia universal, ha dirigit
"El túnel", que is la seva millor producció.
La grandiosa idea d'un túnel a través de l'Atlàntic ha estat realitzada,
per aquest director, amb tota amplitud figurant, i ha donat ocasió per a
compondre quadres vigorosos que apassionen el públic pee la seva part
fantástica.
Exclusives Febrer i hay presentará molt aviat, en un gran saló de
Barcelona, aquest grandiós film, que
causará admiració entre els amants
del cinema.
PAU CASALS PARLA DE
"VUELAN MIS CANCIONES". —
El film inspirat en episodis de la vida
de Schubert no ha produit una excellent impressió. Es una película molt
formosa, que no solament mereix la
meya aprovació per la seva bellesa
com a film, sinó, també, per la importancia que té el fomentar en la
massa del públic el gust per la bona
música, acostumant-lo a interessar-se
per la personalitat dels grans mestres de l'art. — Pos Casas.
LA UNIVERSAL A POLONIA.
Aquesta productora americana ha
decidit produir films a Poleinia. Amb
aquest fi, així que Kiepura torni de
Hollywood aniti cap a Polònia a
rodar un film.

LA RIFA I EL CINEMA
FRANCES. — Després de l'autorització de la rifa a Franca, s'anuncià la filmació de diversos films que
tractarien d'aquest tema d'actualitat.
No aneto a anunciar cap altre
film de la rifa, ja que n'hi ha proa
per ara, però d'entre els anunciats
el primer que es realitzarà serä el
de Pierre Rocher. L'escenari d'aquesta pellicula fou publicat en un
diari de la "Cine d'Azur - en el
setembre darrer.

això solament que havia desvetllat
moltes esperances. Azorin creia que
seria un dels autors mê.s importants, i
que aviat faria parlar molt d'elL Al
pas que va, perú, Suarez de Dem fati quedar malament Azorin com a
profeta. Ha produit, certament, algunes obres agradables. Dintre el genere frívol semblava realment renovador. Hi aportava una frescor, una
vivacitat, una distinció espiritual, idhac una fantasia de que van mancats
la major part dels autors que %raexen l'actual i depauperada escena cutellana. Feia pensar una mica en Molnar i en alguno fantasistes franceses.
Cert que hom l'ha trobat magre, de
vegades. Pub hom esperara que, noeditant més les obres, treballant-les
mis, acabaria per produir alguna co;s
de substancia.
Sembla, però, que amb l'exercici
la professió Suárez de Deza només ha s
guanyat traza a improvisar desirnboltura. Ara la sensació que produeix és
la que el seu domini dels recursos escènics és tal que ja ni tan soiamer.t
necessita pensar per a escriure. Tot
sembla com a fiat a l'atzar es aquesta
darrera obra. Les escenes a penes liguen. Personatges que agafen una
certa importancia en un moment epidespres ens s nM escamotejats.
Gairebé hi ha mis art de prestidigitador que d'autor, en aquesta coinidia
Ja cons-ença per ésser-nos escamotejat
el mateix tema. Es que n'hi ha? Hom
no sabria pes explicar-lo amb claredat
I el que es el senyor Suárez de Deza
no l'explica tampoc. Potser si mai he
tingut un propòsit inicial. s'ha adonat,
sobre la marxa, que era molt frivol,
i, en voler-lo reforzar, se li ha esbravat. Per això el mis interessant
de l'obra, el que la salva són algum
detalls. algunes troballes d'imaginació
brillant.
L'obra, en conjunt és força ben interpretada. Espantaleón i frene Buroso, Milagros Guijarro, Cilia Romero, etc., i idhuc el senyor Mora —
a desgrat de quedar-hi una mica encongit, com si a l'obra no hi hagués ;non
"astracan" per a ell aconsegueixen
de captivar el públic.
D. G.

Cinema Amateur
—

Demà publicarem els "Resultats
oficiala del tercer Concurs Internacional", per 111. bloragues.
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LA P139LIOLTAT‘

Le vista de . la causa pels fets
del 10 d'agost a Sevilla
Flan prestat declaració els processats senyors
Vera, Gómez Cobián, Olaguer Feliu, Vicenç
Valera, Jesús Ranzau i Fernández Cantero

Les Cortes de• la República
S'ha iniciat el debat sobre la proposició de ltei de renovació de les obligacions del Tresor per dos anys
Una interpellació sobre la situació social al camp

13
Phi

al 'itt SARAGO b SA fr.) ebilimiße
na ven

Set individus, pistöla- err mä;
s'apoderen d'un sumari refe-

rent als darrers fets anarcosindicalistes

La senyora NELKEN: Dones, és
Madrid, al. — Comença la sessió a una nova pròrroga trimestnil dd
així.
dos quarts de cinc. sota la presidan- pressupost anterior.
Prega que es prenguin en compte
Recorda que ei (lamer Govern del
cia del senyor Alba. Al banc blau, el
que «ostia per telefen al president
Saragossa, 25. — Quan estaven
caco- les leves dades, perd no creu que
cap del Govern i els ministres de Jus- quid di va formar part. havia
de l'Audiència, al governador i al
ni ella, vingui a la Cambra
actuant
en un despatx del Tribunal
ningú,
hid'obres
projecte
ampli
ei
Mil
Agricultura.
i
Marina
tícia, Hisenda.
Mtjat de guardia.
d'Urgència el jutge especial que
pressupost
ex- a dir les coses alegrement en un asun
dräuliq'ues
amb
l'acta
de
la
seadiscussió
Es posa a
Un dependent del jutjat ha dede tanta gravetat.
instrueix el sumad pel moviment
an anterior, i un dictamen de la co.traordinari al qual s'acollirien tota sumpte
(El senyor Alba torna a ocupar
revolucionari del desembre paseas, clarat que ha vist un grup que enmissió de marina sobre el projecte de els petits capitals, convertint les terempori de ri- la presidencia.)
magistrat d'Osca senyor Josep Ma- treve a l'edifici i que li ha inspiras
Ilei autoritzant el ministre per dispo- res regables en un
sospites. Alguns dels individus que
Nega que hi hagi cap protecció ria Claveria, auxiliat pel secretari
sar les obres de reparació del cree« queses.
especial als obrers socialistes, i la
senyor Manuel Quirian, i examina- el componien elan posat la mi
LA SITUACIÓ AL CAMP
"Méndez Mies
"
a les &asumes de
a la butxaca, cotas si anessin a trenprova és que els 45. 000 obrera pa.
ven una peça del sumad amb robEl senyor ALCALA ESPINOSA,
Matagorda, de Cádiz.
re's alguna arma.
hi ha a la provincia de jecte d'ampliar determinades diliradical, planteja al Govern una in- rata que
El senyor PINIELOS, tradicionaseves
Una mica espantat, ha entrat al
Badajoz pertanyen tots a les
géncies i preparar labor per a les
forces d'instrucció.
terpellació sobre la situació social
a qué sigui reparat el
s'oposa
lista,
mola qual cosa ha
local quan acabaven de sortir-ne
organitzacions,
Ordene a aquestes que tornessin a
reunions
vinents
de
l'esmentat
trivaixell de referencia, afegint que no al camp.
que milete de nens es troben
els pistolers.
Sevilla per comnlimentar les ordres re- te canons eficaços.
bunal, han sorgit set homes, els
(El senyor CASANUEVA ocupa tivat
S'han reunir el presiden! de
en estat pretuberclós.
budes, pera) coi/1 que el general Sanquals, pistola en mi, els han amePresidencia.)
la
diu
El MINISTRE DE MARINA
ALONSO,
senyor
SALAZAR
El
l'Audiencia, el president del Tribucàrrec
jurjo li va dir que s'havia fet
Repúnaçat
de
mort
en
el
de
la
cas
que
intenRecorda
els
origens
de
guerra.
els
vaixells
que cal reparar
radical : Allí hi ha alcaldes socialisnal d'Urgència, el comissari de
de la regia, es va posar a les seres
tessin defensar-se.
El senyor FINILLOS: —Però per blica i diu que el que es va votar
policia i un delegat del governador,
ordres.
El jutge i el secretad han quedat
una reforma agn- tes.
fes
que
es
fou
no
de
guerra?
volem
els
vaixells
que
Sanjurjo.
La senyora NELKEN nega que
Al egeix que el capitä Tarragona es
immòbils als seus llocs, i mentre perquè aquest està malalt, per tal
que aquesta és un error
ria,
i
afegeix
El
MINISTRE
DE
MARINA:
els alcaldes socialistes d'ExtremaAquest Ii lliurà una ordre perquè va negar a comandar la bateria quan
de comenear immediatament les re—Els volem senzillament per a la pro- polític i econòmic que portan fumes- dura tinguin la menor influencia po- quatre dels aasaltants els posaven
es fes càrrec del comandament de
cerques en busca dels autors del
Ii ho ordena el general Sanjurjo.
les pistoles al pit, els altres s'han
tes conseqüéricies.
per
a
la
vigilanconerg
i
tercié
del
els
governadors
El tinent coronel de la guardia ciles forces de seguretat i d'assalt.
Afegeix que aquesta es féu per a lítica, puix que
dedicat a examinar la documentació jet.
cal
més--diu—,
de
les
costes.
A
cia
remeiar
l'atur
camperol
repartint
transmeten
llurs
ordres
directament
vil, Sr. Jesús Ranzan, declara que en
Es compliren les seres ordres de
Horn suposa que els pistolera han
que hi hada a la taula i buscaven
donar treball als obrers dels arsenals.
de lloc de la guärla matinada del zo d'agost es presenti
no restar sang.
anat a buscare l sumad no pel que
terres, però que no s'ha aconseguit als comandants
alguna cosa determinada, indubtadient
replica
senyor
PINILLOS
El
civil.
dia
que
no
es
va
Sanjurjo,
i
hi existeix relacionat amb el moDurant aquest dia no ocorregué al general
remeiar res.
Afegeix que qui menys pot parlar blement, perqué un d'ells ha dit: viment de Saragossa, sine, per estar
assabentar del canvi de governador que aquests treballa poden donar-se
anarquitzant
Parla
de
la
política
res, per ò a la nit uta oficial de
"Aquí
Es
tot".
executant obres més eficaces.
compresa tina de les peces en la
que ha determi- de campanyes dissolvents a Extre
cavalleria fou tirotejat quan torna- fins que ho sabe pels periòdics renActe seguit han agafat la peça
El MINISTRE DE MARINA in- que diu s'ha fet i
dereä.
causa contra el Comité nacional
insostenible co madura es el propi senyor Salazar
situació
nas
una
va amb les seres forres.
sumaria!,
se
l'han
repartida
entre
reCom que es trobava malalt, es sisteix en la necessitat d'aquesta
aquelles provfncies eminentrnent Alonso, que en la propaganda clec- elle i han marxat tranquinament.
revolucionara el anal, corn es reDespres tornä a casa seva, i al
paració, i s'aprova el dictamen,
a les Corts Constituents
agricoles. Creu que aquesta situació toral perals
cordara, fon detingut a Saragossa
mati següent Ii digueren que el ge- doni de baixa a la tarda.
fàcilEl
fet
ha
pogut
realitzar-se
camperols
deis
;cables
El tinent d'assalt, senyor Santos
LA RENOVACIO DE LES OBLI- ha determinat la ruina de resfore fet es dirigí
alguna dies despees de terminat el
neral Sanjurjo se n'havia anat; hales
depender/ejes
on
ment
pergué
de
tal
maextrernenes
invitant-los
Fernändez Carretero, declara que
eann. pi br aot d:
GACIONS DEL TRESOR
pt sa 1
vors ell !Hura :es seves forres al
linxament dels propietaris, hi ha constata el jutjat sran a la moviment de desembre.
complí les ordre , del governador
una per- nera al
tuca que
El governador civil ha dit als
governador.
Es posa després a discussió el dicVallina, de tendencia vella casa dels jutjats immediata
que
ha
que
el
doctor
casernes.
periodistes que, a part el cop dantarnen de la comissió de Pressupos- fecció técnica gran, però
Fou tirotejat al barri xinès. Li vigilar les
a la presta, al carrer de la Demoanarquista, pera, persona solvent,
comEn
arribar
a
la
Casa
Blanca
dad a, el fet tenia poca significació,
digueren que les turbes pretenien plint ordres del governador, Ii apun- tos sobre el projecte de llei de reno- hagut de frenar o arruinar-se en es- llagué de dic-li: "Es un crim parlar cracia.
tablir-se l'alca dels jornals i la revació de les obligacione del Tresor
ja que en previsió que pogués ocórassassinar-lo, i diu que es presenti
el senyor
Per arribar a l'habitació on hi
aquesta
gent
and",
i
a
les force; de la
taren
els
fusells
amb el termini de dos anys i l'inte- ducció d'hores de trdsall.
rer alguna cosa anormal -demani
espontiniarnent al governador.
el secretad calia pujar
Alonso contesta: "No imjutge
i
ha
el
Salazar
guardia
civil.
Pea)
El senyor BESTEIRO:
res del 5'50 per zoo que vena el 12
al jutge especial que redactes les
A les dotze se sustain la vista,
moltes escales i passar diversos
porta, la qüestió es que votin."
a
que
Sanjurjo
rinviti
El
general
aquest
descabdellament
progressiu
diligencies per triplicat, amb l'obi es reprén vint-i-vuit minuts des- secundes el moviment, a la qual cosa d'abril d'aquest any.
passadissos.
socialister
els
en
(Aplaudiments
treball
per
ha
de
seguir.
Cal
buscar
(Entra el ministre d'Obres l'alaiares.
Alguns pistolers esteren dissemi- jecte de legalitzar-ne dues i formar
masera que_ que secunden alguns espectadora
nega.
ala
bravas
que
es
d'aquesta
tres sumaria, un dels qua], tenia
Declara el comandant Oleguer
nata per les escales i altres s'han
Qu an abandona la Casa Blanca ques.)
en l'agricultura, pula de la tribuna.)
El senyor VILLALONGA, agrari den cessants
el jutge al sen poder, l'altre passä
Feliu, cap de les forces de seguretat recolli les forces i es trasllada al
Continua dient l'oradora que els
quedat a la porta a fi de protegir
complet
se
sacrifiquen
per
que
sinó
opopopular, defensa un vot particular
al governador i el tercer fou enviat
d'assalt.
patrons extremenys es neguen a la retirada dels que han entrat.
civil.
govern
treballadors.
&wats
per
considerar
que
sant-se
al projecte
de
les
Cases
del
al
ministre de la Governació.
del
admetre
cis
obrers
Diu que es trobava fora de Sedonat
compte
e
ha
jut
El
amb
Sanjurjo,
coParle després
El ,enyor ALCALA ESPINOSA
prou claredat.
villa, i q ue en arribar a la població
municant-li per ordre del governador noEltesenyor MARIAL, federal: —Pel reconeix que en efccte és així i que Poble, no per oposita:, ideológica,
•
per poder-los donar jornals mis
velé banderes republicanes.
que es lliurés, puix que el morical buscar reniei a aquesta situació. sinó
que es veu teniu molts diners.
baixos.
Se n'anà a la capitania general, on
ment
havia
fracassat.
BESTEIRO:
Pero
com
que
El
Sr.
El senyor VILLALONGA: jo no.
rincompliment
dels
Sanjurje li va dir azie el moviment era
Parla de
aixia, resulRelata minuciosarnent tots els seus
Es el mercat el que en te, on hi ha no hi ha una política sobre
netament republicà i que quan passes- actes en defensa de la República.
Mixtos pels pata que qualsevol transformació de la acords dels Jurats
mis confiança que quan vosaltres tesM alguns dies tornarien als aeua llacs
a pesar d'aixd, no s'Ira imtrons;
el president
cridar-li
l'atenció
de
qué
V.
S.
parla
determina
En
classe
nieu majoria.
totes les autoritats destituides.
posat ni una sola multa.
per la minuciositat d'aquest relat
una veritable eatistrofe.
El senyor HERNANDEZ ZANEll crin va dir que esperava que no diu que e . el beu
El senyor Honori Malva, parlamentari impaEn dir l'oradora que (l uan els
serveis
ESPINOSA: EnEl
Sr.
ALCALA
n
(socialista):
guàrdia civil
furia armes contra ell. Aleshores el deprotesten,
la
obrers
la
Per això baixa
CA-T°
redent, i això és el que cal fer. - Acaba
consta que ha estat expulsat de
cient... per a prescindir del Parlament. — El sepesseta.,
clarant li va respondre que no podria
pega els obrero, es produeixen ir:irdient que tothom ha de cooperar a
xercit per covard i per traidor a la
resistir per trobar-se mancat de (orEl senyor AGUILLAUME (sociates protestes de la dreta.
nyor
Dimas Madariaga creu que les idees del
(Aplaudiments
dels
empresa.
aquesta
República, i que vol desfer en abce'.
lista): I el poble morint-se de fam.
El PRESIDENT invita l'oradora
radicals.)
solut aquest error, i esta en el seu
són un engarty als electora
Se n'arta a Rota. tan cebe una lletra
seu
interlocutor
caràcter
de
El senyor VILLALONGA segueix
faci
afirmacions
El Sr. DIAZ AMBRONA, radical, que no
dret de defensa,
del captà Castedo. en la qual Ii deia
el dictamen, i insisteix en parla de la intensificació de ealtias a general, puix que encara que té el dret
impugnant
El senyor Gil Robles es fa respectar
Se suspèn la sessió per a contiroe tornes a fer-se arree de les forqué el tant per cent d'interés ha de
l'actuació de la guardia cinuar-la denn, a les deu del metí. rebaixar-se al cinc per cent. (Grans Extremadura que diu ha produit un de criticara qualsevulla institució, està
el seu
i és co
ces del sen cotnandament, perquè el go25. — En un dels escrip- on eta aemPre,complint
Madrid,
com
vil
enorme augment de la eriminalitat.
Són les dues de la tarda.
vernador es trobava ja en Ilibertat.
eis compromisos contrets
sostingut
deure
i
han
les
seres
afirmaaplaudiments de la dreta.)
Cambra
provar
obligada
a
de
la
tons
El Sr. RUBIO (socialista): Casos
El senyor VILLANUEVA (radi- concrets.
cions. (Aplaudiments en la dreta i en aquesta tarda una conversa els se- amb els electors.
—Perd, slmenys haguéssim acotaComissió,
rebutja
de
la
president
cal),
nyórs Madariaga (Dimas) i Mayra
El Sr. DIAZ AMBRONA diu que els radicals.)
El ministre de Financie ex- El senyor Fanjul renuncia el vot particular.
seguit —ha arguit el senyor Furo(Honori).
La senyora NELKEN cita alguns
té nombroses proves de casos conde tes Pqa—, que des d'ahir se'ns resl'acta de diputat
El MINISTRE D'HISENDA, a creta, que posa a la disposició del seo casos concrets en els quals assegura
plica el motiu de la baixa
El senyor M'aura es lamentava
e_pthe;
.m ni.se.'snsciptinigagucesopednubctom
que la guardia civil apelase els tres la lentitud amb qué marxa el Parla- ppecteuse
requeriment del senyor Villalonga, ex- interruptor.
de la penda
plica la necessitat d'aquest projecte, i
El Sr. RODRIGUEZ JURADO balladors.
ment, que, en realitat, no serveix (lit dirlgineee al senyor MadariaUN DIPUTAT RADICAL: —Pe- mes que per dilatar els assumptes.
proposa al senyor Villalonga que plan- (agrari popular): A pesar de la lid
Madrid, 25. — El diputat a Corts
Madrid, — El ministre de Fique el Govern respectara mes
rt, això era perque havien robat.
Portem—deia el senyor Maura—més ga—
nances ha jet avui les següents mani- senyor Eanjul ha lliurat als periodis- tegi una interpellacid sobre l'assumpte. de Defensa de la República.
que
ahirlicarnsed'exp
hles sden
Roeao
yiolq-ueGisle gu
cl
seE
n.
—Encara
NELKEN:
La senyora
El Sr. BLAZQUEZ (socialista). A
El senyor VILLALONGA retira el
tes una nota que diu ami:
de dos mesos i mig de Parlament i
iestacions als periodistes:
abano.
apallisa
no
tenia
dret
discusmis
que
fos
aixi
que
es
passa
a
la
molts
s'hauria
d'haver
aplicat
vot particular, i
no sala aconseguit res del que cons—Ja deveu saber que, amb motiu de
"Cuando advino la República el Go—
no pas als treballadors.
sar-los. A més, jo he sentit dir a un titueix el nostre programa, i això me—ha
sió de la totalitat.
la baixa de la pesseta, han circulat, i
bierno colocó a los militares ante una
dit el senyor Honori MeaDIAZ
AMBRONA
segueix
des
de
la
trona,
El
Sr.
sacerdot
extrerneny
m'afirma cada vegada mes en la meEl senyor CHAPAPRIETA( indeiban recollit per la premsa, versions
ra
— és que el Govern no es tonaldisyuntiva: acatarla y comprometerse
sacerdots
ladient
que
no
pot
ésser
enlució
per
a
absolutaalguna
també
perquè
serveix
hi
ha
que
no
va creeaca
completament fantàstiques. Vull que a defenderla vr separarse del servicio. penden° consumeix un torn en con,deri inda vexat amb la protecciÓ
excessiu el tipus d'in- tun obrer una redistribució de la ri- que es recorden de l'Evangeli... (Di- ment de res.
fea constar el mullir veritable da que li ha brindat el senyor Gil RoLa fórmula tenia algo de humillante tra. Considera
territorial.
quesa
ha
condreta:
"Tots».)
diputats
de
la
versos
senyor
Madariaga
li
del
país
El
terés, que creu va en perjudici
gu sta baixa.
bles que amb la que proponva el
como hija de quien la concibió. A los
Es refereix a l'endarreriment en
NELKEN • —Tots, no.
el seu crisenyora
compartia
La
que
no
Censura
que
l'Estestat
i
del
propi
Govern.
Ja sabeu que les mesures adoptades
cuatro días la pensé, y al cabo de ellos
Gc•kc'ecileas
sellY".
ten, puix que en realista el Parlatat, que tanta diligencia posa a perse- que es troba l'explotació del camp ex- (Protestes de les dretes.) •
E 3 que —ha acabat dient el eeten Estats Units per a reduir el vaofrecí humillacian a mi patria y firmé,
tremeny.
NELKEN (continuant
celebrat
deu
seesions
senyora
La
ha
només
els
contribuents
i
indústries,
les
ment
guir
Madariaga
— els Gerente miyor
n—
ve del dòlar en relació amb l'or oricomo casi todos mir compañeros.
El Sr. RODRIGUEZ PEREZ, de la seva frase); —...que aquests fets des de la seva constitucka , puix que
es mostri ara competidor d'aquestes
noritaris han de tenir sempre un
ginaren una nora baixa de la dita mome
consideré
A partir de ese dia
oferint tul tipus ¿'interés ruinós per l'Orfea: ¿Per?) qui en té la culpa, d'a- eren certs, pecó, a mes, aquest digué, antetiorment solament hi hacia la marge de talerincia arnb ele grupa
reda.
dentro del régimen y obligado a defenquest endareriment?
referint-se a uns pagesos que havien Junta de Diputan, i en les sessions
a elles.
Ensems la lliura esterlina i les mo- derlo poniendo mi honor como garan(Rumors 1 protestes en les antes.)
robat que es recordessin que el ro- celebrades ja s'aconsegueixen algu- clueels ajuden.
RepuBARCIA,
d'Acció
El
senyor
redes que guarden amb ella certa patía a mi lealtad. Fuimos a las eleccioEl Sr. DIAZ ANIBRONA es diri- bator i per menjar no és delicte.
nes coses, i anó demostra que, a —
vagi
proposa
que
el
dictamen
blicana,
rdat han seguit el moviment de baixa nes con un programa de unión de degeix al ministre de la Governació criEs refereix, després, a altres copoc a poc, se segueix el canal del
Comissió
d'Hisenda,
que
es
a
la
a
la
del dòlar, reduint la seva cotització
dant-li l'atenció sobre el problema d'or- acciona exudan Pels Patr ona extre - programa a qué ene hern comprorechas, y corno el programa absorbía que correspon. Defensa la política fia
ra la mateixa o majar proporció que la propaganda, nadie habló en ella del
dre públic que alli estä plantejat. Tam - menys i per la foro pública en di- mes amb els nostres electora.
.a moneda americana, i causant una régimen y porque además nada era ne- nancera del primer Govern de la Re- be ea dirigeix al ministre d'Obres Pú- verses poblacions de la provincia de
El senyor Maura ha tornat a inles
secom,
amb
pública,
i
fa
constar
avui
veritable pertorbació en els mercats cesario para conseguir la unión, salvo
Migues per creure que la transformaBadajoz contra els obrera que pertasistir en la ineficacia del Parlament,
ves mesures, les accions industrial, es. 66 del cultiu de sed en regadiu Es
monetario, especialnent per a aquelles
Madrid, 25. — Acabada la Se9Sió
!ven a la U. G. T.
que yo conozca la honrosa de Luca de
i en la seva creença que no s'hi
que
a
cap
país
altes
mantingueren
més
fix
que
conserven
un
valor
una
de
les
cose,
que
mes
solucionamonedes
el senyor Alba ha parlas amb els
Afegeix que amó mateix succeenc
perdria res si se'n prescindís.
Tena, que selló la suya coa palabras del mún.
den el problema en aquesta regid.
raes o menys estable davant l'or.
¿'A
lusliia e Castells, odres
Anjodrana
es
al
—Però aleó no es el que hean dit periodistes i els ha dit:
noampo
afirmación monárquica.
El mayor MANGRANER, de l'Es(Aplaudiments en els radicals.)
Aix6 ha obligat, per a atenuar en el de solemne
—S'ha presentas aquesta tarda un
ha
nostres electors—ha respost el
als
hubiera
sido
patriótico
seguir
guerra, creu que cal anar a un estudi
El MINISTRE D'AGRICULTUsessible les conseqüencies que aquestes Quizäs
dictamen de la comissió d'incompasenyor Madariaga—. Nosaltres hem
recollecció, i encara aquests molt reen
el
Parlamento
la
unión,
mientras
alteracions puguin produir en el nos- el programa permaneciera incumplido. a fons dels problemes financers, i fer RA anuncia que, quan hagin parlat delta,
demanat els vots per a desenrotllar tibilitats sobre el cas del senyor Alfolie Pérez Díaz, dictamen que
tre intercanvi, a adoptar mesures de Pasadas las elecciones y aunque la la revolució Social i económica, que els altres oradora que han demanat
Pregunta al ministre de la Gover- un programa dintre de l'organisme
fins ara no s'ha fet.
defensa de tal matera que la rnodifila paraula sobre aquest asaumpte,
s'ha retardat perquè aquest diputat
nació sobre la situació d'une detinestatal de qué disposena que és el
mayoría
de
los
electores
conocía
mi
contestarà a tots.
carió del canvi uperat des d'abansEl MINISTRE D'HISENDA creu
es troba a Canäries.
Parlament, i dintre d'ell es on hem
guts absolts pel Tribunal d'urg ència
opinión,
yo,
en
mis
manifiestos
y
en
La senyora NELKEN, socialista,
Demà es donara mallete d'una
Cahir al migdia fins aliir al migdia, mis conversaciones hablé del régimen. que s'Izan fet en torn al projecte infique continuen a la presó a pesar d'hade desenrotllar-lo.
bu d'entendre's com a retoc de l'adapproposició de lid del senyor Honori
nitat de suposicions gratuhes de les rebutja la tesi del senyor Alcalä Es. ver promès el senyor Rico Abello
El senyor Mama, per demostrar
el
seno
de
la
Hace
dos
días
que
en
lacia, la situacia que el darrer moquals no hi ha ni ombra de realitat pinosa advertint que la reforma d'alliberar-los i d'haver-ne donat or- el seu criteri de la lentitud en que Mauna sobre la revisid de les jubiminoría agraria, al hablar de converagriria bu un dels compromisos dres
rimen! de les monedes esmentades al
ES tracta únicament d'emetre unes
lacions i separació deis funcionario
es mou el Parlament, ha esmentat
tirse en partirlo, se me presentó otra
Irincipi ha creat, evitant en el passiObligacions per al pagament d'altres d'honor del comité revolucionar'.
de les carreres diplomatica i conamb
la proposició que
que creu que el senyor Rico
Com
el
esa
dalia-,
vez la disyuntiva. Sostuve que hubieEt senyor ALCALA ESPINOSA:
f e que aquest factor, sumant-se a
anteriors, i que la Cambra autoritzi el
volgut retenir-los, pre- ells havien presentat, que horn havia sular, als efectes de la seva presa
no
ha
Abello
ra sido preferiblie demorarla, pero
origini un perjudici als inte
Govern per a aixd. Demana a la Cam- Jo no cree que la República la por- gunta qui pot donar ordres per sobre passat tota la tarda en dieeussions en considerar
Encara ve no hi Hure sumió
',usos nacionals en ordre al nostre nunca pude aprestarme a sortearla,
bra que no alteri la part substancial tes el comité revolucionad.
d'ell, i vol que se Ii di gui ai l'ésser tense arribar a un fi pràctic.
porque a la República me une, sobre
destinada a precs i preguntes, proEl senyor CABANELLAS, radicomen; exterior.
del dictamen.
socialista Es estar lora de la
—Mesó lío creieu vas—ha contesalguna
cal: La porti la Dictadura.
Rectifiquen els senyors VILLAEl senyor FUENTES PILA, de
Convé, a mas, advertir que, Jesprés todo, una palabra de honor, consciente
tat el senyor .Madariaga—, perd jo miraré fer algun buit perqué
La senyora NELKEN continua
y patrióticam ent e empeñada. No me
del moviment dels canvis d'ahir, si
Renovación Espahola: —I l'ésser moveig que s'ha aconteguit mes del senyors diputats que m'han exprestumLONGA
i
CHAPAPRIETA,
i
sat aquest desig, puguin fer unes
dient que els que prestaren ajut a la
nirquic?
s'entaulés una comparació amb els de arrepiento de la aceptación, pero como bé el MINISTRE D'HISENDA.
que sembla.
al Govern sobre els survinguda de la República sablea que
Diu que quan ell esteva a la presó
finals de desembre, resulta que la pes- mi dignidad me impide seguir repre—Mis s'haguera aconseguit — ha preguntes
facultat de
sentando a quienes me votaron, abeEl senyor PRIETO, en norn de la un deis seta postulats era el plantesenti dir als sindicalistes, respecte respost el senyor Fuentes Pile, que Cele,» ocorreguts a la
seta ha baixat un 2.40 per cent en reSan Carlos.
tracción hecha a mi adscripción a una
minoria socialista, es mostea con- jar aquesta reforma agräria.
d'ella, el mateix que din la senyora
lució amb el franc, i ha Pu jat 1'63 Per
eta present en la conversa— si els
S'han presentat deu vots particuforma de Gobierno, estimo necer.rio
forme arnb els senyors Villelonga i
Protesta que quan es parli d'ecoNelken respecte dels socialistes.
cera en relució a la lliura esterlina.
diputats d'Acció Popular no s'in- lars al dictamen de la Comiasió
Chapaprieta, en el que es refereix a nomia :tomes e'eamenten els.interesque me renueven su confianas y pur
La senyora NELKEN Jo conretiras del sale de sessions.
guessin
Ajes) em fa temer
la rebaixa del time; d'inter è s. Diu sos dele poderosos, i eren que cal
testaré a S. S. quan parli en nora
—Tampoc slauria aconseguit res Responaabilitats.
ello hoy presento a la mesa del tiens trobem davant d'uns situa- aplicar la Hei a tots per Igual. (Ru- propi o en nom del que representa. —ha replicat el senyor Madariaga — que la discussió sera llarga i accigreso la renuncia de mi acta, no sin que
declarar que la forma discrepante de ció temerosa del diner que fuig de mors )
Quan es traes& d'obrera dedico-nos pulo que ja heu vist quin nombre dentada.
Espero--ha afegit el senyor Afinles empreses indurtrials, que
de vota ha tingut el Govern, i enAssenyala que molts propietaria
parlar e nosaltres. (Protestes de la
la minoria sen i una postura (NI les
s'acabarà en la sessió de dem i
mereixen gema per l'aguda crisl han deixat lente cultivar es teces
dreta.)
cara que amb els 'loores res s'isau- que
COOValara, pero no contiene una difedo.
la discussid del projecte sobre oblique
traveseen
i
per
tant
iban
cal
reque
l'oradora
no
cree
que
ara
dient
aconseguit
jo
Acaba
ria
rencia «cecial que lo justifique.
a l'advenlment de le Repúdel Tresor, i procuraré poferir graso interior» pleque &Metal blica, com ha succelt • Rano..
melar la situad() d'aquests obras
arub aisló hagi de succeir e& qua va gacions
Ye Invite alune de ter el
Al entregar la nota a la Prensa,
sar a discussió el dictamen de la
en iduda de l'Estat, que li oferelx
han
un
fer
ve
tramar
de
estranyar-se
després,
com
guau
ea
succeir
per
no
Un
diputat
radical:
Exemples.
quiero decir a mis electores de tantos
sobro la derogació de l'anomevegetes enrame« u orteetter
mis confiança.
fet alguna, que no tinguessin sentí- sol partit agrari, que ea va dir que Ilei
La senyora NELKEN: No retaraños que abriguen la seguridad de
ele eventeipee ene 'fuel.
Censura el retard del Govern en
cal- nada de Termes Municipals.
(Aplaudimenta
dels
havia
fet
Gil
Robles
el
senyor
menta
humane
densä
però
ara
(forts
rumore),
do
que cuando tomo una resolución lo
Einalment, continuarem la interxen ele eleve preve
la confecció del pressupost, ço que
en', al propòsit i ara es dóna el cas peRació corneneada avui, al» la
,,oc la listes.>
seran arad els noms concrete.
hago meneando en fue internes que no
1 quedaste
va a determinar una greu dificultat
que els que el van acusar han variat
Se suspèn el debut i e'aixeca
Es
que
seria
.
diputas
radical
Un
qual cosa cree que tenias un proper a l sera aprovaci6 abans de fipuedo estimar en oposición a Espiaba,
la seva potició, mentre que el seSenda de done Pes% 14
&toldó a les deu menys vint-i-cinc
de cultivar una
grama copiús,
mesar el primer trimestre. Per tant una «tupido& titilar
y siguiendo siempre los dittadee de id
RoMee esta alli en era
minuta
de
la
nils
Gil
larer
de
Berrea
Coro
la
fèrtil
?diem ION»
terra
le Caen' ha de pensar ea ~le
conciencia honrada."

Madrid, 23. — Aquest mati, a dos
quarts d'onze, ha continua! la vista
¿e la causa pels Sets del deu d'agost
a Sevilla.
fla continua! l'interrogatori del
tinent coronel Vera, el qual afama
que la guàrdia civil obeia,el general
Sanjurjo igual com anteriorment
baria obeit quan els fets de La
Tablada. Les forres ignoraven que
l'actuació del general era illegitima.
Assumeix la responsabilitat de
ton els actes executats per la guiren civil, la qual no feu altra cosa
que obeir les seves ordres.
Declara a continuació Alfons Gómez Cobiän, que era oficial el din
d'agost a les ordres del general

Declara després Vicenç Velera, tinent coronel d'artilleria.
Diu que esteva encarregat del comandament de les forces d'artiller i a.
Va ordenar que sortissin dues bateries per posar-se a les ordres del general Saniurjo, a la Plaga Nova.
Rebe ordre de detenir el seu cosí, el
governador ci,i1 Sr. Valera Valverde.
Diu que el general Gonalez Ii va
demanar dues bateries, i que no les hi
va poder facilitar, perquè estaven les

Una conversa curiosa

El programa

parlamentar' per

M111111, sa«,.

7

2

LA liZLIGITAZ

L; vaga d'estudianb
Caires de gran vieh)ncia
511 Madrid, en &asaltar el local de la F. U. E.,
Multa ferit greu un estudiant. Els ataca i les
destroces han afectat diversos centres docente
exterior prop de tots els establiMadrid, 35. — Durant el mati
ments docents de Madrid.
ha continuar la vaga (estudiante.
A la facultar de medicina, des de
EL CONFLICTE
disposició
del
primeres boles, per
DE SARAGOSSA
rector han estat tancades les portes
dels carrera d'Atocha i de Santa AgEl ministre d'Instrucció Pública,
n'es.
en rebre els periodistes, ha dit que
Minuts abans de les nou han coha cursat a Saragossa l'ordre permentar a arribar els estudiante, que
que es procedeixi a aixecar la clauentreven d'un a un a la facultar.
sura dels centres docents de la dita
Ca grup nombrós sha dirigir a
població i dels locals de la F. U. E.
la porta de l'Hospital Clinic i ha
i s'atorgui al mateix temps la repenetrar fine al jardi. Allí s'han representació escolar que venia reunir, i han acordar asea/ter el local
presentant la dita entitat.
de la F. U. E. com a represälia deis
Un periodista ha preguntat al sesuccessos d'ahir. En arribar el grup
nyor Pareja Yévenei si tenia noal dit local ha trabar les portes tanticies oficials de la dimissió del
cades, però els estudiants les han
rector de Saragossa, i el ministre
violentades i han trobat a dins cinc
els ha contestas negativament.
escolars de la directiva de la F. U.
Ha terminas dient que el Govern
E., els guate, en veure l'actitud viopensa adoptar mesures perquè
lenta dels seus companys s'han
aquests conflictes estudiantins no
disposat a defensar-se. Han sonar
es produeixin tan sovint.
trets, fine al nombre de vint. Acabat
el tiroteig, que ha durat uns sis miMANIFESTACIONS DEL MInuts, ha estar recollit un alumne
NISTRE D'INSTRUCCIÓ
greument ferit. Els seus companys
PUBLICA
l'han traslladat a l'Hospital Clinic,
Els periodistes han panal amb el
i ha resultar anomenar-se Antoni Zàministre d'Instrucció Pública sobre
rraga García.
els successos escolars d'aquest maEl grup que ha assaltat el local
ti, i ha dit que aquests han estas
de la F. U. E. esteva integrar per
desagradables, però que l'escolar
fetanta o vuitanta individus, els
ferit esteva, afortunadament, basquals han fugit, després de comes
el Jet, per la porta central.
tant millor.
Al local assaltat ha estat trobada
També ha dit el ministre que
una pistola amb carregador i sis poraquests incidents tenen dues parts:
res. A les dues de la tarda el degà
Una pels incidents que ocorren
de la Facultas de Medicina ha endins la Universitat, on se segueix
viat al jutjat de guardia un ofici
la tradició de respectar el fur unidonant compte dels successos deseaversitari en els casos d'intervenció
cornete en aquell centre. Amb l'ofide la forca pública, i l'altea, que
ei han estat remeses tres pistoles,
és de la competencia del ministre
vint-i-dos cartutxos trobats a terra i
de Governació, en allò que es refesis porres.
reix a l'ordre públic exterior.
De les investigacions realitzades per
El ministre ha afegit que en el
la policia CS dedueix que els cinc indivinent Consell es parlan d'aixes
vidus de la F. U. E. q u e es trobaven
i s'adoptaran les normes necessial local en ésser assaltats intentaren
des conduents a evitar que es reamagar-se entre els mobles en veure
peteixin incidents d'aquesta sarna.
entrar llurs companys. Ele treta
En arribar el ministre crInstructiren deis que irromperen al local.
rió Pública, senyor Pareja Yebenes,
A primera hora de la tarda la poliels periodistes li han preguntat rescia ha començat a practicar diligenpecte al conflicte estudianti d'aquest
cies per detenir ele autors dele treta.
mati a San Carles.
A l'Escola de Comerç diversos
Ha manifestat que hacia donat
grups d'estudiants vaguistes entraren
compte als informadors al Ministeri
a les classes que s'havien començat a
al mati de les noticies que tenia, i
donar des de primeres hoces del matf.
ha afegit que. no havia tornar a
Els estudiants que s'hi trobaven s'han
passar res d'anormal.
negar a secundar el moviment, 1 entre
— Afortunadament—ha afegit—,
uns i altres grups s'han repartir buel succés lamentable d'aquest matí
fetades i bastonades Els revoltosos
no
ha tingut les conseqüencies trähan causat grans destroces als bancs
giques que podit haver assolits.
mobiliaris de l'escola, i han resultar
L'estudiant ferit ha rebut el prodiversos contusos llene
jectil al maxilar i ha arribas fins al
A l'Escola Superior del Magisteri
coll sense produir grans desgarrahan ocorregut semblante incidente.
ments.
Des de les non del =tí s'han situat
als voltants de l'edifici grupa de va
Jo ara vaig a parlar amb el senyor Lerroux, i estudiarem aquest
-guisteqharend'imprveaassumpte amb deteniment, puix que,
trada d'aquells que desitjaven assiscom haureu apreciat, el problema
tir a nasse. Els rebels han apedregat
se surt del meu abast i pren cos
les finestres de l'edifici.
com a problema d'ordre públic.
Eis guärdies d'assalt han donat una
Un periodista li ha assenyalat el
timen per dissoldre els ragnistesdisgust
que hi havia per la passiviS'assegnra que entre els estudiantil
tat
de la força pública en els suchi havia persones alienes a ells. En
Censos.
iniciar els guàrdies d'assalt una ne—La forca pública—ha respost el
rega, els grups s'han disseminat en
ministre—no pot fer res sense adopdistintee direccions. S'han practicat
tar
la greu mesura de suprimir el
*den detencions, entre elles la d'un infur universitari, cosa molt arrelada
dividu anomenat Jaume Garcés, broagiste, sense treball, al qual se li ha
ocupe una pistola i cinc cipsules.
També han estat detinguts tres estudiants als quals seis han ocupas armes.
A l'Estola de Veteriniria s'han donat les dux§ amb normalitat. Al migdia cha collent al quadre d'edictes
ten del rector suspenent les classes
fine a neva ordre.
A la Universitat Central, els esMadrid, 25. — Signada pel senyor
tudiante s'han reunir, i l'ha deseaGil Robles i altres diputats de la mieat una comissió d'ells, constituida
noria Popular Agräria, es presentará
per representants de distintes (ademä a les Corts la proposició de hei
cuitats, la qual ha visitat el rector
modificativa de la de Reforma Agräi Ii ha exposat la situació del conria vigent.
flicte a conseqüencia de rocorregut
Segons ens ha manifestat un dels
a Saragossa,
autors de la proposició, el senyor Alvarez Robles, es tracta, amb ella, de
Segons han dit els estudiants, el
donar possibilitats politiquee i parrector ha atribuir el que ha succeit
lamentáries a resperit i criteri d'aa la representació escolar que hi
quest
grup parlamentari, en relació
ha a les universitats, i els ha aconamb els problemes de la terra.
sellat que visitessin el ministre
La proposició és molt extensa. Consd'Instruceió Pública.
ta de catorze bases i cinc d'addicioA la Universitat la porta esteva
nals i transitòries.
tancada, però els estudtants han
Les seves caracteristiques principals
arribas fins al vestibul.
poden resumir-se en els tres grups seUn grup nombrós ha esperas allí
güents
el resultas de l'entrevista dels seus
Primer. — Restricció del volum docompanys amb el rector, i en conas a la Reforma Agriria, perque no
néixer les manifestacions d'aquest,
comprengui la quantitat de finques a
de les qua!, hem donat compte
que avui afecta.
abans, han començat a donar crits
Segon. — Transformació de raplide mori.
sació que es dóna a la Ud que constiEls comissionats han anat a vis
tueix la forma d'un entonar de l'Estat
sitar el ministre, el qual, segons
per una ()denudó socialitzant, subeles nostres noticies, ha promès als
tituint-la per assentaments, creació de
escolar, que, d'acord amb el rector,
petits propietaris, mitjançant la coasbuscaria una sobició satisfachlria
titució del patrimoni de familia, liare
pe.que les classes es reprenguin
obreres, atnb els sexis horts, i concesdissabte.
sinó en propietat de les finques errenDespeé, ha visitat el ministre
dades als antics arrendataris.
una consistió d'estudiante catòlics,
Tot aix6 a base de propietat, i obrint
aeompanyada del diputat senyor
l'aceda a ella per misia de •vendes a
'Gil Robles.
terminis, i
Atinar ha manifestat que si el
3.—Transionnaci6 de resepan exeministre no accepta les pretensions
cutiu, o sigui, de l'Institut de Redele representante escolar, dura
forma Agrària, donant-li base mis técl'assumpte a les Corte i Ii donanä
nica i forte personalitat, dotació eco.metet parlamentan.
nómica i una gran economía en el seu
funcionament, perend pugui realitzar la
La Direcció 'de Seguretat ha (nreforme, atenent-se mis que a la forema a toree les comisarles que
~ve!
de
vieriläncia
ma cateditica a que ele seus principie
▪
tut

ala'nostrea costura., encara que no
,
a M'id& .
• efeMACIO DIU JUT«
' DZ OGAidlIA
Invant del jutge de guardia han
cOmgaregut aquesta tarda els guiare
joves que acompanyaven el ferit
Antoni Zärraga García en produjese aquest finad ele =Cestos a Sant
Carie"
;,
Aquests nois han manifestat que
es trobaven amb el seu company
Zärraga al local de la F. U. E., i es
veieren sorpresos pels revoltats que
obriren violentament la porta i es
Ilanearen sobre d'ells en nombre bar
tant crescut.
Els tres o guatee &asaltante que
anaven en primer serme portaven
pistoles, i sense dir paraula han fet
alguns dispars sobre els que es trobaven a l'esmentat local.
Atemoritzats, s'han refugiat darrera dels mobles de rhabitació.
Poca estona despees han vist que
el seu company Antoni Zärraga
queia greument ferit.
Asseguren els declarants que ells
no han fet cap dispars, puix que no
tenien cap arma.
Despees de prestar declaració davant del jutge de guärdia han marxat als seus respectins
..
•••n•••nIS.6.4n

Que passa
a Extremadura?
Madrid, 25. — Sobre els rumors que
venien circulant a quests (bel ' dels
quals sha fet resol) part de la premsa,
hem parlas amb diverses personalitats
d'Extremadura, de la politica d'aquella
regid.
El cap provincial del partit radical
per Badajo, i diputat a Corts Sr. Antoni Arquero, referint-se al rumor que
circulava sobre el consolas que sentó
tramant a la dita provincia, ha manifestat que creia esagerat el que es
No obstant — ha afect el senyor
Arquero — fa uns deu dies. com que
els rumors d'aquest complot van comentar a circular per Badajoz. es reuniren els presidents deis comises radicals. de la provincia. ner ral de prendre les mesures oportunes en retad," smb rassumte. Es tot el que si.
Per altra banda. el Sr. Rafael Salazar Alonso ha dit aquesta tarda, als
passadissos de la Cambra. resPonemt
preguntes él' un periodista. el següent
—Tinc nstides d'aquest complot.
—Particulars?
—Alió que han publicat "A B C" i
a/tres periódica.
—Res mis?
—Res mes; per(' és suficient perquè
estiguem alerta.

La Comissió d'Agricultura
modifica un dictamen
Madrid, 25.—La Comissió d'Agricultura s'ha reunit i ha estudiat
els vots particulars i esmenes presentats, entre altres. el del senyor
Azpeitia, que modifiquen essencialment el dictamen, proposant que la
renda que es paga als propietaris
no sigui la cadastral, sin() la renda
justa.
Ha prevalgut aquest vot particular, per deu vots contra cinc, fent
constar els representants radicals
que van votar en contra, que accepten el criteri, pecó que entenen que
no han d'aplicar-se en el cas concret
de la intensificació del cultiu a Extremadura.
En la discussió s'hi han oposat

enèrgicament els representante del
partit . socialista.

Eis populars agraris presentaran

una proposició de Dei modificant
la de Reforma Agrària
mai no seran aplicats sense estudi, execució equitativa del problema agrari i
una gran Ilibertat de moviment i tanta
elasticitat com sigui possible, perquè
permeti acomodar en cada cas la seva
actuació a les diverses circumstäncies
agronitmiques, juridiques i socials de
cada comarca espanyola.

Anem — ha afegit el Sr. Alvarez
Robles — mis que a la llei, a crear
una institució, sin brean que hagi de
realitzar la Reforma, donant-li capacitat técnica i econbinica. i una gran
Ilibertat controlada per la Ilei per tal
d'anar desenrotllant-se segons els casos

exigeixin.
Volem que l'Institut, en comptes d'actuar d'ofici ho faci a instäncies de
part perque d'aquesta manera, on la
instancia no es produeisi és que no hi
ha problema, i creiem perjudicial que
els problemes es crein, on no existeixen.
En la proposició de hei es fa referenda a les lleis complementäries com
la d'Arrendaments rústica, patrimonis
familiars, béns eomunals i orgänics de
l'Institut.
Té, encara, unes bases addicionals
transitòries per tal d'acoblar el principi inspirador de la non llei amh elle)
que sigui efotatiu de l'anterior.
La proposici6 tendeix a corregir les
injustkies cornees per prejudicis d'esperit de classe.
Es corregeixen lambe leS 'mesures
d'expropiació i les 'veleracions realitnades mitjançant Ii intervenci6 de perits contradictoria 1 es realitaen els pagarsents en Deute Públie o bi en merafe. a elecció de l'Iffltitut, sen.e t5',lile cap mena de diferencie per ra6
de la ciaste a qué pertanyin les persones expropladess
•

e.
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DitInint per prometan «andel
1111 futur alcalde :: Illodelent
Mataró, 23 (per telèfon). — Ahir
a la nit fou detingut Angel Soria
Carreao, de dinou anys, domiciliat
al arree del Caminet, 5, que promovia escindo' al Cinema Gayarre, i
es nega a obeir els guàrdies que
l'avisaren repetidament. Despees de
passar unes hores al calabós fou

allibeiat.
—En la reunió celebrada al Centre Republicä Federal s'acordä designar candidat al cärrec d'alcalde
el senyor Salvador Cruxent, elegit
regidor en les passades eleccions i
actual president del dit centre politic.
—Ha arribat, per tal de començar
els entrenaments, el boxador valencid Martínez de Alfara, que el dia 7
del proper mes de febrer disputan ä
a Barcelona el campionat d'Europa
contra el campió de Bélgica Leo-

nard Steyaert.
Per als seus entrenaments ha escollit els boxadors locals de la "Sala
Teixidor" i el pes fort Morales.

k•
El Tribunal d'Ilrgänoia falla MI
ennitt
L'Imedtot
ferrocarril Noguera Pallaresa Novas diversos
Lleadis, 25 (Fer (elefon). Asad
s'ha celebrat la vista de la causa per
rexplosió d'un Petard el dia de les
passades . elecciona Dels tres procestate n'ha estat absolt un, i els alees
dos han estat condemnats a 15 dies
d'arrest. La vista, que hacia despertar gran expectació, ha estar presenciada per entesara de 'persones.
— Les autoritats es preocupen siriamtnt de la solució que cal donar
a l'Institut de Segona Ensenyança, cl
qual fa prop d'un any que es troba
cose local, Per la qual cosa es vénen donant classes incompletes i amb
moltes irregularitats.
— El dia 31 del corrent- es reunirá
a Madrid el Comitè de Vigilancia del
ferrocarril Noguera Pallaresa juntament amb els diputats a Corts per
aquesta circumscripció, a l'objecte de
recaptar del ministeri d'Obres Públiques que tingui cura de fixar la consigéss
naecriócro
d
pa aitl
riresad
poés
nent en el pressapost, per tal que les obres no hagin

GRANOLLERS
Acció Catalana celebra Upan da la
victòria
A l'estatge del Centre Catalanista
Republin de Granollers, adherit a
Acció Catalana, se celebri, amb assistència dele contellers que han sortit triomfants en les últimes eleccions,
un sopar per celebrar la victeria obtingucla; räpat, reservat exclusivament pels socis, es veié tan concomegut que el local, espaiós de per si, de
que disposa el partit fou insuficient
per encabir-hi els comensals.
Formaren la presidencia els senyors
Esteve Camilo, alcalde actual de la
cima; Francesc Aymerich, primer tinent; Andreu Busquets, tercer tinent,
i Francesc Bofill, regidor síndic, tots
elts reelegits; a continuació s'assegueren els consellers elegits Per Primera
regada, senyors Sirvent, Gironella,
Riera, Tramunt, Prades Comes i
Maçó, als 'vals feien costas el canselies cessant senyor Tió i els suplente
elegits últimament senyors Conmines,
Serra i Masat; el conseller senyor
Castellsaguer no hi asiisti per impedir-li-ho la malaltia que el retenia al

llit.
L'àpat transcorregué arnb l'animad() que és de suposar.
A l'hora del brindis parlaren ela se-

nyors Francesc Panes, els consellers
assistents a l'àpat i l'alcalde actual, senyor Estere Camillo.
Finalment, el senyor Busquets, tercer tinent de l'actual Ajuntament, a
la regada que cap de la majoria, i
també reelegit, féu un resum dels discursos pronuncias, i digné:
"No és d)ficil en aquest acte renoihn l'ambient que es respira, aixi com
tampoc ho és el de recollir el sentir
de la població que ens ha votat; puix
que prou lsd s'ha pronunciat.
El poble, com molt be ha dit el
senyor Pagés, ha demostrat la seva
confiança, àdhuc arribant a acceptar
concretament aquesta candidatura, en
la qual figuraren a la reelecció quatre dels que ja formaren en l'Ajun
tament que el dia 31 acaba la sera

comesa.
Al:ab fa que si jo personalment en
principi ern sentia inclinas a que no
hagués de continuar la tasca començada, ara els resultats, que s'han manifestat d'una manera categórica, m'esperonen no sols a continuar, sinó lambe a posar-hi aquells esforços que es
fan tan indispensables per vetllar Per
la cosa pública, i per complir amb
aquest deure que ens imposa el resoltat del sufragi, tal com ha dit el nostre alcalde, recolzant-se amb els Parlaments pronunciats pels senyors Gironella i Tramunt, "ele fets demostraran la nostra actuació., (Molt ha.)
El personalisme ha de quedar bandejas; l'home com a home, j mis com
a borne públic ha de subjectar-se a
unes normes austeres que el facin digne ele la collectivitat que representa.
mereixera el premi mis
preuat; en primer lloc l'orgull deis
ciutadans que ens han donat la seva
confiança en donar-nos e not, i seguidament amb el beneplàcit d'aquells
que, malgrat les seres conviccions, no
podran deixar de reconeixer que la
Cosa pública s'ha trobat en bones
mans.
Granollers va patir molts anys una
política nefasta, i ha estat segurament
això el que decreta la nostra esclatant vittória.

Nosaltres no pretenein que l'obra
que anem a continuar uns i a comengar uns altres depengui de l'home,
sinó que hi anem recolzants pel crite n i per la l'ores, que ens dóna el
nostre Centre, el nom del qual hem
de mantenir ben alt..
La sosera actuació ha d'ésser
mirall; el bloc de majories que avis
es troba reunida en aqueas simpitic
acte es mantindrä ferm; com ja heu
sentit pels parlaments que s'han pronunciat abans, aquesta estará sempre
en un phi de franca unió i collaboració ; això fs que estiguem disposats a
afrontar totes les contrarietats que
se'ns puguin presentar, les quals estic
convençut que seran ben poques, perqué tot es resoldrà en franca avinesea amb el sentir del Feble."
L'orador bu molt ovacionat posats
els comensal dempeus. Segnidament CO
doni lacte per acaben. .

a pa
aretleshacoens-cagbar
sum
—acPioenrs ne
feresr- esen un
tat detingut un individu anomenat Ramos Gilart.
— A conseqiiincia d'haver-se gelat
la neu caiguda aquests dies, h
fred extraordinari, re g istrant-se temperatures baixissimes.

MOLLERUSSA
— A últims de novembre de l'any
passat aparegui en aquesta secció una
noticia en la qual es deia que la Companyia Adriàtica d'Assegurances es
negava a satisfer l'import dels perjudicis causats per un incendi esdevingut al poble de Poal (Lleida).
Referencies• que ens han arribat Po steriorment asseguren que nesmentada
Companyia no negä el pagament
la indemnització al perjudicas, senyor
Miguel Rufach, sinó que simplement
f mnugnä la (marina de la indemnització reclamada per considerar-la excessiva, i recorregué a l'expedient de ne
la peri--ritacóquepv'l.D
tasió resultà rebaixada la suma que
la Companyia baria de satisfer a Vassegurat, suma que l'entitat asseguradora, que, segons les nostres referències, no ha deixat de complir mai les
seves obligacions té a la disposició del

perjudicat.

BADALONA
Noves Juntes directiva
a l'Orfeó Badalonf

Vetllada
Homenatge

Concert
Badalona, 24. — En la darrera reunió general l'Orfeó Badaloní elegí
la següent Junta Directiva: President, Josep Sió; vice-president, Enric
Clapés; secretara, Josep Serra; vinesecretari, Joan Auge; caixer, Enric
Sabater; tresorer, Sebastiä Munes;
arxiver, Josep Amigé; vocals: Miguel
Boix, Alfred Sedó, Enric Mestres,
Josep Costa i Damiä Vergés.
També fou nomenat president honorad el que fins ara havia estas
exercint la presidencia executiva, se-

nyor Jaume Ribó i Sayol.
— La Joventut Badalonina ha nomenat, tandse, la següent Junta Directiva: President, Felip Moreno; vice-president, Francesc Clapés; secretara Joaquim alassot; vice-secretari,
Bernat Garcia; tresorer Agapit Alay edra; comptador, Josep Oms ; vocal
primer, Carles Ferran; vocal segon,
Jaume Cuixard; vocal tercer, Erancese Llubia, i vocal quart, Robert Vi— El vinent diumenge, a dos
quarts de sis de la tarda, l'Orfeó Badaloní celebran una selecta vetllada
literärio-musical.
— En la reunió general extraordi
nària celebrada ahir pel Centre Catalanista Republicä s'acordS per unanimitat homenatjar amb un sopar el
qui fins fa poc fou el seu digne president senyor Francesc Montplet.
Oportunament anunciarem la data de
celebració.
També s'acordä assistir al sopar de
companyonia que rinda lloc a Barcelona a honor del conseller d'Hisenda de la Generalitat, senyor Martí Estere, i de tots elsconsellers electes
d'A. C. R. en els Ajuntaments de CatMunya, entre els quals hi Ita el nostre atraje i representant del partit al
de Badalona senyor Vigo. — C.
— Aquest matí, quan entró al treball a la barberia del carrer de
Santiago, núm. 20, un dels dependents, va trobar en una habitació,
estes a terra, sense donar senyals de
vida, l'amo de la barberia asomenat Josep Oscin Bachs, de 72 anys,
casat, habitant al carrer de Provenga, núm. 20, de Barcelona. En l'habitació on es trobava el mort hi havia dos brasers, per la qual cosa se
suposa que va morir asfixias. Es van
trobar dues paperetes escrites pel
mort en les quals diu que no .es
culpi ningú de la seva mort.
— Aquest metí, quan es trobava
al carrer de Fermín Galän, posant
sigue al motor del cernió que condula, el xofer Melcior Mateas Releta, de 39 anys, habitant a Bienes,
carrer de la Figuera, 32, fou atropellas per un autonsóbil de la matricula d'Alacant, el qual Ii produí
lesions a diverses parta del cos i
conintació cerebral. de pronòstic reset,at. Fou assistit al Dispensari
Munkips,1 i dasprds, traalladaa p

.,
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na. El xofer cansent de l'atropellansent, Salvador Martínez Cabrera,
reí d'Airea fou poiat a diaposici6
del Jutjat.
— Se'firt assegura que com a conseqüencia duria reunió celebrada
ahir a la nit pels regidora electea
de la Coalició d'Esquerres, s'acordä
per vuit voto contra tres la designació per alcalde del senyor ,joan

Deulofeu.
Les guatee tinences esteran repartides entre A. C. R., E. R. de C.
i U. S. de C.
— Divendres a hl nit, en un rafe
concert situar al carrer de la Mina,
un desconegut que es negara a liquidar les consumacions que baria
fet, clava una punyalada al cambrer
del dft café concert, Jaume Vilalta i
Vilalta, de 23 anys d'edat, domiciliar
a Barcelona, carrtr Nou de la Rambla, a8,. tercer. segona, i Ii produí
una ferida inris punxant a la regló
epigästrica, segment esquerre, de
pronòstic reservar. Ha estat auxiliat
al Dispensari Municipal.
TARRAGONA
Agressió a un mestre :: Conferencia del catedràtic Joaquim Xirau
Accident del Treball
Les comissaries de la Generalitat
Tarragona, 25 (Per telifon). —
Aetuest metí, al davant de l'escola
Saavedra, han discutir Melcior Frechin, mestre, i Ricard Meses, pare
d'una noia cursetista. Aquest darret ha agredit el mestre: pena aquel]
ha repellit l'agressió. ES tracta de
diferencies sobre la forma en qui
es descabdellaren els eximen, en els
darrers cursets.

T6itTOSA
Moinort a la via pública
il213.
cionaria de Banca :: Clame a Res
quiten :: Neticiari
f 2
'Törtesa, 25 (Per telefon) . — Aquesta nit passat uns des c oneguts trencaren la Ilusa de l'aparador de la
saatreria "El Siglo", propietat
d'Honest Torrents, situada a la tra.
vesia de FAngel. S'endugueren
versos pantalons que hi baria
posats.
— Ha produit fort malestar entre el personal de Banca la nova
de la imminent derogació de la
de 23 d'agost de 1932. Per aquest
motiu, l'Associació de Banca local
abs
'
posat d'acord amb la de Bar.
celosa per defensar els seus loteressos.
— Avui ha estat al Jutjat, per
tal de respondre d'unes suposades
injúries dirigides al diputat senyor
Bau, des de les planes de "El Pu&
blo", el seu director, senyor S. Campos i Teuer.
— Diumenge, a la tarda, tindri
lloc a l'Ateneu, organitzat per la
Secció Esportira, un concert
sical infantil.
— Al velòdrom de la Lira Ro.
quetenca tindri lloc, diumenge, una
gran cursa ciclista, en la qual proa
dran part, entre altres, els corredor!
locaLs Pla i Huesma.
— L'Associació de la Premsa
local celebrará junta general el di.
marts vinent, dia 30, al seu estatge
social.
— A Ulfdecona, uns lladres penetraren a casa Rafel Bel, i sen.
dugueren una pistola, conills i altres
objectes. — C.

— Aquest vespre ha donar ranunciada cordera:reja a l'Ateneu de

MONTBLANC

Tarragona el senyor Joaquim Xirau
sobre el tema "Humanisme". La
sala de conferències sala vist amb
aquest motiu molt concorreguda, i
han abundat els elements estudianuns, molla part deis quals han pres
nombroses anotacions.
— Aquesta marinada hi ha hagut
una gran alarma al carrer de la
Una.S, a causa d'haver-se sentit molts
xiulets d'alarma. Es tracta que alguns desconeguts han intentar espanyar una porta d'un establiment,
perú ham estar descoberts pels guirdies nocturns, Malgrat que han estat perseguits durant molta estona
no han pogut ésser detinguts.
—

Alsir i'la tarda, a la barca

"Tomäs", propietat d'Agusti Pedrol,
va ocórrer uns accident de treball.
Mentre era hissada la xarxa es va
rompre L'arbre. Una antena va taure al cap de Ramon Nata i li va
ocasionar diverses ferides a la cara.
Fou assistit pels metges de la Mutualitat del Pósit.
— En, el Consell de la Generalitat que se celebrará el dissabte vinent quedará resolt el problema de
les dues Coneelleries de la Generatirar d'aquesta ciutat, i es nomenara
la persona que haura d'estar al seu
davant.
— Moviment del port. Vaixells
entrats: "Ebro - ; "Giovinezza", de
Barcelona. Sortits: Els mateixos cap
a Valencia. — C.
L'HOSPITALET
La campanya contra algunos em-

presea d'espectacles
Beneficia

Homenatge
Väria

L'Hospitalet, 25. — Tots els corresponsals de la premsa barcelonina
s'han fet ressò de la campanya que
hem iniciat contra alguns empresaris
d'espectacles públics que deixen de
satisfer el tant per cent reglamentari a la Junta local de Protecció a
la Infancia.
Ens alegrem . que toro els companys slagin adonat de la importancia—ja en tcmps oportú ho férem
ressaltar—que te el problema.
La Junta local de Protecció a la
Infància sataura de reme obligada
a valer-se de la llei per tal que lacio efectives les quantitats pendents
tras els empresaria que es troben en
descobert.
Tanmateix es ben sensible arribar a aquest extrem.
—Alar, al local d'Esquerra Republicana del districte primer foren
obsequiati amb un sopar els conseIlers electes. L'acre transcorregué
dintre de la mes gran companyonia.
troben en el seu acabanient
els treballs d'organització d'un gran
festival que sita de celebrar a la
barriada de Santa Eulälia, segurament al Cinema Victeria, a profit
dels damnificar, per la crema de diverses . barraques del mercat de l'esmentada barriada. En el dit festival
hi prendran part rellevants personalitats del nión artistic de Barcelona
i elements de la localitat.
—El grite d'aficionats del Teatre
del Centre Autonomista Republici
ha centellear eIs assaigs de l'obra
de Víctor Mora "L'embruixada".
Aquesta obra sen representada en

el festival a. profit de l'Homenatge
a la Vellesa . que cada any celebra
aquesta estirar.
—Palestra celebrará el proper diumenge, dia A, a les deu del mati,
reunió general ordinäria per a la re.
m' yació de la suelte( de la Junta Directiva. — C.
•

La Diada de l'art
Per primera cegada a Catalunya se
celebrara el proper dia 28, a la nostra
vila, aquesta testa dedicada a retre
un fervorós homenatgc a l'Art.
La idea de la dita festa és deguda
a l'artista Artur Potau, i recollida
amorosament pel Caneen Local d'Instrucció Pública d'aquesta vila.
A l'èxit d'aquesta festa contribueix
tot Montblanc, i té el suport de les
autoritats locals i de Tarragona.
SABADELL
La Plaga de l'Angel i el carrer de
Grätia canviaran de nom :: Associaeid de Música
Assernblea del
Foment de la Sardana
Excursio-

nisme

Nou horari de treball dels
obrera flequers Vària

Sabadell, 25. — El dilluns passat, a
la nit, al local social de la Companria
Carbonell, es Ilegi una obra inédita,
original de l'autor sabadellenc Antoni
Griera i Bardia, titulada "Un siglo
de amor".
— E vinent dimarts, dia 3 0, la nosAssociació de Música celebrará el
concert corresponent a desernbre-gener,
el programa del qual será integrat exclusivament per música espanyola,
tra

— L'Agrupació Excursionista ?erra i Mar portará a cap el proper diumenge, dia 28, una interessant excursió en autocar a La Molina, per ta:
de fer practiques dels esports de neu.
Els tiquets es poden recollir tots els
dies, de nou a deu, a la secretaria de
l'Agrupació.
— El proper diumenge, dia 28, el
Centre Excursionista Sabadell efectuará una excursió a Sant Sadurni i
Cingles de Gana. La reunió preparatória tindrä lloc denn, divendres, dio
2e, a les deu de le nit.
— La Societat d'Obren Flequers
ha fet pública una nota dient que des
del proper dilluns, dia
l'horari de
treball en l'estneatat ram será des de
les Cinc del mati a les deu del vespre,
i afegeix que es duna a cap una rigorosa inspecció per al compliment
quest ate rd.
— En la darrera sessiO municipal
l'Ajuntament acorna canviar el nom
d'alguns carrers de la nostra ciutat.
El carrer de Gracia es (lira de Erancese Macla i Llus•à, i la Plaga de
l'Angel Plaea d'Iguasi iglesies, obritase informació publica perquè en el
termini que marca la Hei es puguin irr
les reclamacions que calguin.
— Abans-d ' ahir Migue Ilvc al :ahí
de Conferencies de la Casa Consistorial la reunió d'estirar; artistiques.
culturals i recreatives, i premsa, que
convoca la Coinissió de Cultura de
l'Ajuntament, per tal de ranciar impressions sabre sobre l'estar actual dl
teatre a la nostra ciutat i estudiar lcs
possibilitats de posar-hi remei. Assistiren a l'esmentada reunió representacions d'unes divuit entitats, i fou acceptada en principi la idea de babtir
un Teatre Municipal. No obstant, cs
nomena una Comissió, formada per les
entitats mes interessades, i presidia
provisionalment pel president de la Comissió de Cultura de l'Ajuntament. senyor Hora, la qual estudiará i portara
a tense el projecte.

Dintre pocs dies seran convocades
novement les entitats designades Per
a formar la Consistió, ,ixi cosa aten
nes que possiblement per manca de
temps no assistiren a la reunió d abans-d'a h i r , i en aquesta propera re
definitivament constitui--salióquedn
da la Comissid . de refersincia. —
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El pacte balcànic
•

El primer aniversari del govern Hitler VactivItat parlamentaria francesa

Un sorollús procés.contra

de Bulgària arriba a Bucarest per entrevistar-se amb el
a la
de Romania
El rei

tRecorreri Atiitria
Societaf de Nacions?
x

chiva per a/ futir poli* deis Bel,
La visita del mi Boris al rei Carel
cano I Pradaina Orient La CanteSimia, peros. té ¡loe re era seogensa
mole critic de la situada boktlaka, rinda de la Pinta Ente.. a Beigrad
pren sin cordel« especial. Al refir de va posee de reaten la signifeeseid
Paria, 25. - Ele la lamió ced'equina visita risria, ja que antena
Bulgaria no sán estranym les premiase
lebrada
aquesta
tarda
per
la
slaa sebe, abano de le firme del
de Roma i de Berna, cor abre edad
Berlin, 25. - Segons una informa- t'asedó bavares, en una assemblea de
'ha
prosseguit
la
disCambra
a
cal tenis en canee qtte Boris 111 fin Pacte Baliciaic es va prenotar a
mestres ha tractat sobre el tema *EsciO de la D. N. B., la propera sessió
cubsió del pressupost ¿ 'Alsade Forman() Coburg, no »Imana ole- ~iris 1 esteva en diepoeici6
del Reichstag tindrä lloc a l'Oliera glésia i raea" , i ha dit que no ignorava
cia.
many de naixement, rin6 de 'entimema, d'adherir4U Es creta, per come.
que l'Estat nacional socialista comp.
Ktoll.
- El ((omite parlamentar!
eftent, que en el euro d'aguace vitara encara =lb nombrosos enernics,
recurs, pera aquest desmentiment bes, I la reina lomo ir filia de Víctor Mo.
No se sap si la reunió del ReichsSituarid d'Austria segueis emLa
franelas de Comerç, que s'ha pitjorant. Magra les afirmador:, de finés per un fet que només concerneis eitel III, i el matrimoni fou decidit per eta rbgia, que durara quatre dies,
pesó que no es donaria un punt d'astag durara diversos dies, o solament
reunit aquest mati a la Cambra
%loada banet de decaer-te sobre
sossec fins a rextirpació d'elements notindrá rape la del 30 de gente.
Sarvich en sortir de Viena, les ItVCS el govern de Viena, no ti caP valor. Mussolini.
sola la presidenoia del senyor
L'abtencia de Titulescu - &minada egneeta import./1ft quedó.
amb Dollf tus no han donat Esa canté, a Ginebra s'amegsra que
El president del Reichstag, el senyor nius. La unitat del poble - ha dit converses
Leredu, senador i ex-ministre,
la constitueixen la raga, i l'anima del
o raen: de salut - no manca de sigui- Tkulteou, matan., no
arias sera tornat a concurse elCanGoering i el canceller Hitler exposacap resultat positiu.
ha acabat el debat sobre la poficacid, en el sentit de demostrar que laut a ralee ele reas
trocaran probabement els resultats de Vez- poble, Deu.
'roo si s vcritat co n: no que Hit- sen de la S. de les N. per tal
amb
lítica
comercial
de
França
de la gravissuna qüestió. Això ¡'entrevista dels das reis, decidida iban,
Bucarest, 23. - Els reta de BeHa fet una crida a les esglésies cativitat del Govern nacional-socialista
ler hagi declarat que °bous del 31 de Par-Se obstacle
l'estranger.
perque le, cancelleria de la darrera crisi ron:insta, ha estas
pida, acempanyati del primer mitólica i protestant per tal que, aixi
des que pu j a al Poder, i exposaran
gener tindrà lloc, a Austria, ainan yet no es
el
dit
Comitè
ha
inDavant
mol!
Caro!.
De
font
decidida
Pel
rei
s'oeupin de la qiiestia, per tal com
nistre del dit pala, han arribat al
també la tasca que ei nacional-socia- com el noble alemany obrí amplament
formal el ponent senyor Julien impressionant, el cert is que la PO4i" considera Austria com el Punt ola tendenciosa s'afirma que el rei de Po- migdia a aquesta capital.
les portes per a fondre's en el concepte
lism e es proposa efectuar en el futur.
ció de Dollfuss s'afebleis cada rega- delicat de la sitaació europea, sobre Menda haucia d'induir Boris in canviar
Durand,
diputat
¡
ex-ministre,
Han estas rebata pel rei Carol i
El senyor Goebbels anuncia que de raga, ambdues confessions salan
da mes, que el nasisme cada dia
que ha fel un resum de les disd'actitud i entrar a participar en la diversos membres de la familia reial,
nrovidénd'esforçar tumbé a arribar a la unitat
amb motiu del primer aniversari de
audac i que els social-dentacrates el qual es urgent tradoPtar
cussions
anteriors
i
ha
demosbalcanico.
unid
cies.
religiosa.
alai com també per nombroses perl'adveniment al Poder dels nacionaltrat la necessitat d'arribar al continuen feilt perillosament el paper
Romania, tot i essent un pais batea:Val, dones, s'arma una dura prosonalitats de /a bit 1 de la poliEls nacional-socialistes - diu - no restabliment de les relacions
socialistes l'Obra de Socors repartirà
d'esPectadov. ponlas: ha let una cride
la
Petita
Esperem
que
nie,
com
formant
part
S.
de
les
N.
va
pe.
la
tice.
som adoradora de \Votan, pesó no po15 milions de bons per valor d'un
a
Papis,
i
rada
a
Londres
'
,
desest
da
comercials internacionals sobre
sabré sortir-se'n amb reforç del sets Entesa tindria inleres en una reconciAquesta nit continuaran el sen
dem consentir tampoc que es consideri
marc cada un.
bases normals i amb la forma i i a Roma 1101, Pera al Quai d'Orsay prestigi.
liada general de tots els paises barca- viatge a Sinala.
com a paganisme reprovable la religió
Preces contra tres cade
mantenir
al
Parcia,:
persistent
volunlat
Office
recorden
que
com
mies, i aisf, si no fins Ankara, de Pradels nostres arantpassats. Som cristians
El senyor Titulesen, que ha hagut
Berlín, 25. - A propasit dels fu- ga fins Atenes seria format un bloc
pellans
la pau a iota eosta.
l'acord ainb la 1Vilhelmstrasse, sense
i respectem per igual les cines confes¿'ésser sotmès a una operació, te ha
Palau Chigi, no tingué cap mes circulats que el govern austriac
ministre
d'Afers
EstranEl
¡'adhesió
de
dintre
el
more
lo
S.
de
les
N.,
que
de
Munich, 25. - S'ha aist el procés
sions cristianes, pena no hetn de conpogut acudir a rebre els sobirans
gers. senyor Paul-Boncour, ha boa donat °pes, pre- anava a sotrnetre a la S. de N. les seria un ferm mafia! de la pasa
contra tres sacerdots catòlics pel Tri- sentir que ambdues es combatía
bdIgars.
rebut
el
conde
Klmen
Henderni
Paris ni. Londres no voten diferències germano-austriaques, es decedent,
cap
Carol
no
fosó
Perd
sembla
<me
bunal especial de l'Estat. El rector
acarnissadament.
vary, nou nnnistre d'Hongria
exposar-se a tia altre Iracas. Vet
clara de font autoritzada q ue el p le- gestid en aquest sentit, i Bu/garfa se- Itàlia no ha donat 411
Muhler ha estat condemnat a guatee
París, que li ha Ilitirat una cd- per que s'haurà aconsellet a Dollfloss nipotenciari austríac a Ginebra ha ne- guir') essent una mena erAtetnanya aova adhas16 al Pacte
meses de presó; el capellà Thaler, a Elogis a la Joventut
pía de les caries eredencials.
de seguir el cerní normal de la S. de gat hacer tractat d'altres qüestions, en baicanico.
tres, i el reverend Collacher, a cinc;
de
la
Amb
motiu
Potsdam, 25. Roma, 25. - A propòsit de les
Després el aenyor BOCCOUP les N.
la sera visita al secretari general de
Aquesta risita del rei Boris a Sitots cus acusats del delicte de Pr o a a
cerimònia de la bendició de les
negociacions que es realitzen per arha rebut l'ambaikador de EranUna noticia de Berlín desmenteix que la S. de N., que no fossin de carác- ocia i les converses que hi tindrà amb ribar la conclusió d'un Pacte barde falses atrocitats cometes pel-laci
banderes de les joventuts hitleriaea a Varsòvia.
Carel seran la darrera escena de la coAustria hagi ja inicial els tramits del ter netament austríaques.
nou règim. El procés, al quals ha asnes, el cap d'aquestes joventuts, von
dht que
Parla, 25. - S'ha celebra(
media representada al rastel! edel, on canje, el "Giornale
sisti t nombrós públic. féu que la no
Schirach, ha pronunciat un discurs.
n-•••••-••-'
les idees i propòsits del Pacte es
l'assemblea general d'accionismanat
la
Lupescu,
°geste
/Pes
aro
he
-ticahes d'intrve soca.
Ha dit que una gran part de la
troben encara II=y d'haver arribat
tes del Banc de França.
d'enItac entre la hitleriana guardia de
El principal acusar, el reverend joventut alemanya slaria ja adherit
a precisar-se concretament.
El governador del Banc, seel
monarca.
ferro
i
Muhler. voluntari de la Gran Guerra,
a Hitler quan aquest no tenia en- nyor Moret, ha Ilegit, en nom
El periódie desment que 'tia haque s'acosta l'hora de TISembla
ha
Era
natucara la majoria del pals.
en la qual arriba al grau de tinent,
gi donarla seva idhesI6 al Pacte
del Consell. l'informe sobre l'etudescas, que 15 la miman pe i palde ro.
lis estat interrogas aquesta tarda
aäaina)
declarat haver cornbatut sempre el
de
la
prime
(1
'e
ra
ral. doncs, que l'antic règim capiamb ocasi6 de la visita feta recentxereiei de 1933.
manis.
pel jutge d'Instrucció.
marxisme, pesó que després de l'adtules i que els seus ministres fossin
En muten informe. el Consell
ment al senyor Mussolini pel seuyor
En la Reunió d'aquesta tarda de la
En
acabar
la
diligencia,
s'anuncia
Bultrida
reís
de
veniment deis nacional-socialistes ha- substituir; per uns caps als quals la
Sofia,
25.
Els
Matarnos.
del Baue s'a firma tina vegada Comissió de Reglaments sha acordes.
de detenció que bou dicque
roedme
van
sortir
anit
acompanyats
del
prijoventut considerara com una exvia abandonat el camp de la política.
en
la
necessitat
i
eficacia
müS
Durant l'estada a aquesta capital
com s'ha dit, el principi d'una Colitistada contra l'esmentat senyor no ha
mer ministre senyor Muchanoff, en del ministre de Negocis Estrangers
pressió de joventut. La joventut és
Es fets referits en púbiic i per la
del manteniment de la seva posió especial extraordinària que estaria
de
heroica, i perquè és heroica imposa
direcció a Bucarest.
propalació dels quals se l'ha tirares'
lítica sobre el palia; or , a la (mal encarregada de completar la informa- estat transformada en ordre
Grècia-afegeix el periadie-el
presó.
Els reis bidgars estaran a Beta- de
la realització del pensament deis
tat, Ii foren explicats en missió saroman tutu euro mai.
ció judicial sobre l'assumpte Stavisky,
senyor Maximos es limité a fer una
Per consegüent. el director de I;
rest i Sinaia quatre dies. Acndfran exposició del caricter general del
cerdotal. pel qual motiu no diria mai
L'informe a ssenya la que en i aclariria les responsabilitats i inseus millors representants. Pero el
eis noms. Reconeix que les notinostre heroisme no és rheroisme de
el CUPS de rally 1933, i malgrat fluencies parlamentaries que poguessin Societat ''La Coniianca" quedarä a esperar-los el rei Cirol amb els Pacte, sense que sollicitéS d'Itälii
en Ilibertat.
alts dignataris de la Cort i nombrola disminució de l'etwaix or, la existir.
cies les baria transmes entre diverles armes, i els que menys ens comque precisés la seva actitud.
Aquesta decisió ha estat adoptada
sos polítics romanesos.
sos sacerdote, afegint que d'ésser cerprenen a= els que pretenen que
prono/ o ció d'aquest encaix, prosPel me es reiereix al període de duItalia no ‚laut cap aprovació al
proconseqüencia
d'una
enérgica
a
un
caràcter
essenvisita
té
Llur
les
obligacions
a
la
llo
nosaltres
conduim
aquesta
joventut
eindint
tes les imptitacions que es feien a les
raciú d'aquessa Comissió, sha acordar
per altra par*, no
vista, ha ronnas relativantent per forra majoria que actuara sola- testa dels defensors del senyor Gue- cialment diplomàtic i en alguna Pacte, del qual,
a la guerra. Conforme a rordre de
autoritats hitlerianes, estaria justifibin, el qual ha justificat la seva bo- circols es considera d'influència de- eoneixia el contingut exacte.
2stable. passant de 7'65 per ment en l'assumpte Stavisky.
Hitler, la joventut alemanya es rezada rexcitació dels elements comana fe provant que la 'cifra de Bons
•
100 a ;8'86 per 100.
ó, per
uneix en una gran confederaci
/listes.
Sobre la naturalesa i composició de
venus per "La Confiança" era inEl
Consell
es
felicita
de
l'esles
distincions
de
totes
sobre
de
Respecte als llibres que li han estat
la
Comissiei
shan
maniiestat
dues
tenCrèdit
al
limit
d'emissió
del
ferior
tabilitat excepcional del tipus
ciaste i de totes les confessions, en
trobats en efectuar-se un escqrcoll
de descompte que, elevat el 9 dencies: una examinada a que fos par- Municipal de Baiona, com resulta
una gran organització nacional.
declaras que es tractava de material
de setembre de 1932 al 2 i mig lamentaria, i raltra a que fos extra- dels pressupostos aprovats per les
Cestudi i que els carnets de socors
autoritats administratives encarreComunistas detInguts
per 100, no ha sofert durant parlamentaria.
roig que li han estat trobats, procedien
Finaltuent sha acordat que es nornegades del control del Crèdit Mud'anclen anee han estat detingunt
l'exercici de 1933 cap modifiColimia, 25, - Uns duaners aled'elements cornunistes que havien
DE
ni una Comissió que no estaria comnicipal de Baiona.
dienta estudiante catòlics, als quals
cacid.
manys han sorprès un grup de coahandonat Ilues idees.
Guebin
sortira
aquesta
posta exclusivament de parlamentaria
•
El sernor
seran imposades les multes cormunistes que intentaren introduir a
Les autoritats bavareses, en vista de
i no sha adoptar cap decisia definitinit cap a París.
responents.
Aletnanya
impresos
prohibits.
l'excitació que ha motivar la vista d'aELS OITIT
Respecte a les taxacions de jova sobre si els n,einbrr tus parlamenHan passat al jutjat de guardia
Els duaners han fet foc contra ELECCIO DEL CONSELL taris tindran vot en les deliberacions, o
questa causa, ha indicat als diaris que
ies. es cradirnia que les evaluacions
tres estudiares i ya bromista que
ells i han aconseguit detenir-ne den.
s'abstinguin de fer comentaris i donin
fetes pel senyor Cohen eren fanSi
s'unirien
a
rorganisme
d'informaCITIL01111
cap itanejava els grupa i als qua.%
EXECUTIU DEL KUO- ció en qualitat de perits.
La resta deis comunistes han aconuna succinta ressenya de les, sessions
tàstiques, citant-se per exemple, dos
sels han ocupar armes.
seguit
passar
novament
la
frontera
del procés.
collars que havia taxat en gamo
MINTANG
Les deliberacions de la Conüssió
Ha estat resolta la vaga d'agents
1111 ELEM11L
del Sarre.
frenes, i que no tenien cap valor.
Els nazis no adoren
de Reglaments de la Catabre i les
de Mana, d'Irún.
han
estat
detinguts
PosteriorMent
Wotan
diverses solucions que paga' adopA Ceuta, els agents, han anunciat
Naufragi d'un vapor
a Freiten 16 comunistes mes.
tar, foren tema d'animales conver- Esfondrament de la torre Assisteixen a l'acta els se- ks vaga a comptar del dia 27, per
Augsburg, 25. - El ministre d'Inshores, com a 110/idadtae amb eis
Xang-Hai, 25. - Comuniquen ses als passadissos de la Cambra.
•• n••••
nyors AZilfie. Prieto
de Patna
A darrera hora, diversos rnembres
eme companye d'Irún i Portbou.
de Nanquín que en la seva
Domingo
de la majoria estimaren, com els
i Marcelit
A Ellx s'ha resott la vaga, de lea
La dimissió del govern
quarta sessió plvnitria el Conde roposició, que la decisió adoptaarta blanques.
sell
executiti
del
Kuomintang
Londres,
25.
Comuniquen
Els
diputats
de
Madrid,
25.
iugoslau
A Puerto de Santa Marta han queha reelegit el senyor Lin Sen da per la Comissió no seria proa a de Palna a l'Agencia Reuter que l'Esquerra Republicana de Catalusatisfcr ropinia pübliea i parlamen- la famosa Torre del Rellotge,
president del Govern Nacional
nya han celebrat un bancamt per tal dat sense afecte l'anunciada ',raga getaria.
neral de dependents de Comerç.
que sofrí grans danys a coni ha nomenat inembre del Conde festejar el recent triomf erectoral
A Mälaga es va resolent la vaga de
Els amics del Govern diuen que seqüeneia del darrer terratrèsell de Govern Panehen Lama,
obtingut a Catalunya.
denla podria trobar-se una nora mol, alta esfondrat aquest matt
cap espiritual del Tibet..
han assistit taxista. El governador tranimet imEspecialment
invitats
ident
del
sepultant deu indígenes, set al sopar els senyors Manuel Arada, presiona optimistes, i confia que el dia
- S'anuncia que els darrers fórmula acceptable pel pre s
de demà quedarä arranjada la qüestió.
d'exèrcit Consell.
dels quals han pogut esser exIndaleci Prieto i Mercal Domingo,
Belgrad, 25. - La dimissió del elements del 19 Cos
Avui han circulat cotxes. Han ocor.
Txeou.
Tuen
a
be
que
fegohan
capitulat
Un
prestes
de
thavisky
trets
amb
vida,
per
del
prengueren
part
nt
que,
com
és
sabut,
gabinet
iugoslau,
encara
que
comuEl reconeixeme
regut alguna incidents Sede. imporXang-Hai, 25. - S'ha Ungid
rit s de gravelal.
en la campanya electoral a Catete.
nicada
oficialment
ahir
al
migdia,
París,
25.
Un
deis
processos
invern Mendieta
tanda.
noticia pie un vaixell que ann- coats contra Stavisky, que data de
eslava plantejada des del passat
nya.
Buenos Aires, 25. - S'anuncia que
l'any 1926 i la vista del qual baria
diumenge pel president del Consell. va ocupat.per nombros e s perL'ex-ministre de la Governaci6
ELE ESTUDIANTE
sones que efectuaren tut viatge de celebrar-se demà davant el TriLondonderry torna
El motiu de la dimissió hom creu
les Company ies de Navegació "Consenyor Casares Quiroga, que tamb4 DE LA F. U. E. DE IILALACIA
d'esbarjo, ha naufragat i s'Int bunal Correccional, sera segurament
cia,- Aviation Sindicato" ¡ "Lufthanha
pogut
astrobar-lo en les divergències planteharía
estat
invitat,
no
a Londres
Malaga, 25 - T'As estudiant
enfonsett al rin Yang Su.
sa" inauguraran el servei postal Bueajoraat un cop mes, o sigui, la vigéjades entre els membres del mateix
sistir al banquet per estar malalt
de la F, U. E. han declarat la
Fins ara se cap que han mort sima.
gabinet i al fracäs del govern en
nos Aires-Berl í n els primers dies de
manifestaci6
El so par ha estat una
vaga per solldaritat amb els clei
Londres, 25.- De tornada d'un
175 persones.
De tots el3 acusats en aquest prola reconciliació amb els croares.
febrer.
de simpática companyonia, on iba la resta d'Espartva.
Els aupervivents que han esces tan sols en compareixerä un. Ai- viatge d'inspecció per les Indica, ha
En el Consell de Ministres celeEls aparells que realitzen aquest
l'intima
compenetramanifest
posar de
tal recollits per sin vaixell xitres tres han mort i un altre es troba arribas a Anglaterra el senyor Lon- ció deis elements d'Esquerra Catalana
brar avui el cap del Govern ha deservei hauran crefectuar- lo en el sercInnclerry.
nes que els ha traslladat a
en sebe II ia.
Anunci d'una interpellació
claras que havia lliurat al rei Aleme de cinc ches, prenent la ruta Las
amb les forces esquerristes espanyoles.
manifesten que el
La majar part de les peces del
xandre la dimissió del gahinet.
Madrid, 25. - El diputat per la
Palmas ¡ Part Natal.
En
la
sotiretaula,
que
s'ha
prolonvaixell ¡ tma barcassa que re- proces es diu que han desaparegut.
El l'ha acceptada i ha ronfiat ren.
El servei s'efectuara amb ajut del
Els periòdics xitlesos obli- gas has ben entrada la nit, s'han can- provincia de Madrid senyor Josep
molcava
anaven
carregats
de
càrrec
de
constituir
un
nou
Go"Graff Zeppelin", que, con, se saja
Les condemnes dele maMaria Hueso, de la minoria popular
vial impressions respecte a la futura
coló i seu.
gats a fer campanya
èxit aquesta ruta.
vern al senyor Nicolau Uzunovitch,
actuada de les esquerres espanyoles 1 agrària, ha anunciat al cap del Goha efectuat ja amb
Afegeix e n que les llames nifestants
L'h¡dropla porn¡er que sortí disdiputat i ex-president del Consell.
vern una interpeliacia sobre la nes'han fet vote pel triomf de les for.
per PU-Yi
propagat amb gran rapiParís, 25.- Deu dels maniiestants
Aquest ha començat ja les seves s'han ,
sabte d'Estutgard ha arribat a aquescessitat d'unificar la legislació i els
ces
representades.
majoria
immensa
que
fosen
detinguts
a
conseqüencia
Nornbrosos
periódica
25.
Pequín,
dese i que la
consultes.
ta capital dimecres.
tripulante dels desnrclees ocorreguts el dimarts xinesos han estar arnenagats que s'aEls reunits han acordat enviar dos serveis agricoles.
dels
passatgers
i
Es declara, segons noticies de bon
Irregularltats al Control
s'han llançst a raigna, on han darrer al boulevard Saint Germain, doptaran contra ells mesures draconia- rams de flota amb sentides dedicatò- DE
origen, que les informacions de
han cantparegut aquesta tarda da- nes, en el cas que persisteixin a criries a Barcelona. Un d'ells per a la
rolad poe despres.
de Canvis
relatives a rabast del Pacte
premsa
va nt e) Tribunal Correccional. Han ticar el (Mur Emperador de la Man- tomba de Maciä i un altre per a la
Els supervivents, que aseenBuenos Aires, 25. - A consequenEXPLOSIONE DE PITAMOS
balcinic són mole prematures.
vidna del primer President de la GePrincep Pu 'Vi.
cia de greus irregularitats descoberAnit passada, feren explosh5
deixen a 34, s'han refugiat al estar condentuats a penes que oteaEins ara no Ola acordes cap text
lea
entre
24
hores
i
8
dies
de
presó
neralitat.
Per tal d'evitar qualsevol incident,
tes per la Cornissió de Control de
pont superior del vaixell, d'on
tres petards al carrer Mes Al(
definitiu i segueixen les discussions.
en
concepte
de
craideinna
condicioun
efecTambe
tingueren
els
reunits
ala
disposat
que
les
redaccions
i
imcanvis, irregularitats el total de les
poe despees han estat recollits
de Sant Pece, davant la casa
- El senyor Usonovitch, enpremtes deis dits diaris siguin custodiatuéis record per a l'actual president de número 40. També esclatarerl
quals sembla que puja diversos miper la tripulari6 del vaixell 'li- nal.
carregat
de
constituir
nou
Godes
per
la
policía.
Lluis
Companys,
la
Generalitat,
mayor
nea que els Ita traslladat a EI director de "La Contres pelareis mds al Passeig de
lions de piastres, han estas detingudes vern, ha visitat aquesta tarda
iniciador de la unió d'esquerres cata- Maragall, xamfrä al carrer ¿'Es.
set rersones, entre elles un alt funLa coronació pel dla 18
t'anta" alliberat
la aquest port.
de
els
presidents
del
Senat
i
del
l'actuació
del
lanes,
qual
al
cap
1
cionar' del ministeri de Finances.
Wafles, al peu d'un pal del
:;
Baiona, 25. - El senyor Guehin, de marta
Cantbra, després ha ronferengoleen català ha merescut =animes tramvia. Cap d'aquestes exploe
L'Havana, 25. - Ultra el gorern
Pequín, 25. - La coronació de
director de la Societat d'Assegurandiverses personalitats
rint
amb
elogis.
el
egut
sions no causä desgrlicies peral
del
Sarre
dels EE. UU. que ha recon
El Front alemany
l'emperador de Manxúria, Fu-Yis
ces "la Confiança", ha arribat
del Partit Nacional lugoslati.
nals ni 'danys materials. No han
govern Mend'eta, s'ha rebut el recoaquest
mati,
acompanyat
de
dos
insque
havia
estat
fixada
per
al
dia
i
l'aniversari
del
govern
Denla continuara les sayas
estat desooberts els autora d4
neixement de ls d'Itàlia. Xile, Perú,
de ntare, ha estat ajornada per al
pectors de policia, i aquesta tarda
Hitler
negociacions.
la collocaci6 d'aquests artefec.
ILexic ¡ Xina.
serà
rotinis
a
un
interrogatori.
dia
16
segitent.
Sarrebruck, 25, - Els periòdics del
tes,
El senyor Renato Morales ha estat
Sarre del Front Alemany publiquen
nomenat ministre de Cuba a París, i
El cap dele boy-scouts,
ATRAOAVAILNT
el senyor Carlea García 'Vélez ambaiuna crida, dirigida al poble, exhortant
malalt
A UN XOPER DE TAXI
els seus conciutadans a qué celebrin
xador a Méxic.
Londres,
25.
L'estat
de
d'alegria
amb
La vaga de metges, que semblava
Aquesta nit passada uns Inactes ¡B./hiles d'expressió
salta de Lord Baden Fowell cap motiu de l'aniversari del dia en que
dividua llagaren un taxi al xotaq
resolta. s'ha agreujat novament
causa
viva
inboy-scouta.
dels
caneeMadrid,
25.
El
ministre
de
el senyor Hitler bou designat
de Badalona August Baldocerai
con s eqüència de les discrepàncies sorquietud.
Governació ha manifestat aquesta amb l'encanen que els porta*
Iler.
gides entre els afiliats a l'organitzasenyor
ha
Wat
recentdit
El
periodistes
que
a
conmatinada
als
a Mataró.
cid ABC, al si de la qual s'ha protnent operat per dues velades.
r
seqüència dels successos ocorreguts
Un cop en aquesta polalaca
duit una escissió.
Ha ..tat signat si tractat
a la Facultat de Medicina de Ma- Intentaren apoderar-oe
turco-soviètic
No hl haurii Govern dictadrid s'han efectuat alguna escor- to, cosa que el xofer evith proa
eis ii(11018,
El Govern britànic no t'aria
colls, un dels quals ha donat per
vocant una avaria per tal que/
torial a Romania
resultat la troballa de 5! porres de
el colla no poguds engegar- a.
gestione pele contingents
Angora, 25. - Ha estat miguat el
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la OontrIbt1016 a la vida moderna de les Arta Orifiques
1 tal vegada l aova complexItat ene d'Izarla en una
agreoladd Incompleta del quo e6n.
El que ens velem °blinda a consignar de que les Arta
Ontflques eón avul un element Imprescindible de la vida
humana, tant ea 11 aentit material oom espiritual, ja qua, 't
per .*ample, el fea de neoesettar un 'meró. comercial,
Wat: (toro la neoeseltat quotldlana de ilegir el Mari eón
tributa que es Pag uen a lee Arte Orifiques.
Altrament, de lee Arte Oräflquee en viu un contingent
nombrosiselm I divers de persones. De l'artista al mosso
d'Impremta, 1 de l'editorialista al repartidor de diaria,
hl ha una suma enorme d'elementa que oontribueizen a
ter d'aquella manifestada humana una de les branques
mes Importante, útil. g efectivos d'aquesta vlda moderna,
tan plena de necessitats I d'exig è nci e s.
Heus mil cona aquilata excelient manifestació de la clviIftzaoló humana esdevti un del. Mamila soclals mes e ficaços I 'in poderoefssIni - iy iller de la vida de relació

No hl ha cap dubte q ue un dele Pa pe ra nid s 1111 P0r tapia, da la ma moderna el J ug ion 1 m Ans Briliklumb•
Aquilata brenca tan Itltelessant de la Inddstrir tvi
tan I ligada a totes lee manifestaolons vital. de Ignt
oletat actual, que mirla impasible de prescindir-ne.
I es que los Arta Oräflques han arribat a un grau
de perfeocI6 tan patent, I a l'obtenc16 d'una oomesa tan
efeoUva ah la vida I el desenrotllament han*, que les
mocea materiale eemblarla, mancant elles, que han perdut l'ende 1 la nimia.
Des del senzill prospecte de propaganda al Illbre de
bib116,11, les Arta Orifiques Unen un camp d'expansió
enorme. 1 de impossible de preseindir-ne. Dins el esmero,
un producto entrara más en l'aureolada del pabilo com
mde enoertat sigui el cartell que ha de fer-ne Panuncil
una portada d'un ¡Ubre despertarä mis la ouriosltat del
lector, com más s'hagl ates raspeaba de la selva presentada.

I abd anlrfem enumerant erumerant eis as peotes da
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FULL DE DIETARI
Un exiliat sense
aureo.a
El mandat que reben els diputats de
llurs electors implica sempre 101(S direclines politiques. Els ciutadans, en
volar, formulen un programa. El que
passa és que aquest programa is sumament imprecis; sovint ‚tomes té un
punt dar i categòric, ennsig d'un sepis dc desigs nebulosos i indefinibles.
Voten perqué el senyor Tal se'n vagi
del lloc que ocupa; voten parqué pugi
el preu del blac o perquè baixi el preu
de les patanes. Voten parqué els establiments tanquin o les set o parqué
romanin oberts lins a les zeit. Voten
perqui torni el Pare X. que is un deis
foco frares que han sortit d'Espanya per
culpa de la República, o voten perquè
els jesuites no reprenguin els edificis
que els foren confiscats. Voten perquè
els sindicats siguin ¡loso: o perquè els
sindical: visquin tranquillament foro de
Aquesta pro fusió de desigs simples
i sovint primoris que ron involucrats
en A set de la ‚na ocio d eis ciutadans
dina al mandat parlamentari fina notable 'liberta, de moviments. Gaircbé rada diputat pot dir. sense neenfir del
tot, que l'han total perqué obtingui de
les Corts rent o dues-centes coses disi de tegades contradirtaries.
Ara n'hi ha (t'aun: que assegutm
am , vehemencia, cru..7 els van votar
amb la consigna d'obtenir que el senvor Calvo Soldo tornés amb tots els
honors i tense fer cap antesala
Es Possible. Es possible que algun
votant estiguis realment preocupat Per
la sert de l'antic rollaborador de Primo de Rivera... Pera sembla més que
Probable m'e la malaria. la immensa
ma iria dis votants de ¿reta, quan ron
emetre sufragi, no pensaren Par
en aquest home civil i instruit, que ya
arreconar e! seu civilisme i prostituir
la sera riénein per servir fin dictador
hallan-balara.
Ns deseonce que les reaccions conservadores poden dur en suseensi6 °losar: particriles romantielsme. per3
el sentar CalVO Sotelo ji fin exiliat
que rn té ca P mena d'aurola remanrica. Es possible que Gil Robles i Goicorchea, que el coneixen, el temin, tot
suposant-lo un rival de Perill. As possible que el comte de Rodezno i altres
pe rsonatges
'erra de cap, desitgin
seva tornada. Perh el bloc de votants
de ¿reta. maquis pel sentimentalisme
relioids i per regoisme de classe, és
evWent que no hi tensen poe ni gaire.
Caries SOLDEVILA

ELS itRIBUNALS
Causes vixtes ahir
A la Secció Primera es va veure
una causa contra Joan Lesevinskv,
acusat d'haver trencat l'ordre d'expulsió que pesava damunt Sen, Pel
del:de de desobediencia fou condemnat a dos mesos i un dia de
presó, i un cop complerts. sea expulsat altre cop.
A la Secció Segona comparegué
Pere de la Rosa, el qual esti processat a conseqüència de l'atemptat a la casa Pàmies. Se l'acusa que,
junt amb dos individus mes, es presenti en un estanc de la carretera
de Sarrià, número tot, propietat de
Miguel Camps, on intentaren realitzar un atracament, resistint-se i
defensant-se a que el poguessin dur
a cap el propietari. Per aquest fet
La Rosa fou detingut. El fiscal
aprecia dos delictes: un, de temptativa de robatori, per al qual sollicita que fos condemnat a la pena
de quatre mesos i un dia de presó,
i un altre, per tinença iHicita d'armes, per al qual sollicitä la pena de
dos anys de presó. L'advocat defensor, senyor Fernández Oliva, sollicitã que en els dos casos li fos
aplicada la pena ínfima.
A la Secció Tercera només se
celebra la vista d'un incident amb
apellació.
A la Secció Quarta va comparèixer Maria Magdalena Martín, la
qual, essent guardabarrera d'un pas
a nivell de Sant Vicenç de CasteIlet, i per no haver posat la cadena,
en el moment que anava a passar
un tren, va fer que un carro pogués
travessar la via, que el tren el destroces i que mates el cavall. La
pena que soHicità el fiscal fou de
aso pessetes de multa i la indemnització corresponent.

TRIBUNAL D'URGENCIA
Estava assenyalada per a avui la
vista duna causa contra quatre gitanes, anomenades Amaya, acusades
d'haver atemptat contra un carrabiner a la platja de Somorrostro.
La vista va ésser suspesa perque
una de les processades havia anat
de part i es trobava hospitalitzada
a l'Hospital Clínic.
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Cursos i conferències
ASSOCIACIO PROTECTORA
DE L'ENSENYANÇA CATALANA
Una conferencia a l'Orfeó de Sana

de la Tech". - A les deu de la nit n'hi
donará una altra, lambe iHustrada amo
projeccions, el senvor Josep be. Guilera, sobre el tema "El IV &tapa
Internacional d'Alpinisme a Cort:na
d'Ampezzo".

Amb motiu de l'obertura d'un curs
de Gramática Catalana a l'Orfeó de
Sans , hi donä una conferencia el senyor Tomas Roig i Llop, vice-president
de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana, en la qual desenrot111 el tema segiient: "Per l'esperit de
la catalanitat". Comeneä dient que parlaria de coses que estaven per damunt
de les passions polítiques, entre elles
del valor huma dels sentiments, dels
quals digné que n'hi haurien de dues
rnenes: els superficials i els immutables. Un d'aquests darrers, per exemple, ei sentiment de patria. definí el
concepte que enclou aquesta paraula,
dient que tenia una rel inconfusible: la
llengua. la qual havia salvat Catalunya. Tenen paraHelisme entre la Politica catalana i les vicissituds de la nostra 'lengua; parla de la decadencia linguistica. recordà que Anbau, tot i haver escrit en castellà, an dia va hacer
d'escriure l'Oda a la Pätria. Parlä de
Clavé, de l'Orfeó Català, dels Jocs
Floral, , tot el qual va fer cristallitzar
a , uest floreixement de la nostra llengua en un floreixement polític que ha
culminat amb l'Estatut
Blasmi la dictadura i digné que la
República havia reconegut la nostra
llengtra i afegí que el lema de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana era "catalanitzar elf catalans
per mitjà de l'e5cola". Acabà la seva
conferencia, que fou molt aplaudida,
fent un elogi fervorós de Catalunya.
*
SOCIETAT DE CULTURA
LITERARIA (Duran i Ras, 8, Pruf.)—

A ...ni, a les set de la tarda, se celebrará la primera conferencia del curs
d'enguany, a cärrec del periodista senyor Rafel Moragues, el qual farä un
reportatge sobre "Els !libres i els llibreters de vell".
*
ATENEU ENCICLOPEDIC
POPULAR. — Avui, divendres. a tes
%l'ir del vespre. tindrà lloc la tercera

Ilic6 del Curs d'Histbria de la Ciencia,
organitzat per la Secció de Ciències.
a arree del Dr. Cosme Roles. S'hi
-tractaran els punta següents: La Cien
cia a Grècia L'escota de Thales de Mileto. L'escota Pitagòrica. La Ciencia
en Plató. L'a:leal matematic. Eudoxi
i el mit ode d'exhaustació.
* CENTRE EXCURSIONISTA
DE CATALUNYA :Cmb AlS Carde. — Avni, divendres, a les set del
vespre, organitzada per la sen Seeci6
d'Arqueologia i Eistbria, donare una
conferencia, Mostrada an* pardea:lona,
el Sr. Manuel Carrero sobre el leen:
"Alomes estiletes de la emes belwt

* INSTITUT FRANIE.7 (Provenço, 325). — M. D. Fauchcr, pro-

fessor de geografia a la Facultat de
Lletres de Tolosa de Llenguadoc, donará denla, dissabte, i 'Mimo de la
setmana entrant, de 7 a 1. clues conferencies sobre els temes: " flistoire
rurale duna region fratu,aisc: Les
Plaines de Vaucluse (Valle du Rhóne)", i "Une capitale regionale francaise: Toulouse".

NOTES POLITIQUES
ESTAT ARAGONES. — Per al
diumenge vinent, dia 28, a les
onze del mall, són cridats els
aragonesos republicana i 1101118s
d'esquerra a una gran assemblea que tindrä lloc a la Rambla de Santa Mònica, 15 i 17
(Actuació Valencianisla d'Esguerra). En la mateixa assemblea es donarà comiste de l'ideari de l'entitat i seran llegas els
Estatuts pels guata ha de regir-se Estat Aragonés.
* Unió Socialista de Catalunya.
La Secció de Sant Gervasi de la
Unió Socialista de Catalunya convoca els socis a una assemblea general extraordinaria que se celebrará el diumenge vinent, a les onze
del mati. HOM tractarà de la renovació de la Junta.
Partit Nacionalista Catalä. —
Aquest partit convoca totes les en*

titats i organitzacions patriòtiques
de n'idee nacional per al dimarts
vinent, dia 3 0 , a les deu de la vet Iba, per ¡radar de la constitució de
la Comissió que haurä de tenir cura
de les tasques per a portar a la realització la idea d'honorar d'una manera perpetua la memória del patriota Josep Aforagues.
*

Noultr es Sola! — Es convo-

ca tots els simpatitzants i escotare
socis de Nosaltres Solsl a lauembi ts general extraordinaria, que tindrà lloc el propvinent diumenge, a
les onze del osan, al locat de l'en-

titat, Corta Catalanes, 6n8, primer,
iota el aegüent ordre del dia: Dik
cussió 1 aprovació deis estatuts de
EAgrupamens Escolar Nosaltres
Sois!, elecció del Coceen directiu,

preca i preguntes.

En el mateix Tribunal es va veore una causa contra Josep Mariho,
de 18 anys, Josep Gonzalbo i Ltúcia Estere. Al primer, que fou detingut al carrer dc Jaume Girald en
sortir del domicili
el moment
dels altrs.s dos, que són un matrimoni, li foren trobades quatre bombeo dins d'una bossa d'encerat. Els
processats han negat els fets. El
Tribunal, després de les proves,
condemni Josep Mariño a la pena
de sis mesos i un dia de presó menor; Josep Gonzalbo, a dos anys de
pres6 menor, i Llúcia Esteve, a la
pena. igualment, de dos anys de
presó menor.

Noticiari PUS CENIREVOFICKS VIDA SOCIAL
AJUNTAMENT
-

e

La reunió clandestina sospresa al
carrer de Sant Pau

Fins a les onze del matí d'ahir
el Jutjat coligué practicant diligencies amb motiu de les detencions
practicades a causa de la suposada
reunió clandestina que fou sorpresa
en un bar del cal-ter de Sant Pan.
Els vint-i-tres individus que estaven detinguts per aquest ntotill declararen ahir, i com a resultat de les
seves declaracions, en foren posats
en llibertat vint-i-un, quedant-ne
dos a la disposició dels Jutjats que
els tenen reclamats. Aquests són
Manuel Pérez Feliu, que ho está
pel Jutjat número once per tinença
d'explosius, i Jaume Fort, que Iso
está pel Jutjat número dotze en
virtut d'un exhort de Mataró, per
estafada, Aquest darrer será posat
a la disposició del Jutjat de Mataró,
i a Pérez Feliu el jutge li va rebre
declarad& Segons les nostres noticies, Pérez Feliu va manifestar
que no era cert que estigues en relució amb Viriat Milanés, amb l'objecte de coHocar bombes als centres d'Esquerra, ja que no coneixia
Viriat Milanés ni de vista. L'únic
que coneix, i encara poc, car només
hi ha celebrat un canvi d'impressions sobre afers de propaganda, és
Pérez Escudero. Digné que trobava
estrany que no l'haguessin detingut
abans, ja que baria celebrat molts
mítings l altres actes de propaganda, Pérez Feliu queda detingut, esperant la práctica de noves diligencies.

VARIA
Amb data d'ahir, el Tribunal de la
Secció Segona d'aquesta Audiencia
Provincial, va dictar el seu fall en
la petició formulada pels defensora
d'Eulàlia Maynou i Benjami Balsano, condemnats per la mort d'Emmy Lauger, a fi que sets apliqui l'indult del 8 de desembre
de 1931. El tribunal, tenint en compte que s'ha demostrat en el sumari
que el crim va ocórrer els primers
dies del dit mes, encara que no podent especificar-ho, accedeix a la petició i ordena que s'instrueixi l'expedient d'indult que seis haurä d'aplicar. Aquest indult és de la meitat
de la pena imposada i, per tant, Eulälia Maynou, dintre de poc gaudirä
de la Ilibertat condicional ja que li
falten pocs mesos per complir la
condemna.
Dos alts empleats de la Telefónica que han ocupat càrrecs importantíssims en aquesta central, han presentat una querella per injúries contra el periódic "Boletín portavoz de
los empleados de la Telefónica", per
uns conceptes que publica en el seu
darrer número.
Al jutjat de guardia es reberen
avisos telefònics del jutjat municipal
de Badalona comunicant que s'instrueixen les diligencies pre .vies pel
suicidi de Josep Ontein i Blanc,
ocorregut en aquella població. Tumbé s'iwtrueixen les diligencies amb
motiu de l'atropell per un auto que
causä lesions de pronästic reservat
a Melcior Matos Romea.
Ahir bou posat a la disposició del
jutjat de guardia Alexandre Aguilar
i Casal, cono a presumpte autor de
la sostracció d'una quantitat en metällic a Teresa Jordän, al carrer de
l'Est.
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En una clínica particular va morir
ahir Manuel Vila i Falce), el qual
fou atropellat per un automòbil el
dia quinze del mes que ‚pm.
sopes I salmos
~romo lea el>
tina anta salde
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Dimarts vinent, dia 30, a les
deu de la nit, tindrä lloc a l'estatge
de l'Asscciació de Periodistes de
Barcelona. l'Assemblea general ordinaria de la Secció de Repórters de
la dita entitat.

Majestic Hotel
I RESTAURANT
Deberte a 1050 ptas. I a la carta
Plata regional.. Excellent cuino
Servel perfecto - Salons per •
Banqueta, Sodes 1 restes
Orquestra

Freue moderato

Amb motiu d'haver obtingut el
primer premi nacional d'aquareHa a
Madrid , se celebrará un sopar d'homenatge al pintor Miguel Farrer, a
l'Hotel peninsular, carrer de Sant
Pau, 21, avui, divendres, a les nou de
la vetlla.
Per a ler ao Mar la grip
Per fer avortar la grip segueixi's
aquest consell: Als primers símptomes, esgarrifances, deixadesa, mal de
cap i gorja, prengui's, com es ¡aria Si tos una tisana, dos o tres gots
de BOISSON BLANCHE de l'Abat
Magnas. Aquesta beguda, dotada d'unes energies microbicides excepcionals, destrueix instantäniament microbi de la grip, la febre cedeix de
seguida i la grip avorta en 24 hores.
El flascó de BOISSON BLANCHE
de l'Abat Magnat per a fer un litre
d'aquesta preciosa beguda es ven al
Pneu de 3 . 20 pessetes a totes les barmäcies.
La Delegació d'Hisenda ha assenyalat per a den/à els seguents pagaments: Administració de Loteries
número 6, 3 00 . 000 pessetes; íd. número 36, 6.00o: Llorenç Vinaixa,
3. 000; Barcelonesa d'Electricitat,
6 . 95757; Junta d'Obres del Port,
1 8 . 489; Ramon Badia, 1.668'61; Pere
Garcia, 9.62825; Josep Jofre. 4.928;
Josep Rey, 3 5 .667'64; Eduard Segura , 12. 74737; Vermont Martini Roasi . 3 5 4; Administració de Loteries
número 43, 2.7233 8 ; Ernestina Bar6,
1.448 . 20; Josep Sans, 9e5260.

Assenyalaments per a avui
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala Primera. — Divorci: Josefa

Costa Ribes contra Angel Sosa
Gurruchaga J Ministeri fiscal. Revisió: R. Pujol contra V. Boada.
Menor: J. Sancho contra C, Curto,
Sala Segona. — Divorcio: Ricard
Guardiola contra Dolors Merlu Tomäs i fiscal; Manuel Valentl Ferrer contra Antemia Nolla Martí.
Pobresa: Antoni de Cuyäs contra
Tramvies Elèctrics. Major quantia:
Puig i Companjia, S. C., contra
Ramir Gallardo.
AUDIENCIA PROVINCIAL
Secció Primera. — Tres orali per
vagabund, resistencia i injúrles contra Florenci Garcia. Mara Gas 1
Joan Montseny, respectivament.
Secció Segona. — Un oral per

FETS 01iERSOS
Ahir al mati fou detingut al carrer de Floridablanca Frederic Torre,
en el moment que sortia de robar
duna casa de comer ç d'armen curen.
Se li va ocupar tot Cl que havia pres.
— Al carrer de l'Arc del Teatre
una desconeguts s'aproparen a Agustí

Vives i Ventura, el qual agrediren a
cope de puny, feren entrar en una
taverna i li robaren 40 pessetes.
— El. !ladres visitaren ahir, en
&bebida del seu amo, la clinica eatablerta a la placa Rius i Tautet

propietat del doctor Joan Verter
Peidro, i s'endugueren aso pessetes
en mentilic i diversos aparells de la
clínico.
Ramon Civera, propletari
d'una pelleteria, denuncie ahir a la
.nit al jutjat de gubrdia qua ums

robatori contra Joan Orihuela.
Secció Tercera. — No o assenya- „tensores elegantment vestidas que
lament s .

Sercld Quarts. — Un jurat per

ailla g alaßt contra /tiquet Pealare
loso Jai.
y o ga

es presentaren a la sera pelleteria
s'apoderaren en una distracció d'una
1 is
pell el valor de 'oil eta la
o, "m iss. Lid .a

Avis als tenedora de Deute
Illunlolpel. — Com que ala de
procedir a l'agregacid do fulls
supletoria de cupons deis Mole
del Deute Municipal de l'Interior,

d'aquesta ejutist,

m'atrio

del dia 1 de gener de 1921
per 100, aquesta Alcaldia ha
disposat que des del cha 1 de
febrer vitient, de quatre a ette

de la tarda deis dies feiners,
llevat deis dissabtes, siguin admeses a la Dipositaria Municipal els expressats valors, a
l'objecte indicat.
Per a l'agregació de fulls de
cupons els senyors posseidors
hauran de presentar els titots
acompanyals de la corresponent factura, la qual cosa els
sea facilitada a la dita Dipoeitaria Municipal. Ho posem a
coneixement dels interessats
per als consegüents efectes.

GENERAL1TAT
Conselleria de Governació.—
rebre ahir al migdia els periodistes, el senyor Selves els
nianifestä que a Siria seguia
pl conflicte que hi havia planWat Igual que el dia abano,
que l'ordre públic no havia eslat alterat.
*- Digué Lambe que donaria
una nota especificant les sancions que havien estat impusedes contra els propietaris
d'alguns cabarets.
El Sutileti Oficial de la Generalltat. — En el seu número
dahin publica el següent sumart:
Justicia i Dret: Decret disposants que tots els anuncis,
edictes i disposicions deis Tribunals Contencioso-Administ r atius de Catalunya siguin publicats al Butlieti Oficial de la Generalitat de Calalunya.
Governació: Decret nomenant
cap de la Guisrdia de Seguretat
el tinent coronel d'infanteria
senyor Juan Ricard i March.
Decret nornenant primer cap
de la Comandància de Tarragona del Tercer Terç de la
Guàrdia Civil el tinent coronel
d'aquell institut senyor Erancese Berrocoso i Planes.
Finances: Ordre modificant
les condicions tercera i quarta
de l'ordre de 8 de novembre de
En

1933, relativa al servei de distribució dels segells u timbres

de la Generalitat que té encurepresentad(' a Barcelona de la Companyia Arreadatitria de Tabacs.
Economia i Agricultura: Decret designant els senyors Einil1 Mira i López, Frederic Turell
i Boladeres, Josep M. de Lasarte i Pessino. Manuel Herväs
i Rodriguez, Salvador Plans i
Raminyó i Emili Colom i Segarra, per a integrar una ponencia
que formuli un avantprojecte
de Reglament de circulad() general a Catalunya.
Decret nomenant, en virtut
de concurs, professor de la ctstedra de Filotecnia, de l'Escota
Mitjana d'Agricultura, el senyor
Josep Pérez i
Decret nomenant, en virtut
de concurs, professor de la cätedra d'Indústries rurals, de

manat la

l'Escota Mitjana d'Agricultura,
el senyor Josep Rubb1 i Cabe-

ceran.
Decret deixant sense efecte
el concurs, convocat per decret
de 18 d'abril de 1933, per a la
provisió de la cátedra d'Agronomia de l'Escota Mitjana d'A-

gricultura.
Decret passant a informe del
Departament de Justicia i Dret
les instäncies formulades pels
senyors Josep Torrents i Josep
Homs i Faura, i per la imsa

S. A. Construccions Preckler,
sollicitant el pagament d'unes
factures presentades a la Generalitat, per s¡ escau o no el
reconeixement d'aquella crédit s.

Treball i Obres Públiques. —
nomenant amb carticter
interi vocals obrera de la Comissi0 inspectora de l'Oficina
local de Collocacie), de Sabadell,
els senyors Ramon Peiró i 01cina, Josep Martorell i mosca
i Joaquim Beltran i Mari, i vocals patrons els senyors Josep
Ginehreda i Vendrell, Josep Feliu i Llibre ¡ Joan PralginesIds
¡ Quered.
Recaptació de Contribuclons
de Barcelona: Edicte del c o mptador executiu de la zona de
Vilanove 1 La Geltrú.

Ordre

Junten Municipal, del Gens
Electoral de Calalunya: Resultata de les elecelona de con.
sellare municipele celebrados a

Retad() dels locals destinaba
col-logia electorals durant
l'any 1934.
Adminletraci6 Municipal. —
EdIctes, subbastes i concursos
d'Ajuntainents de Catalunya.
Administrad() de Justicia. —
Edicles de • Jutjals de primera
insthncia • instrucció de Catalunya.
Edictes de Jutjals municipals
de Catalunya.
Anuncie de pagament.
Anex — Extractes deis
acords presos pels Ajuntaments
de Calaltinya.

it

Catalunya el 11 de ganen d'enguany.
Remede dels riutadans que
conatftulran lea Junte') rnUidel-

Oattae de —La Sec.
Cid de Dependents de Taulell
del Sindicat de la Indústria
Hotelera i Cafetera de Barcelona posa a coneixement dele
seus associats que el dla 10 de
febrer es començarà la renovad() de les carteo de treball.
En el seu dia es donaran mes
amplia detalla respecte a aquest
assumpte. Al mateix temps adverteix a tots els seus associats
que treballen més hores de les
que determinen les bases de
treball que se serveixin passar
per secretaria per tal de for-

DELEGACIO ESPECIAL
DEL GOVERN DE LA REPUBLICA A CATALUNYA
Ha estat expulsat per indesitjable el súbdit hin Saül
Henry Ahoren.

COMISSARIA GENERAL
D'ORDRE PUBLIC
El comissari general, senyor
Tumba Remen, va dir abir als
periodistes que la nit anterior

havia recorregut, acompanyat
de diversos agents, uns quants
cabarets i cases de prostituciO.
Resultat de les visites fou que
fossin proposats perquè els
apliquin sancions uns quants
prqpietaiis d'aquesta mena
d'eslabliments. Aquelles seran
imposades pel conseller de Governacie. També s'anunciä ala
propietaris de cabarets que si
es rebien noves denúncies contri ells no serien multats, sine
detinguts durant tres dies i
després, a disposició del
Jutjat de gutirdia.
* Ahir al migdia el senyor
Tomes Ramon va celebrar una
entrevista amb el senyor Prunes. comissari delegat de Girona.
* Pels agents encarregats
del träfic d'estupefaents fou
del ingut ahir Albert Martí Urgid, en el precis moment que
traelava de vendre uns paquets
que contenien 50 granos de cocaina cada un. pel preu de set
pessetes el gram.

UNIVERSITÄT
AUTONOMA
Manifeetaclons del rector. —
En rehre ahir el doctor Bosch
Gimpera els representants de la
prensa, els maniiestä que desitjava
justificar-se per no haver donat a
la premsa la noticia de la presenjadió al president del Patronat
Universitari de la sollicitud, firmada per quaranta catedràtics, demanant que l'Estatut de la Universitat
Autónoma sigui confeccionat pel
Claustre, el qual docurnent publicaz:cm en la nostra edició d'abansd'ahir.
Jo—digué el doctor Bosch Gimpera—, que vaig considerar que la
petició podia donar-se a la publicitat, perquè és la meva norma laborar a la Ilum del dia, vaig reservar
la nova per motius de delicadesa, ja
que pels mateixos firmants de la
soHicitud em loo demanat. Lamento el que ha ocorregut — afegí—,
si be el cas no té importancia, ja
que en la sollicitud s'expressa un
criteri molt respectable, i un desig,
en el fons, de coHaborar al malos
encert en el nou cami traçat per
la Universitat cap al seu ressorgiment i esplendor.
El Dr. Bosch - Gimpera en, manitesta, encara, que havia rebut la visita
de la nova Junta directiva del Collegi de Doctori Matriculats, amb el
seu president Sr. Serrahinia, per tal
de complitnentar-lo, i la de l'alcalde de
Badalona, que l'invita a l'homenatge
que se celebrarà a la dita població el
vinent diumenge, en el qual en beä
lliurament a l'insigne patrici i ¡ilustre
Mestre Pompeu Fahra del atol de
fill adoptiu d'aquella ciutat.
Per últim el rector ens manifesti
que deine, dissabte, es reunirä a la Uni-

versitat la Junta Universitária, a les
645 de la tarda, per tal de ttlletif dansumptea de tràmit.
ES TUDI S UNIVERSITARIS
PER A OBRERS. — A partir del
primer dissabte de febrer vinent, contenCarin a la Universitet les conferencies del cure de Legislació Obrera.
Continuaran ele dissabtes successius, a

tres quarts de 11011 del more. El cure
va a cerrec del Dr. Gallard. Els dies i
temes de les contedneles que sobre la
mateixa materia donara el Dr . Pi i SunYer, s'enunciaran oporttntament.

mular la respectiva denúncia.

Jurat. Mixtos de Treball.de
Indústries de rallmenteclet
Sesche Flequerla (capital). —
Assabentat aquest Jurat que
per alguns patrona flequers
d'aquesta capital no s'observa
el descans dominical. es posa a
coneixement d'aquests que, a
l'objecte de vetllar pel compliment d'aquest precepte legal,
des del dia 28 del corrent, començaran a actuar les Comissions inspectores d'aquest organisme, que sön les cucarrogades d'aixecar actea en com-:
provar la infracció de l'esmentat precepte.
Ist

Asea:1min d'Olisteis deis Registres de la Fropletat (ileeold
Catalana). — M/n assistendS
d'un important nuelt d'asao.
date, la majoria dela Vals 0.6-'
tentaven la representació per
'delegació d'altres companys, va
tenir lloc el diumenge dia 21, 1
a la sala d'actes de la Unió

Gremial, l'assemblea general
ordinäria que reglamentàriament celebra l'esmentada en(fIat, en la qual foren aprovats
els Estatuts que transformen
l'actual entitat en Associació
Professional d'Empleats dels
Registres de la Propietat de
Catalunya. També s'elegl la
nova Junta directiva, formada
pels següents senyors:
President., Joan Lleget t
Mustarós; vice-president, Salvador Garcia Pérez; secretari,
Isidre Pessaferrer i Ribes; tresorer, Ramon Pomar ¡ Larroya:
comptador, Sadurni Garúa
Elena; vocals: Josep Sanen& i
Negre, Joaquim Fuster b Domenech, Francesc Sales 1 Sebastian, Félix Ruiz i Garcia.
Els ebenlstes. — Ra quedat
constituida la Comissió técnica
de la Secció d'EbenIstes del Sindicat d'Indústries de la Fusta,
adherit a l'Opoeició Confederal.
Tolo els obrero que vulguin inscriiire-s'hi poden passar per
l'estatge sorial, Alt de Sant
Pere, 24, primer, de sis a vuit
dels dies feiners.
Front Unte d'EnUtata obrares
d'Al g ua, Gas I ElectrIcitat. —
Aquesta entitat convoca tots els
seus associats a l'assemblea
que tindrä lloc al local del Centre Autonomista de Dependents
del Comerç ¡ de la Indústria
dia 26, a dos quarts de deu
de la vetlla, de primera convocatòria, ¡ a les den de segona, segens aquest ordre del dia:
Donar compte de l'estat dels
punts que varen quedar pendents en signar el Contracte de
Treball el dia 14 d'octubre de
1933: a) Assistencia medica i
medicines; b) Classificació del
personal la retribució del qual
oscil.la entre el limit de l'escala
de sous minims aprovada en el
Contracto de Treball i les 15.000
pessetes. — Cano( a seguir.
REUNIONS CIENERAL8
Done, Misal:de

Societat de Peleles i Peona
de la U. G. T., a la Casa del

Poble (Primer de Maig, 7). 330
tarda.
— Unió d'Empleats d'Oficines ¡ Oficis Diversos, a la Casa
del Poble. 10 vespre.
Doma-pasea% dlumenge
Múttla d'Empleats en el Comere j lndústria, al "Centro
Obrero Aragonés", Baix de Sant

Pere, 55. 930 del mati.
— Unió General de Dependents, a la Casa del Poble. 10
metí.
Ele que aneu a Paris
NO 01ILIDEU
Ilue 'robar«)

LA PUBLICITAT
e lote ets autos«. dele
Grane Soulevards, de la
Place de la %publique a
la Sedaban*
A la Fiaos de la Saetilla
A la Fiaos. dt Selet-1111elm
leo:4M •etropellt11)
Al lieuleserd Iledne-Illbeteet
Al ~Mate

Sebastepel

a tole ele grane qu'otee*
de Oarle
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acorde mis importanes presos'
LA ),LBSO/Al DE I. CESTAS I
Alguai disten, no van del tot equi- guem forts i gaudim de bona salta, i I per la Eederació Espanyola en l a . EXCURSIONISTA LAIETANiAl
seva darrera sessió són:
vocase, que Incas dels que practiquen
allunyarem tots els perills que ens volE4 va tractor en lisies generals
DE MATARÓ
la gimnästica solament cerquen la fi- tin, essent (atas 1 profitosos als alees
de la preparació de reglan) nacionalitat de desenrotllar Ilurs mudes,
i a nosaltres mateixos.
El
diumenge
vinent pele camisa.
nal per a la Copa del Món, sobre
per la vanitat premia; altres, puraPot ésser que alguns diguin que no
la base del pla esbossat pel seleccio- '1 campe, en altre tempe ataPefts
meist per egoisme material o simplede petates, situats a ponent de la
se escriure d'altra cesa que de gimnador nacional, doctor Garcia Salament per poder ti-cure de /ea seves
nástica, pene con/ sigui que jo cree
ciutat de Matará 1 cap al &artes
zar, i sense perjudici de concretar
condicions fisiques tot el profit posque compleixo un deis deures per mi
de rampla riera d'Argentaste, es
en reunions sUCCeSSiVeS altres mis
sible; ambdós casos sense pensar en
imposats des de fa molt de temps, i
importante aspectes de la qüestió, correrà per dinovena vegada el
les conseqüències que en puguin esque penso continuar' merare pugui, no
Campionat de Caialunre de Crossea ve acordar aprofitar el partit que
devenir.
dono enportäncia a tots aquests .tie els
Conntry.
he de jugar-se el 14 de febrer viTenim d'ahres, també, encara que cansa que seis erpeteixi tot sovint que
nent a Barcelona, a benefici de ' No debuta pu la capital del M&
en fado No hi ha dubte que ti provesreime
eón els menys, que fan gimnástica deen ießer teatre de la gesta
l'Unió Club dirán, per oposar a l'egut als advertiments del metge, però
sin de fer-ne diàriament, encara que
quip de. selecció catalana un altre mixima de la curia campe a través
can sigui que quasi tots són mejore solament fos un mes, canviarien d'opide
casa
nostra. Et Club de Natació
format per jugadora seleccionables
i de camelia citan creguts que
nió, perquè precisament és una de les
Mataró, fa uns trenta anys (no
perquè pirre jutjar-se de la seva
cultures mis poc divulgad«, i, en canno en necessiten, d'aqui ve que facin
tenim les dades a mi en el momear
forma i poesiblernent d'acoblament,
el que millor els 'estibia, passant de ee és segurament la mis necessària
arias vistes a la formació de l'equip
que escrivim per puntualitzar) tamper a aconseguir i conservar les alIlarg precisament dele llocs un la sabé va aconseguir la celebració d'una
que ha de jugar les eliminatòries
lut ele espera. ¿I no sabeu per que
tres.
contra Portugal.
prova de la mestiza mena.
paseen de llarg la majoria? Dones perEs van examinar monee acres
L'estan els organitzadors mame
Tenia' l'exemplt, que tots mis e
que no poden arribar a comprendre
d'encontres de Lliga i es va fallar
influencian' per les cunees de munmenys coneixem, que els tefe§ donaven
el següent:
que amb simples movirnents puguin
a la cultura física tota la importäncia
tanya va éster la causa que hom
Partir Valencia-Madrid.— Es mulassolir semen benestar general que els
assenyales un recorregut masivaque es mereixis, per creure que dins
ta
el
Valencia
amb
600
pessetes
per
manca, i sial danta crèdit a la jaula: un cos sa i fort hi havia motea mes
ment fort i amb macee desnivell,
haver llançar ampolles al camp, senimperant que la girr.nästica 'tornes han
ben al contrari de les modernes
predisposició per tot el que fos un mies perjudici d'altres mesures encade practicar-la ele acròbates, o be que
Horament, no tan solament lisie, sind
normes de curses d'aquella mena.
minades a evitar la repetició de fets
el fer ginmeetica, igual que els que
general, per la cultura d'un pelle. Hem
Malgrat tot, un bon canal de clubs
semblants.
no la peactiquire deixin a part *tuesde reconèixer, dotecs, que avui dia
i de corredora contribuiren a rixit
Partit Unió de Vigo-Júpiter. —Es
tes petiteses, i procurin ele primera
encara ens queda molt per aprendre
d'aquell Campionat El guanyador
declara vencedor el primer per retiinculcar als arnics i coneguts el per
d'aquella cultura antiga.
fou aleshores Joaquim Miguel, que
rada del Júpiter, al miel es multa.
que se n'ha de fer, la qual, no solaes trobava al punt älgid de la seva
Caldria que tots ets que estem agruPartit
Osasuna-Athletic.—
Retalment te la virtut de desenrotllar els
carrera esportiva.
pats dins els rengles ginmeetics procar
els
aeords
presos
i
deseatimar
el
ZIOSirell MUCUS i donar-nos mes vigor
Enguany Ort altre club, dels tatacuréssim, tal com ells, millorar físicarecurs de l'Adviene.
i salut, sinó que també predisposa a
be dits modestos (perquè no (orment, pene també procurarem no neFerrol-Valladolid.—
Es
ratifiquen
tata extensió mis gran de la costra inma part de cap organització prog li gir la nostra intelligincia, de vega- les slincions impoeades al Ferrol.
i ens dóna, enser" volunfessional de futbol), s'ha vist amb
des adormida o cansada per reacia de
Osca-Arenas
de
Saragosea.
Dotat, disciplina, fermesa de caräcter, deroe de tornar a portar a Mataró
treball, equilibrant-la per mitjä de la
nar els multe a l'Arenas per haver
cenó, i per fi, ene ensenya el respecte
cultura física, i veurem que dintre un
alineat l'Osca un jugador seise la cursa mis important de Cataque ene devem els uns als altres, ajulunya.
cos equilibrar no cap res que ene pufitxa.
dant-nos desinteressadament quan es
gol portar el descrèdit general, ni
Es aquell club el Centre ExcurMadrid-Espanyol. — Desestimar la
presenti l'ocasió, ¡ sense recels que pucontinuar, com fine ara, essent el blanc
sionista Laietänia, de Mataró. Un
protesta de l'Eepanyol, que, de mis
guin ofendre.
de les burles dels descreguts, desgracercle de llarg historial esportiu,
a mis, no hacia estat ratificada.
Ja veieu; coto aquests avantatges
excursionista pròpiament dit en els
ciadament per a ene ¡ per a nosaltres,
Nacional-Avilés.— Deixar el reexposats, per més que a molts els força nornbrosos en eactuelitat, i en
seus tomengsments i excursionista
sultat com va quedar.
semblin exagerats, acostumen a éster
Corufia-Athletic. — Desestimar la
i atiene des 'Cle l'any tosg.
ple segle XX.
quasi sempre el recull d'una serie
protesta del Cortita.
Participaren els "laietans" priEI.ADI VIDAL
d'anys de cultura física, en el quäl
Sabadell-Sporting. — Desestimar la
merament en diverses curses excurProfessor dels Falcons de la F. I. C.
sentit ha estat i es encaminada. Sidel Sabadell.
eionistes de marea lliure, amb pes
Tenerife-Unió. — En vista que ar-4n ••n •-4a l'esquena, i deseres, cap al m'U.
bitre va dir que havia concedit un gol
es numeren de P ie al rannen de
El Centre Esportiu
per
evitar
conflicte
d'ordre
púun
les diverses activitats de l'atletisme
FRONTO NOVETATS
blic,
s'anulla
el
partit
i
s'acorda
rede pista. Recordem nosaltres perSilenciós
AVUI, DIVENDRES
petir-lo
a
porta
tancada.
—
sonalment — no en va hem anat
Tarda, a les 4:
Ferrol-Logroeo.— Es donen els
Amb motiu de celebrar-se diuseguint els seus passos — unes reAzurmendl - Elorrlo
plinto al LOgrO80 per no haver traunione al set.; camp contra els
menge que ve, dia 28 del corrent,
yon1 rA
mes el Ferrol la quantitat per al
Lluisos de Greda. aquella Lluisos
l'aniversari del patró dels sordsChiquito Bilbao - Villar°
desplaçament
del remese d'en Consegal, Capella,
mute, sant Francesc de Sales, ei
Nil, a lea 10 lb:
Sabadell-Alaves. — S'acorde fer
Vila i d'ah es, i contra els terCentre Esportiu Silenciós ha organou assenyalament de data per
Quintana IV - Parea
rassencs del C. E. "La Mota"
nitzat, com en anys anteriors, diaquest partit.
contra
I
aquella Camp i o nats Generals
versos actes, l'extens programa dele
Arenas-Donästia. — Es &mana
Gallarta III - Chiquito
d'Atletisme, de Mataró, i el de
quals es detalla a continuació.
ampliació de l'informe a MeiC6n.
Gallarta
Cross, i la Volta a Mataró, soto
Al mate a dos quarts d'onze,
Amb relació a altres assumptes de
DETALLS PER CARTELLS
a.
ells s'han celebrat amb santa con•
a l'església de la Mere& se celebral'ordre del dia es van adoptar els
tinuitat anualment.
re una mitos i benediccie de la
següents acceds:
A la nit, a dos (marta de des, al
senyera social del Centre EsporResrildre una discrepencia entre
L'any paseas revifaren aquells
restaurant "Sant Agustí" ()aleo de
tiu Silenciós, la qual en jorns no
les Federacions Sud i Oest, de conCampionats d'Atletisme del Maresla Igualtat), tindrà Ilec un banquet
llunyans esdevindrà ésser el drap
ron-1liter amb la sol:miel oferta per
me, anys enrera iniciats al Masnou
de confraternitat dels esportius sisimbelic de les gestes esportives
la darrera.
per aquells esportius fervents, Bierlenciosqs.
i culturals de la joventut esportiva
Aprovar la rescissi6 sie contractes
ge i Rebull, i continuats al mateix
A les onze, a l'estatge social den
del Betis Balompié ami, els sella jusilenciosa de Catalunya.
Mata-6 pe! Comité Comarcal i per
Centre Esportiu Silencies, catear
gadors Garcia de la Puerta i RocaA dos quarts de dotze, gran reagua C. N. Mataró dels Tunee
d'Amälia, 38, primer pis, segona
solano, sense perjudici dele drets
cepció de benvinguda als sordadele Majó, dels Casabella, de l'Esporta, se celebrare un gran ball de
que corresponguin a aquel] Club somuts forastera a la Casa Valencia
quius i de tants amics de la ciutat
eala en honor dels jugadors del
bre noca inscripció dels dits insta(plaça del teatre). En aquest acte
'levantina.
"C
D.
Silencio",
de
Valencia.
dors.
seran obsemeats amb caramels tots
Aquesta entitat , que ha donat
Condemnar el Betie Balompié a
els nene i nenes sords-muts que
campions de Catalunya i Peninsuqui
pagui
al
Baracaldo,
en
el
terconcorrin a la festa.
tals com Farinyes, Bombardó
Frontó Principal Palace mini de quinze Mea, les 4.933 Pu' ilars,
A la tarda, a les tres, al camp
algun elite, ds !a que dem ä rassetes
que
li
deu,
segons
conveni
exisdel Catalunya E. C. (camp d'En
sat es lliura en ces i älima a °freAvui, divendres.Tarda, 4'15
tent entre ambdós clubs.
Galvany), a Les Corts, se celebranar a Mataró una organiteacie
Autoritzar
la
Federació
balear
perrá, per primera vegada a Espanya,
ANDRINUA - UGALDE
pulcra i esmerada dels XIX Camque forme segone seHicita, so grup
un gran partit de futbol entre dos
contra
pionats de Catalunya de Cross.
de primera categoria a la illa de
equipa de sords-muts: el Centre EsVal a dir que han trobat en aqueOABE:EL I ASEITIO
Menorca.
portiu Silenciós contra el -Centro
lla ciutat un arnbient proplei. Els
•
Deportivo Silencio, de Valencia.
1015
Nit.
organismes oficials — Generalitat.
Es disputare una valuosa copa, doAjuntaments—, nombrases cases
ITUARTE - BEODO I
natiu de N'Antoni Cirera. Aquest
comerciats i altres entitats coparII a t‘
o S.
encontre ha deevetllat gran interés
contra
tices han ofrenat valuosos prensil
i promet veure's molt concorregut.
Entre tots cal destacar un escalen!
ARNUTI - UGARTECHEA
A les cinc, al Casal Català Prat
trofeu d'una casa comercial que
Programes europeus
de la Riba (Diputaci
ó, 49, entre
ha prestar a mes un notable ajut
Calebria i Rocafort), se celebratä
selertea
econòmic; va destinar a premiar el
un gran ball, amenitzat amb orCERQUEU PIS?
—
mexim esforç agermanat de la iorquestrina, en el qual, durant els
19.05.—Koonlasberg, 9l Me- nada.
ver insumo ves retturden CASA CAN99Ra, fondada en 1897. Autoconduele
intermedis, el famós bailad sordtre s.
twetra mare", oraas d'esperar, dones, que els esras s 26 mea Misil da is ella" 1 nee
mut "Lakao-Bacha" executar ä ditori de Hugo Kann.
Garreara a trae mes. km
portius de Mataró i els dels pobles
versos ballables.
Telaton 31914
1905. —Viena, 506 ni. Con- veins faran cap a aquella tintar,
BORREL. 132
cert Mozart.
diumenge al mate per tal d'aplau1930. — Budapest, 549 medir els minore especialistes de la
tres. Llegenda de St. hiel), de
cursa campe a travia de la nostra
Ricard Strauss, "El capte del
terra.
Solean", de Mozart.
Els atletes i els organitzadors us
18'30. — Torre 11%1, 1.446
ljeobuatgsrairan. I no en restareu demetres. Festival de intleica

1F•

S'EVITAN

iS TRACTAN, ES CUIDAI,

Totes les Malalties
tle 144

VIES RESPIRATORIES
amb roe de 48

PASTILLES VALDA
ANTISEPTICAS

PM* oo ea resta.' del exIt ele6 ose*
LES VERITABLES

PASTILLES VALDA
de» en NI« les faraute&

en CAIXIEte
- arstielmoln ViLlaDA iii Upa
taaidilltre forma.

SUOMI

19'30.—VarsbvIa, 1.415 metres. Concert sitnfOrtic.

20'00. — Brueselies flamenca,

321 ni. Festival Liszt.
20'00.—fillli, 368 in. cuneen

siinfentic.
2010. — Pedal Funden, 3 t 2
nutres. Cuneen simfbnic: Mozart. Schmidt, Saint-Saens.

alemanya, 539
metres. "Missa eulemnia", de
Beethoven.

PUBLICACIONES CRISOL
Per deu t'opone coro
equest, regalem cinc pes- 1
I
setes en !libres
Apartado 228 - Tenerife

21710.—LIlle, 247 in. 5elecci0
d'òperes còmiques.

20110.

Paria P. T. T., 431

metres. "Mantidorft", fIlm radiofOnic de Tildo Bergerat.
2010.—Irefraebure, 389 mntres. Música de cumbre: Stihubert, Brahma 1 dIndy.

21'00.—LOndree, 342. mires
Villdland, 391 m., I Illoottish, 373
Prokovlev, klInskOveky i Bobos.
takovIt cb.

-viNdikhe
iteedteridp

francesa.

metre,. Música conteinporknia:

t2i,

ea

+

Barrera elimillorantentdisio
"
moral de I och v do

rl I

"Mt79'..5

lt tbacutini/edU

l'OYES DE TOTARIELI

"-ifel C. N:ltarceloiii—•

BOXA

La segona sessló d'aquest Concura
que disputaran el vinent diumenge al
matí els equipa C. i D. deis dos
grupa promet vetees summament disputada davant Tentuslanne demostrat
pels equipa concursants, que -s'entrenen a diari a la piscina de l'Escullenas
Justifica a bastament finteres da'
aquesta competició !tierna:, que cada
any disputen els nedadors en actiu
segona i tercera categoria del C. N. B.,
el conceptuar-se aquesta com a preparatória deis Campionats de Catalunya
de natació i wates-polo, atentase la
Con/asió Esportiva d'aquest Club les
mullers marques registrades per a designar els seus nedadors representatius.
Per a la millor organitzaciú de les
misione del Concita, aquestes se celebraran sota el següent ordre:
Primer. Les curses deis equiee del
segun grttp.
Segona. Les curses del» equipe del
primer grua
Tircer. Partit de water-polo, segon grup.
Quart Partit de water-polo, primer
grup.
Els partits de water-polo seran jutjata per àrbitres del CoHegi Oficial.
L'ärbitre que figuri inserir en un
dels dos grups no podrà actuar com
a tal en cap partit del seu grup, quedant limitades les seves funcione anbitrals en els equips del grup al qual
no pertanyi.
Els capitana queden facultes per a
sollicitar eärbitre que creguin cansenient entre els que a l'hora de la competició es trobin a la piscina.
De no existir azord entre els capitana el delega de la Comissió Emporlisa del Club ocié l'encarregat de de-cidir, i ectinic podre arbitrar el parta.
Hom fa present als concursante la
convenikesia de trebar-se a la piscina,
disposat per a Vencontre, puntualment
a les en,.
DE LA SECCIO INFANTIL
El C. N. 8. fa present a rota els
infantes que darrerament han sonicitat l'ingrés a la seva Secció Infantil
de Cultura Física ¡ Natació que poden passar qualsevid dia (einer, a les
set de la tarda, per la piscina del
Club, per tal de prosar i formular
Mira condiciona d'ingrCs.
Els sollichants seran admesos fins a
quedar cobertes les vacants produides
enguany.
ASSEMBLEA DE LA F. A. E. E. E.
SECCIO DE NATACIu
Demä, dissabte, dia 27, a les sis de
primera consucamia i a les bem de
segona, thaire Iloc a l'aula nal'Assernblea General Ordinäria de la secció de
natado de la .Federació d Alumnes
ex-Alumnes de l'Escota del Treball,
seta el seguent ordre del da;
I. Lectura i aprovacie de lacta de
anterior.
2. líen/fide del secretad.
3. el odificacions als Estatuts.
4. Renovació dels azteca de Junta.
3. Prees i preguntes.
Per la bena mansa de la secció es
prega l'assistincia de tots ele socis i
sobretot la puntualitat .ebans de l'Assembles tindrä noc el repartiment dc
premia, del camorra codal.
15:22AXIIALMAIIMMIMAA55~1M

Moviment maritim
VAIXELLS ENTRATS
Vaper eepanyol "Ciudad de
Cailiz unib cerrega general
18 passatgera, de Las Palmas
escales; vapor espanyol "Uhudad de Palma", ami) cürrega
general i 83 passuossees, de Palma de Mallorca; vapor espanyul
m cär"Gitida d de Valencia", ab
rega general i 55 passatgers, de
Valencia; vapor eepanyol "Ampurtlän", amb ritrrega general.
de Palatnós; vapor Halle "Rosa:din.", ami) (Arruga general, de
T'ite;
mi vapor alemany "Euter", amb anega genere', d'Ativers; vapor espanyol "Arelar
blendi", ansb carbó mineral, de
Leardiff; vapor tronces "Astil",
amb cdirrega general, de Megadar escales; vapor 'Ingles
"Pinto", amb eerrega general,
de Liverpool; vapor espanyol
"Andutz Mendi", am b cärreg a
general, de Liverpool i escales;
vapor espanyol "Maria lt.", amb
cärrega general 1 29 passatgers,
de Màlaga.

VAIXELLS DESPATXATS
Vapor espanyol "Ebro", amb
chrrega general, cap a Casablanca; vapor estonin "Minnae,
arnb càrrega general, cap a
Casle116; vapor trances "Asni",
amb cärregn general, cap a
Marsella; vapor espanyol "Ciudad de Palma", amb chrrega
uniere cap a Pelma de Mallorca; %Pepe espanent "Ciudad
.1e Valencia". nmh cärrega general, cap te ValOncla; vapor
anglAs 'Meta", amb chrrega
lt ettenerct, cap a Asov; vapor esnativo ! "Badalona", amb obrrole general, cap a Toapse-

en

Vestits terminis
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EI mate de Campionat d'Anglaterna dels pes ploma entre Seamos
atson 1 Mar Millan, tindrà ecte
el proper dia 28, segons acord que
acaba de prendre el National Sp artina Club. No se eap encara si se
celebraré a Edimburg o a Glasgow.
— Ei proper die 3 a Niea, el pes
ploma local Augier, ser e enitontat
a Leoerson, templó de França de la
categoria.
— Jac Dempsey, que es actualment matxmaker del Madison de
Nova York, a cablegrafiar al peß
fort britinic Jack Doyle pnoposantIi boxar per compte de l'esmentada
organització.
— Piet Brand, Catemid d'Holanda
dels mig-forts, acaba de perdre el sets
titol en resultar batut en 15 represes per R. de Boer. El mata fou
molt igualat i alguns espectadora
protestaren la decisió.
— A Lió, el kepí Mendiola va
batre ansplament per punta Young
Bord. Mendiola, que vare veure a
Barcelona en molt banca forma, este
obtenint fa alguns mesos a França
uns resultare molt honorables.
—EI Passat die 23, a Buenos
Aires, Campolo vence el peo fort
italiä Salvator Zeetta, per k. o., en
quatre represes.
— De Pompton Labro (Nova Jersey), comuniquen que Max Schmeling ha signat un contracte per boxar el proper mes d'abril amb Max
Baer a Los Angeles. Aquest con.
tracte no porta encara la signatura
de l'americä. L'alemany es prepara
actualment per al seu proper carry
bat contra llamas. Si el matx
Schmekng-Baer arribé, a ésser condes, els plans del promotor bateeloni senyor Gasa, d'enfrontar l'alemany a Paulino a primer, d'abril,
anirien per terra.
— Segueix la di gnes:e entre Al.
Brown i el seta manager Lumianaky.
El primer afirma que esta llene de
tot compromís mentre que LumiansIty assegura que el seu contracte antb
el negre no expira fins al 5 d'octubre de 1938. L'esmentat contracte
esté dipositat als Esteta Unas i ha
estat enviat 5 buscar urgentment.
Aiirma, de mes a mes, Latínnasky que Al. Brown bostare el proper dia 31 amb Edwards, al Paris
Ring.
— Aurel Toma, Campió de Roma nia dels pes mueca, ha obtingut
nou exit a París en batre per punts

Per tal d'entrenar l'equip
— Santos i Zabalo resultaren lesionara en el partit de diumenge; amb
tot, sembla que les lesione no s n:, n
d'importancia i podran actuar ja diumenge; Reman també hom creu que
reapareixerä diumenge . i Nogués.
restablert de l'operació que li fou
practicada, encara no se lap quan reapareixeri.
— El mate Budapest-París professional jugat a la capital francesa denä
la victòria a Budapest per 3 a 1.
— A Berlín Cl jugä el mate Praga-Berlin; s'enclogué la victòria el
txec per eme gola a cap.
- A Brusselies Jugaren els equips
de Franca i Bélgica, i el resultas fou
favorable als francesos Per 3 a 2.
— Ahir va sortir cap a Granale
en autocar l'equip del Girona ; torcien l'expedició Gaita-ea, Ferró, Terredecir. Prieto. Madern, Ferrer, Xibrete Clara, Balmanya, Pages i Bussor aquest últim com a suplent.
— Sobre el partir a benefici de 1'?eón i l'Alaves, els guipuscoans han
circulat una nota que diu:
"La noticia que el partit entre
selecció nacional i la catalana, que
s'anuncia a Barcelona, es va a jugar a
benefici d'irunesos i alavesos ha disgustat a aquella, perquè record del
Congria fou que se celebraría exclusivament a fasor delle.
No tenen inconvenient, i fine els
sembla bé, que es fati un partit a
benefici del Deportivo Aleve': però
un altre, no el que és a benefici
A mis, assenyalen tma diferencia
que hi ha entre els dos casos. El club
de Viteria s'ha beneficiar amb escreix
del trasllat dels seus aso; a alees
societats, mentre que l'Unien ha deixat marxat es Regueiro, Elicegui,
Altuna i Amunärriz en pla romàntic,
acose lucrar-se en un sol centim amb
els traspassos."
— Es molt probable que l'Espanyol
presentí diumenge contra l'Athletic de
Madrid el seeüent equip:
elattosell. Hereter, Pérez, Martí,
Seler, Cristià, Prat, Eddmiro, !dondo, Edelrniro II 1 Bosch.

Llegiu
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Mura, en deu represes.

— Avui, al Central de París, el
pes mitjà italie Garcia Lluch, serà
aposta a ritaliä Tino Rolando.
— El non manager sie Kid Chocolate, que es troba abs Estats Units,
es plany d'haver perdut de vista el
Se u patrocinat. Hom creu que el negre és a Cuba.
— Young Pérez 1 el seu manager
Bellières, acaben d'esser indultats
per la Federace5 Francesa que els
havia suspes per un any a causa
d'haver signas contractes segons els
quals Young Pérez havia de boxar
en una mateixa data pel compte
diverses organitzacions. La decis'a
del Comben de la Federació minenrada ei basa en haver estat retirad:,
la reclamació presentada Per so deis
perjudicats al qual SI. Bellierce indemnitze.
— En la propera reunió del Nou
efón, el pes Ileuger catalä Barranco
serà enfrontar al valencià Pene Ros,
recent vencedor de Barts.
— Feney. Campió d'Espanya amateur dele pesos mosca, abandonare el
sea tftol dissabte vineat a l'Iris en
debutar com a professional davant
orray.

ear s soTa DE trau
La comissió organitzadora de l'Aplec d'hisern dels esquiadora de Celada presa a les entitats que desern
concórrer-hi que avui al sorteig le
corredors enviin un delegat p e r
donar les oportunes advertències Pes
al cha de la cursa.
El surkm se celebraré al local del
Club Excursionista de Gräcia eAstudes, 33, primer).
— La Federació Catalana d'Emui
fa avinent a totes les entitats excursionistes l als esquiadora en general
que el diumenge vinent correrá fino
a La Molina el tren especial de les
cinc del matl.

Com sigui que aquest dia es corre
la primera prova interclub que requereix 'licencia de corredor, fern avinent als corredora que hi culguin
prendre part que aquesta Federad&
fest-st arree que alga no tinerä
temps de fer-se la revisió medica, exPended duraut aquesta semana lbcópeles sense rcvisió, ami) a condició
que apuesta haurä d'ésser-li presentada abata del da 4 de febrer, data
en qui tindrà lloc a La Molina el catepionat de Catalunya d'esquí ofons),
prova máxima de l'equip catala, organitzat per primer cop per la Federada Catalana d'Esqui,
ee.

PUTEOL

Cofa a ~endemia dels incidents
registrats al Molinon en l'encontre
Sporting-Sabadell, la Federació NaMaui ha decretas lea minada sanciono: Mita 1 Colmo, «tapescle per
arta sanee; Goal,' per an ases, i Grade, per quince dies.
"- Planes, el que feo defensa del
%reviene, he acaban el sen cm/tilde
emb el Curuila i ara Pana a l'Arenas

A PASTA PFR
A APAITAB

NIX

ha estat elaborada pensani no
sola en que ha de suavitsar
el pel per a fer-lo tallahle

ran estorc. Stnd persant també en qu4 don 'epi-

tense

dermis de tote
grao, rotors. etc

1. Pasta NIX
ts, doncs, un factor preciós
PSI. a l'operad() d'ataitar-se
Ii matelx temps un producte
d'higiene per a la pell.

USBIll la

Pasta NIX

s'eviten tots els perIlls de ceroteigi, no sols per la naturalesa
de la P851a en si, sin0 lambe
Per que s'eliminen saben/,
brotxes, vasos s tota mena

'obj ectes porta-microbis.

Usant la Pasta NIX
amplificara l'operacoh . d'alaitar-se hi empleara tres o
quatre mmuts, no sentira despees cap treitacVs ni molestia
a la pell u, Si la tenia abaris

d'afaitar • se. lt Oesapareixera,
perque, cal no oblIdar•ho,
LA -PASTA NIX. ES .
AllANS DE 70I, UN PRODUCTE PER A L'EPIDERMIS
resateeto 51% vuoGueitisa. Pteruma
111. ETC_ al P RF.0 DE nie PliSSETES rus
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141 diantental oonatatar q ue una,. 11111‘ Prhatfl• ProSaupitolons de l'home ha oetat posar-se a l'ebrio dele
enemics que Id sellan, I guardar-se de les Inelemänoles
a què el tempe l'ha sotmbs. D'ego( podrlem lar derivar
l'origen de l'Art do la Construadó. Piaré el la seca finalitat no toa mes que 'queda la oonetruooló no exletIrla
com • art.
Que la flnalltat ds una Mira no Se cap ensenyanoa que
häglm recollit de la olvIlltzaeld moderna. Hl ha en el más
elvIlltzat prou monumento en peu que eón testimonie que
la oonstruooló com a art ha esta1 una de les Miserea
ambicione de l'home. I its q ue Peq ues a lma hl ha rrue
II oferelxin una sensaclá del seu peder I del seu Inttint
de superaeld de la matirla san un monuMest que equival
a una ordenada de la matarle
A mesura que el món cha olvIlltxst. l'Art de Conetrucold ha sofert les evoluelons que II han dota' les
eircumetineles. El temps I el progrds han arribat a do-

ti

olk,‘

141

,1

o

C.

t

tiende de täll V. Mi numere da Majan' da cornedllat,
no seria cap afirmad& gratuita constatar que avul
obrer • un tynelsmart poden alimislogar-st sota un *ostra
amb una quentItst de oomodltie que no tenlas melle
nobles de l'Edat 11111)ana.
Per al» moltes eondlidons de confort que abano esosplacen patrImonl excluido d'unes quanta* persones atavorldee per la fortuna, avui se poden trabar en mane de
tvalaae01 °Madi, griclo• • «tuesta huAanitzaola de
l'habltaold, que s'anlrä Intsnalfloant amb el lampe 1 prinoipalMent en ele nuolM populosos de lu grana elutats,
SI a aquesta part d'utIlltat afeglm que els edificis de
cada die adquireMen condicione d'eeteticte exterior que
sis fan altnpätista a la vista, odastatarem amb la Joia (luz
ds natural el fat oloqüent que l'Art de la Construoció ne
negligeix la bellas* per la utilitat n1 la utilltat per la
presentad& exterior, sInd que totes dues fan un excellent
eonJunt harmanie.
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;øo tones de bigues de ferro a 040 el kg. I0 tones via vagoneta a 35 el kg. - Jässeres de
ferro - Balcons - Baranes - Reixes - Portee
Finestres - Bigues de fusta ¡ altres materials
VENC A RON PRET.'
per a la construcció
Correr del Olot, del núm. 1 al 3 - Tel. 54393
BARCELONA

ENGINYER LUMINOTECN I

Installacions el4etriques - Ifluminactó -.
Teläten 11388
—
número 40
BARCELONA

AUGER 1 JUBANY, S. A.

SIMÓ PIERA I PAGES

Enderrocs : GARCIA 1 VIDAL

CONTRACTISTA D'OBRES

COMPRA-VENDA

Telèfon 1906Casp, 35, segon
BARCELONA

Telidon 113ó,

Cárter de Lieldt, 11

BARCELONA

--1-17=-9

c18:1:10==
•-083=-12==
FERROS I METALLS VELLS

Taller de Modelatge per a Maquiniria
Telefon 50042
Selva de Mar, 25
BARCELONA

Telèfon
Pere IV, 69 al 73
BARCELONA
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Construccions d'Obres i Fusteria de

Fusteria per a Obres i Maquinària

RAMON ESTRADA

JOSEP JULINES

Plaga Vicenç Espanyol, 8 - Tel. 72412
BARCELONA

Carrer d'Amas, 8 -- Telèfon 1201 3
BARCELONA

-41
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Telèfon 51991

iii

BARCELONA
=
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Fusteria I Ebenisteria - Construcció
en general en tot Fan de la fusta
Tallero: Corte Catalanes, Me T•lèfon 34824
Expostel6 i venda de mobles:
Salando de la fi rmad, 7. Barcelona.. Tel. 24104Z

BARCELONA

• B1E
MARCA REGISTRADA

Material elèctric - Especialitat
en instal•acions maritimes

0

Telèfon 10052

Paseata* de la Pau, 14

BARCELONA

JOSEP GRACIA JUNCOSA

ANTONI HERAS

INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES

Installacions elketriques
i els seus anexos —

Viladomat, núm. 85 - Telèfon 32041
BARCELONA

n.
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Provenga, 82 • Barcelona - Tel. 32739 rl
"- t.$ = ==
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J. PONS VILA

COSME TODA

ESCULTOR MARBRISTA

FITSTERIA

CERAMICA

Treballs artfstics en tota classe
— de pedres i marbres —
Tallers: Lanuza, núm. 1 (cantonada Madraza)
BARCELONA
federen 79860

Especialitat en les obres en construcci.
Carretera Oollblano, 7 Ida - Teläfon 31883

r entes - Rajoles - Meona, etc.
Telèfon 17148
Oespatx: Ferlandina, 71

EAROELONA

BARCELONA
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SEVER ANIES

MotIlures cromades 'METAL.LIG
per a Decorae16. Vldrieria 1 Moblistena

$1

Enna, número 127

—

Barrió, número 93

SERRALLERIA ARTISTICA I D'OBRES

—

Telèfon 7324b

Plaga de Joya" 31

Teldfon 70132

BARCELONA

BARCELONA

BARCELONA

Oarsno, 31 - BARCELONA - Tel. 13822

PERE MART!

PINTOR

Teléf« $4807

= $o

,t=

t; I
JOSEP BELTRAN

Fustes procedente d'embalatges
d'automnbil i de totes mines

RAMON SOLER

Telefon 52696

JOSEP MARTI I ALGUE

Telèfon 73694
Menendez Pelayo, 122
BARCELONA

AGUSTI PUIG

SALVADOR VILAVELLA

Fresser, 100 -- espelta, 28

=9

FONEMA DE BRONZES - METAL.LISTERIA
Casa fundada l'any 1870
Bronzes d'art - Bronzes per a la conetrucció
Robineteria i materiale per a empreses d'aigua.
gas i electricitat
Censen de Cent, 108 - Barcelona - Tel. 30844

eh3-:

,1

Mosaica i material per a la Construcchi

CIMENT ADHEREN't PER A LA COLLOCACR1
DE RAJOLA DE VALENCIA I PINTURA
IMPERMEABILITZANT DE CIMENT

TALLERS JUDAS

FUSTES

JOAN JOSA LLORT

--

)

RAMON RICÓS
Nàpols, número 122

Succeasor de Vídua de
JOSEP RIBAS
MOBLES I DECORAC-9
Telkfen 1465n —
Censen de Cent, 329
BARCELONA

JOAN CORTS

J.LLEGET

DE FINQUES

41,2,~2~Ca=111L-7. I la....-Idazrilizzia=lea_.1112=4=4:1=,

=

CRISTAL BARCELONA, S. A.

ALEXANDRE A.RIMON

PAMIES GERMANS

JOSEP BONCOMPTE

FABRICK D MIRALLS

Constructor d'Obres

Constructors d'Obres

installacions 1 reparacions eltetriques

Telefon 73351
117
BARCELONA

Telèfon 18683
Lafont, 6 i 8
BARCELONA

Corta Catalanes, 838

Telèfon 76027

Aragó, 197

Teléfon 33462

Anbau,

BARCELONA

BARCELONA
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RAMON XAtSASA

JOAN ALBERT SOLER

J. COMA

Constructor d'Obres

Electricitat en general
Vallhonrat, 24

Telefon $588i
BARCELONA

Telèfon 72443
Claris, 78
BARCELONA

111

VICEN‘. fUCA

Material elèctric i L'impares

InstaHacions elèctriques

Telèfon 78434
Salmerón, 195
BARCELONA

Telefon 33938
Sant Roc, 37
BARCELONA

a..=-1uhe

MANUEL COROMINAS

XAVIER TURULL

RAMON MAYANS MOS

RICARD VICENTE

Colatractista - Pintor

Arquitiete

Material elèctric

Travessia St. Antoni, 35 i 37 - Tel. 73252
BARCELONA

Mentaner, 356 -- Tetona: 81627- 79076

Serralleria artiotica i d'obres
Fabricació de moneas estil americé

BARCELONA

Mamens, 6 - BARCELONA - Tel. 73326

Tamarlt,99

Telèfon

33755

BARCELONA

'.1.:.71141LV:11.:111-7.11,,14721e11-710#.11=111du..--10

Inatallaeions elbettkitet vehda di
material. - Secc16 delAmplateria

FUSTES FINES VILAARASA
Francesa LeIgrat,111/ - Tel. $41U1.' ler0111011,3
Tailifon 1E221. - Mda11048
'mis, lb II,

-
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PISOS DES DE Tu PfEe.

eucnucx saaro

u 14.0LES ViLABRASA
CONTRAPLACATS VILAIKRASA

-

.
r

7e4g.,
%

Dulxe, lavabo, water, cidne eronianloe, aseen
fou. Parle,
I 12 (entre Tarragoasor
j 20leläd
• 1 Piara d'Ernest Ventós)

Pisos cambra de buey, gran
a 120 Ptei.
Parta.

(entre Tarri7mu_121,

ANTON! EDUARDO
Gewimmet

D'OBRES

alovisold, 116111•10 IBB • mur 'relaten M 3ß1111 110111 oil a a

DIvendres, 26. gener de Oh

ESPECTACLES
_

Teitres

TEATIti rOLIOVItt

GRAN TEATRE DEL LICEU
Deme, a les aun del vespre, primera
representarte. dei Feetimi fumes de TUcard Wagner, Pi RIIPAL, pels Marea
trastes Nernottly, Maleen, Nana, Weber,
Peters, Hablen, mestre director Ring
Kneddertbuech, curecele escenIca Moor.
111 Pren pai I cOrte6 13eloienc. Dolmenge, tarda, TANNIMUSER. Dimarts, tuncid
popular (ddrrera de la temporada)

OLYMPIA
TRES RRRRR Rt DEIS
DE LA TEMPORADA OFICIAL DE
CINC EQUESTRE
Avul, nit. a les 10: divuitena sortida
del sense rival artista •

HA

TEATRE ROMEA
Teléf« teett
Caja dio, a lee 5 I a lee 10'15: EL
ClItrt0 IMPACIENTE, de Pemim, que
p.: vult eetiumes oinphnt rl teatro.
Ditimenge, a lea 3'30. a les 6 1 a 1/4
d'II: EL DIVINO NIPACENTE

ILATR!! a`i ETATS

Tarda, a les 5; nlt, a un quart

amb la beca incomparable Remata
ela setie Illiiputencs, les seves vedettes, etc. KA8F11118 es Paule
al tocha! nu e'assembim liman Tots s'assemblen a KAIFIKIII. Teatro?... Clec?... Revista?... Tot. tot aleó
I molt mes ha de presentar l'empresa
de l'Olympla sota la rilrmula moderna
delpeetaele aecal•eall, fune16 exprés!
seva born, vegeu
Cada numero J
Pherari: 1-s 10: Simfonla; les 10'03:
BILL MUNO, -rodeo" amerIca; a len
10'13: LES INER108, trapezis escala:
a les 10315: THE amen, perxisles,
a les 10'35. THE MAZOLAS, força dental, a les 10'43. erlt de
el material. Infernal
A les 11•00: vASCONCELLOS, el millor
cavallisla del mbn; a les 12'11: RACC110,11, salladors; a les 11'20:

meravellüs 1 ..en&aelonal

espertacle

La posada del
Caballito !laico

RICO - ALEX

celebres I molt aplaudits clowns
cals parodIstes; a les 11'50: 8 WORTLEY, traprzls volants; a les 12'03:
Ilimfonia; a les /2'05:

I'lloll actual a tot Luisma Petnel•
pala amistes: Entina Aliaga, Haus

Aliaga, Tina Folgar,

EiF

MAISS

Exitits formidable
del

A

Moreaspantaleiln-lblertm•
Avut. larda. 1/4 de
(mallnee Popular), Pextt del Ola: El. CRE110
AURA« N11, Adrustatd4 Eduard Mar.
quina: IIAT QUE VIVIR. Deme, matinee
especlal. 1/4 de 6, I ah. 1/4 d'II: LA
CHICA DI BUENOS Alela.

Josquim Val"

KASFIKIS

E. Cusma, 20 glrla vleneme, 20;
Troupe de tIrolesoa, Doeher, Han.
80 baliarins. 30; Cors; 180 Itel*Mea on Unen., 133. Socirida orquesira Modernitals eseentimes
1. voiectors I me.
Emenarl gl
canica moderna: 400 cestos de
Vengo 1 Floten, de Retal, Dero.
rais I figurins del proressOr Stern
Dema, tarda I n11:

REVISTA MISTERIOSA

A les 13'13: Calma final. nutequet a tres
desastes; general, 1 ptn. Denta, tarda I
hit, 1 dlionenge, tarda 1 nit. grana funciona. Es despatma a comptactoria I a la
taquilla de revenda

La posada
1 del Caballito Blanco

'NEMA PARIt

Tarda, 4'30;

9'46! Ilevlata.

EL TENIENTE DE LINI

PUBL1 CINEMA
getuelltet• euniallate • Doeummttel
Mytem • Eto. - arme. •41nInua
Pulses UNA PIIIMETA

TEATRE BARCELONA

Avin. larda. a les 4, nd, leS 10:
REVISTA PARAMOUNT. LOS INVENTOS DE BETTY, dibulxos.
EDUCACION DEPORTIVA„doeumenlal. EL CANTAN DE LO8 CANTARES, per Marlene Dietrich.
Saln tIlms Paramount

Aval, dlvendres, tarda. fundió or-

METROPOL CINEMA

Companyla de comedia
Ladrón de Gua, tra-114•11«

ganitzada pel •:Grup Amateur d'Art
Link": LA PRINCESA DE LA
CURDA
N1t, a un quart d'oriee:

AvuI, divendres. a les cinc; nlt, a les 10:
noTICIAR1
La preciosa comedia

UN PROFESOR IDEAL

LA PRISIONERA

ig de 431•9•114, 23. Tete 13352
R
tletmana d'aspen, 1 cana &leerla
Tarda, de 4
8, sessie continua:
nIt, a les 10,
Gran exit d'EL TOBOOAN NUMERO 13, una peRicula de tina trama, et fans de la qUal sen unes
escenes extraordiniries d'autentiques proeses l'esport de nen.
protagunilzatia pels usos de l'alpl•
Mame DOlly Davis, Jan Gerald I
Anare Rearme. A TODA VELOCIDAD, un 0151 de Dance alegria,
d'opthuleme 1 de jovenivois entupel "gran simpatIc" de 13
pantalla William limines, amb
Evons,1:onrad Nagel 111111 Edwards
Nota. -El Tobogan núm. 13" es
projerla a les 4, a les 6'10 I a
es 10'03; "A lada velocIdadd". a
les 4'33. a les 7313 I a les 11'08

Censen de Cent. 217 • Celaron 80E15
Avul. tres peHleules extraordlitarles.
A les 3'30: YO DE DM, TU DE NocHe.
magnlrica opereta interproarta per Cate
de Nagy I Willy Frisrsch
A les 4'10: TOPAZE
deliciosa con:tala per Marre, Pagnol
A les 6'20: EL ARCA DE NOE, dibulmos
en tecnleolor
A les 0'40:

COMO TU ME DESEAS

l'obra genial de Pirandello, per Greta
Garbo I Erle Von sihrobrim, en espanyol

CINE RAMBLAS

Tf. 18072
Rambla Centre. 811 I
Mol: »VISTA, DIBUIXOS
1.43
EL JINETE ALADO, per kent Taylor
FELIPE DERBLAY
Ni:. LA PRISIONERA
VIVAMOS HOY
per Conrad Veld
una gran creaeld de lom Crawrord
Nota: La sesslo de la larda &el a sense
1 Gary Cooper (en espanyol)
Interrupen donanl-se tot el programa
(Sessiö continua)
per Anny Ondra, 1 la grandiosa producció

Demä, cussabte, larda:

El Judio errante

TEATRE COMIC
»Unan.. Tarda. a les rine• nit,
De
a un Quart d'II: el claMOrbs exit

Gran Teatre Espanyol
Companyle de 40111EP SANTIMUNI
Primera actor.
direriora:
A. MOLLA 1 A arricaSA

AVUI, ESTRENA
*Menor 'lamer I Myrna Loy en

Asesinato en
la I erra ia
Film Metro Goldwyn Mayer
Es desamen localitals amb tres
dies

1111111CLE O FEMELLA?
Nit, a les leo: la millar obra estrenada
a teresiana;

TODO POR EL AMOR
deliciosa opereta de gran espectacle

alegrla, dialogada I cantada en trances.
Interpretarte per dan elepure. LeudIe
Clero 1 I.1101011 Panul
Preus: Especial, 0'80 ptes. I Preferencia,
;
pesseta

114... 5.441••

SALONS CINAES
TIVOLI
4 larda 1 10 rdt: "El binen Jean Gar;
bit, 1 Madeletne Renaud. Documental, Di
buixes, Pathe lournal i Revista
CA•ITOL
4 tarda I 9'45 nlt: "La propia culpa",
Richard
"El.diluvio". Lob M'Usen I
Peggy Shannon
CATALONYA

4 tarda I 10 t'U: "Hotel de estudiantes'',
"Raroucl", Rex Ingram
4 tarda 1 10 nlt: "Duro de pelar" (11nl•
cament larda). "Noche dr Sao Juan",
LII Dagover. "Chofer con faldas",
armarin Bernard
RRRRR •ALACII
(onifnua 4 larda: "El hombre de Arl"Rollehe", en espanyol,
Fugazot 1 [ter!' ire Noticiar' I Celltliolde
ranci
EXCELSION
1 larda 9'30 nll: "El hombre de Arizona". "Boliche", en espanyel, Irusta,
Fugazot 1 Demare. Cronlea, Notletarl I
DIbuimus
MIRIA
4 larda 1 9'30 hit: Revista 1 C6mIca
Ohileament larda). "Tres vidas de naipe", loan BlondelL "Teodoro y Cia.",
Halmü. Catira •
ORAN TEATRE COMTAL
Continua 3'45 larda: -Marinos a la deriva", Sally Ellei.s. -Tres vidas de mujer", loan 13/ondell "Teodoro y Cia.",
Palma/. Noticiarl
MONUMENTAL
Continua 3'45 tarda: "Noches de Paris".
"Vida azarosa". "No dejes la puerta
ablerla", en eepanyol, liost15 Moreno

d'antielpacli5

CINEMA ESPLAI

CORINIOA. Illentamr I Miau
Loa LAGOS DE ESTIRIA, documental. MICKEY EN ALMEA, dlgulags. LUCES DEL BOSPORO, per
GUstav Froellch. El superespectaele Paramount, en espanyol,

BA-TA-CLAN

tk
Aval, tarda. de 4 a S;
a les 10:
Gustav Froetten en la comedla de gran
Ama UN HOMBRE DE CORAZON
Es despolva per a la sess16 numerada

AVIS LOTERIA
lar error involuntarl sisan expes parlicipacions del núm. 38384 del sorteig que
se celebralit el dla 1 de febrer. Es fa
saber als posselidors de lea diles pat.tlelpaclons que, en comples del número
esinentat. Jugaran la maleixa quantital
en el unan. 38364, sellad que Driguin
necessitat de eanstar el la10. Fralleesc
Rolen I Verdura, expenedor de Loterla,
EraternItal, 30, Onda

YANQUIS
Me* Prom..
O'mul

dlumenge, 6 tarda

PALOMA

ein. emmil VALORE

Dama e....ri

VALOPA

Sucre Nova

LI

Blat Liverpool
M. ...
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Cacao Nova York
4.18
4.59
4.64
4.34
10
4.82
4.92
10

gota mena di generes
d'enmeló 1 saldo

EL SIGNO DE LA CRUZ

Ford

Docks
Petrolis

47.45
15.50
24.57.75
139.75
48.50
160.75
341-00
210.00
207.50
18.00
5-25

.410 n

baixrt

54.30
47.60
10.15
24.-

-0-75
-0.33
-o.65
- -0.25
-0.25
-0.23
+3-25

58.oo
140.00

48.75
157.50
343.216.oo
207.00
atoo
.5.30

S

4.11 3/4
5 2 1/2
5.4
5 3 3/4

4.11 1/2
5.2 3/4 1 / 4
5.4
5.6
1/4

1/1

De les navileres, és de remarcar la
millora assolida per Transatlantiques
emissió 1922, que fa un mes que ,41
s'havien contractat, i es cotitzen 14.5c
(+2.50).
El sector d'electrics, Manes i indastrials, amb regular efectivitat, quede,
un xic variats de posicions, i si be en
general dumina tendencia soste.guda, s'anoten algunes oscillacions, :es
mes importants de les quals deta»cm a contiatiaciói Cooperativa Enid
1921, 48.oo (-1.o0); BC915 Energia

(i10/120), 103.00 (+1.00); General
d'Electricitat, 86.0o (+2.00); Bons
Auxiliar Carrils, 99.00 (+4.0o); Energia i Indústries Aragoneses, 77,50
(+230; Hulleres 1926, 72.00 (-500)
De les poques accions contractades
en aquesta jornada es de remarcar la
baixa de Gas E, to5.oo (-Zoo);
Cros, 125.00 (-2.50).

BORSA DE PARIS
El mercal parisenc, en la sessió que
celebra ahir torna a presentar por
sosteniment, ¡ perd el terreny qm
avençà el passat dimecres. El grus
de rendez; registra davallades que oscalen entorn d'un quart d'enter. De
l'especulació es de remarcar els canvis fixats per: Río Tinto, 1651 (-9);
Royal Dutch, 18450 (-1-150); Canal
Silez, 19720 (-105) Kuhlmans, 613

--2.00
- -

+0.50
--o.05

BORSA AL COMPTAT

FABRICANTS
I COMERCIANTS

GOYA
Avul, el l'Ilm de gran !sil

5155

Alacants
Andalusos
Transversal
M. Rif
Explosius
Colonial
Aigües
Chades
Boris or

Tanca

anterior

PADROA

Cafe Nova York

TEATRE

Nords

Dia 25

LA CASA JOAQUIM 8ITOES

Sha Xicago

51oreno
BOHEMIA I
Continua 3'45 tarda: "Chico o chica",
Carmen Ron!. "El relicario", eh espanyol.
Dibubtos I Califa

en

a la teulka qUe es palesä IM la jornada anterior. Els primas canvis que
aparegueren en la reunió del Borsi
eren semblants a la tunca de dimeeres, a poc a poc perdien terreny
fins arribar a la fi de la sesSió de
Bona. El' negoci desenvolupat acusa
una reducció al constatat en jornades
precedents. No cal Insistir respecte al
cura que segueix aquest sector: en anterior& cotnentaris hem fe; constar la
tendencia que al nostre entendre (luminaria en algunes jornades, ¡ per ara
rcspon a la nostra previsió.
Destaca de l'ambient general la reacció de les Aigües, deguda a la multa demanadissa d'aquest valor.
Tanca finada pel Mercat Lliure de
Valors en la reunió de Borsa:
Volors

Bogs A R I
general es pot cinsiderar sostinguda, però s'aprecien algunes perdues
d'un quart d'enter, en particular va
Nords, que trenquen la lleugera
mesa que hom aprecia precedentment

kilERCAT LLIURE

Les- sessions d'ahir del sector d'el,peculac.6 nu presentaren cap variaoo

La tanca anterior dels Docks és del
dia 15 del mes que som; del 22, la
corresponent als Transversal, i del dia
23, la dels Andalusos i Petrolis,

DADES PACILITADES PER

El signo de la Cruz

d1.1Iogat en castellä YO De DIA Y TU
DE NOCHE, per Cate de Nagy EL TIO
DE NORNEO. REVISTA DIIMIXOS
SONORO

Emporlum

Muntaner, 4
efIlic saló de ball on toquen DUES
ORQUESTRINES tota els dies
tarda i nit
60 senyeieles enti enadoi es Cada dIJous
gran "soiree" de moda

el amor".
azaroso". "No dejes
la puerta abierta". en espanyol, Rosita

•
1

rei,..._

gsvers os

Sala

SORSA DI BARCELONA AL COMPTAT 1 A TERME 11A 25 DE RENER 134
VAL**.

dirigida per PM« Come
"Oberon"
Weber
"Don Quijote velando
0. Estila
las armas"
"Clnquena Slmronia"
Beelboven
"11)44rIa"
Debusay
"PrIncep lgor"
Borodin
Solament socia de
ADIOCIACIO Calfmalta Bu
Inseripelona: Clarls, 43. Primer, segona

Conllnila 3'45 larda: "Mas Nene que

oivennres. tarda. a les cine.

DIssable:
LA SOTA D'OROS
Es despatia a tots els Centres
de Lotall tila

ClOs quarts de den:
LOS JARDINES Da PAN, Califa Aleolea
EL CIELO IIII LA TIERRA
per Lew ayres

MOVIMENT

Orquestra Miarmimica
de Madrid

ROYAL

',CON EL PELO SUELTO!
Triomf de Meche Delgado, Lola Cabello
1 lela la Companyla. Gran preSenttiCió

PAPAVERT

tralbufa, Va I 1191. • ~N 71110
Aval, dIvendres, larda, a les 4'15, d11,

MAR RE LA *Pelea MAUI«
AVIII, A LES "su MI LA ftlf
Darrer Oss•11 de la

SIL P. UD«,
Telf. 81874
Tara& reo: re. 510
410 ARTISTII8, 80 - turones. Canela, ARGELINA, VALENCIA, TERRY,
EAVITOWEU, ESTIOILLITA
Dancing el a 4 de la n'atinada
I un ALEGRE VOEKVIL

SPLENDID CINEMA

COLO/CUY:41

SALA VICTORIA

FINANCES

C o 1: r t

CIVETO BU NI" per Pay Wray.
DE DIA, TU DE MINt, per L dr ?luz.
A
CONO TU 1111 SISEAS,
en e/siena, per Oren' Garbo. DON QUIJOTE, per CkallapIne. LA NUECES&
DEL 11-1111,-per /garlen Darles. «VISTA .
I DINEROS

Si yo tuviera unmillón

el film mes original de rally. Ell
desnatan per a la @estiló numerada
de diumenge. 01entende, metInel,
10'30. Proper dIlluns, eldevenlinenl.
clues grana produeelow en un sol
programa: COPIAS IN ADIJON, per
Brigitte Helm, 1 si. PADRINO
IDEAL, per annabella 1 Jean Mural

Cinemes

Piumenge, a dos quarts de qualre,
popular; a 14S el,. 1 Mi. a dos
Quarts d'onze:
LA POSADA DEL CABALLITO
BLA MICO
nespats a Comptadorta

BARCELONA - PARK
Al 111ARCELOIMI COMO TV IQ 't'ORAL
en em14114... PE/ Greta Garba. INL 8176

MERCAT

LLOTJA

De regular animaciO fou la
sessiö d'ahir en aquest mercat,
1 les transaccions gairebé nulles.
Es de doldre que existeixi
aquesta situació tan poc faloguera, degut en part a que hom
no presta l'atenciß que cal per
a certs arlicles, però es d'espe.
rar que tard o d'hora s'hauran
d'emmotIlar a les circumstäncies, j de no esser aixf es perjudicaran interessos molt res-

Els rotlles de comptat acusen una
Ileugera minva a l'activitat desplegada
en jornades precedents. Pel que -e3pecta a la tendencia dominant, si be
es pot considerir sostinguda, s'aPrecia en alguns sectors quelcom de
feixugor.
El grup d'Efectes PUblics, amb negoci moderat, queda en genera! a posicions sostingudes, •sense registrar
cap particularitat digne de notar.
Obligacions Tresoreria Generalitat,
després d'uns dies de mantenir-se a
100.25, davallen a icx., entera.
Els Ajuntaments no mantenen el
volum de dies precedents, i es veuen
afeblir lleugerament, anota/U-se algunes perdues entorn d'un quart d'enter. Els ampliació 1029 Exposició
1922 reculen de mis importancia, però
hem
tenir en compte que fa pocs
dies s'havien mantingut inactius.
El grup de Diputacions, amb regular negoci, queda a canvis sostinguts.
Modifiquen mis les Provincials, les
quals recobren la pirdua soferta en la
sessió precedent. 88.5o (4-0.5o).
El sector de cedules acusa una evident reducció en l'activitat desplegada
en jornades anteriors; els canvis, però,
no donen mostres de feblesa, i la maior Part d'emissions mantenen
precedents.
Les obligacions carrileres també es
veuen menys sollicitades, tot i realitzar un volt= hastant considerable. Pel
que respecta a la tendencia dominant,

pectables.

En blats, tenim la fermesa en
els preus d'oferiment, pere
sense que sigui possible encarrilar cap negoci. Cal ara que de
les reunions que tenen a la
capital de la República sur-

tin soluciono que facin veure
mes clar el que convé a uns i
alineo.

Amb moresc, succeeix el
mateix, i ens dol veure com la
nostra ramaderia va deixant
l'engreix per no poder sostenir
el seu manteniment, mentre
no es fixi una més terma arientació dels problemes no serä
possible evitar aquestes perdues.
Es tot aixb el que podem manifestar per avui als nostres
lectors, desitjarfem en altres
informacions poder donar altres noves. però temem que no
serä aixf mentre no s'imposi
una comprensió pels que poden
fer-ho.

.
MERCAT DE COTONS
Dia 25 de ¡pinar de 1934
luan llenar u•- • m...• .0.0- oet. nes.
UPPEN
SMIELLARINS
4,8281111004
111111PTE
Vale laill, Oet. Mate •11101 1.1181.
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