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L'afer Stavisky

El proc4s de l'Aufonomla

Conmina un gran
drama poli&

UN DELEIAT ORE& DE L'ESTAT

A Franca, on tot pren un carieter humä i on la història 'lista, neta
i transparent, a través dels peno.
natges, la Iluita que existeix en els
nostres dies entre l'absolutisme i la
democràcia es yeti simbolitzada per
anicidotes reals i personatges de
carn i d'aseos. L'afer Dreyfus, al
seta dia, significà la consolidació
de la República democrätica enfront d'un tradicionalisme absolutista. Avui, amb ocasió de rescändol Stavisky, es veu a contraclaror
la batalla de totes les forces antidemocrätiques, en barreja pintoresca dea del "camelos du roi" fins
al comunista, contra el liberalisme
i el Parlament. Perque Franca es
rúnie país del món on el valor
home passa davant del valor sistema; ben a rinrevis d'Alemanya,
qua per tal d'engegar un moviment
antüiberal s'ha vist obligada a mobilitzar tota una gran fantasia sistemätica, a base de la rana iría i la
saperioritat dels rossos contra els
bruna, i altres excessos d'imaginad(' igualment arriscats i tebrics.
Per això, de la maateixa manera
que ¿artera les desfilades d'eneamisats i de la mística hitleriana
veiem l'eterna i vulgar lluita de
la brutalitat contra el pensament,
darrera el fet divers escandalós de
les trapelleries de Stavisky i cómplices i l'enrenou dels carrers i de
certs sectors de la Franca, deseobrin l'envestida de les forces de
l'absolutisme contra la democracia.
Hem anomenat el cas Dreyfus.
Consolidi la tercera República. Significà ringrés d'unes promocione
normalianes al món de la política
francesa. Enderrocà totes les reminiscincies dels passats règims
absoluta Clericalisme, militarisme,
vell esperit aristócrata, etc. Després
dcl suicidi del coronel Henri sembl a v a que tots ells havien descendit

a la tomba.
Ara la situació és simètrica en' -rs tot alió. Simétrica com l'objecte la mea imatge al mirall. Hi ha
una semblança, pepe els termes eón
inversos. Per extremar-ho, l'afer
Dreyfus fini amb suicidi. i el de
Stavisky comença per un suiddi.
Els que rolen éster acusador, són
el antics antisemites, amb l'afegito
dels romunistes, que hi posen la
mateixa salsa picant dels vena re-

Emonim d'ahir a la Generalitat

ilmnonme

Una Informad!, sensacional... que no es confirma

volucionaris a la Rochefort, també
antidreyfusistes. Aquests inculpen
llurs acusadora d'ahir, els hornea
de l'actual política francesa, en un
moviment de revenja. El poble,
entre ambdós, bull i s'agita. ¿Que
pot sortir-ne de tot plegat?
Des d'ara estan en joe de demotracia, rorganització financera i la
judicial, el funcionarisme, el Parlament que substitueixen els vells
principis trontollants de l'època
de Dreyfus. Els que els ataquen
eón gent diversa i contradictòria
que només tenen un punt de coincidencia en Ilurs opinions: l'odi al
regirn de Ilibertat i l'obsessió d'una
situació de força. L'anècdota de
rafer pasea a segon terme. Cada
incident, cada personatge lleno
damunt del gran escenari de París
una institució, una idea o un principi per lliurar-los a la disputa i
a la passiú dele hornee. El drama
que fa temps estä vivint el món,
preludi de transformacions a venir
o de consolidacions a afermar, pren
una forma humana que el posa a
rabast de tothom i que fan impossible inhibir-se d'intervenir en la
depuració que es preven.
Dins de Franca, aquests dies, comença a jugar-se una partida que
interessan tot el món civilitzat,
CM en Pata. Llavors combate per
la llibertat contra rabsolutisme dele
imperis centrals. Si ella perdia,
queia tot Europa a:nb ella. Franca
guanyà. La situació nebulosa dels
primers dies s'esboiri durant els
dos que tingué lloc la batalla de la
Marne. I és que hi llague prou vitalitat i prou sentit humä dins el
país per al redreçament que calia
aleshores. Tumbé tenim ara la impressió que els bornes de la República Francesa aquest top arribaran
a vencer la conxorxa terrible que
els amenaça . Reduiran rafer Stavisky als limits de justicia, i desfaran tosa la boira que hi voleo afegir
els interessats a empastifar-lo
desorbitar-lo. La feina sen ä potser%
molt dura: pero si arriben a fer-la
com ca!, detonaran, no tan solament per a ells, linó per al que
encara resta de nacions lliures al
món civilitzat, els progressos de
l'onada absolutista que avui submergeix bella part del territori de
la nostra Europa.

L'execució de les Ilels
social s serè ()bledo
d'inspecci6
Al ministeri del Treball han facilitas avui la següent nota:
"A proposta del senyor Daniel Riu,
director general del Treball, el ministre senyor Estadella ha nomenat delegas general per als assumptes del
Treball a Catalunya el senyor Cristòfor Massó.
Aquest nomenatnent s'ha fet d'acord
amb l'art. sise de l'Estatut de Catalunya, que prevé que la iniciativa legislativa en materia social de treball
pertany a ¿'Estas, i que l'execució d'aquesta hei en rämbit de la regió autónoma sigui deixada a la Generalitat.
En virtut d'aquest article l'Estat no
pot abandonar la prerrogativa que li
correspon de controlar en quina forma
i manera la Generalitat executa el que
correspon a aquesta materia. Es per
aquesta ra6 que el nomenament de referencia té una importància indiscutible. Donada la situaci6 social de Catalunya, l'Estat no podia deixar un
dia mes que continués rabandonarnent
en que es trobaven els interessos recollits per l'Estatut en materia social
i de treball ,
liavien estat tantes les demandes en
aquest sentit, i de tal qualitat, que s'imposava posar en pie funcionament els
drets recollits a l'Estatut."
Ens hem interessat contingut
d'aquest telegrama i hem comprovat
que, efectivament s'e weilst. Ahir al
molé el ;enyor Mass6 visita el senyor
Companys, amé, el qual conversé brear
estona.
Tot i que l'Estatut faculta en raeSiete 6 aquesta delegació, que is uno
inspecció, ignoratiem els n'otitis de
descontest o desconlionca que han indais el ministre de Treball a fea Új
d'aquella facultat i l'actitud que hagi
pogut prendre el Consell de la Gene-

Procurarme, en tono al teo edició, donar mis amplies informacions sobre
agest particular, tolo vegada que
PirstsiniPte Pot tenir Niki certa importancia. La bona amistar del senyor
Massó amb la nostra casa pot ajudar
molt a aclarir el que per ara resulta
un xic fosc.

Govern no tolerará A la recerca de l'abonat al
tolden núm. 16.363
conilkies provocats sense
motiu, pels patrons ni
pels obrers

El

requereixen un tracte especial.
»ir, a. lee -ase de la tarda, a
El Govern no tolerará que, sota
l'antic duma .de la conselleria de
pretext de reivindicacions socials,
Governació, va reunir-se en Consell
es provoquin conflictes d'ordre púordinari el Gavera de la Generahile i es produeixin pertorbaciont
litat. La reunió va durar fins a les
que danyen greument la indústria
non.
catalana. Davant casos d'aquesta
A la sentida el doctor Dencäs va
naturalesa, el conseller de Goverdonar als periodistes la següent
nació procedin amb el iranias rireferencia oficiosa:
gor contra tot pertorbador, sigui
—S'ha aprovat— digué-run dequi sigui.
cret que crea la Secretaria General
d'Ordre Públie i fixa les seves atriPer altra banda el Consell; vistes
bucions.
les denúncies rebudes contra deter—tSla proposat algun nom per
minas, patrons que amb mires poliocupar aquest eirrec?— preguntä
sigues procedeixen a acomiadaments
un repòrter.
injustificats i a tancament d'indús—No encara. Es proveirà per
teles, ha cregut que calia sortir al
oposició o concurs. La setmana
pas de qualsevol maniobra encavinent — prossegui el doctor Denminada a aquesta finalitat. L'estat
cäs — se celebran ä un Consell, el
de prevenció dóna les facultats
qual sed dedicas a ordre
necessàries per a impedir aquest
atur iones i qüestions socials.
sistema de represälies contra obrers
Amb referencia al departament
i de provocadi artificiosa de l'atur
d'Economia — seguí dient—, s'ha
obrer.
autoritzat la creació d'institucions
D'acord amb l'article a8, apartats
de crèdit agrícola i cooperatiu.
segon i setè de la l,lei d'Ordre
De Sanitat, s'han aprovat dos
Públic — prossegui— els consellers
decrets. Un creant -l'Escola d'Inde Governació i Treball prendran
fermeres especialitzades, i l'altre,
lea mesures legals que, segons les
estipulant les condicione que s'exicircumstäncies, calgui adoptar.
giran als carros destinats al transEls acomiadaments d'obners —acaport de verdures.
bi no podran ¿sien efectuats senEl Consell —continuä — ha esse la previa autorització en cada
tat informat pels consellers de Gocas del conseller de Treball, el qual
vernació i de Treball de diversos
resoldrà amb tota rapidesa els caconflictes socials plantejats.
sos que siguin posats al seu coneiEl Govern dedican la mäxima
xement, donant les garanties neceeatenció als problemes d'aquest orAries per a no perjudicar la indúsdre que incumbeixen al conseller
tris, però reprimint amb la máxima
'de Treball; perca, al mateix temps,
severitat quan es tracti, amb prevol fer present que, segons refetextos mis o menys hàbils, de crear
rències fidedignes, molts d'aquests
dificultats al Govern i a la normaconflictes tenen un ' origen i una
litat de la vida social.
tendencia de cecter politic que
5•••

Ramiro de Maula, ¿Un. Pacte de n o
. emitió Potonoacabe
alemany?
UPS pacte de SO agremió o de no re.
córner a la !orca — que és la ntateixa
cosa — entre Polbnia i Alemanya ha
d'entrar en el quadre dels pactes proPosols pel Reich com una de les solucious de la qüestió del desarmament.
La noticia de la signatura eventual laques, pacte ha d'ésser, pero, acollida
amb reserva essent de procedéticia
O. B. N., l'agència hitleriana. Cal recordar que Polònia esta vinculada per
altres pactes innb Franca i Ríasia, que

A la päglna tt:
LA DARRERA 8E8810

D'AQUEST AJUNTAMENT

—41.>

Dimitirá el govern Chautemps?

sigui Per raons de precedència, sigui
Per comunitat de conducta política i
d'inleressos, el govern de Varsòvia ha
de tenis' en compte. Ara bi, si les temPtativ•s per a IIIS parte de no ogrersid
polono-alemany són portades a tenme,
no podran reeixir sind entrame MI
el, nombre de les q U e kciariens

S'assegura que ho ha fet ja el ministre de Justicia

París, 26. — Aquesta tarda, a les
set, s'ha anuncias ale passadissos de
la Cambra que el president del Consell, a la sortida d'una reunió que havia celebras amb els delegas, soeialistes. que insistiren en llar petició

bertlioatal, ea prensan: lo quitamotas. Wat del ah
11/1111 d'Ara, Cl. I Cha 122 loa ameres 24 bona: TM>
pastan ~Cae 11.5 cana. 241419224tura
ara.. ameno* del Vent: les quvometres. PremieteMe: deVs. memada ea el ala trahlr: 7 boyes a retente.
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Les derivacions po p iques de l'afer Stavisky

No es pot negar que /a situació p ohaca francesa ir delicada i greu, que
podria esdevenir-se algun canvi en sis
bornes de govern, sense que per alza
cantil l'orienlació general, pergiii', caes
is sabia, la malaria, lasst al Porlantent
com al Senat, és d'esquerra. ei
que interessa de remarcar Is q u e , amb
l'actual gabinet o un altre, la Política
exterior de Frono no pot sofrir cap
canvi respecte a Ginebra i a les relacions amb Alemanya.
Si a Berlín :upasen que una crisi
ministerial francesa--potser molt desitjada en aquella capital—Pot afeblir
Franca en les Leves relacions amb l'exterior, segurament s'equivoquen.

,
.
f *el ti' is

el ministre de Justicia presentes la
dimissió, havia declaras que estava
disposat a presentar la dimissió total
del Govern si president de la República.
Poc després s'assegurà que el ministre de Justicia lluvia ofert la seva
dimissió al president del Consell.
París, 26. — ''L'Echo de Paris" diu
que després de la jornada d'ahir augmenta el pessimisme sobre la situació
del Govern. Es probable que avui el
senyor Chautemps vulgui tenir un
canvi d'impressions amb els seus col legues, i no t:ndria res d'estrany que
se celebres un Consell de ministres
extraordinari.
En cas de produir-se la crisi, segons
l'esmentat diari, es probable que sigui Daladier qui rebi l'encauce de
formar el nou ministeri.
Es significatiu que "Le Populaire",
¿irgan de!s socialistes, escrigui que

existeix el perill que el govern Clautemps sigui derrotas a la Cambra, la
qual cosa dóna a entendre que li fans falta els vots dele socialistes.
En alguns circuís es parla que Chautemps no esperara presentar-se al
Parlament per portar la dimissió del
Govern al president de la República.
Com que alguns periòdics del mati havien atribuit al senyor Daladier algunes declaracions, fetes,
segons ells, durant converses particulars i relatives a la situació
política actual, el ministre de la
Guerra les ha desmentides categòricament i ha dit que no tenen cap
fonament.
París, .z6. — Aquesta tarda, a última hora, s'ha celebras al Ministeri de l'Interior una conferencia
entre els senyors Chautemps, Raynaldy i Marcombe.
(Continua

a la pagina 7, col. 3)

Lla As tanta ideada ~idea enachau a rema del meaclonal der bravee ha setas un dad
proveed per en adiete a. TM« at joseph Edad; pidAaat al "Par DADA" dii dia so, 4110 ii diPetat

I adverso Amad Bou canoldord inPribs. Hanoi «wat Inda la Intimada eancillateria &de padrino,
dijo.", • en /puma da un del atad, en un . madi dolo dorso de .Parlo, •• ~Me qua** trote do
Temer, a lea dedada de se ~arde, de mema Hm 1 Idas lx. Cap deis das no rendeä
Danede id dime! no Id herid remase:16 mire de adverando
Ala tole sean, a k lesas. ei esa eco Idnela. A Temiera, en prl mg teme, al mane Hm" ea*
el breo abeinat (ae" de leer)

crésser estipulades con' a eanseqiién-

Ramiro de Mauro
Madrid, 26.— L'Acadèmia Espanyola ha celebras seseió per a cobrir la vacant produida per la mort
de rex-conste de la Viñaza.
Ha resultat designat academie el
senyor Ramiro de efaeztu, que no
ha tingut contrincant,

Des del temps de la dictadura
enci, el senyor Maeztu no es pot
queixar de la seva carrera. Aquell

assagista de la generació del 98, abjurä dele seus errors liberals, i Primo
de Rivera el nomenä, en 1928, ambaixador • l'Argentina. Ara fa dos
anys. guand el premi Luca de Tena
i ingressà a l'Acadèmia de Ciencies
Morals i Politiquea. Avantatges d'haver descobert "el sentid. reverencid del dinero". Ara, com a premi
a la seva brillant producció des de
lea pägines de "Acción Española",
revista ultrareaccioniria i filofeixista,
ha ingressat a l'Academia Espanyola.
En la sobretaula d'un banquet recent, Maeztu declarà que la revolució no el faria fugir d'Espanya:
"Es preferible — digné — que los cerdos pasen sobre el cadáver de uno".
Que no eamoini el senyor Ifaeztit.
Per nosaltr«, ja fa anys que Es
mort, i potser els "cerdos" no eón
precieement eta que es dediquen a
trepitjar-lo.

la pies 1:

als R1101111A, 8081RE L'URDA.

Mi« eastonoin
jer aem
.

Si..

cia a la definició de les qiiestions del
desarmoment. El goteen de Varsbvia
ha donat reiterad.: proves de ¡letaltat parqué la ova actitud pugui suscitar dables sobre la seva amistat amb
Franca i amb aquelks nacions que,
com Polb‘nia, esta» interessodes a
lar qualsevulla temptativa revisionista.
Berlin, 26. — S'anuncia que ha estat enllestit un pacte de no agressió
entre Alemanya i Polònia, el qual Sin-

¿ni una durada de deu anys.
amb respecte a la signatura d'aquest acord, es precisa que es tracta
d'una declarad() de no recórrer a la
force.

"Algunos :estores, desconfiados a demasiado inocentes, BOJ
preguntas,: ¿Es verdad todo lo
que ustedes dicen en rus helorIN6d01101 sobre et fascismo y loa
mere:UN de la política rucionalP Demos, pues, la respuesta
que se nos pide. Si; es verdad
cuanto decimos. Tenemos un
servicio informativo excelente y,
sobre todo, barato."

(De "El Socialista", edició
25 gener itaya.)
Ahir un diari catali del matí ¡
diari eastelli del vespre van recollir
una informacid sensacional a "El Socialista" inserida en el número que
va arribar a la matinada d'ahir a la

nostra ciutat.
Tal com el lector recordarà, el diari
madrileny ha vingut publicant durant
aquests darrers dies informacions periodistiques que fan referencia als suposats maneigs feixistes a l'exercit I
al carrer.
El reportatge, però, al miel alludim,
parla de Barcelona i situa l'acció en
un laboratori instaHat en un immoble
dele seus carrete céntrica, i àdhuc
cita concretament el número del telefon del laboratori de referencia: 16363.
Per tal disformar els nostres lectora, intentärem comprovar els extrems de l'esmentada informació. Pene
als centres oficials ahir a la una del
migdia no en tenien encara noticia, i
no bu tampoc possible obtenir de la
Companyia Telefónica el nom corresponent a l'abonat; per abra banda.
aquest telifon ahir no funcionara.
Realitzats els esbrinaments propis
del cas, resulti que el susdit aparen
corresponia a l'estadant de rentresol
segona d'una casa situada al núm. 24
del narren de Pelayo.
En l'esmentat local hi havia hagut
fina fa pon instaHada la redacció de
la "Revista Laboratorio", publicad()
médica que compta amb disset en»
d'existencia. La revista «ludida iba
traslladat, pert darreament, de local,
1 - ea Pactualitat l'ocupa el matror
Pla, el mal hi ti Muntat 1M negoci de filatelia.
A dir veritat, el senyor Pla, al quid
visitärem, esteva un sic arnoinat. Ja
de boli matf, sial que va arribar al
seu despatx, el senyor Bilbeny, que
viu al mateix replà, l'adverti que en
tota la nit el telifon no havia parat
de trucar.
En efecte; gairebé no havia
encara la porta, que ja el telefon tornä a funcionar,
—jVol fer el favor de dir al doctor Carbonen que es poli a l'aparell?

informació: "Poco seria ciertamente,
110 ocurriera que esa instalación da

ji

radio comunica directamente con Alemania. Y tampoco seria mucho si no
se diera la circunstancia de que el mecanismo principal se oculta en un sótano tabicado, inaccesible a cualquier
Investigación, por minuciosa que eita
220."

—Per comunicar amb Alemanya —
ens respongué aceciosament— no ens
calen aparells radiofónica. En Sine
prou arnb sortir al bakó i cridar.
En efecte. Als baixos sic l'esmentada
casa hi ha installats els "Magatzems
Alemanys", els quals, com es recordará, són propietat d'une comerciante
catalans.
—jHeu es:u objecte d'algun escorcoll policíac?—preguntarem.
—No i si—ens respongué. Jo a la
una he anat a dinar. Quan he tornat,
la portera m'ha dit que durant
mera absència han vingut tres agents
de polida, els quals han pujat dalt del

terrat, han mirat i remirat les amenes,
i finalment han entrat a tots els Pisen
a observar els aparells de rodio.
En saber-ho, he anat a Prefectura
de Policia a posar-me a disposició dd
senyor Comissari, però a botes d'ara
no ha vingut encara ningú.
—I que fareu?
—No ho sé pas. Demi ein pensó
que no vindré; no fos cas que algun
impacient s'ho prengues seriosament, i
em 'migues perjudicar.
- Temen que això disminueixi el
volum del vostre negoci?
—No tase! Oi més si parlen al diari
de l'establiment de compra-venda de
segells del carrer de Pelayo...
I de la "P-dsta Laboratorio"—conclogué el senyor Bilbety.
,JOSEP MARIA XICOTA

Els 50 anys de can Pares

L'hornee d'avui
a Joaquim Mir

demanaven.
—Aquí no hi ha cap Dr. Carbonen

—Dones, ¿corn es diu el doctor que
viu aquí?
—Aquí no viu cap doctor.
I així tot el dia.
Jo no podia imaginar—ons digue el
senyor Pla—a que podia obeir aqueota extraordinäria demanda fins qua
un dele nombrosissims anónima comunicants, mis amable que els abres,
m'advertí que Ilegis la premsa del
mati,
Calculen quina fóra la me y a sorpresa! Laboratoris, metges, estaciona
emissores.., a casa meya!
De laboratori no en tenim cap. Hi
havia, si, una "Revista Laboratorio"
dirigida pel Dr. Baldocki, la qual té
Per collaboradors, entre altres, els doctor' Gubern, Coscolluela, Velasco, Beleta, etc. Per cert—afegi—que l'agent
de Pro p ag anda de la revista eu el senyor Dornenec, que també ho is
"Renovación".
—)I l'estació emissora que comunica amb Alemanya?—objectarem.

Per fonamentar la nostra pregunta,
Ii Ilegirem un fragment de la repetida

Lerrouxiatea fina a la mort

308111131We M per Picasso
Els lector, da La Puzz.zerrar
saben ¡a, pule que ens hl hem referit
aquests darrers dies, que asnti Es el dia
assenyalat per a la ?nauguració de l'exposici6 homenatge a Joaquín' Mir.
Aquest :tete tindri lloe a doe quarta
de sis del vespa, i a les sis eckciri al
Hi han estat invitada Sota les
autoritats, i no al dir que theiri excepcional importilncia. S'exposen trentadues obres de Mir , de les següents colleccions particulars:
Corachas, Mates, Barbey, Combó,
Roces, Puig i Suceda. Casals, Rius i
Rius, Vilä, Vilella, Romagosa, Encela,
Juliä, Arnat, Gomis, Garcia, Escales,
Nzammar, Graupera, Concepció Vilolla, Canalla, Noguer i Moret, ComaSolei, Planes-Dbria, María, Cucurella
i Guerin.
S'exposen tamicé vint-i-cinc obres
inedites, pintades recentment a Andorra. .
Aquesta exposició, que representa
tota la vida d'un gran artista, constituirá. en aquests dies, un dels esdeveniments máxima de la vida barcelo-

nina.
•
Amb ella celebra la Sala Parés el
cinquantenari de la inauguració dels
seus estatges. Sabuda és la importancia que aquesta casa ha tagst en el
desenvolupament de last català modern. La quasi totalitat dels piutors que
han representat quelcom en l'art catallt i moles dels qui tenen avui un
nom internacional, han fet les seres
primeres exposicions a can Parea
Aquesta galeria ha estat durant cinquanta anys la visita obli gada i tradicional d'infinitat de families barcelonines. La inaugurad(' d'aquesta sala,
que finen.' 'lec en el mes de gener de e
l' any 1 884 se celebrä amb inusitada

solemnitat. La premsa d'aquella dies
reporta una infinitat de detalle »obre
l'exposició inaugural.
Creiem un encere que els actuals
propiesaris de can Pares hagin cregut
opon* de commemorar resmentada
dato emb aquest homenatge a Joaquise
Mil', figura representrilva de tot rart
alela a tots els artistes del qual lanextensiu l'esmentat homenatge.
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Persisteix el perill d'un
testament municipal
Ho afirma L'OPINIO. Erg radicara
aura aliats—diss—foran tucins
niees Per sortir-se andi la :evo.

"Es ciar gin l'alcalde, en dures
terme, ho evitará en negar-se a posas l'acompleiri's als acorde
gala, pesó ni és convenient que
i'hagi de resanes a aquesta violencia ni es tolerable que no tinguin
execució absoluta les Ileis de Catalunya.
Confiem que no hi bausa cap regidor q ue s'estimi disposat a Les
renúncia dels seus drets j deures
i, per tant, que l'assistència a la ansió d'avui no sera regatejada.
Seria llastimós que per neglig encia el pròxim Ajuntament es tobas
&gatee pels artes crúltima voluntat
sorgits de la imaginaria fantistica i
maliciosa d'aquells que el cos electoral, el dia 14 d'aquest mes, ha
eregut prudent d'expulsar gairebé
en totalitat de l'administració municipal.
S'ha de donar fi al primer Consistori republica d'una manera digna i seriosa, i deixar als elegits pel
poble la resolució deis problemes
plantejats durant un perfode en el
qual els partits polítics han perdut
el control municipal.
Res no patine ni cap greuge no
:minera d'una petita espera que no
ha d'anar mes lluny del dijous de
la setmana entrant, dia designat per
a la presa de possessió dels nous
elements consistorials.
Atad ho veu qualsevol i, per taut,
hem de confiar en la serietat dele
governants pesque ho impedeixin
costi el que costi. Sortosament, la
Corporació encara compta amb
pron clemente sans per fer acte de
presencia i impedir els propasas
que acabem de denunciar. Molt celebrariem qua fossin els mateixos
promotors de l'angoixa els que desistissin de tota temptativa en el
sentit expressat. Que pensin en
l'adagi italià: "Un bel morir tutta
una vita onora"."

Un rumor abominable
Gavie', a LA VANGUARDIA, en
sin Miele molt bo, on no Parla des de
cap punt de mira pm-Mista, simó
piement com a calcad, recull el rumor que a Catalunya hi ha gens que
la esta cansada de l'autonomia. S'equivaquen—diu--aquells que creien que
ratonotesia es tasa Panacea per a fitid"
rir tots els mal: de Catalunya:

"Por la prensa catalana y especialMente pele la barcelonesa, viene astastrindose catos días un extraño rumor.
Diven que en Cataluña hay gente que
ya estä cansada de la autonomía. Se
dice eso, y se añaden los comentarios
que, naturalmente, un rumor de tal
incide ha sugerido a ciertas personalidades y cintos sectores políticos,
allá, en Madrid. De loe comentarios
ni eiquera hay que hablar. "t AI,, yal
¡La cosa va a pedir de bocal": todo'
se reducen a eso. Pero el rumor vale
la pena de.recogerlo.
es.

Si alguien creyó que la autonomia
iba a mg una panacea para curar todos les mica de Cataluña y hacer
felices a les catalanes todas, la culpa
da" amengalto no es del régimen
autonómico, sino de quien se forjó de
dime idea tan primaria.
"Autonomía entraña, no ya una
mayor comodidad, sino une mayor
responsabilidad. La comodidad, en
todo uso, vendri a medida que la
responsabilidad se acepte y cas deberes se ejerzan mis amplia y mis
plenamente."
Para buscar sólo comodidades, no
ederuirti s resnonsablidades. La vida
mis cómoda es la vida del niño y la
del mimo, la que está suj eta a tutela y la sometida a dominio. Con
obedecer basta. Todas las angustias,
loe quebraderos de cabeza, las dudas,
los traspiés y los dolorosos escarmientos son para el que manda y ordena,
para el padre, para el dueño y señor.
Sin embargo, todoe los hombres libres dejan de ser niños o esclavo.,
un dls. Entonces comienza a ta Plena
reaponsabilidad Han de hacer cara a
la vida, han de apechugar con ella,
con sts alegrías y con sus desengaños.
Cuando sufren, no pueden ya acudir,
como los niños, al regazo paterno, ni
entregarse, como los esclavos, a la
bondad y protección del dueño Deben luchar por si mismos, contra el
doler y contra la adversidad. Y esta
lucha, que peco a poco desgasta a los
hombres, es también lo único que les
enrchtece.
"Autonomía es mayoría de edad.
Es soledad varonil ante los embates
del mundo. Es dolor de responsabilidad. Pero es también—y está
perdido el pueblo que no lo siente
o lo desprecia—dolor de. libertad,
dolor que dignifica, doler preferible mil veces a la asquerosa dulzura
del protectorado.'
es.

I Qué time que ver con la 'Memooda esa miseria de derechas e izquierdas! Buenos aterimos si cada res
que triunfe un partido o una tendencia determinada, el partido y la
tendencia vencidas circunstancial y
pasajeramente debiesen abominar
del régimen en que unes y otros tie
sane." y reeencisr a la dignidad
colectiva, que es e alma de toles
r de todo.
En Inglaterra, tutee muy pocos
afea, bobo en verdadero amar gare greiltico. Los laboristas derrotaron a loe contervadorea y se apo-

deraron dél uPoder. Las eoneetteestdas fueron gravisimaa esa todos loe
órdenes de la vida pública. Peto e
ningún conservador se le ocurrió
renegar del régimen, renegar de su
patria, ni muelle menos ir a buscar
en casa ajena' auxilio y protección
contra los laboristas. Los caneesvadores ingleses encalaron los gelpes, se rehicieron de la derrota, y
no pararon hasta vencer de nuevo
a aus rivales. Nada mis. Si a un
conservador inglés alguien le Mibiese tan sólo indicado la conveniencia de renunciar a si mismo y
buscar apoyo entre los enemigos
irreductibles de su dignidad de Patriota, inmediatamente el inglés,
ton profundo desprecio, le hubiese
vuelto la espalda."
"Dicen que el cansancio de la autonomía, caso de ser cierto, se debe
a la creencia de que, renunciando
los catalanes a gobernarnos a nosotros mismos, nuestros negocios (o
los negocios de esos raros creyentes) irían mejor, Es decir, que estariamos más satisfechos si nos gobernasen otros, desde fuera de Cataluña, desde Madrid, por ejemplo.
En primer lugar, la historia de
Cataluña, desde que dejó de gobernarse a sí propia, revela todo lo
contrario: ha eido un puro y continua lamento por haber Perdido su
autodeterminación. Y, por otra
parte, todo el esfuerzo del moderno
renacimiento catalán no ha tendido
a otra cosa que a conseguir, a recobrar el gobierno autonómico de
Cataluña. ¿Cómo, pues, apenas alcanzado, y aun con hartas deficiencias, nos habría de parecer despreciable?
En esta tierra, precisamente, se
inventó un refrán popular que ne
creo tenga semejante en ningún
otro pueblo del mundo. Reza 481:
"Afarta'm, i diga'm moro". Esto
el: con tal que atiendan (alguien,
sea quien sea, aunque fuese el diablo) a mi bienestar ~erial, que
hagan de mí lo que quieran.
No creo que exista una frase parecida, una frase tan horrible, en
ningún otro idioma. Cuando el catalán se desabrocha... Pero tampoco
puedo creer que sea hoy ese el
evangelio de la mayoría de mis
compatriotas.'

•••
Estaba solo en mi despacho, cuando me entere de ese rumor abominable. Estaba solo, y en torno mío me
acompañaban, en espiritual y <arillos°
silencio, mis libros amados. Sobre
todo aquellos de mis maestres desaparecidos, de los que yo conocí personalmente y veneré en mis años mozos: Agulló, Verdaguer, Guimeri,
Marag all, Prat de la Riba, 011er, Aleover, Costa y Llobera, Santos Oliver...
No pude menos que alzar los ojos
hacia ellos. iQUé dirían s i oyeren
ese rumor, apenas implantado en Cataluru rol régimn de autoriesnia?
Seguramente este país ha padecido,
en los últimos cincuenta atios, un exceso de política, de pe queña política,
y una falta de cultura, de verdadera
cultura.

•••
Acabo por declarar que yo no cree
ea esa gente cansada de la autonomía.
Es decir: no creo que esa gente, si
es que existe, haya sido nunca autonomista. Mal puede, por lo tanto, comenzar a cansarte de la autonomía,
cuando en su vida la aceptó, cuando
janga tuvo fe en ella. Lo s'escribid'
y probable es otra coa: es que gente
enemiga de la autonomía—enemiga de
siempre, no de ahora—a proveehe esta
ocasión circunstancial favorable para
combatirla. Y no hay, rto ha habido
ni habrá nunca mejor coyuntura para
combatir un régimen cualquiera, que
la ofrecida por los naturales tropiezos y dificultades de su implantación.
Esto el, creo yo, lo que ccurre entre
nosotros. Se trata de un fenómeno tan
lógico y previsto, que casi lo calificarla de fatal."
'Ahora: si se tratase de otra
cona, si el rumor fuese literalmente
cierto, entonces nos eneontrarlantoa
ante un caso gravísimo de aberración moral, ante un monstruoso intento de suicidio colectivo, fraguado
en una parte de ese organismo viviente, único, incomparable para todos loa catalanes, sólo criminalmente supsimible, que llamamos
Cataluña. El pueblo que tolerase
un morbo semejante, una demencia
de esta clase, estaría perdido. Y yo,
que no soy de los que gustan de
hacerse ilusiones sobre el valor del
pueblo catalán, pues nunca lis padecido la megalomanía de creer que
sea, ni muchísimo mesto; uno de
los mejor dotados del nsundo, ni
que esté llamado a destines extraordinarios, que no se hicieren pera él;
yo, digo, que Más bien juzgo a mi
pueblo como un pueblo mediocre,
hacendmo, morigerado, corte de
alas, muy casero, muy trabajador
a ras de suele, gran amigo del pájaro en mano y protendementa refractario a andas las altas eiseegO•
rias de la vida heroica: pueblo llene,
liso y burgués por excelencia, no
puedo tampoco eirepter tue,, precisamente ahort, tras loe penosos y
seculares situemos realizados para
remontarse de su h iele% Mida 41
la abyección pelítiok c uando tele;
sólo comienza a asomar la puerta
de lee caballea sobre la fa; de la
co n eldeació i universal, vuelva a
hundirte en seguida en el mis espantoso de los envilecimientos. Antes que ver ese cobarde suicidio dr
Cataluña, yo, francelatatt, creo que

"di trNetible. morirje
ÇaMe.gbara So 4418pr insamiews.,›
go de insoportable vergüenza.'

Barcelona esti

trista..

DEFENSA PATRONAL, en a»
miele elegí«, din que Barcelona, a
les set de la tarda, ami, les Portes
tancadcs, ambla ti coddteee d'una ore.

cada,:

"Las luces de la mayoría de los
escaparates edén apagsdas. Todas
las tiendas permanecen cerradas. Le
calle de Fernando, que ya no es
siquiera calle de Fernando, Uno de
Fiseller, esti desierta.
Barcelona parece una ciudad gran.
de, pero triste.
Ahora que Barcelona quiere ser
más catalana, ha renegado de todas
sus tradiciones y de todas sus costumbres. ;Y son precisamente sus
tradiciones y sus costumbres el
único fundamento cierto de su catalanidad!
A las siete de la noche, todas las
luces de sus tiendas apagadas, la
ciudad de Barcelona con sus calles
de gente, parece una ciudad triste.
Diríamos que es una ciudad muerta,
y que no ea Barcelona, en realidad,
otra cosa que el cadáver de lo que
antes fuera.
Ese es, de momento, el resultado
del triste laudo que, en contra de
sus intereses, y por servir a un sectarismo incomprensivo y revolucionario, ha sido dictado y está mantenido por el Gobierno de la Generalidad.
Notamos visiblemente que con
esa media hora de anticipo de cierre,
que no es media hora de descanso
para la dependencia mercantil, sino
únicamente media hora de sectarismo y de pasión, te ha herido de
muerte al comercio barcelonés. a
ese comercio barcelonés diariamente apuñalado por los impuestos, por
las exigencias y por las crisis de
todas las naturalezas.
Precisamente en estos días en que
por las dificultades de la economía
domestica, reflejo clarísimo de la
economía pública, las necesidades
se restringen hasta el último extremo, ee cuando más se necesita que
la luz de los escaparates ciegue los
ojos y que las puertas abiertas de
1m establecimientos inviten a los
viandantes.
Es preciso que la sugestión exterior coaccione dulcemente los ánimos temerosos y deprimidos, para
invitarles a la generosidad y al
derroche.
Acaso lo que no gastan los ciudadanos en la adquisición de objetos con que satisfacer sus necesidades o completar el confort de sus
domicilies, se vean inclinados a
gastarlo i n bases y cabarets, únicas
puertas que, rebosantes de luz, se
les brindan abiertas de par en par,
en las horas en que, libres del trabajo del día, pueden con desahogo
dedicarse a la expansión y al recreo.
Ya les muchachos no se encuentran con las muchachas en el paseo
luminoso y confortarles de la calle
de Fernando, pero pueden encontrase, con perjuicio para su bolsillo y, su economía, en los tes y
en loa dancings."
I Ali, CM overo "Defensa Pairomor la puja d'aquells tempe en qtj
els dependents treballaven seise llores
i cobraven un leu de fam!

La nova

d'Incompati.
basta
Hei

EL LJBERAL solté que el «bree
de distas ha d'ésser incomposible amé
el de gralsevol aftsa qwe Maui consigue-id 04 peessugostos del Munidpi, de lo Provincia o de ¡'Estas. Per
oi.rd no es possible que la nava
de Lindes derogui la ea firmi Manuel Melga:

"Un diputado no puede ser nunca un subordinado de un ministro,
porque un diputado tiene una función fiscalizadora para la que se
incapacita de hecho, cuando, aceptando un alto cargo, establece una
relación de subordinación retribuida con el Gopierno a quien debe
au nombramiento.
De aquí que la campaña contra
los "enchufes" tuviera tanto ambiente. Pudo encontrarlo en algunos
medios sociales por la suma de pesetas que peecibia el "enchufado";
pero esto hubiera sido lo de menos.
Por lo que triunfó aquella campaña
fui por una razón moral, por el natural escripnlo, por el din que todos teníamos de adecentar la República.
Un hombre pasa un cargo y no
carlea cargog para un hombre.
Absoluta independencia del diputado.
y co nfiadas • lee técnicos las direcciones gemerales, que no pueden
continuar a disposición de los ministros, Para re galar Miel ell a , a los
'Mieses di/Miden.
Los subsecretarios, si, deben ser
diputados. Y modo no lo set% debieran tener voz en el Parlamento.
Portee el subsecretario es el «alter
ate" del ministro. En muchos asuntos serie preferible que infermara
a l a aisla r a el subsecreteria. Y en
general, el mlnittra, abrumado por
el Parlamente, si el subsecretario
pudiera suplirle; heme podria ettar
enfermo—
Pero loe -directores generales no
estén en el ceso 4. los aubseeretarioa. Son altos. funcionarios de los
depertementoe ministeriales. La autoridad de ellos no Men a» del ne$24'
bramiento tanto como de su historial, de eu reconocida competencia.
por haber servido todas las necio-
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Tonula Pumarola
i , ot Hurtado
i da tota els Consellers
electes d'Acció Catalana
Republicana en els &juntamente de Catalunya
Ola 31 de poner de 1534,
• les deu del vespre
HOTEL ORIENT
Ele tiquets, al preu de
18 pessetes, poden ésser
adquirits a la Secretaria
d'A. C. R. (Corts Catalanes, 589).

ATENEU CATALA REPUBLICA
DEL DISTRICTE SISE
Carrer d'Aribau, g8, balees
Denla, diurnenge, dia al a les
onze del metí, tindrà lloc la Junta
General Ordinaria prevista pel reglament, amb el seguent ordre del
dia:
t. Lectura i aprovació de l'acta
anterior.
2. Memòria del secretan.
3. Estat de comptes.
4. Discussió de la gestió del Consell Direetiu.
5. Renovació del Consell Directiu.
6. Precs i proposicions.
Davant la transeedincia dels assumptes a discutir i aprovar. preguern a tots els socis llur assistencia.

L'EASE NY A MENT
Unió de Professors Particular; del Dittrlote Univereltart
do earrielona.—Demà, diumenge, a dos quanti d'onze del mall.
tindrà lloc una assemblea extraordinària de la Unió, per tal
de disentir la reforma dels Estatuts i el reglament interior
de rentitat. Per la imporitincin
i l'abast de la reforma. hom
prega a tete ele mestres sesoeini g l'assi p tencia i puntualital,
i es reatada que per a la bona
Meras de Tecle serio *Mimes
les esmenes fine a les deu
la venia d'avui.
11=111~1=1111:1C
nes de la Dirección general. Un director que debe el cargo • su condición de diputado, es un intruso.
un cuerpo extrañe, un señor al que
se soporta por obligado acatamiento
a la superioridad; pero no es precisamente mi/facción interior la
q ue produce entre los otros funcionarias, que acaben por desmoralizare s y per no cumplir con m
de ber. Si seto es una merienda de
negros — piensan--, con cubrir el
expediente, basta. Y lo que hay que
hi ce* e n l e s nsiniiteries es lo mismo q ue se hace en las empresas
particulares: trabajar con entusiasmo como si de com propia se tratara, porque de ello depende ea una
buena parte la prosperidad de la
República.
Con la ley de Araña parecía que
ya estaba encauzado este asunto y
adecentada la función parlamentaria. Convendría no volver al estado
anterior; pero ya nos hacemos cargo ; los compromisos de partido, los
vínculos de la disciplina de las minorías parlamentarias, la "política
de realidades", entendiendo por tal
la de bajas conveniencias, dictaminarán en sentido favorable el proyecto. Y a la hora de votarlo, ;como un solo hombre!
En las Constituyentes, los "enchufados" dieron el alto ejemplo de
votar contra los "enchufes". En las
ordinarias, r votarán por ellos los
enchufables?
Tiene mucha mis importancia de
lo que parece la ley de Incompatibilidades. Los ejemplos de austeridad y de abnegación deben darse en
las mis altas esferas de la gobernación del Atado para que cundan en
todos los medios; p ara q ue haya
buenos funcionarios: buenos gob e r nado r es en los gobiernos civiles:
buenos alcaldes en los ayuntamientos; disciplina en los ..uarteles y en
la. bajas capas sociales.
Cuando el prior juega a los naipes » dice el refrán—, /qué han
de haces los frailes?
De esperar es que no pase sin
fuerte debate el P royecto d e inc°m•
patibilidades."

No p odan p ublicar leo
notet nre grade n out no
1 7inuain omite* •41 este»
anath' tm tSg ht• «Jeme
'
erra toneguda
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Un !libre destinar ele infante ha
d'hace Un Ilibre sa, net, transparent,
ain t) toca d'humorisme de bona <malita
i ha de platas als hemos fets que can servin encara enceses les Ilums puses
d'una iniantesa autentica. Aquestes hisUnan de Lagrimes i de mosto que sovint hom explica als infants i que ells
escolten amb uns ulls mías oberts i
amb els Ibais esblaimats ern semblen
del pitjor gust i palesen l'absoluta impotencia creadara de Ilurs autors, inclinats a un efectisme fácil i nocitt
' Encara no fa vuit dies, vaig tenis
lamió d'escoltar per radio una sessió
infantil. En ella no podia mancar-hi el
conte dedicas als infants. Un senyor
amb la veu Ileugerament tremolosa començà a explicar una història carrinclona, a base dels amors dun pastor i
una princesa que no podent suportar
el casament que el seu pare li imposa,
mor d'una manera patética i de nits
apareix al pastor solitari esverant-li
el ramat
En aquesta triste i lamentable bistbria, mor la princesa com ja deixem
consignat, mor la mere de remordiment. mor el pare d'ira i a última hora
el pastor enamorat. Es realment miraculós q ue els bens surtin amb vida
de les mans d'un autor que es creu que
a cenia de matar gens aconseguiris l'admiració dels menuts q ue l'escolten.
Al nostre país, tnthom es veu amb
cor de fer literatura per als infants.
Amb uns quants tapies tronadets i
emprant un 'exic Ileugerament trucat
sobre un teló de ion, pueril i convencional, costa poc de sortir-se del pae.
Un 'tenuer cop d'un basta per a descobrir tota la miseria.
Rs. perb, en el [libre destinat als infants, on el literas china — moltes vegades impensadament — la nota niés
aguda de la eeva sensibilitat i fins
potser tractant temes infantils Es quan
l'autor veritablement dotat aconsegueix els estan més rotunda
Carles Riba, per exemple, arnb el gen
"Sis inane" ha eserit — aquest is el
mea pares — un dele *tu llibres mis
admirables i mes personals.
Salvat-Papaeseit té en el seu poema
"Pantalons llares" el millor *tinten
de la seva poesia.
En canvi. molts que es tenen per
autor, d'exit indiscutible, en adreçar-se
a im públic infantil fracassen lamentablement, pesque ignoren que Per
plaure ele petits cal conservar un fons
de puresa. Una de les qualitats que ha
de tenis la literatura infantil ha dé,ser tambo l'optimisme.
Un Ilibre cleetinat als infants ha d'ésser divertit, fugint. per& d'una cacesaiva truculencia.
Les aventures de "Pipo y Pipa" publicades en Un setmanari ntadrileny
secos, sembla, malt celebrarles fine a
casa nestra. a mi ern fan l'efecte d'un
cent-peds teme g olfa, que ha de merejan forcneement l'atenció dele petits
lector% fantasia excitable. tue es
troben situase davart una acció que
Marxa vert ig inoeament sestee contactes
anal le realitat i que na te prou torea
per e esdevenir somni neetic.
Altre', nartideris decidits d'allò que
podríem dir-ne "instruir deleitando"
aprofiten totes lee oportunitats per collacar ale infante desprevinguts dades

Una enquesta

Què pensen eis joves'?
Del Sr. JOSEP ANDREU, de
Barcelona (24 anys). — La joventut, esperarlÇa de l'esdevenidor d'un
poble, no pot ni ha d'inhibir-se de
les qüestions i problemes política I
socials plantejats en aquesta data.
Ele hornea inteHectuals i polítics
no han de defugir, sin(' que han
de buscar la collaboraci6 i l'esforç
d'aquesta joventut mitjançant la sinceritat, la noblesa i la veritat, idees
clases, actituds franques i actuacions
cOratjoses. La Dictadura lligà Sota,
petits i grans, en el mutisme mis
absurd i ens ensarroni en una passivitat inconcebible, negant, de manera absoluta, tota llibertat; acometa ficció dictatorial sembri la llavor
fructífera del 14 d'abril. Des de llavors ninfa no negará l'orientació i
la cooperació de la gent ¡ove en els
programes i ideals salvadora. Esser
republicà i liberal durant la Dictadura da el mixim {pulirle:aja que ens
M'en donar; inmutes conviecions
no ene les amasivem: les 'diem públiques sempre que era poteible.
Aquella que, COM fla »Manotea, proPu gnoree per Mal doctrMe mis amplia que la democratice, tenla tsegiard fin en la Iteptblica, malgrat
la critica que slips» 'oleteen pel sol
mal': de sootanir una (emule bargasa. Tot a, dona, feniem al Minen
interks i enderrocar equell Mena le
p erdiere 1 bastir 'obre aquella
deepullii un regim republicl amb
modalitats diferente de les dele vello
republicana. Per a donar artesa a
aquata din:meló n'hi ha croe amb
mirar l'enquesta portada a cap pel
d iari "El Ser, de Madrid, l'any zoo.
Un gran nombre d'homes i de dones se sentlen tatuas en un pla esguerrista, fugint d'aquel l conservadorisme existent. Es diu que la IIIbertat no es qualitat própia de la ne.
Maltea espanyola, i he de die que
en agotes aspecte une completa-
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geográfiques o plantejar-los problemes
aransitics, mistificant ala el veritable
sentit de la literatura infantil 1 obligant als novel!' lectora a fer una
cursa d'obstacles, «Moc de portas-los
a les plantares verdes i òrfenes de eleies
i noses, on cada infant not ter lliurement el seu temí.
Angel Ferran, en achure el sen llibre "3 al Pol", ultra paleas.- la seca
indiscutible "classe" literaria i les seves delicioses qualitats d'humorista de
gran to, ha demostrat que en ell h: ha
aquell fons de puresa que ve a esser el
passaport que els infants exigeixen Per
a decidir-se a tractar l'autor d'un !libre com a un dels seus.
Els infants s'atinen a escoltar tut
allò que els diuen els horneo. Unicament es Iliuraran, però, tense reserves i obriran de bat a bat el ventall
multicolor de Ilurs rialles tranques davant els bornes infants que, a fi de
comptes, són els malora hornea La veritable "elite" humana
Quelus, bon dibuixant i perfecte coneixedor de la psicologia infantil, ha
sabut illustrar deliciosament el text.
Mr. Pancratius Drip. l'endolat i desconsolat vidu d'una mullen que li va
durar cinc minuts, pren a través del
llapis del dibuixant un sellen considerable.
La figura de Mistes Gall es, encara,
una altra creació afortunada.
"3 al Pol" es un llibre recomanable
en tots els aspectes. Tipogrificament
ée ben pensat i líen resolt. El format
no pot ésser mis agradable. Les illustracions a tota plana i a tot color s'emporten l'admiració dels infants que
viuen, com en un film de meravella,
les aventures originalíssimes i facecioses de tres anglesos, nets d'uns personatges de Dickens. que fan una excurtió al Pol dins un yacht amb rodes
i es troben en situacions d'una torea
Cómica sorprenent,
Jo estic segur que, a hores d'ara,
motu petits catalans que han Ilegit
"3 cd Par ja tenen un "Fofa broca"
de propietat, amb el qual viatgen en
somnis per unes immenses contrades
La lectura del Hibre us dóna lambe
la idea que no cal acudir al senementalisme "demodé" i a la rondalla popular — tan gastada! — per a miss:a'
te ten. s segurs i posithis
Un humorisme ágil actuant damunt
personatges de caen i ossos Es el millor vehicle per a arribar al cor dels
infants í donar-los aquell punt de rneravellós que freturen.

1 a hores d'ara, ja estic aseas a veure En Ferran de bracet amb En "Que.
lus" marxant pels amples camins de la
plana infinita da twist dels infanta.
De moment, la cambra no em permet
altra visió que la dels dos personatges
—dels dos benemèrits humoristes —
aparellats; pese tot seguit la cambra
recula progressivament, i llavors apareixen a dreta i esquerra de les figures central, intente i més infants arrenglerats penjats a lee mans ¡liares
d'ambdós formant una corma infinita
fine a perdre's de vista en uns horitzons transparent, i molt blaus, poblats
de núvols de color de rosa...
ment d'acord amb Jiménez de Asia.
La llibertat, a casa nostra, Es un
producte exótic. Sentim sovint bornes ingenus que parlen del seu liberalisme com si parlessin d'un defecte fisic. La llibertat es, per a
panyol, com un pecat. Són molts segles de clericalisme, d'intromissió
dins de la familia a través de la
dona i de l'ensenyança. Si fullegem
la història i ens fixem en les convulsione dels nobles, no trobarem
cap precedent de revolució com la
riostra; fent ús de les paraules de
Besteiro, la riostra revolució la podem qualificar d'innocent; aquella
revolució era alegria folla, un entusiasme indescriptible en tots els sec.
tors socials. Jo llavors era republicä, demòcrata, liberal, pesó simpatitzava amb una democracia social.
Els esdeveniments havien de completar la transformació.
Després del Govern provisional es
formé el de coalició republicano-socialista; esteva convençut que si Es.
panya havia de governar-se algun
dia per socialistes de tipus europeu
calla una Ruga convivencia amb una
República burga& eimpatitsant amb
el melabas* per a poder aquest propagar ele mes postulats i lee adeptes. Aviat vais desenganyar-me ¿'aquest coneepte: eis secialietei (oren
atacare no .aolament pele elemento
reaccionaria, sind tambi pele propio
republicano, i motejats de gra de dis ,
eres, d'essorraeconomiet és i dir,
diem del Gavera eren ene intrusos
lié, taré es ame* republicana
teten ele que facilitaren la dimolucie de les Corte, le conotitueid del
Germen que baria de fer-ho i fine ven
arribar a pactar acorde electoral'
amb les dretes. La democracia burgesa i la democricia social no poden
molare. no is possible aquella evolució que abans he donat a entendre. Avui no solament tinc le en
ele esplindide destine del sociulierne,
l id! q ue «repto Integrament al seu
Mam ila perque de s iajo sature triornfants le; aspiracions del proletariat

Sóc republici de cara ;al paila?,
per?, de cara a l'esdevenidor llames
sóc socialista marxista; faig aquest
aclariment pesque els hitierians tan, bé es diuen socialistes, peró antimarxistes, que equival a feigiates.
Corn e bon catalä sóc partidari i defensor d'aquesta autonomia amb les
llibertats que comporta, puix que
només així es fan grans els nobles;
pesó voldria una Catalunya gran,
desfent-se de tots els prejudici' burgesos, 1 podes fer d'ella una República .sociali s ta o, almenys, eminentment social i tza dora.
(a) Vegeu LA PUBLICITAT
dels dies anteriors.
Del Sr. RAMON SALELLES
PALAU anys). — ¡Que pensem els ¡ores, dien? He fet aquel.
ta pregunta, llançada oportunamert
per LA PUBLICITAT en aquesta
moments indecisos, als mea companys d'oficina i als meus consoeis
de l'Atenes concorro els vespres.
Fa tristesa! Són "catalanistes" , pesó
si indaguen que entenen per "catalanisme" es fan uns embolics diiicile de destriar. Només he tres en
clar que, sentimentalment, estimen
Catalunya fía és moltn i que tots
estan d'acord en que no ens hene
de deixar prendre lee poques Ilibertats que gaudim. Algun d'ells es
diu "separati5ta", però és tanibé "federalista" e-panyoll Un altre es diu
"comunista", pela, afirma, seriosament, que no es marxista! Un tercer és catòlic (jo també ho sóc), P e
-sóconflareigämbconft
social i qualsevol crit popular de
justicia l'acovardeix i corre a prolegir-se a l'ombra de la guardia civil.
La tragedia d'aquesta joventut és
que no té uns ideals concreta i que
els seus principis religiosos, polítics
i socias nd els té ben definits. L'un
creu compatible el seu cristianisme
amb la seva sindicació a la C. N. T.
o a la U. G. T., organitracions francament anticristianee; l'altre estableix compatibilitat entre el seu catalanisme i la protecció que atorga
a la premsa, al llibre i al tease espanyols; el tercer, és mis infelic,
creu de debó en un comuniame no
marxista compatible amb les seres
habituds ultra burgeses i gairehé atemellades.
La feina del Catalanisme ha d' i sser "virilitzar" la jovent • n catalana,
"desfemellar-la". Que el catblic he
sigui arnb totes les conseqüències,
i si és proletari que resisteixi fins a
la mort de cotitzar a uns sindicats
que tracten de triomfar per a perseguir l'Església de la qual és (i sóc)
creient fidel; que el nacionalista catalä tingui el coratge guerrer que
ha immortalitzat els herois de totes
les pitries del món, i que del fruti
al vespre treballi dintre de la patria,
per a la uva llibertat i per a la seva
grandesa; que el comunista conegui
almenys les beceroles de la ideolo.
gis que es pensa compartir, i porti
a la práctica, en la seva quimera. les
seves conviccions proletaries.
Resumeixo; es urgent masculinitzar la joventut. Pel be de Catalunya, de la Justicia social i de la
Pau en Crist, que són els tres ideals
mean.

AHIR, A ADLAN

Lectura i comentaris de
J. V. Foix: "La imatgeria
medieval en Ramon Llull"
Ahir, a dos quarts de vuit de la tarda, va tenis lloc, a la sala de conferencies de la Joieria Roca — la qual fou
inaugurada amb aquest este — una lectura comentada de J. V. Foix, enloso
de la imatgeria medieval en la literatura lulliana.
Els textos triase van ésser elogias
per J. V. Foix i molt ben rebuts per
la «ocurrencia, aistingidissima, que
omplia la Sala Roca, una de les mis
modernes — la mis moderna per ventura — de les sales de conferencies de
Barcelona.
Un llarg aplaudiment acompanyi el
final de la lectura.

EL CORREU D'AVUI
* El Salé de Barcelona
ha cursat a tots els ¡tus socis una
convocatòria a una reunió general reglamentaria, la qual tindre !loe ate,
dissabte, dia 27, a les set del vespre, al arce( Artistic (Rambla deis
Estudie, 6), amb el següent ordre del
dia: 1. Aprovació de l'acta de la Uf16 anterior. 11. Lectura de la feinó
del secretar!, III. Prm i pregun--tia
tes. IV. Renovació reglamentiria de
la meitat de la Junta Directiva. Misia
hora després de l'assenyalada, la re unió
sed considerada de regona convocataria. Teta ido mcis del Saló de Barcelona eón pregats d'assistir-hi, per tal
eatts eis aulamPtes de l'enunciat sen
de gran importincia ser a la bona
manta del euslit enunciar
*
— Avui, me <mate le
ti 5 dit le tarda, ,'inaugurara oficialment d'homenatge a j•••
tetim blir, a la Sala Pares. L'ecte 'er a
presidit per les autoritsta amb 'asistencia d'amistes, colleccionistes i
Me d'Honor. A les su s'obrirri
poskió al públic. En el catileg figuren aa obres de colleceions particulars,
les "'de TeMezmnetizet entre le producció del pintor. Figuren, encara. 27
pintores recorte d'Andorra, obre medita d'orinada a la vende, ene iedubtablernent el públir /leí-abra amb trensiesme. Ea el casales, tue es rer' r
-telavui,srpodxnacitur
de Mis, original de Picasso.
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*metate desusas, ele apode Iltrocr
Fa un any que en aquestes ~gnida thasar-se acabat la vana Asil
telares columnes venirn publicant nos
aeltre ele ~mes de l'a- nea de le construeció forma mutar
ch
szsta nalb diligencia inusitada; vegas
ke4 iitri di
torne barceldni, irdal Tez luan
Maurice Bedel, l'espiritual autor de 3f1
tingut la virtut, tan corrent a casa los ara, <pan encara no fa znig any
"Jerome" i "Philippiae" i d'altres
de la nadita reatauració: lea com.
La policia practicä ahirtedir nitr, riostra umpre que es tracta de reobres conegudissimes, Si virtud a pardos bons serveis a la veMa peblaeler clamar Contra la gestió municipal, paayiea, ele particular& el propi
lar per a "Conferencia Club" Les ser.
de la ineficacia. Pera no Es sols Ajuntament han tingut necessitat
nitences enmangues da temor, darse de Badalona.
Fa uns quants dies que el senyor
d'esventrar de non ele carrera, han
aquesta la virtut deis atildes susLa brigada d'investigació social,
I'Esirope d'aujourd-lmi.
loan Pujol, que au a Sant Gervadita, lee una de mejor, le quid con- fet les obres snbterränies que els
Ha quedat resolta
alee ordres del sets cap, senyor Tara al Cafre de Ferran Puig, 47, va
Maurice Bedel, durant una bou,
cabe fer, han recobert de qualsevol
sisteix a agreujar, en llar de reragona, des de fa una dies vigilava
perdre un gas llop. Naturalment, poene ha encima amb l'evocad° del, eeue
manera l'esvoranc i, ni per atzar,
soldrels, els problemes exposats.
úria
ag
sosque
semblaven
els
moviments
si un anunci als diaris en el qual es
records de viatge, • la recerca de EaAlai es ¿fina el cas que despees un sol d'aquest espatlla-carrers no
cases
dues
pitosos
deis
estadants
de
Ahir al migdia, en reb.e els pedeis que aquel] qui trabes el gos i
mor en sota les latitud& En entrar al
d'haver publicat un d'aquests tre- ?ha cregut obligat a refer el pavid'aquella població, fin que ahir els
riodistes el senvor Selves, mimes
tornes seria gratificas.
vostre pals — ene din — estay pmo.
ment destruit. El mis deplorable
balla per denunciar els abusos de
manament
previ
agente
de
noticia,
a
la
tarda,
i
trobantli preguntaren que Si Savia de veAbans d'ahir,
cupet de saber si era un poble libare
la venda ambulant i de les sòrdides d'aquest salvatgisme él que ningú
practicar-Si
judicial,
es
decidiren
a
risas
en
un
sois
publicas
per
un
se sola a casa seva la muller del dit
o no. No he trigat a adonar-me, per les
barraques muntades als carrers i no hagi estat amatent des de l'Ajunun escorcoll.
guro'', Rosa Segarra, de vint-i-cinc
diari del mati en el qual es denunúncripe;ons de les Sres, que ne
tament, on Si ha negociats per a
places més centriques, veiérem incap, amb els agente se..
L'esmentat
riara que alguns dels alumnes de
gays, es presentaren tres desconeSavia estabilitzacib del pensament.
arrocinar-se mes la tota mena de funciono urbanísticrementar-se
i
nyors Che, Laguärdia, López Tejada,
l'Escota de Policia de la Genera:itat
pitS. els quals Ii manifestaren que
ques, a obligar a refer tal eorn esvenda ambulant i veiérem també les
Anem cap a/ Nord, on en arribar a
i els alumnes de l'Escota de Policia
tenien antecedents per deberes ceöbien qui havia trobat el gris, i que
teva abatas el paviment destruit ara
barraques mis innobles envair la
Finlandia, Bedel troba una periodista
de
la
Generalitat
senyers
Llopia.
Cle
en profit del destructor. Sense
si s'havien presentas a dir-ho era amb
própia klaza de Catalunya: Despeé,
que li diu; Qué penseu de l'amor? A
es
presenb
Llaneres,
(fill), López
comptar que en la räpida relecci6
ti propòsit de saber amb quina quan_
de protestar dele abusos dels ChasEl senyor Selves va ordenar que
Finländia, no si. Amb el (red, el glaç.
núm.
4
del
carrer
de
la
casa
taren a
dels paviments de que parlivent
tusa: seria gratificada la sera des-oquees haguérem de sofrir la instalIi portessin el diari que publicara
A Noruega, pea>, veu la sortida dele
la República Portuguesa, habitada
abans no es restauraren pu tou
latió del gran quiosc-atracció al peu
:cc:O.
la noticia, i desp és de Ilegir el
¡oyes del restaurant, situats a foca de
la seva
Font
i
Pere
Carreres
i
per
ele que ho necessitaven. Es ven que
Sobre aqueas punt els visitants
del noble edifici de la Llotja, al cossolt, digué que baria d'ésser desla tintas, i en els retorne l'ocluid d'esfamilia,
on
trabaren,
després
d'un
els restauradora anaven a la bona
desconeguts i la mestressa del pis
tat del no menys noble edifici de
glossat en dues parts: una, la nota
timar idhue sota el gebre. Un sets
minuciós escorcoll, deu bombee de
de Din, restaurant els pavimente
ran mantenir una llarga conversa.
Correus, i un "carrousser a l'Avinresaltada de la revista policiaca
amic li explica que una regada acompercussió amagadas sota els fogons
que s'esqueien a llar psi: im vete
Quan els dits individus se danaren,
guda Mistral, i un altre al peu del
"Renovación - . en la qual es conpli una performance: un bes de set
de la cuina.
que no existeix registre d'aquesta
monument a Colom, etc. Després
senyora Segarra s'adonä. que es
creta la denüncia, donant, adhuc,
quilòmetres.
L'esposa de' Carreres, anomenada
mena de treballs i necessitate strde lamentar-nos de la immigració
treien pistoles de la butxaca de l'anoms, i l'altra, el comentari que
A Letónia, a so grasa sota mero, va
Coloma Borres, negi coneizer l'exisbanistics.
incontrolada que infecta els nostres
brie i se les posaren a les de les
Si fa el diari.
veure una parella estar-se diversea batència dele dits explosius, peró en
costuras i la nostra salut, que proI entretant res no s'ha fet per
calces. Aquesta maniobra fou obserReferent a la primera part, va
hi
res al peu d'una carretera.
fer-li observar un dels agente que
suprimir la venda ambulant, ni per
voca a tau nostra el conflicte dele
vada igualment per alguns reina de
dir que es faria una revisió per
orne
bombee,
ella
conteste
tot
A Munich, en una casa d'un profesSavia
tense feina, conflicte que sane la parar efe pene ale particulara que
la casa. els guata, àdhuc, varen veutal de comprovar si la denúncia
ter& que mames n'hi Savia deu.
sor alemany. Flore, freite, marbre, rees fan amos de la via pública, ni
competencia dele nouvinguts no
re un altre individu que estava a
era certa, encara que creta que
l'escorcoll
foren
troUns
jotot
artificial.
Confirmant
dices,
etc.,
etc.,
existiria probablement a Catalunya,
per corregir la plaga horrible dels
l'aguait, com si vigilis, ¡ amb una
l'anterior cap de policia, senyor
objectes que
tuba
i
antes
escoltant
"Parsifal"
a
"disque
uns
tot
cas
existiria
molt
atenuat,
ves,
bate
anuncia det carrer, ni per celdas.
o en
actitud que els sembli sospitosa.
Pérez Salas, en dir que no tenien
serveixen per a la prepararle!, d'arbattu" parlen d'amor. L'endemä els
a l'ordre la desaprensiva enspresa
hem hagut de suportar la immigramentre els altres tres parlaren amb
obrar
amb
lleialtat,
antecedents, va
tefartes explosius. També fou trobat
que tingué la pensada d'ahusar eotroba votas de *trepes d'assalt', lluny
ció de gent, no ja de totes les conl'es p osa del senyor Pujo!.
creient-lo incapaz d'haver dit que
lumia* anunciadores precisament
amagat al jardi de la casa un cabàs
n'idea d'Espanya, sinó de toses les
ja del clima amorós. Han esdevingut
Quan els desconeguts ja eren iono en tenien sense ésser veritat.
allà on no s'havia, de construir cap
nacions arruinades que es preparen
ferms coto Hitler els demana.
ple de metralla. Hi havia també una
ta, entre la dita senyora i els velos
Afegi que en cas de tenir-ne serien
nosa semblant, columna, que hataps-virolla per a les bombee ja faper a la nora guerra. Després d'haloa tnolt comentada aquella visita
Ja som a Julia, co un dia el mateix
separats immediatament del cos
vien de paRiar l'abús dels anuncia
bricades. No es trobaren metxes per
ver pregat que l'Ajuntament ens
Bedel pregunte a Mussolini:
que els sembli estrafolària. I tots
d'alumnes de l'Escota de noticia, ja
a la via pública i que no he ha.
alliberes de la tortura i de la ignomila raó que les bombee que hi Savia,
—Que penseu de l'anear?
coincidien a dir que resultava molt
que no Si podrien restar ni un
aconseguit Ni sisa fet res pee
i que hom suposa que Si fabricania dels altaveus a la via pública
matar
—
exclamà
Mus—El
voldtia
sospitosa.
moment més.
suprimir la vergonya de lea cadiens trobem que en lloc de prohibirven, eren de percussib.
solini —. Pecó ja ha canviat.
Ara bé. A primeres hores d'ahir
res de Iloguer arrenglerades ala Pu.
En una de les habitacions fui halos l'Ajuntament es desficia per
L'altra part, o sigui el comena la tarda va trucar a la porta del
parAh,
Viena
I
¿Per
que
Viena,.,
litiga mes cèntrics de la cinta& 141
tari. es un atac a tots els alumnes
via installat un taller metallúrgic
regular el dret de tothom a prodomicili del senyor Pujol un altre
lar-ne? Resta la ciutat de l'amor.
s'ha resolt el problema de la recode l'Estola de policia, els quals han
monee aquella esgarrifosos avalots
molt utillat. Totes les eines són molt
individu desconegut. Quan la seA Hongria, en l'exprés d'Orient,
llida de les escombraries a ple dia.
en plena Rambla i per tot erren.
prestat serveis que han merescut ela
bones i dels modela mis perfectes.
nyora Segarra Ii hagué obert la por.
irem tres viatgers. Entinto conversa
Ni la jardinisteria municipal ha doDesprés d'haver posas en guardia
elogia dels seus superio.s i de l'opiEl menjador esteva adornat amb
ta i després de preguntar-li que deamb
un
d'ells.
Franca,
monsieur
Frannat provea de mejor adecentament
contra el greu problema, que anava
retrata de propagandistes anarquisnió. Digné que s'havia d'acabar
s:tjava, aqneli individu Ii digné que,
de
Trianon
ens
matractat
dels
nostres jardins pública, ela
ca, amb el
demagògic d'aa quedar sense resoldre, de l'obertes,
entre
ells
Bakunin.
amb
aquest
sistema
sabent on era el gos, Ii ho atuve a
ta. — Que pensen de l'amor? —
quals fan pena de vence, ni-. etc., ete.
del carrer de Fortuny fins a la
unL'amo
de
la
casa
és
secretari
del
llançar
tura
cusar
acose
provea
i
de
sospitar
que
dir. La dita senyora va
1 bi: a Casa la Ciutat Si ha dime
demano. — Amb el tractat de Trianon
Rambla, ens trobem que no sola
Sindicas Metallúrgic de Badalona,
sinuacions i retitencies que perjuaquell individu podia estar en caraver un organisme fundat expreue
Es impossible d'estimar/
aquest tan important i oportú proafilias a la F. A. I., i és conegut
diquen el prestigi dels alumnes de
binació amb els altres tres del dia
ment per a tetar cura de lea
blema del nostre urbanisme reata
per les seres idees exaltades.
l'Estola. El meu deure —acaba
Romania Es un gran país. Pus de
abans i, malfiant que aquests es trocessitats del nostre urbanisme, però
sense solució, sitió que fina resta
bfogme ici! Bucarest té les mis belles
dient — és defensar-los. Concre•
Actualment treballava a la C. A.
bessin al carrer per tal d'entrar a la
aquest organisme no funciona, ni
empantanegada la reconstrucció dels
done3, que nornis somnien a r' 'ore.
Of. P. S. A., ¡ quan la policia ea
tant, el meu pensament és el secasa en el moment oportú i dur a
sembla haver funcionat mai. A.
magatzems "El Siglo", i, per desiEl rei Carol, pobret, n'esta tonvenpresenté a aquella tullera per tal de
güent: Si existeixen els antecedents
terme un acte de violEncia o un atra, l'Ajuntament Si ha uns técnica or.
dia del Municipi, hora es disposa a
cut. Però les dones són al carrer.
procedir a la sera detenció feia poc
que hom diu que Si ha, seran sepacament. sorti al replà de l'escala
banistes inteHigents, preparats i acperdre el passatge porticat que el
que havia sortit, segons manifestalugosläria, Turquía. A Turquia Berats immediatament de l'Escola, car
mente Saneara la porta i deixava
tius, els quals no demanen sitió poMarques
de
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a
la
ció
dels
companys.
jo he de defensas- el prestigi dels
del només troba occidentalització, occiaquell individu dins del pis. Ani a
der actuar almenys d'assessors, pe«)
planta balee del seu palau, i fina
GRAN TURISME
Com sigui que la terra deis pati
dentalització i occidentalittació. Li enfuncionaris que estan a les meves
¿emanar ajut a uns veins que atén
a aquests técnica no sets consulta
llora es disposa a enderrocar el bede
la
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estara
remoguda,
es
donä
en
un
canot,
amb
estic
disBòsfor,
senyen el
ordres, i si no és aixi, no
de Sometent, i aquests detingueren
mai, i fins es déme el cas, seno=
llissim jardf d'aquest palau, un dels
bombera,
que
s'encarregaals
avis
Dumm
noies
estaven
del
compte
cinc
minuta.
posas a tolerar que hom els ataqui
ei desconegut. Donaren
tenim entes, que els regidora, tal
mis dignes ornaments de les Ramescorcoll.
ren
de
fer
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minadas
vaixell
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enamorades
a
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de
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del
disen la forma q ue es fa.
Ir'. a l
o tal conseller municipal, en presbles...
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L'una d'elles va engegar quatre treta
triote, i es presentaren uns agente
cindeixen ädhuc en ele casos que es
Encara cal esmentar els probleque dóna la vo.ta al a l'altra. Sobrevivències del .-omantiL'altre servei prestat pels mateide vigilància que es feren càrrec del
poden vulnerar les Ordenances mumes que l'Ajuntament semblava vocisme...
xos noticies i a la mateixa poblacid
detngut. Va dir que s'anomenava
nicipals; i aquestes Ordenances
lee resoldre i que fins arribé a atatocà
ahir
món,
de Badalona fou al carrer de Fermi
Referint-se al conflicte de Súria,
1..(5 Diez Rico, de vint-i-tres anys,
s'arriben a infringir aixi per obra
Una deliciosa conferencia que sa
car, però que immediatament retalva dir que havia estat resolt; que
Galän, núm. ray, domicili de Grei ion ocupada una pistola amb digràcia de tal o tal regidor, i tant
plante la umbrosa concurrencia que
gurren a llar primitiu estat de calaBareetona
a
per tal d'arribar a la solada, s'imgori Bel i Salabert.
versos cartutxos.
a consciincia que justament perquè
s'apleml al Ritz.
mitat pública: tal, per exemple, el
En Esser interrogat manifest à
posa als obrera com a condició
En un récó del jardi de la dita
Ahir, a dos quarts de vuit del
l'assessoria dels técnica municipals
problema de la mendicitat, problecasa la noticia va trobar en un sac
essencial, que tornessin immediamati, arriba al nostre port el
cite. en presentar-se al pis, no tenia
contraria llur darla, volea precisama que un dia l'Ajuntament aconWinmunicions
per
a
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"Resode
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tament a treballar,
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Ara que puja un nos Ajuntament
Tant
que en una quinzena desaparegueren
Linie. Actualment darla, per deuna caixa amb to bales blindades
gociacions. car l'autoritat no podia
muller afirmaren que aquell individu
seria ocasió de reduir tota els imdels carrers barcelonins el vuitanta
per
a
arma
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que
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dia
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element3
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per cent, o poc menys, dels captaiviatge de turismo. Son( de Els fabricants, magatze
A mis, es trobà un carregador
que es coHocaven en una actitud
va a l'aguait al carece. Al mateix
bines, mandrea, males voluntats 1
res. Perá ara, al cap d'una dos meNova York el dia 13 de gener
per a pistola automatice.
de rebaja. Els obrera ho van enremos digueren que sospitaven que
altres obstacles que s'oposees a la
sas de la neteja, els carrera tornen
mistes 1 manufacturers
i hi sera de tornada el dia 29
tendre aixi, i tornaren al treball a
instauració, no paa d'un urbe:zis,»
el gol no l'harten perdut, sind que
L'amo fou detingut j condult
a trobar-se empudegats de captaites
de maig. }Laura fel, dones, la
els fou robat pele guatee desconeles deu del mati.
rnirobolant que foe cacen i exesnpäe
la Prefectura de Policia i quedà inprofessionals, la majoria dels quals
han
de
redactar
en
catali'
volta al món en t37 dies.
per als municipis de les guaira Parta
comunicas.
guts, els quals ja devien tenir el prohan vingut expressament de IlunyaEls nois de les escoles aledel món, sinó tan sola a la instanpòsit de cometre un atracament a
nes terres per excede aquesta proEn la seva primera declaració dillurs factures, albarans.
manyes
de
Barcelona
el
visitaUsa sera.
fessió de bandarreria, adés patética, rack, d'un urbanisme decentet i enamé que ignorara que a casa seva
ren durant el matt. metal re els
Els veins van dir que quan se n'adirieides als cliente de Ca Si hagués les dites municions i adés coaccionadora fins a l'atraca- raonat; aquel' esforç gran o xic que
Inhales
recorrien
la
ciutat.
naren, el dia abans, els quatre desment. Dels atracaments pròpiament ene cal per aconseguir que Barallegi que devia esser víctima d'una
A les dotze de la nit sorli
roneguts, dos d'ells pujaren en un
tannya
dits... val MiS no parlar-ne. Altre celona no fati fiatic i pergni no es
venjanca.
en direcció a Italia.
trobi a mitre de qualsevulga pocaauto que ets esperara i que desapaexemple de problema resolt i revino
té
antecedents
Aquest
detingut
Ja ha començat, dones, el
pena. Caldria fer alguna cosa per.
regué räpidament; els altres dos se
fat immediatament és el dels paa la Comiasaria d'Ordre públic.
moviment
turistic
de
l'any.
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qué la mes neta incorrecció qua ree
n'anaren precipitadament per un dels
.141M1.1MIKn11...11111,
produls a la via pública pugnes km
carrers que van a parar al de Ferinunediatament advertida, denunciaran Puig. El detingut fon posat a
da i esmenada: oficines 1 brigada
la disposició del jutjat de guardia,
ben organitzades per a amaste feb.
-,1
cue instruiri surnari per tinenca
na, ben controlades 1 bes: garantida,
cita d'armes, tot i que va ensenyar
de peeseveranza, per tal qua no
una llicencia que ja havia caducar.
passés el que ja es tradicional en el
tarannä del nostre Ajuarar:reta, 41tIt
les ordres mes ben donades, que
Detenció d'un dels
les reformes millor organitzades no
arribin de seguida a caure en deslíe
evadits de la presó
per raó d'indolència, d'irresponsa.
bilitat o de mala voluntat Caldria
de Girona
sobretot reforçar la guardia urbana
d'almenys el doble deis quadra se—
tuals, i fer-la mis ap ta, MiS cona.
Girona, 26 (Per telèfon). —
eient de la sera autoritat i da la
A les dues d'aquesla tarda la
sera responsabil itat; una guärdia
policia, a les ordres del cornisurbana mis forte que l'actual, ben
Suri cap j amb la cOliaboracid
exercida en la ginmistica, en el jiud'una pa rella de la guärdia
els certificada de guariment que
cartea
i
vegada
mis
el
públic
a
comprovar
als
nostres
Laboratorio
les
una
Invitem
jitsu i en altres präctiques de Policivil, ha detingut Antoni Bueno
cia; ben educada, tant com enérgica.
F•-•rnänder (a -El Màlaga".
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malalts
de
l'est6mac
i
intestino.
de
la
presa
L'increment de la guardia urbana
que s'havia escapat
La
deteneid
ha
estat
es
podria aconseguir acose gravar
dimecres.
practicada vora el Ter, prop de,
el pressupost municipal, bo i resenyor JOAN JOSEP MUÑOZ, de 35 ANYS D'EDAT, resident a MILLAS (P1RENEUS ORIENTALS-Franca),
El
corrent per a l'allistatuent ala inIi plaça de braus. El detingut
guariment i agraïment,
comptables empleats municipala que
seu
tratnéa
era el mt, s perillós dele evadils
carrer
de la REPUBLICA (aquesta adreça
ostä rondemnat a la pena de
no tenen cap feina a fer o que tal
vegada ni s'acosten a l'oficina sin ó
tplinze anys de reclusiö.
prensa..
publicar-lo
amb l'autorització corresponent
Màlaga"
El tordiu que "El
un cap al mes. I si entre aquesta
rrncles encara pels voltants de
desvagats ea trobava resistencia a
AMB VOMITS, 1 que no
El mayor Muñoz ene detalla en el sets certifloat que be • ofert durant un •rty d'Ulli4OLCERA
12 ciutat ea degut al test que,
l'allistament ausdit, aleshores refortreure;
podia menjar quasi res, tota vegada que, després d'ingerit, ha tornava
e., escapar-se de la presó. e.
mar adequadament la llei d'ensa múltiples tractaments, amb resultats absolutament negatius.
sotmès
Fou
torris u peu I PS trenctt algupleats, o prendre aquelles disposicap
ales
d'un
i
a)
el
nutre
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començar
el
trarlamenl,
amb
passat
El mes de setembre de l'any
n o s dents, per la qual cosa ni,
cions que obliguessin els empleats
SET
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en
radical,
augmentant
el
san
pea
havia seden un CillIVi
Vi poder posar-se a distäncin
Inútil, a passar pel dignissim co,
cerlificat de guade la eistlal. röm amb bita seSincerament agraIt al iilinliTINAL pels meravellosos resultetS nblingute une ell, ene ha tramea el ten
de guirdies urbana o per la porta.
tiMent d'agraïment, aulorlIzent-nos la !Ova puhltració.
goretat eet troben ele tiene com.
Ja suposem que tot el que propiadel
malalt
guara:
Sil/natura
ro.iitimpohast
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pnnys de fugida. —
aun és Jata fea de dir que de rte.
Hurte i que les coses de l'AdminisAteegir,‘;+,01lIAN JOSE ?dESOZ
ateuip
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'a ea
ADVERTIMLNT
les vea des de fora el contribuent.
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Penh la barda munielpal tea arribat tan avall que, si no chi
Adveren a lea Personas a los
!:1 ,emin
ie «reä mdpsrindci ficj
ervzs
a td piarosbi
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relee si, aca
so
qua"a intentad le pubilcacie
mediata ea lee sesea que tes le.
abalee municipalisrne; aquest mort
vire quo de miginele Iste de
esibeeleftly
del nutre vrbanisme, que asta SU
rigir-es Mes a la Iteeedli, Ceno
I ,,
car i que rendeix tan poc, que mia
ste. s pl. abmse
niebla que no Jetuda d. cap Mide lee non det ~pea 121e gle
1. -CarrerAgnefs
França
i
Fartnkies
d'Espanya,
per a millono.
bag¡st'eu
ntferim
ne
eme milis nedis leed engosela
base as «gin ektillate a Sa
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impasse del dad: Barbar& st
eaS
e: 9*
e
president de la Comisen!) de
Politice Social, senyor Duran 1
Gaärdia, ea donar ala Period istas la
nota segient:
"El dia 3 d'aquest mes es va reunir la Com4e16 da Politice Social
i va prendre l'acord de sollicitar
que l'Alcaldia fixés la data per a
la inaugnració de lp Borsa Municipal de Treball, nakuraltnent abano
que el Consistan actual cessés la
set.* emitió.
Al primer Ajuntament de la República ti ha escaigut l'honor de
donar vida als serveis socials propia de l'Ajuntament.
Es veritat que hi ha hagut &Imanes dificultats, per6 no Es pes hora
d'exposar-les, sine de felicitar-nos
per la tasca acompterta.
El mea antecesaor en la presidencia, senyor Josep »ves Sarro" ,
va fer eta primera treballa, i a mi
m'ha escaigut d'acabar-los; un ¡ altre ens hern vist ajudats en els nostres treballa amb la coliaboracid de
tate els regidora de la Comissió.
La Borsa de Treball neix en un
moment de crisi, en el qual els treballs no abunden. Això farà mes
feixuga la sera tasca, pecó la seva
labor d'orientació sera mis clara.
Podrä comentar-se, a més, la
contractació del servei domestic
sota un regim de garantia absoluta,
i s'anira al tancament, amb l'ajut
de la Conselleria de Treball de la
Generalitat, de les agencies privades de collocació que hagin estat
denunciades per humoral-a.
La contractació obrera obligatbria s'acomplirà en tots aquella casos que la superioritat la decreti.
Diumenge inaugurem aquesta :mas
serveis, i espero que tothom ens
obriri un marge de crèdit i de confianra.
A l'acte han promès d'assistir, no
solament el conseller de Treball,
senyor Martí Barrera, sinó samba
el President de la Generalitat de
Catalunya.
I quant a l'Ajuntament, hun invitas no sols aquells regidors de
l'Ajuntament actual que cessen
arias, sinó aquella que el pable de
Barcelona acaba d'elegir.
Aixi la Comissió de Política So.
vial de l'Ajuntament que governa
des de la implantada del nou rigim pocera explicar la seva gestió
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El Club Excursionista de
*Acta efectuare una visita a
II *brios' de perfumeria MyrurO, L100 de reunió: Monument
• Mossén Jacint Verdaguer,
1 tres quarts de deu del matf.
Assistència a l'Aplee deis Esquiadora de Gràcia a La Molina.
Amb motiu d'aquesta visita i
excursió ha estat ajornada l'exenrejó al Castell de Montsoriu.
— L'Agrupació Excursionista
Tagamanent té anunciada la
següent excursió, a cärrec de
la Ponencia Feminal: Vilassar,
Cabrera, Font Picant, Gasten
de Burriac, Argentona i Mataró.
També farä una altra sortida
a La Molina, amb esquís.
— La Secció Excursionista
de la Joventut d'Esquerra Estat
Catalä del districte IV portarä
a cap una excursió al Figaró,
amb l'itinerari següent: Figaró,
Sois Feréstecs, Cingles de Bertf, Font del Boix, Casa del Prat
ä Figaró.
Reunió: A un quart de set
del mati, a l'estació del Nord.
— El Centre Excursionista
Rodamón efectuara una visita a
la Casa de Caritat.
— El C. E. Rafel Casanova
Ifectuare les següents sortides:
Secció d'Arxiu, dia 28: Visita
1 consulta a l'arxiu parroquial
de Santiga, a Santa Perpetua
la Moguda. Reunió: A les set
1 matt, a l'estació de la Pina
Catalunya-Nord.
Secció d'Esports de Neu: Participació a la cursa organitzada a La Molina amb motiu de
l'Aplec d'Esquiadora Graciencs
celebració del primer campionat d'esquís, de Gràcia. Reunió:
A treses quarta de cinc, a l'estació del Nord.
Seeeld Feminal: Assistència
a l'Aplec d'Esquiadora Graidenc's. Reunió: A tres quarts de
8188, a l'estació del Nord.
Secció de Muntanya: Excura16 al Turó de Morou. Itinerari:
.Gualba, Riells, Turó de Morou,
Santa Fe i Gualba. Reunió:
'A un quart de sis, a l'estació
'de M. S. A.
— L'Ateneu Encielopectac
Sempre Avant (Secció d'Excurd one) té organitzada una sortida a les Serres del Corredor,
amb el següent itinerari: LIInäs, El Far, El Corredor, Monta.
Alt, Sant Andreu de Llavaneres
i Mataró. Sortida de l'estatge
social a dos quarts de cinc del
matt.
— El C. E. La Morella realitzarä una excursió a Gualba.
Castell de Montsoliu
•
Breda.
Surtida, a un quart de sis,
de l'estació de M. S. A.
— El Centre Excursionista
Natura efectuarä una excursió
al Montseny, iota el següent
itinerari: Montseny (poble),
Turó de l'Home (amb visita a
l'Observatori), Santa Fe i Gualba.
Reunió: A les cinc del matf,
II local social, Aragó, 565, principal, primera.
— La Elecció d'Excursions de
rAteneu Polytechnicum efectinträ una e4cursió a Coll Formte, amb el següent itinerari:
Balenyà, Brull, Coll Formic, La
Mora i Aiguafreda. Sortida en el
tren de les 6'20 per l'estació
"del Nord (Placa de Catalunya).
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La greu situació cien% gent
de teatre

(Un interviu doblesobreel míting de diumenge)
En una nota deis "Escenari "
de la riostra edició d'abans-d'ahir s'avençá la noticia que demà, diumenge,
els comedianta celebraran un mitin( al
teatre Espanyol, per tal d'esposar públicament el greu problema de la crisi
de l'espectacle i aprovar unes conclusions que seran eottneses al Govern de
la Generalitat de Catalunya.
Com es veu, el fet ti, si mis no,
una punta d'originalitat que li dóna
prou interés. Que nosaltres sapiguern,
serà la primera vegada que uns actora,
en colectivitat — una formaci
ó, com
Vi diguéssim —, es presentaran davant
el públic no pes per recitar im paper
mis O menas aires de memòria, fill
de la imaginació suena, enravenats dins
el cos d'un personatge sobreposat Els
comediants que diumenge prendran part
al miting de l'Espanyol s'enfrontaran
amb l'auditori tal com eón ella matebeos, amb llurs propis sentiments, que
earpressaran amb la desimboltura que

déna raniberament de la Mala de l'apuntador, control encara mes sever que
el tarannä del personatge incorporat
La noticia fou recollida al camerino
d'Alexandre Nolla, el notable i popular
primer actor de la companyia de l'Espanyol, president prestigias del Sindicas de comediants.
A mh a mis de l'actor i el periodista, assiati a la conversa un empresas'',
prou destacat perqué fossin tambi recollits els seus suggeriments. I, tense
propòsit previ, sorgt un doble interviu.
***
EI Periodista. — ¡Que os proposeu
amb aquest mitin«?
El senyor Nolla — Simplement: cridar l'atenció dels governants sobre l'estat desesperas en que ea troben actualment els actora, Les autoritats, 1
Acibue el públic, no tenen una noció
exacta de la gravetat del moment, en
allò que es refereix al teatre.
El periodista — Puntnalitzern, abans

de seguir: jalludiu nomen al teatre català o al teatre en general; Es a dir,
el catalä i el castellà?
El senyor Nolla. — El catalä i el
castellä, indistintament. Els milers de
familea afectats pel problema, Per bé
que totes seo residents a Barcelona,
viuen del teatre que es fa al país, en
l'idioma propi o en el de la resta de
la Península.
El periodista. — Llavors caldrà precisar una altra cosa: la majoria pertany als que treballen en llengua castellana.
El senyor
— Evident.
El periodista. — Per tant, la campanya que aneu a emprendre no té res
a veure amb el problema estricte del

teatre catalä, del qual la Generalitat
actualment es preocupa.
El senyor Nona. — En absolut
El periodista. — Per situar el lector
i evitar-li tota confusió, calia fer &que
aclariment
El senyor Nolla. — A Barcelona hi

ha en l'actualitat tres mil caps de familia l'únic ingrés dels quals Es el teatre. Aquestes tres mil bogues en porten
darrera, pel cap bala, altres tres cadascuna. Compteu, doncs, que hi ha mes de
dotze mil persones que a causa del tancament de les sales d'espectacles
canica, es troben sane pa a taula. Cree
que el conflicte el prou inquietant,
sota el punt de vista governamental,
perquè els hornea que exerceixen el
poder cerquin la manera de solucionar-lo.
El periodista. — Solució que podria
consistir en...
El senyor Nolla.—N'hi ha mollea,
però no cree que siguem nosaltres els
qui hägim de auggerir-les. Nosaltres
hern de limitar-nos, de moment, a exposar la nostra situada. Els governants
san aquells que han de trobar-bi el desllorigador. Per alee han dipositat en
ells, a l'hora d'exercir els nostres drets
de ciutadans, la nostra confiança.
L'empresari. — El que cal, com a
primera mesura, es que s'obrin teta ele
teatres que bi ha tancats E Catalunya,
molts d'ella municipal,. Que s'obrin
per a l'art dramätic, s'entén; puix que
ara funcionen com a cinemes, i això
contribueix, en una part important, a
Impossibilitar qualsevulla iniciativa de
negoci. Per als actors, toril per als
empresaria, s'ha tancat el mercat que
en altre temps tenien a la resta de Catalunya. Els trusts cinematografics,
gairebé tota estrangers, tenen acaparats els estatges de les principal, dutats, i només els cedeixen, en condiciona
de preu exorbitante, a les companyies
teatral, els dilluns, elo dimarts i els
divendrea ; Es a dir, aquella dies en els
qual, ellf ja tenen tancats el, estatges,
parqué saben que negó no hi va.
En canvi, per ala dijous, dissabtes i
aumentes, ni admeten diäleg: eón re.
servats per a les pellieules i AD hi ha
res a fer. Afea, que fina a cert punt
pot tolerar-se a tina ~oro de casa
seva, no pot consentir-se als Isfsmicipie, el, en arrendar Buril teatres,
haurien de ondicionar que preferentment han «u« explotats P er a ele
Més ben-narhiespctl.
dit: que *id com ara el teatre puta
al lloc secundari, bi gnosis Id diem.
Ei periodista • creien que la
Generalitat pot influir-Id?
Et sorgo. Noria. — ¡Sobre els Municipio? Rs dar!
•
L'emprerori. — Encara pol fer sen* la ene influencia en abres sector'
qmainf mida fan rail& romeeseu
Per eireamiss di !rapados. N'hi ha un,

el de la mendicitat, que recau (micament sobre nosaltres. ¡Per quina ra6
n'estan exempts els articles de luxe i
no ha d'estar-ne un negoci com el nostre, cada dia mis dificil? Una altea
mesura que s'imposa is la revisió dele
litem del lloguer que cobren els propietaria dels teatres. Són senzillament
fabulosos, en relació al cost dels edifids. La construcció d'aquest (el del
teatre Espanyel) valgui dues-centes
mil pessetes, i l'empresa actual, mames
en tretze anys que fa que el té errendat, n'ha pagades, per lloguers, 800.000.
El Victòria, ara fa deu anys el venien
per 250.000 pessetes. Dones de llavors
alce n'ha rendit prop del milió i irrig.
L'Ana, que com saben es una barraca
de fusta i maó de canten, no es Ilota
per menys de r.ro3 pessetes diAries.
l'alai podria anar repetint xifres que,
COM
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aquestes, us escruixirien.

El sesear Nolkt — El diumenge vinent, amb la fundé, de la nit, es sanearan l'Espanyol i !'Olympia. Per una
coincidencia — canvi d'empresa i de
companyia — tumbé Sanean, encara
que solament pes uns quanta dies, el
Cómic. De manera que la setmana entrant no funcionare cap teatre del Parailel. j Quin barceloní no ha de sen-

tir-se'n afectat?
El periodista.— Si es degut a qué el
püblic no acucha al teatre, jcont velen arranjar-ho?
El senyor Nolla. — Per aixa fern
el miting. En adreçar- non al poder psitue, a la Generalitat, concretament, no
anem a pidolar subvencions, sind facilitats per a guanyar-nos la vida. Nosaltres — el Sindicat — d'acord amb els
altres dementa que forme '',
amb
altres, els obrera del teatre, tenimno,estructurat un pla de treball cooperatiu.
Que ens cedeixin eh locals i portarem
a cadascun d'ells una companyia
adient al genere que s'hi hagi de cultivar. Muntarem les obres amb el decórc.n mixim, 1 les interpretarem amb
tota la dignitat professional. Organitzadern mitja dotzena de companyies,
entr e les qual s s'establiria una noble
competencia d'emulació... Si llavors,
per a les que fessin catalä, la Generalitat creia prudent establir un o mes
prernis d'estímul, com fa amb eh eseriptors i els músics, seria qüestió de
bregar per tal de guanyar-los; i tots ho
fadem, i àdhuc cree que el noble ho
trobaria bi, i is molt possible que
per la seva banda hi poses la mica de
la passió necessària per tal d'excitar
al triomf els artistes preferits... Peda
res d'empresaris d'ocasió, d'aquests
que munes en fan (luan les vaques són
grasses, i que quan la taquilla no raja
deban+ aense cobrar els comediant, i
les dependencies. Si els negocis, a desgrat de tots els nostres esforços, no
reeixissin, ens partiríem bonament el
que ens toques, que per poc que cobréssim, sempre fora mis que el que
cobrem ara... 2 COTII que tenim fe en
el teatre i en els nostres esforços, sabrtem esperar els temps propicia...
***
Encara es digueren moltes altres coses... Quin munt de columnes na podrien omplir - se, si volguéssim recollirho tot! Deixem -ho, per si cal insistir
sobre aquest problema, de gravetat evident no sol, artística, sind humana.
ARBAL
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propala inialar
dit
vació per a l'òpera, la indiscutible
decadencia de la qual es deu principalment a la dilució inconeistent
imPosada per les exigencies exhibícionietea dels *divoa".
Fea de gran interés per ah veritablea filharmónice barcelonina una
propera repreeentació de "Le Petit
Chaperon Vert", que EsSoliria segurament un deis magnific per la
lleva ufana temätica, fidel expressió
de la realitat escénica i per la seva
sólida estructura harmónica, que es
traduiria en riqueza de timbres i
bella bus% de sonoritats en la seva
versió orquestral.
Els assistents a aquesta primera
lectura de la nova obra de Ricard
Lamote, entre els guata bi havia una
distingida representació de la crítica musical de Barcelona, l'acolliren amb sincer entusiasme i felicitaren
efteivament el seu autor.
Aquesta simpática festa d'art, finalitz a amb un recital de cançons
de Feamentat compositor, interpretades per l'eminent liederista Concepció Bade d'Agusti, acompanyada
al piano pel mestre Frank Marshall.
Ricard Larnote de Grignon i els interprets de les seves belles obres assoliren un positiu triomf.

NOTICIAR!
Eia vinents Concerta de l'Ase:enlació Obrera.— Per al proper mes de
febrer, l'Associació Obrera de Concerts té organitzades dues sessions,
innegablement prou remarcables per
a no desmereixer, quant a interés
artistic i novetat mualcal, al costat
de les precedents. La primera d'elles
ha estat encomanada al mestre organista Joan Sunyer Sintes, la sensibilitat artística i la técnica del qual
es manifestaran ämpliament en un
ben seleccionat programa. La celebració d'aquest concert, que tindrä
lloc el dia 4, al Palau Nacional de
Montjuic, ens permeträ encara valorar les possibilitats del magnific
orgue installat a la Sala d'audicions.
Essent aquest recital d'orgue un
Concert extraordinari (o sigui, fora
de la tanda reglamentaria dels dotze concerts anuals), i donada la
cabuda del Palau Nacional, els socia poden soHicitar invitacions, que
fins el nombre de tres, es faciliten
a la nostra Secretaria. (Per a aquest
concert és encara välid el rebut de

verd pälid).
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LES ES TRENES
La inaugesció
del Metropot
Arnb la inaugurado, g ama a la tarda, del Dietropk1 Cinema, situat al
carrer de Llúria, entre Mallorca i Provenea, Barcelona compta amb un nou
importantissim local d'estrena. A casa nostra. on els locals de cinema superen en molt, en confort i agença flieht, els destinats al teatre. és dificil
obrir una nova sala i voler atraure-hi
el públic, sense tenir en compte aquestes dues premiases indispensables. I
mis encara un cinema com el Metro-

Teatre eoya

quernitiquea, i • Eivey . ho ha comprin
aixi abocant-hi les multituds, els grana
moments i els grans gestos. El com
Hug Riesenfeld hi ha ajudat-positr
amb una música que acaba d'emplenarho tot, i Conrad Veidt, el gran actor,
un dels capa mis plens de caräcter,
especialment quan prescindeix de caracteritzacions piloses (la del cavaller
errant, per exemple), fa el jueu errant
que convenia a la complexitat i a la
torea del personatge

"El profesor ideal"

¡rol, que, enclavas en un barri aristo-

Metropal

cràtic. cerca un públic selecte i distingit. Les esperances dels que, des de
fora, seguien la construcció no iban
pas vist decebudes, i dijous el públic
podia admirar una vasta sala bellament
encatifada de verd, en tons escalonara;
pares j sostre amb seda beige combinada amb els tons argent i gris, i metaus niquelats, iluminada amb Ihm
indirecta, i butaytes confortables que
a la sera comoditat uneixen el pendent pronunciat del paviment i la visualitat perfecta des de tots els indrets.
Com a element decoratiu que contribueix a augmentar la riquesa de la decoració, si era poca, en un angle, una
font lluminosa complementa els jocs de

Si les cases cinematogràfiques informessin el seu públic sobre els films
que presenten, el públic, i fins i tot la
premsa es trobarien amb sorpreses,
agradables sovint, i que no hi ha cap

!turna de colora.
En la sessió de la tarda, dedicada
a autoritats premsa, hi assistiren el
President de la Generalitat, senyor
Luis Companys, acompanyat del seu

secretari, senyor Alavedra, i l'alcalde,
doctor Aiguader, acompanyat del cap
de Cerimonial, senyor Ribes.
Acabada la sessió, els invitats foren
obsequiats amb un lona.
A la nit, inauguració per al palie,
la sala presentava un aspecte brillantissim. Ple de gom a gom, i tot el públic de les notes de societat vestit a
punt per figurar-hi.
Una observació només a l'empresa:
la conveniencia de donar programes
amb una noticia dels films i el repartiment, encara que això potser només
interessi als critica. Pecó aquests tarnbe talen dret a una mica de cosa si
es vol que, enmig del frenesi d'estrenes en que es debaten, tinguin un minut per informar-se ells ataos d'informar els futura espectadora, ja que
ni temps tenen de llegir de tant cum
l'han d'ocupar veient, i si no s'hi posa remei aviat no podran ni dormir,
cona no sigui al cinema. Alguna ja
ho fan.

Metropol
B. O. K.
" El jueu errant" és una vasta obra
que, un cop decidit de portar al cinema, planteja una serie de problemes
dificilissims de resoldre. Un dels mes
importants és el de la varietat d'ambients i d'epoques que comporta, i, derivat immediatament d'aquest, la dificultat de donar unitat al conjunt.
Naturalment que, amb un personatge central únic la cosa ja resulta mis
factible. Però et temps posa entre les
diverses etapes barretea que fan de
cada una un compartiment estanc lligat amb els altres per un misteri que
no se'ns revela. 1 is precisament
aquest misteri el que l'espectador desitjaria coneixer; les enormes de transici ó; el que feia el jueu errant, no
quan el veiem en una personificació,
sinó entre dues personificacions; de

trament, cada epoca seas presenta com
a un quadre separat d'una revista ge-

Lectura intima de "La eaperutmeta verda", (»era
sintitica del compositor Ricard Lamote de Grignon
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quina manera pasta de jueu conde,nat per Jesús a viure i a rodar món, a
cavaller errant; porqué es transforma
i corre en una o altra encarnació. Al-
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"El jueu errant"

alnag•••

Invitato pels senyors Manthall
assistirem a una reunió que se celebre al seu domicili, fa algunes tardes,
en la qual el compositor Ricard Lamote de Grignon, una de les per«malita/ti musicals de les noves promecios» de Cataltmya mes intern.
santa, liegt ei text escènic i interprete al piano la partitura d'una nova
obra seva, l'òpera -sintetica "La caperueeta verde", l'argument de la
<mal, coma ei sau tito! indica, es una
glossa súbtilment humoristica del conegut conte d'infante "La caper'utxeta vermella".

PI

gantina o com un acte d'un drama
sense continuitat de temps. I, preciaament, en la vida Ilegendäria del jueu
errant el que pesa mis, el mis interessant in aquesta continuitat, aquesta
perennitat de vida a través de les
Naturalment que tot això en un
eda2.
film és dificilissim de realitzar, i per
abre, ja hem parlas per endavant de
les dificultats que la cosa presentava.
Maurice Elvey, aleshores, ha preferit donar-nos unes guantes aventures
separades, uns quanta capítols de la vida ¡legendaria del personatge, lligantlos més amb la idea general que nO
pas amb els ¡cts. En el film veie m,
doucs, el primer episodi; la iniciad()
del pelegrinatge, la maledicció. Ens
trobem després a l'Edat Mitjana en
un torneig a França, i finalment a
l'Edat Moderna, el 1560, a Sevilla,
(luan el jueu, am metge, havent vist
el dolor de la humanitat i humanitzat
ell mateix, es trait per un altre jueu
i cremat pel tribunal de la inquisició,
suportant un calvari parallel del Crist
al qual ell havia befat, i, naturalment,
aconseguint trencar la condemna.
Sembla que en el film original
havia encara abres episodis, un d'ells
a Sicilia, pera resultava excessivament llarg, i fou tallat. En altres o pi'odie que hem vist, el director Maurice Elvey s'hi ha llançat arnb una emrenta formidable, i hom mimes lamenta que tots els recursos que aboca
en cada un dels episodis no siguin ¡proWats per fer un film complet. Però
precisament en aquesta generadas, en
apuesta auperabundincia de mitjans
abocada a les diverses parte del film hi
ha la justificació d'aquest. Altrament, no ea concebia pas un "Joeu errant" fet amb quatre simbols i amb
quatre penonatges. Es massa atapeit
el llibre per anar-hi atnb escena es-

I. M. I.

raó perque Ii siguin estalviades. Amb

"El professor ideal", per exemple, ens
trobem que, per be que els anuncis ens
diuen que és una exclusiva 1. B. 1., i
que Anny Ondra is la protagonista, en
començar d'aparèixer titols ¡ subtitols
veiem com la productora es Moldavia Films, i que quan els personatges
eomencen de parlar llar idioma no és
cap dels corrents ' en els nostres cinernes. El seu llenguatge és dolç, estrany, amb un cert tú d'italia i reminiscencies eslaves. Veiem, o sentim,
COM del xampany en diuen vino, perb
no hi ha manera d'entendre'n res mes.
La productora, però, ens indica que es
tracta d'un film moldau, producció d'una regió recentment annexada a Romania, amb idioma propi i amb histenia pròpia. Es a dir, que, contra tot
el que s'ha dit sobre la dificultat d'expansió de les llengües dels pobles petits, en un dels nostres cinemes mes
aristocrätics acabem de veure i escoltar un film en un idioma que la major part dels espectadors no tenien noticia que existís. I no es tracta pas
d'un documental ni d'un film fet a base
de costums populars. Es tracta d'un
film d'Anny Ondra, i dels que aquesta ingenua ens acostuma a donar en
alemany, fet amb un gran entrann per
uns actors bons, i que gran cosa donarien els nostres productors per realitzar. Evidentment, no es una superproducció ; té les seres falles i les seves ingenuitats• i les seves lentituds,
per?) ens revela l'activitat cinematogräfica d'un país que ens dóna un exemple que seria bo de seguir.

"A toda velocidad"
Fémina

M. G. M.

L'acció pura, la successio trepidant
d'incidencies encaminades a un desen!lag, per previst que aquest sigui, es
una de les Coses que per ella sola ja
justificarla el cinema. En l'epoca presen t . en que ha estat descoberta la voluptat desconeguda, o mal coneguda
fina ara, en les altres, experimentar
aquesta voluptat assegut de manera
segura en una butaca, i sense els perills que sempre comporta, és encara
un avane.
Per això tenen éxit, encara que l'argument sigui prim, films com "A toda
velocidad', en els guata l'acció, mis
que fluir, es precipita, i actora co,
William Haines, que encara l'ajuden.
Naturalment que aleshores cal provarhi d'altres actor, que serveixin ée fre
i de contrast, parqué arribarien a perdre tota sensació de moviment, de tant
com tot es mouria. En aquest film és
Conrad Nagel, actor reposat, pm-6 en
canvi els altres: Madge Evans, Arthur Byron, Cliff Edwards, exciten
amb entusiasme el dinamisme de Yacció i del protagonista.
Es tracta d'un xicot que, mentre es
mariner de l'Armada americana, inventa, fent experiments, una turbina de
gasolina. Per provar-la, l'aplica al canot de l'almirall, sense que aquest
säpiga, i, quan tot sembla que va be,
el motor esclata, i tothom s'ha de tirar
a l'aigua. Aquesta és una de les escenes més gracioses, ja que l'almirall
i els seus ajudants s'hi tiren de gran
uniforme.

Acabat el servei, Sandy, el qual
acompanya de ' mecànic el seu amic
Burripy (Cliff Edwarda), ofereixen
l'invent, sense que ningú el vulgui,
fins que es troben amb la filla d'un
constructor de canots mig arruinat, i
aleshores comencen les lluites per trobar diners: la primera prora que no
va be, el traidor, que es vol casar
amb la noia, enredar el pare i quedar-se l'invent; l'escapada de l'inventor amb el canot, i l'atracament d'una
serie de vaixells, tot deixant rebut dels
diners presos, per tal de posar en condicions el canot; les persecucions
la policia del port, i, iinalment, la regata impressionant en la qual, és clar,
guanya "Min Victory", que es el canot
pirata. Un film molt ben portat pel director Hally Pollard, encara que en
algunes escenes es veo una mica massa fotografia conjunta de l'escena real
i el fons projectat. Pm-6 si hont no
sap el truc no el veu, i per això és mi-

llor ignorar-lo,

"El Tobbogan núm.13"
vimos
El costum de donar dos filme en un
sol programa fa que, quan tots dos
sárt larga, calgui escurcar - ne un almenys. A aixt) es deu segurament que
amb "El Tobbogan número 13" CtIS
trobem emb una acció materialsnent
triturada, que no volem hi podem atri-

-„Prnanunes europeus
selectas
.5
— Illunlo, 405 m. eye
promesa del diable", peça
carnaval tirolés; &tutea de
Ludwig Kusche.
wlo". — Lalpzie, 328 m. "gt
germana i jo", opereta de Ite„,
natzky.
1810. — Torre-Elffel, 1.44s
metres. "El pensament i la pe.
renta", composició aradiofimin
de Labouré 1 Gastan,
19'415.—Palerm, 531 in, "Ros.
sini", ópera de Bellini.
20'01 — Londres, 342 rit,
Rlidland regional, 391 In.; Nord,
449 iii., i Soottish regional, 313
metres. Concert d'orquestra.
2020. — Ver:gola, 1.415 in.
M 12
1 sol ,c3ao)
areisaa P.
2030.—Paría P. T. T., 431 m.
Vetllada de cabaret: "Meageons la galette", revista de
R. P. Grotte.
2030. — Rennes, 288 m. Música Ileugera i "La Nina de
Nuremberg", ópera còmica en
un acte, d'Adam.
20'30. — Estrasburg, 349 re,
Concert variat per una coral
una orquestra de mandolines.
21'00. — ~lo-París, 1.796
metres. Concert des de la Sala
Gaveau.
21'06. — Poste Parielen, 312
metres. Música de ball.

Moviment maritim
1

aeronàutic

VAIXELLS ENTRATS
Vapor espanyol "Ciudad eg
Mahón", amb càrrega general
i 18 passatgers, d'Eivissa; vapor espanyol "Ciudad de Barcelona", amb cärrega general i
84 passatgers, de Palma; vapor
alemany "Resolute", amb 150
turistes, de Nova York; vapor,
noruec "Westmars", amb càr-

rega general, de Ceba; vapor,
noruec "Kinghorm", amb carbó,

de Cardiff ; vapor noruec "Spes"
amb calló, de Sunderland; vapor )taliä "Franca Fassio", amb
cärrega general, de Génova; va..
por espanyol "Rey Jaime Ir,
amb càrrega general i 427 passatgers, de Maó; vapor espanyol
"G. Junqueras", amb cartel, de
Gijón; vapor holandès "Hebe",
amb cäerega general, d'Amsterdam; vapor espanyol "Betis",
amb càrrega general, de 'València ; vapor espanyol "Sac 2",
amb carbó, de Gijón; vapor romaltés "Peles", amb carrega
general, de Constança.
VAIXELLS DESPATXATS

Vapor alemany "Resolute",
en 'test, cap a Villefrance;
vapor espanyol "Sac 5", ama
mineral, cap a Sise; vapor epanyol "Ciudad de Mahón", amb
càrrega general, cap a Ma6;
vapor espanyol "Ciudad de Barcelona", amb cärrega general,
cap a Palma; vapor espanyol
"Arnabal Mendi", amb carrega

general, cap a Bilbao; vapor
espanyol "Andutz Mendi", amb
càrrega general, cap a Valencia; vapOr suec "Gothia", amb
potassa, cap a Gandia; vapor
espanyol "Ciudad de Sevilla",
amb càrrega general, cap a

Las Palmas.
SERVEIS DE LA COMPANYIX
AEROPOSTAL
Arribades: De Tolosa, a les
820, amb 4 passatgers; de
Marsella, a les 756, sense passatgers; de Casablanca, a les
1230, amb 2 passatgers.
Sortides: Cap a Casablanca,
a les 825, arnb 4 passatgersi
cap a Marsella, a les

sense passatgers; cap a Tolosa, a les 12'46, amb 1 passa leer.

Els que aneu a Paris
NO OBLIDEU

que trobareu

PUBLICITU
a tots els quioscos dels
Grane Boulevards, de la
Place de la RepublI q ue a
la Madelaine
A la Place de la Bastilla
A la Place de Saint-illichel
(costat Metropollth)

' Al Boulevard Sant-Illiohel
Al Illoulevard Sebastopol

I a tots els grima quioscos

de t'a ría
n
buir al director ni a l'encarregat del
muntatge.
Es tracta d'un film per presentar-nos
les gestes esportives d'uns esquiadors
que després tripulen un tobbogan, en
una estada d'esports de neu sunsa.
Per fer mes interessant aqueas proPösit hom hi barreja una acc
ió que Iliga
les diferents escenes de neo. Pera ja
hem dit com la mejor part ha estar
eliminada. Bonn paisatges, bona fotogratia i bona eaquiadon. Els protege
p istes, Dolly Davis, Jiu Gerald i
dré

A. l'ERRAN

&inmigra

abte, 27 de tener de 1914
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vista de la causa pels fets
del 10 d'agost a Sevilla

a

Madrid, Aquest mati ha
tinuat la vista de la causa pela
:cessos de Sevilla.
Ha continuat la sera declaració
sen y or Hernändez Carretero.
Ha dit que acompanyä l'alcalde i
regidora amb el propòsit que no
isifl vexacions.
L'única cosa que sets demanà fou
ç,e donessin la sera paraula d'honor
t ue no es tirotejaria l'oficial mear.
.egae de dirigir-se al govern civil
uan anés al dit edifici.
Compli les ordres del general San jo perque no hi baria altra autout Sevilla.
tinent coronel senyor Josep
Alonso Espinosa diu que ordené l'oí:e:alisas que compila les ordres del
teneral González, puix que no baria
estas destituit. Ordeni que les tropes
ernessin a la caserna.
Explica la sera intervenció en els
raccessos, i diu que rúnica cosa que
fer los complir les ordres del seu
ap. L'única ordre que cebé del acera! Gonzilez loa que la cavalleu s'unís a l'artilleria.
Declaren després el senyor Gara Paredes, l'oficial retirat senyor
Deis Redondo, i el senyor Miguel
Vertía, les declaracions dels quals
tenen interés.
A les dotze se suspèn el judici da.
nat misia hora.
Es reprèn, i declara el capita
d'Estat Major senyor López Martatany.
Diu que també complí les ordres
çe li havien donat, i que en sepaer-se el general Sanjurjo del general González, aquell digné a aquest
"Has estat molt be."
Ordena que el general Sanjurjo
fos acomiadat amb honora militars.
El comissari de noticia senyor Valeni Rivera, que prestara servei a
Sevilla quan el moviment, declara
a continuació.
Diu que cebé dos avisos telefónica
des del govern civil, i que no contestà per no veure's obligat a obeir
un poder illegitim. Després arribaren els guàrdies. i Ii digueren que
tenien ordres de portar-lo al govern
civil. Davant acudí al dit edifici immediatament. Allí un senyor
1: digné que era el nou governador
i que hacia de posar-se a les seres
cráres, li advertí que l'aixecament
no anava contra la República per
:ractar-se únicament d'un carvi de
po:itica.
Afeada que en cap moment no
es va sotmetre a l'autoritat
tinta.
Declara el tinent de la guardia civil senyor Maseira, i la sera decla7ació no té importancia.
També declara el senyor Emili
Delgado Serrano.
Afirma que rebé ordres de declarar l'estat de guerra, quan es tro'nava al camp de tir. Pregunté don
re li donara tal ordre, i Ii contesaren que des d'una casa particular,
per la qual cosa no °bel. El coronel del regiment Ii ordena que prepares les tropes per tal de defensar
el Govern civil. Alli es pasa a les
ordres del governador.
Afirma que detingué el senyor
Valera complint ordres del general
Sanjurjo. El senyor Valera es lliurà
secan resistencia.
El coronel Puigdengoles tingué
un incident amb el governador.
A les dues de la tarda se suspin la 3eS5ró per reprendre-la a les
quatre.
LA SESSIO DE LA TARDA
A les cinc de la tarda ala repres
la sessió de la vista pels successos
d'agost a Sevilla.
Diversos defensora renuncien a
l'examen d'alguna testimonia proPosats.
Declara ei tintas d'infanteria senyor Manuel Calderón, dient que
el dia dels successos es limité a
cumplir les ordrca dels seas superiors, entre les guata figurara impedir la sortida de trens.
Declara de pres el capita sen) or
Rudolf Corretger, i tumbe diu que
complí i es odres que li donaren,
unes rchalment i d'altres per teleían.
A fegeix que catan el general Sanjurjo estava al carrer, era obligació
dels militars no deixar-lo sol, encara
que no repreacntés les autoritats legitimes. Din que creia que el general
Sanjurjo réat, a les ordres d'un gayera legitint. A fearini que el poble en
Iltgir el ban declarant reatas de guerra. va aclamar el general Sanjurjo.
Declara el Sr. Ferran Vázquez Ramos, segon cap de la comandancia de
cavalleria de la guardia civil i jutge
in structor militar. Diu que no rebé dire eitament cap ordre deis generals
Wer i Sanjurjo.
Seguidament de.clara Manuel Gómez
C uervo. el A11 , 1 ea ratifica en les seve, declaracions sumarials.
El capiti de la guirdia civil. senyor
F rancesc Rodríguez Hinojosa, declara
dient que quan va acudir al xales de
Casablanca. Ii va dir el general Sanitario que l'haviea nomenat capita general d'Andalusia, i que per això es va
Posar a les aérea ~res. entes era la
aer a obligad&
Declara el capita de la guard1a
ni. Franeue Eterna Menserole.,e1
qua] no dia res d'interés.

Declaració del capità Sr. Manuel
Franco Pineda:
Diu que desconeixia el propòsit del
general Sanjurjo, el qual li va Murar una ordre per escrit per al tinent coronel Yerra.
La declaració del capita de la guardia civil Sr. Antoni Pérez Lázaro és
mancada també d'interes.
A les 6'15 de la tarda, el president
suipin la sessió per 15 minuta
Represa aquesta segueixen declarant
els tinents de la guirdia civil senyors
Antoni Díaz Carmona, Diez Gómez,
Garrido Moreno, Pedrero y Simba
Zamora, Ortiz, capita de cavalleria;
Eduard Parazuelo, militar retirat, Onrubia i Angulano, militars retirata; Ildefons Pacheco, capita. d'enginyers; Angel Sevillano, capita del
mateix cos, el coronel de la guardia
civil Sr. Artur Roldan, i el tinent coronel del mateix Cos Sr. Pere Romero
Basarte, els quals exposen lItar intervenció en els fets detallant les ordres i contraordres que reberen deis
uns i dels altres per a deduir que no
es van barrejar en el moviment per
propi impuls, sine; creient que obeien
ordres que tren absolutament
mes.
A les nou de la nit se suspen la
celebració de la vista per tal de continuar-la derná , a chs qu arts d'enze
del mati.

Les Corte deli'itepública

¿S'incorporarà la C. E. D. A.
a la República?

S'aprova el projecte de renovació de les obligacions del Tresor
Una conversa entre el senyor Maura i uns
S'ha començat a discutir el dictamen sobre la derogació de la llei de diputats de la C. E. D. A. i radical». — Tota
termes nnmicipids
descontenta. -- La situació del Govern ea fa
que aquesta Bel no pot
Afegeix
marta
S.
S.
podrá
proporcionar-los-hi.
insostenible
Madrid, 26.— Conmina la riese

ésser derogada fina que es reguli la
El senyor MORAYTA (radical) ina dos quarts de cinc de la tarda sota
Madrid, 26.—En retirar-se de la amb lleialtat a la República, i amb
collocaei6 d'obrers, la qual no es
la presidencia del senyor Alba. Pre- tenta, també, parlar, però el President
Cimbra
el eenyor 'aura (don Mi- aquesta incorporado arribar immecompleix
perque,
a
pesar
del
que
diti
talla
la
paraula.
nen seient al banc blau ele minisha
estas
interrogas per un dipu- diatament la collaboraci6 lleial en
guel),
el
ministre,
hi
ha
sellen
de
poé
g
u
EL DEBAT SOBRE LA DEROtres de Justicia, Finances, Instrucció
de
la
Goda
que ti ha preguntat la grial podría: obtenir un nombre
tat
blacions
on
encara
no
a'han
conaDesprés
Pública i Contunicacioes.
DACIO DE LA LLEI DE TERdeterminat d'aspiracions- sacrificantsisuit els organismes per a aqueas la seva impresió sobre la mansa pod'anee avenada l'acta, el senyor
NES MUNICIPALS
ne d'altres, len resale }miman neceslítica del Govern.
efecte.
AIZPUN, nacionalista base, pregunsäriament de sacrificar-se, acceptant
El senyor Manta ha contestas:
Es posa a debat el dictamen de la
El MINISTRE DE TREBALLI
ta quan es posarä a debat la gen
eta punta de vista del partit radical.
—Ja ho veleu, en ruar l'atenció
Ho dic i ho sostinc.
Proposició sobre la constitució de Consistió de treball darogant remetenada Ilei de termes mtmleipale
com es descabdellen alli dintre els
Collaboració és transacció mútua,
El senyor MARTINEZ GIL:
les comissions gestores.
debats, nisI hauria prou, pecó a part però is lamentable el fet de collaboEl Sr. GARCIA, socialista, defensa
Doncs alisó no és exacte, i precisaEl PRESIDENT adverteix que el
d'això, observen el ele pasea en el si rar amb els vota al saló de sessions
ment, sobre aquest particular, hi ha
retard obeeix al canvi de titular un vot partcular en el qual proposa que
dc les comissions i quin és el reuna vaga general plantejada a Toi apunyalar en lea comissions per tal
de la cartera de Governació, yen, no havent desaparegut les nions que
nda«
de les iniciativos del Govern,
de derrotar el Gomera. Aix6 crea una
ledo, en la qual estan d'acord els
que procuraré portar-la de seguida. aconsellaren aquesta Hei, es desestimi
de
compartir
amb
mi
l'opini6
haaren
situad(' insostenible, amb la qual el
obrers catòlics, els sindicalistes i els
El senyor MAURA (don Nono- el dictamen. Nega que amb la dita
que
jo
amere
he
mantingut
sobre
Govern ha d'acabar, remeiant-la, 1
socialistes.
ni), de Renoració Espanyola, defen- Ilei es mini el dret de contractar
la
situad()
desairada
i
ineficaç
del
que
únicament
tendeix
a
sind
segurament aviat. Ara be, us convé
Afegeix que el que prora que
sa una proposició de Hei relativa a remen,
que
es
un
govern
minoritari.
que
els
patrona
no
puguin
perseguir
els
a vosaltres també meditar, puix que
aquestes oficines no funcionen a
la separad() i jubilad() dels funcioA les comissions han estat refuobrers afiliats a les agrupacions soamb aquesta táctica hi ha monea
la majoria deis pobles és que es
naris diploma' tics.
del Govern des
sets
els
dictämens
per
a
contractar
delirien
recorrent
qüestions que corren perill.
continua contractant-se els trebaEs reprèn el debat del projecte
d'elles.
nobles.
elegint-los
semobrera
¿'altres
El diputat de la C. E. D. A. ha
de fiel sobre la renovació o cancelIladors a la placa pública, igual que
En la de la Presidencia s'ha relaci6 de les obligacions del Tresor pre entre els no associats. Creu equivopregunta::
abans, i al més-dient, com una
fusat
el
traspäs
de
serveis
de
Sanii s'aprova l'article ‚link de que cons- cat el criteri que sustenta la comissib,
mercaderia qualsevol.
—¡Però podem nosaltres fer mea
tat a Treball, en la de Justicia, lea
car aquesta Ilibertat equival a concedir
ta el dictamen.
Es refereix a la taxa del blat,
del que fern, tenint eev comiste de
¿retes han derrotat el Govern i ha
al patri. el dret d'abusar dels trebaELS CONFLICTES DELS
la qual diu que :tomes beneficia
problemes política arnb que este hma
estat refusat el seu projecte, I s'ha
lladors. Fa notar que quan el senyor
els farinaires i acaparadora. (Protrobat?
ESTUDIANTS
convertit en dictamen el punt de
Samper va derogar aquesta Ud en
dels
populars
agraris
i
conteges
—Fer una professió de fe repubTtvista (Pie les dretes sustentaven i a
El MINISTRE D'INSTRUCCIO unes guantes provincies, va comentar
traprotestes den socialistes,) Dula Comissió d'Agricultura ha Boten
PUBLICA explica a la Cambra els de seguida a regnar el desordre i l'acana.
quanta
minuta
es
produeix
rant
uns
successos recentment ocorre guts a la narquia en les relaciona entre patrona
un altre frach el projecte goverEl senyor Miguel Mauna ha Intime
un viu canvi de frases entre ambFacultat de Medicina de Madrid i i obrera.
namental.
vingut novament dient:
A VALENCIA
das
grups,
que
finalment
aconseorigen
aleó
cal
carregar-ho
seu
tot
diu que aquests tenen el
Com veieu
Niega que aquesta Ilei hagi vingut
—Peris aquesta professió de fe,
gueix tallar la presidencia.
a aquesta meravella que s'anomena
en els successos de Saragossa, on a protegir els socialistes, sinó que, pel
coHectivament, a Madrid, amb el deEl senyor PALANCA, popular
Govern minoritari, i que ben visible
una topada entre estudiants de dicontrari, la sera derogació Es l'arma
sig de coliaborar amb la República.
agrari, contesta en nom de la Coestá el que li succeeix i del qual
verses tendències va produir un es- que es dóna als patrona per tal que
Amb això en tinc prou, puix que la
missió, i és interromput pels sociatat d'excitació que van intentar culo- puguin perseguir lliurement els obrera
deuen vostès estar orgullosos.
manera de pensar en el fur intern de
listes i les contraprotestes de les
—Doncs, amb tots aquests pessi,
car lea autoritats academiques lo- socialistes. Demana que es retiri aquest
la consciencia no m'interessa, i
dretes.
m'arnés haureu de reconèixer que no
cala, clausurant el centre de la dictamen per ara í que la comissió es
el compliment de la promesa formal
podia formar-se un Govern de tipus
Quan el senyor Palanca diu que
dediqui a estudiar una legislació de treF. U. E.
que es contregui davant l'opinió púels obrera socialistes organitzen el
diferent de l'actual.
Això ha donas Hm: a una protesta hall percute pugui arrihar a derogar-se.
blica, des d'una tribuna. Amb això
robatori d'olives en algunes pobladels estudiants i cl Govern, tenint (Anlauctiments dels socialistes.)
—Jo, el que crec és que tot Gojo en tinc proa, i a la República de
vern que no estiman ajudat d'una
en compte el legislat, s'ha vist oblicions, el senyor Romero. socialista,
El MINISTRE D'INSTRUCCIO
segur que li serà suficient.
manera entusiasta i com per un
gat a discrepar de les autoritats aca- PUBLICA ama lectura a un projecte
l'interromp dient: El 'ladre Es S. S.
—I es faris—ha dit el diputat de
dèmiques de Saragossa, aixecant la de Ilel que passa a estudi de la cernís(Grana protestes dels populars
potent reflector per una majoria compacta, es desenvolupa d'una manera la CEDA.
dita clausura.
516 corresponent.
agraria, els guata demanen explicapreciria i tense autoritat, com sucAixf les coses es van descabdellar
El Sr. MARTIN ARTAJO, popular
cions a aquestes panales.)
—Doncs corn mis aviat es faei miels successos d'ahir a Madrid
ceeix sumb l'actual.
agrari, en nom de la comissió, rebutja
Els socialistes responen les fraEls altres dos malfactors
llor—ha dit el senyor Pérez
ministre, per evitar repercussions, ha el vot particular. Reconeix la bona in—Pecó, no n'hi ha prou, senyor
ses que els popular' agraria els
puix que una declarad() d'ahan estat detinguts
Mauna, d'insistir en que això és do- quest tipus obriria possibilitats a la
hagut de suspendre les clames per temió que animara els socialistes en
dirigeixen, i el batibull dura molta
posar
les
coses
en
us
sento
sempre
arrrb
gust
dies
Ens
pocs
promulgar aquesta Ilel, perb eren que
lent. jo
'Valencia, 26. — Mentre es
estona.
República, de la qual ens preocupem
mantenir els vostres punta de vista,
han estat victimes d'un error. Considetrobava a la sera farmacia ordre.
El senyor PALANCA aconseperque pensem en la possibilitat de
però
estic
esperant
que,
cont
a
conExplica l'assalt al local de la ra que la llibertat sindical s'ha de manJoan Nebot, de 29 anys, en corngueix continuar finalment finalment
la substitució per organismen adeseqüencia
del
que
es
diu,
apunten
panyia d'un estudian' de Medi- F. U. E. de la Facultat de Meditenir no solament contra la classe paque
dient
el seu discurs, i termina
quats, dintre de l'ambient republica,
cina i es congratula que l'estudiant tronal, sitió també contra determinades
una
colude).
cina anornenat Amadeu Gonzaguata
sha
als
molts dels camperols
i no rolen de cap manera incórrer
ferit no presenti tanta gravetat com societats obreres. (Aplaudiments en les
—Solucions, jo no Stili el cridat a
lez, de dinou anys, esperant un
referit no són socialistes, sitié simen els defectes dels anteriors Godonar-tea. Us inseguro que la tinc
altre amic per tal d'anar junta es va creare els primen moments.
dreien,)
plement vagabunda
El ministre es troba ara entre dues
per?) no ein correspon donar-la, ni verns, que no volgueren que sorgis
a veure una (unció al Teatre
GIL
recEI Sr. MADARIAGA (DIMAS),
senyor
MARTINEZ
El
vull donar-la en una conversa als l'òrgan que baria de substituir-:o.
Circ, es presentaren a l'establi- tendències estudiantines: la una que popular agrari, també de la comissi6,
tifica.
Per aixia el nostre interés que amb
passadissos del Congrés.
ment tres individus, un dels vol continuar normalment les seres diu que no era aquest govern el que
El senyor MARTIN, agrari,
lleialtat i francament as incorporeu
guata entra a l'interior i els classes i l'altra que tracta d'impedir hada de derogar aquesta Hei. sirtes que
JO dic que aix6, en la forma coro
s'aixeca a consumir un torn en
a
la República.
a tota costa que aquestes es reprenes porta no pot seguir; vosaltres, que
altres dos restareis a fora.
el Proa' Sr. Largo Caballero era el
contra, pea, prega a la presidencia
guin.
teniu
interés
a
sostenir
aquest
GoEl diputas de la CEDA ha acabat
El farmacèutic acudí creient
cridat a derogar-la, puix que es va va
que en vista de l'hora avançada que
dient:
Aquest problema té dos aspectes, lar provisionalment, mentre es promulque es tractava d'sin client,
vera, teniu l'obligació de sostenir-lo
Es
Ii
reservi
la
paraula
per
a
la
l'un
agut
de
violencia,
caracteritzat
si voten, d'una manera Ileial i franca,
per() el desconegut l'amenas:a
—Dones, encara que cregueu que
gara un reglament de collocaci6 obretemió que ve.
pels successos i el relatiu al
igual acf dintre que a les cornisamb una pistola.
ra, veré) no ho va fer aixf, ni campee
no s'ha fet el suficient per la nosEl PRESIDENT li prega que
regim de les associacions eacolars
el
que
signifiqui
iniEl senyor Nebot instintivatot
sions i que
tra part, jo cree que sf, i àdhuc tinc
guara funcionaren els jurats mixtos.
parli encara uns m o rn ents en
ment aixeca els braços, i els que determina una pugna entre les
ciativa de Govern es consideri esAfegeix que la llei de termes muniel convenciment que es farä el que
ginesta.
fonatracadora, creieni que anava a masses estudiantines.
sential
per
a
exercir
les
seres
cipals ha servit per a fins polftics
calgui, encara que será pensant en
El senyor MARTIN fa una criEl primer aspecte desborda l'acuita
defensar-se, dispararen contra
dono.
als
per facilitar tota mena d'abusos
Espanya.
tica de la Hei de termes municipals,
això poque
perque
Naturalment.
el farmaceutic, que caigué dar- pròpia del ministeri d'Instrucció Púnobles.
a la qual culpa d'haver posat l'agrirera el 1:miel), tot ensangonat. blica, puix que, si be es descabdella
gués ésser, perquè aquest ajut poDiu que no vol la derogació d'acultura a punt d'arruinar-se.
dintre els tocata universitaria, el perEls criminals fugiren räpidagués ésser acceptat amb el front
questa Ilei, per a protegir una clame,
Una protesta obrera contra
ment, seguits pel que capita- sonal subaltern adscrit a ells no és
alt per part del Govern, calla que
(El senyor Alba torna a ocupar
sinó per donar pas a una Hei justa que
nejava el grup, j cts veure's adequat ni té mitjans coactius per a
la presidencia.)
na decidíssiu a dir d'una manir& púim
propòsit del Ministre
ui
cumplida
per
tothom.
sig
perseguils, van confundre el impedir aquesta serie de lluites, i ha
El senyor FERNANDE Z DE
blica 1 inequívoca que accepteu ia
Acaba manifestant que ells no s'oLA BANDERA, radical, en nom
República i que esteu disposats a
de preguntar fins a quin punt, quan t3
seu compally zsisib l'ansia del
del Tribal'
posen a la legislació social, sin6 a una
servir-la i a contribuir amb tota
iarinaceuth . i van disparar produeixin successos com aquests, ha
de la Comissió, contesta als oralegislad() que amb pressions d'obrera
Madrid, 26. — Els diputats
contra ell; sigues( resulta anda de respectar-se el fur universitari tralleialtat al seu afianeament.
dora que han intervin g ut, i diu que
és merament protectora d'una tendencia
socialistes hall lliurat una nota
una tenida greu al ventre.
—Jo no m'he ocultas mai a madicional que la forza pública no penetri
el sen partit no ve a legislar per als
politica.
a
la
premsa que diu aixi:
nifestar que accepto i defenso la
Recollit el farmacèutic,
patrona, aisló que ho vol fer tant
al recinte acadèmic.
(Aplaudiments en les dretes.)
"La minoría parlamentaria
República, perque jo no he estat
foren apreciades dues ferides,
I cal plantejar aquesta questió per a
per als patrons cont per als obrers.
El senyor GRACIA rectifica mansocialista ha recibido los eiuna que li seccionara la jugu- protegir la integritat mateixa dels esmal monàrquic.
Diu que hi ha disgust tant en
tenint el sets vot. Creo deduir de lee
guientes despachos telefónicos
lar i una nutra al Netitre.
—Aquestes adhesions individuals,
tudiante pacifica que poden ésser vieels uns com en els altres, i per
paraules
del
senyor
Madariaga
que
Al cap de para estima va ne/tes dels elements extremistes.
encara que són molt estimables, tcprotestando contra el propósito
alx6 ells es mantenen en una actiel propòsit de la rnajoria de la comorir el senvor Nebot.
del ministro del Trabajo de denen escàs valor. El que la Repisbli
Quant al segon aspecte del problema,
tud equidistant.
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cap
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sense
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y otras.
Una divertida proposició
resolució, i es mostra disposat a que
les imputacions dels senyor /Jadarús, de divuit anys. fusila ner, no puguin prosperar de cap forma les
Govern o a altres i que la collaFrente Laico, Sindicato Ofidel
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de
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el
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de
que
fornatural de Madrid, perit li fati
boraci6 respongui aleshores a les
cial de Teléfonos, Federación
incitacions i les situacions de violenmaren part els socialistes, i insisteix
nista senyor Bolívar
trobat també 1111 carnet a nons
obligacions de servir la República
Catalana tic Empleados de Bancia a les aulcs universitäries.
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—
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tuarlö tense detriment per qualsevol
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Agua, Gas y Electricidad; Fe
de la Iluita política de l'exterior, i cal.
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del, socialistes.)
partit republicà. Si aleó no es fa
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y Téc--deraciónEmplos
dra portar una profilaxi convenient.
El senyor MADARIAGA també
d'un inosnent a Fuullre.
la situació durará el que duri, per() nicos do Cataluña, Asociación
pre g mbul de la qua' explica lee
El Gavera ti en aquest punt un criLa pulida detingué més tard
rectifica, i diu que es creu amb dret
tense
prestigi
ni
autoritat.
serà
de Trabajadores de Banca y
mesures que un Oovern obrer
els altres (103 alrneadars. guau teri d'absoluta imparcialitat, però esde Melar la gestió dels ministres soVegcu el que us convé. La vostra Bolsa, Consejo Obrero de Fecamperol adoptada per tal
arribaren a casa d'un conegut ta resolt a acabar amb aquests concialistes, advertint que en la sena
fredor
a
incorporar-se
lleialment
a
d'evitar l'atur ronde, i presenrrocarrjles Vascongados (Duflictes, que sean carácter nacional i
anarquista que esta matan.
critica no hi ha cap intenció d'ofenla República posa en greu perill els
ta en la seva part dispositiva
rango), Consejo Obrero y FeEls (oren ocupades pistoles no politic, d'una o altra tendencia.
sa personal.
interesson
que
vosaltres
mateixos
un projecte de Calxa Nasional
rroviarios y de Astilleros, ConEl PRESIDENT diu que han derecen( disparades.
El senyor MARTIN ARTAJO
tracteu de defensas-.
d'Assegurança
rontra
l'atur,
a
sejo Obrero del Norte, Sindicato
manat la paraula diversos diputats, peResultaren easser litem: Cerrectifica tumbé breument, i es posa
En aquell moment s'hatt apropat
fi
quo
persebin
subsidi
tots
els
Ferroviario de Bilbao, Conaejo
velló, natural de Montserral. i re, que, segons es desprèn de les paa votació nominal el vot particular
al grup els diputats radicals senyors
obrera que es troblu en aquella
Ramon Martínez, sabater, naturaules del ministre, l'assumpte és en
Rey Mora, Peire i Pérez Madrigal. Obrero de Ferroviarios de Miq ue es rebutjat per 16o vota consituassió.
vies d'estudi pel Govern, i donara Hoc
ral de Linares.
tra so.
Com que aquest darrer assentia randa de Ebro, Ferroviarios de
a una interpeHació que es descabdellarä
Per ri nodrir aquesta Caixa,
a les paraules del senyor Miguel la Compañía del Norte en PlaEl senyor MARTINEZ GIL, soanota, Federación de Asoeincioquan el Gavera l'accepti, i Ilavors popropuse que se ti transfereixin
Maitu, aquest li ha assenyalat el
cialista, consumeix un torn contra
nes del personal afecto st la
les quanlitals següents:
dran parlar tots.
diputat de la Ceda, i Ii ha dit:
Els oue aneu a Paris
la totalitat del dictamen. Censura
recaudación de contribuciones
El senyor GONZALEZ LOPEZ, de
a) Lea destinadas en els
—Aci teniu sus diputat radical que
l'actuació
de
l'actual
ministre
del
NO 0131.10EU
e impuestos del Estado; Sociepressupoolos vigente a les desl'Orga, recorda que altir presenté una
está d'acord amb el que dic.
Treball, i diu que per als treballadad de Trabajadores de Agua,
peses de Guerra (433 milions),
proposició incidental sobre aquest tema,
que troodoeu
—13é; pecó nosaltres «cien' que,
dors del camp aquest Ministed es
' Gas y Electricidad de Madrid;
que no fon discutit, i volia requerir el
Marina (251 milions), Acoló
a pesar de tot, aquest Govern
com si no existfs.
Federación Española de TraMilitar el Marran (158 milions)
Govern yergue Ii digués guinea foren
aquest Parlament estan resolent al(El senyor Arranz ocupa la presiPUBLICITIC
l'existent per als Coseos de
les cauces que la força pública que foil
guna problemes mole espinosos que bajadores de las induetrias de
dencia.)
qu'osen.
dele
Agua, Ons y Electricidad y SiLoto eta
Seguiretat Onärdla
requerida pel degä de la Facultat de
els ha Ilegal el Govern i el Parlamilares, Unión de Empleadoa
Oren* •oweto/toda, de le
Civil (20 tot el gool
Medicina no hi acudis.
ment anteritms.
del
Monte de Piedad y Caja (fe
pessesuma 1.067 utilions tle
El PRESIDENT fa veure que un
El seuyor Rey Mora ha replicas:
Picea le le nerutdiaue
Ahorros sle Madrid, Fecleraeión
—No
sé
si
ho
resoldran,
el
que
tes.
dels
motius
que
ti
per
no
posar
aqueslo Vadeable
Telefónica Obrera, Organiza(Aquestes lances anudes sesi us asseguro ea que si ho fan seré
ta qüestió a debat Es que el ministre
ción Te/afónica Obrera, Unión
A la Place de le Bastilla
sastre
ran d'asaltes, I en el sets lidie
a costa riostra i esa forma que no
de la Governació no Ea a la Cambra.
de Empleados de Oficinas de
seran atínale dIrectament els
ens conté, ni pollticament ni repuPromet que dimarts es portarä aquest
A le Plasta de Itelne-litehel
Us Invite abone do fer el
Madrid, Unión de Radiotelegraobrera I campareis.)
blicanament.
debat
(metas eletrepolltb)
»otee enoltrreo e »musitar
El suport volare, en la forma que fistas, Obreros Tranviarios, Feb) Les quantitats dedicados
El senyor PRIMO DE RIVERA
ele
evenUttlee
que
°feralderaciona de Trabajadores de
en Pis presatipuelos [mimas al
el venia prestant, no poden: accepAl boulevard IllalogdeleAssi
La que, ja que ha estas el ministre
,» ele selle prime
Banca y Bolsa del centro de
tar-lo coas a suficient. La collabopagament d'ittleroasos del De si.
qui en realitat ha interpellat la Caenbotoeverd Sebtetepol
qualltate
España; Sindicato Nacional 44
rack) no pot acceptar-se mea es
le, lleva( do lea que afes . lell al
bri, ell este disfrutas a proporcionar-li
r lis queseron
presta únicament per a ell4 cate la Banca Oficial y Federación
peilt emlnlvi 1 nts peine rendieRonda de Sant !ere, U
I les dado que te sobre l'assumpte ara
de Empleados de . Juntan de
consté al collaborador.
do t'arfe
tes. La g nus global pasma de
matee.
Telefon 1811811
Tenia el deure d'ineOrptier-vos
Obras do Puertos.'
900 Millas/a de posseles.
El PRESIDENT: El vinent di41111.1111.1..1•n••rb.
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11 'Cosed de Ministres d'ebir
priielpalasent de les mesurgeep
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Madrid, —

Der

de dos quarts

¿ese del niel fins a la dos quarts

i la manera d'atacar - les simiente:4,
i decididament.

de data de la tarda han estar reunits
a la Presidencia els ministres, en

Governacha — El ministre dona
compte de restat de l'ordre palie

Consell.

a Espanya i de l'anunci d'algunes

En abandonar el Palau de la Castellana el senyor Lerroux ha dit que
el Consell ha estat polític. económic

vagues, entre elles la de cambrers de
Madrid, interessant del seu cornpany
de Treball que apuri les converses
conciliadores.

i "iideninistratiu.
Els periodistes han preguntat al
ministre d'Instrucció Pública sobre
les mesures, per al restabliment de
la disciplina estudiantil, i que, segons
sembla, havien d'ésser severes, i
' ha contestar que les que es dictaran
seran mesures profiläctiques.
La nota oficiosa del tractat en el
Consell diu niel:
El ministre d'Instrucció Pública
hainformat el Consell d'una manera
detallada de les incidencies del conflicte escolar.
El Consell acordà que, sense perjudici d'adoptar en cada moment les
mesures encaminades al mantenimeta de la disciplina i de l'ordre,
es farä una ämplia informació per tal
ele determinar les veritables causes
d'aquest morbosisme escolar crònic

El ministre de Treball, amb aquest
motiu, donà compte al Consell de
l'estar legal de la questió, sial com
de les gestions encaminades a solucionar-lo.
Marina. — Diversos decrets i nomenaments.
Finances. — Nomenant l'enginyer
de mines senyor Enric Conde president del consell d'administració de
les mines

d'Almadén.

Concedint franquicia postal i telegräfica a la delegació especial del
Govern de la República a Catalunya.
Aprovant el decret que modifica el
regim de ràpid despatx que estableix
l'article 116 de l'ordenança de duaneo.

Preparen un programa de
partit, un àpat i una conferincia a cärrec del senyor Martínez de Velasco

titucid d'alcaldes que eón un
focus de desordre, i destitució
també de molts caps municipals
que fomenten aquest estat de
coses i mesures restrictives
per a les activitats de certes
entitats soc,ieläries que eón focus d'anarquisme.
El President del Consell ens
ha assegurat que el Govern
prendrà les mesures necessäries per tal de resoldre aquestes qüestions, que san la seva
preocupada, i que aviat notarem els seus efectes.

en la Mata de diputats agraris que
figuren a la minoria o que abati
separat d'ella, publicada per un pehi ha alguna errors.
Així, per exemple, figuren a la
mineria els senyor Alarcón de la

Les Comissions
parla menthries

L'activitat dels
agraris

. Madrid, 26. — Al Congrés s'ha
reunit la minoria agriria sota la
preeidencia del senyor Martínez de
Yelseco.
A la sortida manifestat que

Lastra, Amores Jiménez ¡ Vega
Gregorio, que mai foren d'ella,

ea canvi, no es menciona els selvosa Cid Royo Villanova, que
han estat en la minoria i bi segueixen pertanyeat.
S'ha ultimat—ha afegit—el programa del partit espanyol agrari,
que es elonari la publicitat demi
passat.
Els senyors Niera, Maroto i Navajas han presentat un estudi a rarticulat del projecte de modificaci6
de la hei de Reforma Agräria.
Menteressa fer constar—ha continuar dient el senyor Martínez de
Velasco— que les dues proposicions
presentades per la reforma de la
Hei de Reforma Agreda quant afecta a l'expropiació sense indemnització de les finques que pertanyeren
a l'antigua grandesa, en el que fa
relació a la derogació de la Hei de
d'agost de 1932, per la qual es
decreta la confiscació dels bina dels
que intervingueren en el complot
del dit mea, es deuen únicament a
la me y a iniciativa, havent estat jo,

per . tant, el que redacta ambdues
proposicions, personalment.
e cempanyg de minoria,
Els mes
volent-me donar una prova d'afecte,
que estimo en el que val, han decidir obsequiar-me amb un esmorzar, que tindrä lloc la setmana entrene
Je turbé, conscient de la meya
reaponsabilitat, i volent explicar al
país rectitud per nosaltres adoptada, he resolt donar una conferencia, que Jinda lloc al teatre Vicebria el de febrer, en la <mal faré
una declaració dels motius de la
nostra actitud i de la que adopta-

rem davant els problemes pendents.

Ele popular: agraris gestionen el ¡o yere peque
priagei mesures d'entre
públís
Madrid, 26. — A les primeres
hores de la tarda els periodiates han observat que el senyor
Gil Robles i alguns diputats de
la sa y a minoria vigilaven el
despatx de ministres, deduint
que es preparaven per realitzar

alguna gestió.
En efecte, quan ha sortit del
despatx el ministre d'Agricul,
tura ha mantingut amb uns
diputats populistes agraris una
animada conversa.
Posteriorment, a les sis de
la tarda, el senyor Gil Robles
i alguna diputats del seu grup
han entrat a visitar el cap del
Govern. que havia arribat a la
Cambra poca moments abans.
En sertir, el cap de la CEDA
ha dit ale informadors:
—fiera vingut a demanar al
cap del Govern que cerqui la
manera d'acabar l'estat
quia en que es viu a diferenta provfncies espanyoles, pera nosaltres reconeixem que en
bona part es deguda aquesta
situació a la fam a conseqüencia de la erial de treball, I Per
*1» el primer que hem damanat as que s'atengui amb pre!arasteis el problema de l'atur
deSprés que s'adoptin mesures
d'ordre públic.
Una d'aquestes mesures es la
intensificad(' del desarmament,
pule que setuAlment Espanya
Ntš més arreada que mal; des-

El ministre d'Ob es Publiques prepare,Idn,decret
L'alealde, doctor Aiguader, ha
iebut, una atenta carta del ministre d'Obree Públiques, senyor Guerra del Río, per la
qual aquest arana, en linies
generals, el projecte de deeret
que està preparant. en teres
m
que pugui arribar a completa
realització amb toles les garanties d'eficecia per aLs interessos de Barcelona.
En aquest projecte de decrete
en compliment del de data 23
de mare de 1933, es crea una
Cotnissiú Mixta, la qual, a hase
del projeele d'erillaeos ferroviaris de Barcelona, determini la
properció per la qual han de
contribuir ales despeses de la
seca orna/Ulcere:, els elements
inleressals en les obres, segons
!Rus respectitts benef icis. Ultra
aquesta missiú fonamentat. el
projecte de decret proposa que,
a part l'estudi per arbitrar les
despeses uecesseries per aquestes obres, en tot el pla de conjunt. la Cornissiö Mixta vulgui
proposar censtitució d'un
organisme faculta t per a portar-ho a efecte. Aquesta Cornissiú, presidida pel ministre
d'Obres Públiques, tindrà representants traques( minisleri,
un altre del ministeri de Finalices, tres reeresentants de
l'Ajuntamenl de Barcelona, que
aquest designarà, amb personalitat completa per a ostentar
la sera representad() política

Madrid, 96. — En una de lea
Seccione de la Cambra s'ha reunit la Comissió d'Agricultura
i ha acordat dirigir-se a les
diferente minories perquè els
diputats que les representen i
que no assisteixen a les reunions de l'esmentada Comissió siguin substituits per altres que ho facin.
El dimarts vinent, a les dotze del matt, la dita Comissió
celebrarä una nova reunió a
l'oh:tecle de redactar el reglament de regim interior de la
mateixa Comissió.
Sala acordat demanar a lbstitut de Reforma Agrària dades
relatives a la intensificació de
conreus a Extremadura altres
compresius de la riquesa ramadera a cada un dels anys del
darrer quinquenni.

LA COMISSIÓ DE REFORMA
DEL REGLAMENT DE LA

CAMBRA
Reunida al Congres la ComIssió de reforma del Reglament sota la presidencia del
senyor Besteiro, aquest ha donat la següent referencia de la
reunió:
"La Comissió ha discuta, en
un ambient de serenitat, diterente temes sobre modificació
del Reglament de la Cambra,
sense entrar en el fons
l'assumpte.
Fins ara no ha començat la

Comissió a discutir Earticulat
del nou Reglament."

LA COMISSIO
DE PRESIDENCIA

M adrid, 26. — Reunida la
Comissió de Presidencia s'ha
estudiat el projecte del Govern
passant al ministeri del Treball
els serveis de Sanitat i Beneficencia.
El projecte ha estat impugnat pels representants de les
diferents minories parlamentàries i defensat únicament pels
'Alpe/tata radicals.

S'ha tractat

despees

de la

proposició de llei presentada
pel senyor Martínez de Velasco

sobre la derogació de la que
estableix la incautada de finques rústiques sense indemnització del que tinguessin propietats i estiguessin complicats
en el Complot del 10 d'agost de
1932.
Els representants socialistes
s'han oposat a que s'autoritzes
la lectura de la proposició de
Ile¡ al sale de sessions, però

ha prevalgut aquest criteri i
lectura ha estat autoritzada.

Mudé d'ea evadit
de Villa Ciamos
Madrid, 26. — A la Direcció General de Seguretat es tingueren noticies que un dels evadits de Villa
Cisneros, i reclamat per la Sala sisena del Tribunal Suprem, tinent
de cavalleria Alfons Gonzälez Pineda, es trobava a Madrid.

Practicades algunes gestions s'ha

aconseguit detenir aquest sdnyor a
les prirneres hores de la tarda d'avui
al seu domicili del cartee de Santiago 16.

Immediatament s'ha donat compre
de la detenci6 a les autoritats militara, les guata han disposat laneras

del dit tinent a presons militare;

a Santa Rosalia. No entren tau 4>
desale d'ansmem de perecoal d po,
idea Sedal i serme da eatelee
d'aleta que ja ede diee

i tècnica: dos representants de
la Generalitat de Catalunya, que
seran nomenats pel seu Consell
directiue ultra els representants
de les Companyies afeetades, i
de les Cambres oficials de la
Propietat, de la Indústria, Foment del Treball Nacional t
Cambra Superior del COMPIT i
Navegació, les quals assistiran
a les sessions de la Comissia
amb aquestes representacions.
'nimbe podran nomenar-se els
lécnies necessaris per a l'aseessorament, emb vol o cense.
Aquesta Comissió restarà constituida ¡ comenearä els seus
treballs per tot el mes de febrer vinent.

Un

Iladregot detingut
apallissat

En entrar a casa seva, carrei- d'Aragá, número 89. FronceseRomero Bosch va ti o har
un individu que aneen a robar.
En veure'l, Romeoe va (Imanar
auxili i acudiren algunes persones
, però el Had
re es va treure un revelver i o rdena a tots
que aixequessin els braços en'aire i las ore intente
Una de les persones que havien
aeudit va fer una 'revele al
lladre el va fer catire, ¡ aloellores ton delingut.
En assabentar-se del fet el
pabilo que Id havia carrer
intentis linear el detingut i
cause diverses lesions, per() els
guàrdies de seguretat s'enduren el Iladre i evitaren que la
cosa passés endavant.
El delinea declarà anome-

nar-se Josep Barberà i Aseaso
i paese a disposicid del Juljal
do gu itialia.

n iba .51e.bet so_ re
qui o/4. del Preatoposta-jj_fflygLYBalta
declara que el Mica is de 4.41š.062'86 peasetes r que a les caixes n'hi
10.500.900. -senyor Bausilièu que el rilificit ea pot determinar de
4noradinsenernirmeada cop é diforest — Una defertie ee l'Ajtintament
automittic de 1930
S'HA
EVITAT
EL TESTAMENT
3 as; sb
aot
' eer/eeet
Discurs de corruat del Doctor Aiguader
81 !J'A,
f * '

quarts tic nou reenys (Matee
minare, i amb un ple complet, el doctor Aiguader obre la sessió; s'aprova,
quasi abans. l'acta de la sessió anterior, i es passa al
•
DESPATX OFICIAL,
en el qual, entre altres coses, trobem
una instància de la Companyia Teletònica per instaHar a la serra de Collcerote uns nous aparells de radiotelefonia per experimentar un Inati sistema
de comunicacions, i s'aproca.

FE ha, també, la carta del ministre
d'Obres Públiques sobre la Comissió
Mixta dels Enllaços Ferroviaria de la
qual ja partem en un altre indret del
diari.
Després ve la cessió, per a Ens
culturals, del pavelló que la Companyia
de Regs i Forres de l'Ebre tenia a

Montjuic.
Finalment hi ha una comunicació de
l'alcalde referent a l'aprovació dels
comptes dels exercicis passats, i s'aoroya.
ORDRE DEL DIA

El senyor VINYALS vol que quedi
sobre la tanta, per a l'altra sessió,
l'adquisició d'una finca per eixamplar
la Travessera, valorada en 80.572'93
pessetes, perquè caldria que es les una
altea valoració.
El senyor ULLED Ii diu que la valoració la feu el tecnic municipal, i el
propietari s'hi conforma, i demana
que no es deixin assumptes de tràmit
per a l'altre Ajuntament.
El senyor VINVALS insisteix, perqui diu que un vei del que la valoraci;., és exagerada, i el senyor SANTAMARIA li observa que aquesta és
la darrera sessió. L'interessat, pede observa que encara hi ha la de dime-

eres, cosa que el senyor SANTAMAR1A nega. Li adverteix el senyor
ULLED que estä sobre la taula des
del 8 de desembre, i ha tingut temps
de revocar totes les valoracions que
calgués.
(Mentre dura la sessió van arribant
fulls i fulls de dictàmens urgents sobre pagaments de factures, adjudicacions de coses, compres, etc., etc., fins
a formar una paperassa imponent.)
Es va a votar el dictamen, i el senyor SEG.eRRA del que tothoin demana que torni a la Comissió.
FI senyor ULLED diu que aixà estú hé. i hi torna. (Porten una P issar
-ra.Tothmel)

LES RESULTES DELS PRESSUPOSTOS. DEBAT FINANCER
Arribem a un ofici de l'interventor
sonrieren a l'aprovaci& del Consistori
les resultes dels Pressupostos d'Ingressos i Despeses de l'exercici de 1933 de
les zones d'Interior i Eixampla.
El senyor BAUSILI demana la 1,a nauta (i el senyor Vilalta tan/be). Es
reiereix a la redacció de latid, i parla de les declaracions del doctor Aigitader als periodistes a la seca tornada de Madrid.
Té la convicció que dimecres no hi
haurà sessiO, i que aquesta és la darrera daquest Consistori, i diu que
creuen hacer acornplert el seu deure
com a fiscalitzadors. Parla de la situació financera de l'Ajuntament, i
diu que es un xic semblant al temps de
la polernica entre el baró de Vicer i
En Vidal i Guardiola La situació actual es deu inicialment als excessos de
la dictadura i després a l'administració
actual. Analitza el Pressupost de 1933,

i critica la disposició per la qual
vien de pagar els creditors amb titols
a go. Com que els creditors no els han
acceptat — diu —, no s'han hagut de
pagar les 1.500.000 pessetes que repre-
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sentaven.
Diu que hi ha soo.000 pessetes de
minores al personal, justes la majoria d'adaptacions que no s'han fet. I
aixà representen zaconoo de pessetes
que no s'han despes. Es refereix als
ingresaos de Plus Valua, que diu es
preveien 7.300.000, i se nhan recaptat
dos milions mis.
Ersenyor CASANOVES li pregunta si si no s'haguessin ingressat els dos
rnilions seria déficit.
El senyor BAUSILI ii diu que segons, i segueix dient que això repre-

sentarla un superävit de quatre milions, pene hi ha déficit, i no se sap
de quan. El Pressupost de roe era de
120.000.000, i se n'han ingressat 106,
i es calcula que se n'han de recaptar
onze més, i afirma que en aquests hi
ha el pot de la confitura. L'impost de
solees al qual ells s'oposen, es diu que
es poden ingressar quatre milions, i
mimes se n'han recaptat 200.000.
Explica les diferents metieres de calcular els dèficits que donen diferents
resultats, de vuit milions i mig, de sis
o de quatre, i per això pregunta al doctor Aiguader que digui com el calcula (es veu que les finances són una

comedia).
El Pressupost d'Eixampla té un atice el 1933 de 3.4oce 000 pessetes. Mal resulta que si s'accepten el decir
de sis milione, mis el d'Eixampla, el
total és de gesoomoo pessetes. Després
diu que les finances no són un esport.
Diu que la solució de l'Esquerra es
posar nous impostos, i no pagar els
creditors, pereque ells no pensen anal
El que calia era perfeccionar els sistemes de recaptaci6.

Fa balanç, i diu que ale creditors
sets deseo 65 milions, sense comptar
l'Exposició Internacional i el Pressupost Extraordinari refós, però en realitat són 72. Mentre ha durat aquest
Ajuntament els deutes han augmentat
en 52 milions. No en fa responsable
l'Esquerra. El que hi ha és que no
els ha pogut pagar per la desconfiança

del poble amb l'olla que ha fet aquest
Ajuntament. Acaba fent bons propósits
per al nou Ajuntament, i entra en Vofici d'Intervenció, La settnana passada
deia que hi havia 65 milions d'ingressos i 72 de despeses. En no ven cls 63.
El d'ara es diferent, i mentre parlaran els altres dl el Regid.
El doctor AIGUADER li contesta
sobre la cessió del rastel( que el canvi
de ministre hacia interromput el tràmit,
però creu que la cosa es farh de pressa. Respecte als Enllaços, el senyor
Bausili ha fet diverses filigranes. Ell
té respecte als tècnics. No és un problema creat i resolt per aquest Ajuntament; que ha estat un anhel de tots
els anteriors, i recorda el valor de les
diveraes obres; entre altres, 23 milions
de la rasa del carrer d'Aragó. i que
cal resoldre-ho en conjunt, i diu que
el Comité creat pot fer-ho. Els senyors
Vilalta i Casanoves contestaran els altres punts.
El senyor BAUSILI rectifica, i diu
que les obres purament indispensables,
com els passos a nivell, haurien estat
molt mis fàcils d'aconseguir que grans
obres de conjunt.
Creu el doctor AIGUADER que la
solució propasada és la que s'acosta
mes a les necessitats de Barcelona.
El senyor VILALTA fa, com el
senyor Bausili. referencia a la necessitat de deixar en aquesta sessió els
atacs violents. La Lliga — diu —
tambe ha contribuís a l'olla general i
a la iinancera.
En püssessionar-se l'actual Ajuntament, el deute ascendia a 915.000.000
de pessetes, i el senyor Maynés hacia
deixat sense provisió Timport del cupó,
que pujava 3.500.000 pessetes.
L'administració regionalista hacia
creat en 1922 72.001.500 pessetes de

deute, i en feee, 31.008. 000 pessetes, o
sigui en total 103.099.500 pessetes.
En 1930, actuant novament de president d'Ilisenda el senyor Maynés, el
deute augmenta en 24.130.500 pessetes, i el dèficit del Pressupost va esser de 18.070.32017 pessetes.
L'actual Ajuntarnent, en 1931, va
concertar únicament dos prestecs, un
de 9000.000 de pessetes, i l'altre de
4.000.000 de pessetes, i en 1932, tres
milions 500.000 pessetes de prestec, i
3. 434. 500 pessetes d'augment de deute.
En len s'ha aconseguit acabar amb
el constant augment del deute, no havent-se emes ni un cèntim, ni concertat cap prestec. De les consignacions
establertes en el Pressupost s'ha aconseguir una economia de. 2.485.57131
' liquidat
pessetes. El Pressupost abs
amb un deficit que únicament és de
4.418.06285 pessetes.
Aquest resultas será encara superat
en el nou Pressupost.
Per tant, sense necessitat d'augmentar les càrregues que pesen sobre el
contribuent barceloni quedaran reforçats els ingressos. Segurarnent que
caldrä acudir a la creació d'una Caixa
Municipal Amortitzadora del Deute, i
així es farà impossible la política derrotista i maneigs d'especuladora contra
el crédit municipal.
Cal esperar que d'ara endavant els
dirigents del partit regionalista deixaran l'obstrucció sistemática.
Amb aquesta situació económica
prendrà possessió el dia primer el nou
Ajuntament, i és fácil d'apreciar per
tots els ciutadans la diferencia exiscera entre el present estat de les finances municipals amb aquel l altre de
tranca fallida en què es trobava el Municipi quan varn rebre la seva Hisenda de mans del partit regionalista.
El senyor SANTAMARIA també
s'acomiada ccicbrant que tothom hagi
decidit esser correcte. No creia necessari un nou debas financer. Pecó
ala de dir la veritat. Ningú tingue

la valentia de confeccionar un Pressupost sincer quan es va prendre Possessió. Diu que la prórroga del Pressupost ha estas un encert i que la Lliga hauria fet el mateix si hagués
triomfat a les eleccions. Diu que aquest
Pressupost serä la salvació de les finances municipals si l'Esquerra té
Venced de posar-hi al davant un home
capacitat.
D'aquest debat—acaba—no en pot
sortir mis que una conclusió: que el
Pressupost, si no és una obra perfecta, Fe del millor que haurä fet l'Ajuiltament, i acaba expressant els seus

desigs per la prosperitat de Barcelona. (Molt bel)
El senyor BAUSILI rectifica. Explica com es Jiu l'any 15121 el Pressupost de la Décima, que transformi
Barcelona. Defensa els augments de
deute fets pels Ajuntaments regionalistes.
El senyor VILALTA rectifica tan,
hl Diu que s'han pagat toles les ob'Agacions actuals menys quatre milioas
de pessetes. El que no s'ha pagat és

les obligacions del temps de la dicta-

dura, Qui -ha fomentas la desconfiança ha estat la Liiga.
EI senyor CASANOVES parlará
Per atenció als que han intervingut
en el debut. Anuncia que l'Ajuntament nou seguirä la mateixa política
d'aquest.
El senyor SEGARRA: —Si que
anirä bel
El settyot;; CASANOVES- es mostra conforme • amb les mänifestacions
del senyor Vilalta. Acaba dient que
aquest Ajuntarnent ha estat ataca: i
desacreditat d'una manera injusta.
El senyor PELLICENA recorda
l'entusiasme amb que entraren a l'Ajuntament el 16 d'abril. Tots aquells
entusiasmes seis han esvait totalment. Diu que la seva collaboració ha
estat utilissima.
Es refereix als Enllaços i a les gestinas per la coit:essiú del castell de
naltjuic. Prega al doctor Aiguader
que en aquests quatre dies que li manquen d'alcalde no es comprometí massa
per no dificultar l'actuació del futur
alcalde. DM que la sictória actual de
les Esquerres no és una confirmació
de la polilla de rEsquerra pel poble,
parqué a la cana;datara hi han anat
totes aqueiles persones i partits que
mes ula ncombatut l'actuad&
Acaba dient que de totes =rieres,
per governar hauran de comptar amb
ells.
El sensor SAMBLANCAT explica que elleva azunseguir que li concedissin en vint-equatre hores la caserna de Sant Corles, de la Barceloneta, cosa que el conite de Güell en
ciar anys de gesteen no hacia pogut.
El senyor G1RALD fa l'elogi del
partit radical en un llarg discurs que

permet als repórters la tramitació de
tots els afers personals i altres. Saluda amb emoció i amb incoherencia
— diu — que és garantia de sinceritat,
eis seus companys de Consistori en
aquesta darrera sessió.
El doctor AIGUADER contesta al
senyor Bausili. Aquests oficia no els
fa ell, sinó els tècnics. Al senyor Pellicena Ii diu que ha aprofitat sempre
tetes les avinenteses per ferie els rompans.
Els Enllaços ferroviaris d'aci els
confon el senyor Pellicena amb els de
Madrid que no són el mateix ni signifiquen el rnateix per Madrid o -per
Barcelona.
El senyor PELLICENA rectifica.
No ha colgut molestar ningú, i segueix
els aclariments.
El senyor VILALTA: Ep l, que el
nou Ajuntament ens trobarh ací! (Són
les dotze i deu minuts.)
S'aprova, i segueix l'ordre del dia.
SEGUEIN L'ORDRE DEL DIA
Es posa a segona votació un dictamen d'habilitaciO de crèdits per valor
de 372.065 pessetes per la reatitzaci6
d'obres d'ur gencia a l'Escorsador. Es
aprovat per 26 veta contra 7. Hi ha
quórum.
Sicorda avisar la Conmanyia General de Cotxes i Automòbils que el contracte amb l'Ajuntament acaba el en
cl'agost denguany. S'aprova, també,
autoritzar la prolongació de la Usara
rrautobilsos de vall -arca al Coll cap

entren alune dictiamb

de domines i coses semblann.
En arribar a *leen dictamen de
Proveiments sobre els encantistes de
la Fira de Bencaire del qual paree,
a h ir, el senyor Martes diu que el de.
temen reparten els llocs ja fou apee
vat, peró per les protestes fou torrat
a la Comissió. El dictamen és per re.
soldre-ho tot; ell ho ha fet be, i demana votaci
ó,
Els senyors PELLICENA i SE.
GARRA s'hi oposen, i el dictamen
torna A La Comissió.
No entra el dictamen aprovant
factures de l'empresa Rolde* per va.
lor de 462.31 520 pessetes per la pie

blicitat de l'Exposició.
S'aprova amb unes eemenels
el Reglament de l'Institut Municipal d'Higiene, ¡ s'arriba a
les
PROPOSICIONS
Es la una menys deu mimas.
Entre altres proposicions,
se'n llegeix una dels senyors
Duran i Guärdia, Velilla i Are
mongol sobre les vacances retribuides de tots aquells obren
procedents de l'entina contracta de prestació i que estan adsceits a diverses brigades i lee.
balls del Morrot, que hagin treballet sense interrupció durant
un termini minina d'un any en
tceballs a comple de l'Ajuntament i hagin estat proposats
pel mateix Ajuntament perquè
es tinguessin al seu arree els
contractistes a qui s'adjudica_
ven les obres.
Despees d'un llarg debat,
senyor BAUSILI dernana que es
voti si queda o no sobre la
taula.
Es vota la urgencia i es rebutjada per 19 vots de radicals,
Elige ¡ Partit Nacionalista, con,
tra 10 de l'Esquerra.
DISCURS DE COMIAT
DEL DOCTOR AIGUADER
El Dr. AIGUADER diu qué
abans de separar-se creu del
seu deure pronunciar unes paraules de comiat.
Hem passat — diu — prop de
tres anys en aquesta casa. De
vegades no ens hem comportat
amb la correcció necessària a
les corporacions. pene hem de
reconeixer que en les nostres
Iluites ens Innit Mostrat tots
ben lleials i sincers, pel bé de
ciutat. Quan s'ha hagut de portar a cap alguna cosa en be de
Barcelona, no ha mancat ni un
sol regidor ni un sol partit.

Hem passat ad una hora de
glOria, la de la proclamació de

la República, i les llores de
joia de la consecució de l'Estatua També hi hem passat heres tristes. Per això avui cal
qüe ens acomiadem Iluny dar:Nenes baralles que ens
dien 1 recordant-nos només d'aquells moments i d'aquells dies
de glòria que ha viscut el nostre Ajuntament. Anem a separar-nos 1 cal que ha fern andcalment, abandonant les railcúnies de perfil 1 amb
dels companys que se separen
amb l'alegria d'haver treballat
plegats per la grandesa de Barcelona. (Aplaudimentse
El Dr. Aiguader aixeca la
sessid. Són dos quarts i mig de
dues.
El senyor GRISO: teesea la
República!
El Senyor AMAT: ¡Visca Cae
talunyaUN EMPLEAT: ¡Visca Espanya!

wffleA+44•44444~444~444+6«444444+44+~~4+
COMPANYIA TRANSATLANTICA
Serveis

del mes de febrer de 1934

UNIR DE LA

CANTABRICA A CUBA-MEXIC

El y apar C. COLON sortlra. si no hl ha variació, de Bilbao 1 Sanlander rl 23 de febrer. de Gijón el 26 I de La corita ei 27, ca p a
u:iIas ni I l'eran-1m ermb escala a yova York de tornada.
Propera surtirla, si no hl ha varla c ió, el 5',1 de mar,:

LIN1A DE LA AIEDITERRANIA A PUERTO RICO,
VENEZUELA - COLOMBIA
El vapor JUAN 8E•11571AM ELCANO SorIlra, si no bl ha varlacid,
tenrer. ile Valencia ltva.) Si g t. de Malara
ar Baremo.. er Sii
s- an Juan dr•
1, 1 22 • de Cddiz SI 24. cap a Santa cruz de Tenerte,
Puerto litro, >lo. Domingo (tva.), La Guayra, Puerto cabello (Cva.
tunea° (1 55.). ruorio Colombia (tva.1 I Cristóbal.
more.
Tronara sortl4a. si no hl ha variad& el 20

EXTEN8I0 A LA MEDITERRANIA DE LA LINIA DE LA
CANTA8R1CA A CUBA-MEXIC
hl ha na •
El ye.. CNISTOEAL COLON sortirà da Barcelona, st no
ululó. el le de febrer, cap a Tarragona (fra.1, Valenria, Alarant
rfla.1, Malora, radiz 1 Aneo, n'on sorora eS 25 del mateix mes
cap a L'Ilavana, Veracruz r escales intermedies.

LINIA DE LA MEDITERRANIA A NOVA YORK, CUBA,
CENTRE AMERICA
Primera so , ods dr Barcelona, si no bl ha varlach5, el te de mur:.
MAGA LLLLLL .

Sei 50.,"

sonor - °muestra, etc.
Servei eme: gran liotel • T. S. F. - Cinema
passatge es mantenen a
1-e 5 comodliata I n'acre que gaudeis el
Calima ira Ilelonal de la Companyla.
de serveis rombiTainhe Id eslablerla aquesla company ia una sarxa
nata per als prtnetpals polis del Món, servils per Untes regulara.
pise 5 hilemos, al eou eensignalari, A. RIPOL, VI* Laletana r 3
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ES VEN TERRENY
MIMIMIModae,

Extensió 17.000 pams, prop Plaga d'Espanya.
Preu: 3 ptes. patri. Facilitats de pagament
Raó: Bailén, 200, primer, segona. -- De 1 a 4.
•••••••••••••••••+beeee+a+eeeeeeed

Llegiu LA PUBLICITAT.

Propagueu-lai

bable,

27 de gener Se 1034

- • -

N

-

-LA PUIILICITAT

11n•••••

E S

t

Detenció d'empleats argentins
acusats d'emissió irregular
de valors

Les derivemos
politiques di
Stas sky

l'abr

E .1

financeres
americà
del Senat amer

iles mesures

(Ve de la primera )%rigina)

a

Washington, 2d. - Al Sena
ha estat adoptada una esmena
per la qual es 'Imita a dos saya,
amb facultat le perllongar

a la ata/turma, de 1/16 en re-

lació anda 'ron

- La Comissió Financera de
Aquest últim ha rebut immediala Cumbre ha aprovat una protament
després
els
representants
de
El Govern ianqui ajudar it econbiniclunent
aquest termini per un altre any, posició autoritzant el president,
la premsa i els ha desmentit els
rumors que han circulas a la Cam- les operacions a realitzar amb senyor,,Roosevelt, a augmentar
el Govern cubà
fins a l'equivalència del 50 per
els cabal. destinats a la regubra sobre dimissió del Govern i del
Buenos Aires, 26. - Prossegueicela les laxes que afecten ala
Buenos Aires, 26. - S'haa prac•
larització dels cativis, alai eoln
senyor Raynaldy.
xen en aquesta capital les negociaparticulars i Corporacions esticat onze detencions entre les quals
el Poder atorgat al senyor RooA les at'ao el senyor Marcombe,
a
la
pacificació
cions per arribar
trangeres als Estats Units, que
flauren alts empleats del Ministeri de
sevelt sobre la valorittació del
d'Estat de la Presisots-secretari
del Chaco. Si be continuen les neprocedeixin de paisos on el reFMances, canvistes i tres membres
dencia, ha tornat a rebre els perio- (Miar.
gociacions. en general l'opinió dels
part inient dels impostos es disde la Cornissió de Control de Candistes. i ha declarat que no baria
Senat
ha
rebutjat
una
esEl
criminatori en el referent als
agregats del Paraguai és molt pesacusats de cometre irregularitats
d'elegir res a allò cnte ja havia ma- mena que tendia a limitar les
simista respecte a l'èxit que puguin
en l'emissió de valoro autoritzats per
nifestar anteriorment.
operacions del Fons de Regula- americans.
- Segous les 'cifres prelltenir.
la dita Comissió.
El ministre de Justicia ha costerització de Canvis a l'estabilitminars que hals ealat publicaLa Paz. 26. - Un desnata de 1 renciat extensament amb el presiHom diu que la quantitat afectada
zanjó
del
dólar
1a
impedir
a
la
des, el total de lee subseripper aquest assumpte excedeix d'un
Matto Grosso diu que ahir es veiedent del Consell,' i és probable que
Tresoreria d'utilitzar-lo per dono tetes representa gairebé
milió de pesos argentino.
ren passar, arrossegades per un
el senyor Raynaldy adopti demä
B0113
mercat
deis
sostenir
el
la meitat dels 10.000 milions
S'assegura que la policía ha pogut
remolcador paraguaii, dues salarles
una decisió.
governamentals.
de dislars que han d'ésser subsrecobrar cent mil pesos que es troque conduien a Bahia Negraj comSembla que el Govern es presenyor
El demócrata
crita d'ad al dia 30 de juliol.
baven en poder d'un dels detinguts.
pletament a la intempèrie, euntesentarä a la Cambra el dia 3 0 de
ler, que representa un Esta!,
El total de les suscripcions
Tots els periòdics dediquen grans
gats com animals, sense cap conl'actual.
d'argent,
Ita
dipoproductor
eis Bons de la Tresoreria, exespais a comentar aquest assumpte,
que
diu
ó. Sao presoners boliviana.
Joan"
sideraci
"Le
z6.
París,
silat a la Mesa del Senat una cedeix de 3.415 milions de deti el descriuen COM un altre afer semAquesta noticia, que ve a confirel ministre de Justicia fou avisat
lars. i les stihseripeions en ceresItlenn sollieitatil del Gonce /1
blant al de Stavislry.
mar els maltractaments que es fan
ahir que el jutge del Sena %alija
lifients a sis mesas sumen ja
que compri argent fins a scoutEl Govern es proposa nomenar
als presoners per part del Parasotmetre a interrogatori els capa
1.355 milions sie dòlar,
seguir que el sen valor arribi
una comissia d'enquesta que practiguai, ha causat gran indignació a
i administradora de la "Holding
n••n••n•••••-n
qui les investigacions que calguin
Bolivia, i el Govern es proposa,
Company", i que enviaria un re
per a determinar l'abast d'aquest asuna regada mes, palesar la seva
presentant seu per fer tarné alsumpte.
protesta per la violació dels traegunes preguntes al ministre de
grupo
de
persones
es
rede
guerra.
Grans
tats i de les lleis
Justicia.
uneixen davant dels ediiicis dels
Montevideo, 25. - S'anuncia que
París, 26. - El senyor Bennaure,
diaris per tal de coneixer noticies
diputas per París, ha marxat espons'efectuarà un canvi de carteres en
de l'escandalós assumpte.
el Gabinet del President senyor
täniament a Baiona.
Buenos Aires, 26. - En la reSegons es declara, amb aquest seTerra.
unió celebrada pels radicals indeEl ministre de Sanitat, senyor
gon viatge del senyor Bonnaure s'anpendents s'acordi acudir a les proBlanco, sera substituit pel senyor
ticipa a una convocatòria del jutge
peres eleccions que han de celebrarMartirene.
d'instrucció.
se el mes de mi-e, i han proclamat
El ministre de Finances, senyor
De totes maneres no es tracta mis
president el doctor Agustí Araya.
que d'un rumor que no ha estat conPere Cossío, seni reemplaçat pel
l
Pel contrari, els directors del parfirmat.
senyor Raúl Jude.
ment estigui basada sobre el projecte
Es estrany que Anglaterra fingí cretit radical “pertonalista" han enviat
Sis
manifestants
que
prengueren
El senyor Blanco Acevedo Alde Convenció britänic presentat el mes
una circular als comités de tot el
gin Cus In POSSibillit7 1 j .nna novj
Part CO els desordres ocorreguts als
bertoguani. actual ambaixador a Pade març darrer, i sembla descomptat
CIIIIi$10Sa prop dc Berlín, derpaís, en la qual recomanen l'abstenvoltants de la Cambra, han estat
rís, passarà a ocu p ar el mateix lloc
que el Govern proposara modificació intransigent en tota la Repúblitres del frocds de l'altra vegatia. Es
condemnats, per trencament d'objeca Buenos Aires.
cions que semblen desitjables en vista
que el Foreign Office voldria que la
ca, tal corn fou acordat en la Contes d'utilitat pública a penes que osSantia go de Xile, 26. - La Camd'Austria dels darrers esdeveniments.
venció de Santa Fe.
bra de diputats ha aprovat el pro- cillen entre 3 i 8 dies de presó i qiiestiö de la independencia .V. Perd
En la conferencia celebrada pel seBuenos Aires, 26. - De pas cap
tics los iniciada a la S. de les
multes.
jecte de llei concedint la igualtat de
a Xile ha arribat l'ambaixador d'Esaquesta idea no ha esta( agraida pel cretari permanent del ministeri de N.
Budapest, 26. - El periòdic "Budrets civils a la dona.
E.
amb el ministre d'Austria, sembla
porern Mamany , roen ho protu rocepanya en aquel] pais, senyor Rodridapest Herlap" publica en el seu
- El Govern ha enviat al Senat,
que el primer expressà l'esperança que
Allgemeine
Zeiele
de
la
"Deutsches
go Soriano.
número
d'avui
unes
declaracions
del
per a la seca aprovació, el nomeel Govern alernany adopti una actitud
Washington, 26. - Sässegura
datg".
comte Bethlent, en les quals es desnamem del senyor •Nfifiez aforgaconciliadora en alié, que fa referenPer tant sha d'exacta-e que eis yoque el Govern dels Estats Units
menten categbricament les noticies
do per al cärrec d'ambaixador de
cia a la campanya nazi que es ve deses prepara a ajudar el Govern cuba
verus als quals ha acudit Dolifuss faque han estat publicades per un peXile a Madrid.
cabdellant a Austria.
chi cap gestió a Berlin, .Vo li quedo,
de/ senyor Hendiera concedint un
ridie iugoslau, segons les quals el
- Als cercles político sässeguParís, 26. - El "Temps" s'ocupa
doncs, sisé recOrrer a Ginebra, molpréstec a l'Oficina de Reconstruccomte Bethlem baria estar en rea ra que el Govern de Xile es mostra
acta del problema austro-alemany, el
Iré no es producivin esdeveniments
ció Financera per a la compra de
dass amb el fainós Starisky.
disposat a reconeixer la U. R. S. S.
qual - diu - ti ha d'ésser coflocat
que accelerin les COUS.
rara de poro, farina i altres proEl comte afirma que mai havia
Rio Janeiro, 26. - Comuniquen
en pla internacional, només pot ferMelltreSt011t, li siluarid de Dollhos
ductes alimentario.
de Sao Paulo que ha estat signat
vist Stavisky i que en cap mornent
se a Ginebra i amb tota la claredat
r
oven
les
dimisCOM
h0
p
,
s'afebleix;
El senyor Hull ha rebut del Goun decret creant una Universitat
tingui la menor relació amb el dit
necessacia.
sious
d'alguns
ministres.
L'error
del
qual
tindra.
Facultats
de
Dret,
estafador.
vern cuba una demanda d'assistmnla
Ninga no negarä - segueix dient canciller fou la seva pohitica equívoca
Medicina, Farmacia, Ciències i Llecia per éster urgent soque en les actuals circumstäncies cal
-.
cArrer la població cubana, que ja
i Parcial en un ~meta en qü calla reforçar l'autoritat de l'organisme de
tres , Escola Polytecnica. de Veteri
solidaritat. Ara en sofreir les eons,.näria i d'Agricultura.
pateix fam.
Ginebra i el sol mitjä d'enfortir la
Pacifisme 1934...
qüMeies.
Per a escollir els professor esL'Havana. - El nou Govern cuSocietat de les Nacions es fer-la funParís, 26. - Els diario comenten
trangers que el Decret autoritza es
ba ha estat reconegut per Alemacionar.
les noticies de Lontindran en compte afinitats de taca
nya, Sant Salvador, Guatemala i
Termina dient que és al si del
UNA FABRICA D'AR- extensament
dres, segons les quals el Gocern
i política.
Consell de la Societat de Nacions
Bélgica.
britänic
creu
preferible
feaadvcrMES CONTRACTA NOU
on les potencies han d'assumir
• • •'
tencies directes al Govern de Berobertament les seves responsabiliMIL OPERARIS
lín per tal de posar fi a la tivantats i mantenir la seva prometença
Belgrad, 26. - Segons co- tor amb Austria, abans de sotmetre de sostenir el poble austríac en la
la queixa a la Societat de Nacions.
muniquen al diari "Prawda", de
defensa de la sena independencia.
Es fa observar en general que els
Brenn (Txecosh .vaquia, a la
Viena, 26. - ha circula? el ruministres anglesos s'esforcen a cergran fàbrica d'armes i munimor que han presentat la dimissió
c an la coHaboració d'Alemanj a, sens
cions sie l'esmentada eisitat han
dos ministres qué sembla que no
dubte per arribar a una solucia en
estal contraclals aquests darestan conformes amb les severes
Ei
lässumpte del Desarmament. NaturerS dies no res inenys que mil
mesures que es projecten pel GoTimm,
el
cap
comunista
munster
Ilue
ralment,
si
Anglaterra
aconseguin
Berlín, 26. - Ahir al rnigdia el
operaris nous mes per tal de
vern contra els funcionaris, amb
que
hacia
d'ésser
traslladat
el
dijous
posar
terme
a
les
dificultats
creades
canceller Hitler celebra una conpoder intensificar la fabricaci0
l'objecte d'eliminar els elements de
vinent en un camp de concentració de de material de guerra.
a Austria pel nacional-socialisme i
ferencia amb el bisbe de l'esglesia
tenelémia hitleriana.
Patenberg, ha estat trobat penjat a
s'arribava a un acord en la Miestió
La declarad() de la fabrica
protestant del Reich acompanyat de
I.ondres, 26. - Comuniquen de
del Desarmament, l'opinió francesa
la celta de la Presó.
diu que ha rehut grans comantots els bisbes evangelics dels difeRoma a l'Agèneia Reuter que als
Berlín, 26. - El Tribunal ha fallat des d'armes j rounirions d'un
seria la primera en felicitar-se'n.
rents Estats alemanys, els quals
cercles italians es creu que no es
la causa contra els 53 comunistes acuLondres. 26. - El Sots-omite Mipaís assiälic i d'un filtre de
rinfomaren sobre la situarle, eclefaran gestions a Berlín per part
sats d'hacer mort un policia i un nazi
nisterial del Desarmament sala reSud-Amèrica, que donaran ocusiástica actual.
de les grans potencies sobre l'asel dia 30 de gener de l'any passat, dia pació llarg lemps al personal
unit avui i s'ha ocupat de prepaEl president • de l'Imperi, marissumpte d'Austria.
de radceniment de Hitler al Poder.
rar la declaració governamental, la
de la fhbrica.
cal Hindenburg, ha rebut el cancequal sera feta dilluns a la Cambra
Els cinc principals acusats han esller senvor Hitler, el qual ha donat
L'alegria pel feixisme
dels Comuns, sota la forma de detat condemnats a penes que varien encompte detallat al cap de l'Estat
clarada) oral per sir john Simon,
tre cinc i vuit anys de treballs tora Estönia
de l'actual situació política. espeo sota la forma de 'libre blanc".
çats.
Un feiristne voluntat popular no
cialment en el que es refereix a
La qüettió relativa a la situació
Berlín, 26. - Aquest matí s'ha dicis feixismr, perqué aquest is erg la
l'exterior.
austro-alemanya sembla que ha estat fall en el procés Maikwski. en el
seva essincia la negació di qua/seruAbans el senyor Hitler ha estat
examinada,
i
es
possible
tat
també
qual, com és sabut , hi havia encartats
fla sobirania popular, sine, l'expressió
conferenciant arnb el ministre de
que amb motiu del discurs que Hu53 individus de filiació comunista, acude la violhcia.
Polonia a Berlin, senyor Lipski,
ra de pronunciar el canceller, sesats d'haver pres part en una baralla
Estimia vol constituir tata excePcid
que ha tornat del seu viatge a Varnyor Hitler, el dia 30 de l'actual,
a cunseqüencia de la qual resultaren
Condemnes del Tribunal
en la Billtiea i esdevenir una Bulgária
s(avia.
sir John Simon no contesti el dia 29
mcrts un individu de la milicia hitleea aquella gran zona. Perii les candiLa sessió que el dia 30 (1,1 que
de Danzic
a les preguntes relatives a la facriana i un agent de policia.
eions del pctit pais sdn tina mica disom celebran el Reichstag a l'OpeVarsüvia, 26.-La nava Cons- tura política britanica
Tots els acusats han estat condemverses i la seta feiritzacid no podra
ra de Kroll ha estat convocada per
titució polonesa ha estat volaSembla que el Govern està en l'acnats a penes de presa o reclusió, el
tenir sitió una duraría molt breu,
a les tres de la tarda, i l'ordrc
da avui d'una manera inespetualitat disposat a esperar la dedototal de les quals és de 95 anys de paLondres, 26. - Telegrafien de Tarada.
nació que fati el Sr. Hitler, que podel dia només figura el punt relasó i 38 de reclusia,
Aquest misil lUtS els partils dria molt be exercir una influencia llin a l'Agència Bettler que alar s'atiu a la declaració ministerial.
nunciä al poble amb salves de 2.1 ead'oposició han protestat contra profunda sobre les qüestions relata
Amb motiu del primer aniversanonades el naixement del nau Estat
el project e presentat pel bloc NCS al desarmament i a Austria.
ri de la puja al Poder del partit
governamental, i eom a enlutesfeixista sellar Parlament com a canseNo seria molt arriscat suposar que
nacional-socialista que se celebra
El pacte balcànic
ió d'aquesta protesta. els rela aova declararia política del Go- qüencia del plebiscit celebras en el
el mateix dia, el GoVern ha dispresentaras de l'oposieki no hass
mes d'octubre nItins,
vern britànic respecte al desarmaposat que siguin hissades banderes
¿HI PARTICIPARA
assistit a la sessió d'aquesta
a tots els edificis pública i ha incitat
BULGARIA
tarda, en el curo de la qual el
la població a fer igual.
Bucarest, 26. - El senyor Mou- bloc governamental ha declarat
El ministre de la Propaganda, docque con/ que l'oposieió no semchanov sortirä demä de Sinaia cap
tor Goebbels, ha declarat en un intera Bucarest, on s'entrevistara amb blava interessar-se per la reviu que la comunitat de laca sentí forma constitucional, el bloc
RONIIA DE SANT PERE. 3
el senyor Titulesco per tractar soments del poble alemany i austriac
presentava el projecte als que
bre l'elaborada, del Pacte balcänic.
explica l'adhesió del poble austríac ai
saló.
es
trobaven
presents
al
Atenes, 26. - El periòdic "Hesnacional-socialisrne.
El projecte ha estat adoptat
tia", ocupant-se de la campanya que
El periodista ha manifestat al docper unanimitat j ha estat tracontra el pacte balcànic ve fent la
tor Goebbels que en molts panas el
mes as Senat.
prernsa búlgara, diu que a ben senacional-socialis me evoca el perill d'uVarsòvia, 26. - El Tribunal
gur Bidgäria no participanä de cap
na noca guerra.
de Danzie ha condeinnat a dos
manera en l'esmentat pace.
A això el ministre ha contestat que
maya i vint-i-vuit mesas de pre
si en tots els paisos fos portada a la
s6, respeelivament, dos como practica la idea del canceller Hitler
Bist
segóns la qual fos concodit als exLa noticia ha practieat un
Saigon
Un
raid
Paria
g
combatents el dret preferencial de deeseoreoll en una llibreria coParia
Toquio
altre
cidir una guerra, aquest mecanisme
un
i
munieta i s'ha ineaulat de Iota
seria la garantía més segura contra
Orly, 26. - L'aviador JaPY eta 'libres.
les .guerres.
ha s'orla aquest Madi per tal
Prop de Danzic han eslat ded'emprendre
el- viatge -París- Ungiste Setze vOtionsistes i seBerlín, 36. - El ministre president
sed
a
fiord
del
sol
Va
tanta-eine n'As ho han estas
Saigón.
de Prússia, senyor Goering, promul()Mire la Cintat Llinie.
avió de turiesne.
gara aviat un decret en virtut del qual
L'avis(
mort
Ville
eoublay.
26.
El fill de l'ex-president del
podr2 ésser aplicada la pena de
Senat. senyor Eric Hehl: 11R ead'ara endavant a Prússia, als casos dora Marysee Hill, que intenta
List condesa:sal a dos aseaos de I.
de temptativa de traició respecte a la efectuar de neo el vol Paria.
presa per haver isisullat el Pi eToquio. ha •sertit de Villeeou

Sembla que Ang aterra mters
valdrá a Berlín per armar la
tivantor ausiro-a emanya
La premsa a emana protesta d aquesta ingere ncia

Hitler s'entrevista

amb el primal

de l'esgiésia evangèlica
primer aniversari de, ,overn Hitierie

Votacióde la nova
constitució
polonesa

LLIILBIÁ CATALIMPIIÁ
Solament per 15 dies podreu
visitar i'exposició-venda de
gr a ns ocasion de

LLIBRES FRANCESOS
DE TECN1CA 1 ART

Berilo, 6. -

Comuniquen de

Hala-

blay amb el *tu mecinIc.

eldent Hindenburg.

Darrera hoy,
DE BARCELONA

/ hidrata, etreaMeeripelone all
hl ha Inter_eseoa 'taquee«

roana,
LA REUNIÓ DE VALIANQK
08121/A
Anit se celebrä a la Casa del Feble una importard.Aseemble a de lea
organitzacions sindicals de Buceena per tal de tractar dds acCinfiademente de personal efectuats per
Certes empreses.

Aquesta Assemblea era convocada
pel Comité Executiu de l'Alça
Obrera i hi assistiren delegste de Ess
organitzaciona sindicals.
L"Ptssemblea duri tres hora 1 ea
ella intervingueren gran nombre de
delegats. Entre alises acords es peakgueren els següents:
Celebrar diumenge vinent un mlting d'orientació i afirmació de l'Alianca Obrera al Palea de les Arta

Decoratives.

Dirigir un manifest a l'opinid pública denunciant les maniobres realitnades per la classe patronal en orare
als acomiadamentl de personal T
mena s una Comissió mixta compasa
de delegats de lea organitzacions
sindicals i membres del Comité Exe-

cutiu de l'Afiance. Aquesta Comí.ajó mixta dictare les normes de l'aeció contra els aoomiadaments d'obrers en el radi de Barcelona.
Acordaren també, i aquesta fe la
consigna del miting de diumenge,
que tots els obrers acomiadats en
presentin a treballar el premier dlIluns a les empreses que eis acombe.

daren.
Entre les organitzacions representades en aquesta Assemblea ligoray en la Unió General de Treballadors, els Sindicato d'Oposició i ets
Sindicats Autónoma. Al Comisa
Executiu figuren. a mis tutee ies
entitats obreres de Barcelona, eriCe›
ció feta de la F. A. I. i da atta

sindicats afiliats.
TOPADA DE TRAMVIES
QUINZE FERITS
Ahir a la nit, a un quart de non,
al carrer de Pere IV, encreuament

al d'Igualtat, ocorregué una violenta
topada ente un cotxe motor d'un
tramvia de la linia de Badalona i un
cotxe ;mole d'un altre de la líala
del Poble Nou, i hi hagué nombrosos
ferits a conseqüència d'aquest accident, gairebé tots ells ocupants d'aquest darrer cotxe, el qual resultä
seriosament avariat.
Räpidament s'acudí en auxili de les
victimes algunes de les quals fans
auxiliades de primera intenció al dispensad del cura del Teulat I les
altres al dispensari de Sant Martí.
El nombre de taita auxiliaes al
primer dispensar esmentat, ion dé
vuit, i al segon de set. a total,
doncs, foren quinze les persones que
sofriren les conseqüendies d'aquesta.
topada.
Heus aci els noms dels ferits asnaliats al dispensari del carrer del Tenlat Antoni Alonso Villegas, de 12
anys:

Ascenci Belda Garcia, de es;

Rafel Ferrer 1 Rius, de 52; Joan
García Ramos, de 35; Engràcia Salvador Ruiz, de 32; Pere Blanc Cinena, de 35; Manuel Rodríguez Gcerllee, de 53; Julià Arnbronera Parles.
de 24. Tots aquests ferits ho saz' de
pronòstic reservat, i un cap curats da
primera intenció pa st aren a llana r espectius domicilia, a excepció del darrer, que fou traslladat a l'Hosjital
de Sant Pau. Els ferits auxiliats al
dispensari de Saut Martí 5611 el' següents : Flortmti Blanc MartMea, de
32 any s; Manuel Grande Ruiz, de MI
Antoni Escardó Bonet, de 26; Genis
Jodar sanchez, de 20; Joan Oliver
Martínez, de 23; Isabel Jodar Guillén,
de 29, 1 Miguel Barrio Foj, de 3 8
tots ells de pronóstic Heu.

UN FET OBSCUR
Anit passada, la guardia civil de
Montgat dugué al jutjat de guardia
dues noies que manifestaren dir-se
lierce Piera i Josefa Bosch, dones
i tretze anys d'edat respectivament.
Declararen que trobant-se ahir al
carrer Hospital d'un automòbil que
s'aturà baixaren dos joves que les
invitaren a pujar al cotäe i passejar.
Les noies acoeptaren la invitació
l'automòbil marxà caml de Badalona.
Pel cansi, els joves intentaren abusar de les xicotes- segons afirma
una (l'elles, mentre que ho nega
l'altra-, però l'amenaça de cridar
auxili deturä aquells propbsits. En
arribar a Montgat berenaren tosa
quatre i els dos xicots entraren en
una casa de paga separada de la
poblad& En sortiren al cap de poca
estona i tots quatre caminaren fina
al camp on els civils han trobat les
noies. Deis xicots, no en saben res.
Cota que no ha estat possible
treure l'aigua clara de les explicacions de les noies, que ni saben
dir on viuen, el jutjat ha ordenat
les gestiona pertinents per a eabrinar llar domicili, quina is la casa
de Montgat i les alees cirannatincies del fet.

DE

MADRID

S ' ha constituït
grup
parlamentar' arrosser
Madrid, 26. - A la Sece16
cinquena del Congrés .'han restan els diputats per Valencia,
Castelló i Tarragona, amb els
representants de la delegas-id
d'orrossers Nalencians.
Queda constituit el grup parlamentar' encuitar i acordaren
invitar ela diputat. per Alacant

Els representante del show
cat Arrosser han exposat
parlamentaris Mire pret.
done. que mi sondeasen
aquesta tres puntas
Primer. Coneessid per Miel
d'un preste° de tres mil/ene dg
pessetes amb garantla de gran,
remen que el Sindioat pugui lar
galment imposar ale arrossot
destinata al consum interiog
per tal de facilitar l'exporta,*
cid.
Segon. Autoritzar per al now
menament de delegats e la F4e

deraci6 sindical que vigilin 1

facin cornplir tota ele aeordill
respecte a l'erró:ir,
Tercer. Suspenaid deIe enk
bargaments 1 desnonaments
pesin damunt els arrosseri,
sempre que aquests posseeizlel
Dure deie
arrbs que garantetil
.
.
tes.
Els reprimen:ante del Mune
.cat Arrase« han donat comptd
de les geistions realltaades proa
del ministre d'Agricultura 1 del
Director generas del Credlt Na..
cional Agrícola, de les quall
han tret una impressió l'aviaran
ble.
Han acordat visitar també el
ministre de Justicia per tal del
tractar amb el senyor Alvareal
Valdés del tercer punt, e ola
auspensid de les ...Mema«
d'embargament I -debl-deisnonsei
.
ments.
Aquesta tarda, durant_la sises
ató, els oomíasionats valenciazul
acompanyats dele diputats del
grup han vlsitat el President
del Consell le/ ministre d'Agrie
cultura per tal d'emposar-11
llurs desigs4
Presidia la comissid el dipu-s
tat per Tarragona senyo e Palag
hi assistiren els senyors
cha, Orla, Molero, Puig, Mama
gran& Villalonga, García Gui.
jarra 1 Chavret.
Els altres diputats gnu no hil
isssistiren trametorest 1111111 adsa
hes16,

La Direcció General del
Marroc desment unes manifestacions atribuides al
senyor Moles
Madrid, 26. - A la Direcció geneg al del Merme 1 colònies han facilitat la segilent nota:
Ea alguna periacrees de Madrid alta
publicat una conversa mantinguda per

Gocaissari d'Espanya al Marroc, Sr. Joan Moles, que conté afirmacions d'indole delicadissima, que tionve
rectificar.
No s'entra en detalla d'aquella arar.
znaciona, pesqué aquesta nota imparcial i serena com e'ha d'exigir de sud
te la responsabilitat d'un cirrec pi>
blic, desitja fugir da tot afana, palémici i, encara, perqué donades les con-

encimas republicana 1 pm:litigues del

Sr. Moles, reconegudes com a homenatge sense reserves i que l'ex-alt Co.
missari estä en condiciona d'apreci s!
en conjunt i en detall la situació de
la nostra zona del protectorat, es considera que les asseveracions degudes
tal vegada a una falta de correspondencia espiritual entre l'orador I Tanditor, no han pogut esser tetes pel searar Mol es, Parq ue no són certes, I en
el cas improbable que l'auditor hagués
reflectit fidelment les seves paraulea,
aquestes no tindrien altre fi que el de
causar en l'inima de l'Indígena marroqui l'es-trall del desprestigi dlastitucions de la República aspanyola.
A nora que lea M'es aeved telegrama no ras ha esta posele te,
trevistor-nos amó re»-Ale COMiSsori
del Marroc Sr. Motes, o fi mi, ene
pagués aclarir roban de les masut estados que han 'nativa la perblicacid
de N nota de la Dreccia General del
Marroc. En Ist sestea edirid de densa
procerarrits donar una referhicia oda.
ratbrin del prei Sr. Moles.

Un atracament a Bilbao
A les °flanes deis
Bilbao, 26.
magatzems de colonials 'Cordero y
Domínguez", situades al carrer
bitarte, ha estat comes aquesta nit
un atracament. Després d'apoderarte de la clau tres atracadora han
obligat al senyor Dominguez a entrar a la botiga, on el Ilancaren a
terra i el lligaren.
Els atracadors a'han apoderat de
tot el que hi havia als calaixos, i
també han robat al senyor Domfnguez el rellotge, la cadena d'or que
portava I cent pesantes en bitllets
que tenia a la cartera.
Després iban fet escäpols. Alguna
carrabiners els han perseguir., 1 han
entaulat un tiroteig amb ella. Han
pogut ferir un dels malfactors, que
ha estas detingut. Traalladat a la
casa de socors li han apreciat una
ferida gravissima. Li ha estas aplicada una injecció, i Ilavors ha pogut
declarar. S'anomena Ignasi Mastines.
i ES natural d'Aran& de p ueril. He
dit que anava acompanyat cun autsjecte anomenat Félix Garete Resistente, de la barriada de la Palta. 1.1
han estat ocupats cinc bitllets de cent
pessetes, cinc de cinquanta, atora
de vint-i-cinc, un xec per la (Plan -

tiSat de 17.11so pessetes, 1

int-i-árm
mudes de sine pautas,- Idtat
- /4
pistola.

luer..46
Ofsdabtd, 27 ad $
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Com h., está' transforma t el local en sala
d'espectacies i condicions que reuneix

denla del Ofiloffll, filletropol
Foto Puig Farran
Lldrfa, enire Mallorca 1 Prer
vence. Dos vutfbula d'una elegancia impressionant i un rètol volumines: ! Metropol Cinema". Heus
ad un antic local destinat a garatge convertit en una de les millors
males d'espectacles de Barcelona.
Els propietaria de l'immoble avui
es miren la planta baixa de l'edifici i no el coneixen. Valgui la metáfora per a posar a descobert la
satisfaccid que han d'experimentar
davant la transformad() profunda
que ha sofert l'edifici. Es evident
que la millora es ostensible. La senyora Rib6, vidas de Tomás, igualment que els seus fills i el seu genche senyor Serra, ha tingut un ¿'aquena rars enceste que milloren
enormement una finca. Allò que
era un garatge com n'hi ha tants
ha experimentat una transformació
comparable noms a la que experimenta la larva en convertir-se en
papallona. Horn contempla ara el
local 1 compran que en aquell loe
no era possible establir-hi altra cosa
que una sala d'espectacles. Sembla
fet exprie.
De totes metieres, no hi ha sant
seftse misten. Aqui el miste/1 és el
treball de l'home. Només l'esforç
i la pericia han pogut obrar el miracle.
CONSTRUCCIONS BARBA

d'espectacles construida a la roo-.
duna. Per tal d'aconseguir això ha
calgut que poc mis avall del ceotre del local hom rebaixés el terreny
fins a mes de tres metres per tal
d'aconseguir la visualitat projectada
Per l'arquitecte de robra. Als extrems la aostracció de terra ha estat inferior. Això no treu cap merit a l'obra feta a tota consciència
per "Construcció A. Barba Miracle", que ha aconseguit el seu objectiu sense que es produis la Me/
insignificant esquerda al cos de Vedificl.
El treball que ha dirigit amb tant
d'eneert el senyor Barba Mirack
representa un dels punto Inés impontanto de l'obra. En aquest aspecte
ha estat un digne i constant collabotador de rarquitecte senyar Manuel Cases ¡ Lamolla.
L'ARQUITECTE SR. CASES

lieus an i un nom que no ens és
desconegut. I heus ad encara una
coincidència que ens fa descobrir la
paternitat de l'obra del "Metropol
Cinema" com a germana del "Bar
Automätic" de la Rambla de Canaletes. Sense que l'un sigui una
còpia de l'altre, hi ha la fesomia
que l'estil (lema a les coses que ens
descobreix un dels motius pels quals
hem sentit pronunciar el nom del
senyor Cases Lamolla. No es aquest
tot sol. Aquest eminent arquitecte
recordem que va tenis tres projectea premiats al Palau de Projeccions
amb motiu de la passada Exposició
Internacional, que fou director del
Palau de les Arts Decoratives i que
actualment treballa en la restauració del "Bar Sicosis".

Aquest l'ha efectuat la "Construcció A. Barba Miracle", de la Rambla
de Catalunya núm. 35, sota la direceló debo arquitectes senyors Florenca i Cases El local era abans
de la transformació un veritable
bosc de columnes, que han estat arremedes, ä desgrat de les dificultats que sembla que una feina d'aquest calibre ha de presentar, sense
tocar absolutament res, ni crear cap
perill als sis pisos de la casa que
reposa sobre el local. Com hem dit,
les columnes han estat tretes i subatituides per vastes Aceres que van
de banda a banda del local, vence
que s'hagi registrat cap accident ni
desgracia personal. Aquest Es un
&fi nobles motiva de satisfacció
dele propietaria de la finca.
Però el treball no es concreta a
una substitució vulgar i sencilla d'unet columnas per unes :l ac eres , Ha
migue dispotar el terreny d'una mao" que el local fimbria kes con-

Creiem que ell es qui ens pot informar mis que ningú de les condiciono del non local d'espectacles, i
per aquesta red ens introduim al
"Metropol Cinema" per l'entrada
de la dreta, rúnica que hi ha oberta.
Estem a punt de desorientar-nos:
un formiguer de persones d'ambdós
sexes preparen les Coses per a la
tarda. Menee els una freguen el
trespol, d'altres manipulen sobre
escales per les parets i el sostre.
Unes damiselles preparen les vitrines anunciadores deis vestílinls
interiors, i tot de traüt i anadee i
vingudes que no paren. Es que a

Miau iadapsassblas a una sala

ti tarde l'ha d'inaugurar el local,

i han d'assistir-hi les autoritats
prèviament invitades.
Demanem an i i allá per l'arquitecle, i tothom Fha vist, peret ningú
no sap on és. Finalment un obrer
ens assenyala un senyor ros d'una
estatura no massa alta, i ens diu:
"Es aquell senyor".
L'aurèola que hadern creat entorn del seu nom ens el feia imaginar d'un altre aspecte. Potser
d'una figura de personatge ple d'importancia exterior, com un senyor
diquells que coneixen el valor que
tenen i en voleo exterioritzar tota
la importäncia.
El senyor Cases Lamolla no es
diquests. Es un senyor senzill i
cordial, que ens rep amb un somriure gairebé infantil a flor de
Ilavi. Aixe. vol dir que no fern cap
embut a manifestar-li el nostre propäsit. 1. naturalment, el senyor
Cases no es fa pregar.
ELS VESTIBULS
I ELS FUMADORS
Ami) tot aquest tripijoc, propi
d'un dia de feina intensa, ja ens
haviern pogut donar compte que
la sala despertarles enliaçaoa amb
els vestihuls exteriors per dos espais intermedi. Després ens hem
assabentat que eren destinats a fumadors. Tots dos proveits d'abundants vitrines per a minéis. El
vestibul exterior de la dreta es el
Iloc on són situades les taquilles,
i el de l'esquerra dt ocupat per
un bar americà, resolt en paraments
corbata que enllacen la irregularitat del local.
Domina en aquests indrets, entre
la brillantor dels metalls, el to mimó i rosat que fa d'aló mes simpática i optimista l'entrada al local.
Als vestibuls intermedio, sobre les
vitrines, unes grans alegories cinematogràfiques signades Guinard.
LES CONDICIONS LUM/NINIQUES DE LA SALA
El senyor Cases ens informa que
la sala ti 35 metres per 2 0 . Un dels
aspectes mis interessants d'aquesta és la 'Iluminad& establerta per
difusió. Una demostrad(' ens dórala
idea de com es escampada la llum.
els cimalls de les coluinnes s'iluminen d'una manera gradual i difusa,
unte que a vegi cap bombeta eléctrica. Aixf s'inunda de Ilmn la sala.

El senyor Cases ha tingut especial interés a procurar una iluminad(' total de la sala evadint els
focus Iluminosos, que enlluernen
mis que no pas iluminen. Per a
aconseguir aquests efectes ha ernprat en tot el local la corba de
reflexió, presentada en distintes
formes i motius, amb la qual iaconsegueix una gran reflexió de la
Ilum, que malgrat difondre els
gens raigs amb force intensitat no
cansen gens la vista de l'espectador.
Combinats antb les mateixes corbes de reflexió, ha establert el senyor Cases interessants jocs de
Ilum que canvien l'entonació de tot
el frontis de la sala. mitjançant la
superposició de nombroses de les
dites corbes i la relució de quatre
circuits distints per als diferents
colors, els quals, junt amb els seus
complementario, donen vuit entonacions dstintr,.
Tota aquesta vasta combinaci6
de Ilum es combina encara amb la
font Iluminosa que hi ha enclavada
en un angle de la dreta del local,
la qual Es del mateix estil de les
de l'Exposició de Montjuic i Es
deguda al senyor Bohigues.
Per tal de fer-se càrrec de la
potencia 'lumínica que es desenrotIla direm que una sola de les escomeses alimenta quaranta-set quilovals de Ilum i quinze de force
motriu. Les vint-i-dues columnes
Iluminoses abasten divuit quilovats
cada una, i sein alimentades per
dotze circuits tripolars.
Finalment, la boca de rescenari
esa dotada d'una disposició (luminosa completament en combinació
amb la disposició i distribució general de la Hurra
LES CONDICIONS
ACerSTIQUES

Un detall dte la sala Cinema illekopol
Fot d Pulg F erran

LA CORBA DE VISUALITAT
Un altree aspecte digne d'ésser tingut en consideració: la corba de visualitat de la saa. de projeccions.
L'estudi d'aquest aspecte tan impontant—ens ha referit l'esmentat arquitecte director tècnic de l'obra, senyor
Cases—és derivat de la comprovació
de cada una de les visuals de les diferento fileres de butaques, per tal d'obtenir una superposició regular d'aquestes, la qual draína una resultant aP roximadament parabòlica.
Amb loto aquests detalls és balden
d'assenyalar les condiciono de comoditas en qué s'ha de trobar l'espectador
dins del local.
ALTRES ASPECTES

Tots aquests extrema són referenta a la Ilum. Per altra banda,
la disposició acústica ha estat
curada tumbé amb un interes especial, sempre tendint a evitar al
públic adhue les molèsties que
semblen mis insignificants. A tal
objecte unes capes de suro han
estat disposades sota la tela de les
parets i del sostre amb el triple
objecte d'impedir els sorolls exteriors, d'evitar ressonàncies i de
dotar el local d'unes condicione
acústiques excelente.
LA CALEFACCIO DEL LOCAL
Un altre dels punto en que ha tingut una cura especial la direcció tacnica del "Metropol Cinema" ha estat
. l'elecció del procediment de calefacció.
Respecte a aquesta hom ha procurat
defugir la localització de focus irradiadors de calor i ha escollit el procediment mes modern J recomanable
d'injecci6 i extracció de l'aire. Aquest
entra a la sala per unes reixes instalhades al sostre i pot ésser escalfat o
refrigerat mitjançant importants elements acondicionador, installats
tres sostres inferior, a la sala.
Horn aconsegueix ensems amb aquest
procediment la purificad() j renovació
constant de l'aire, el qual pot ésser
injectat en una quantitat de mis de
vint mil metres cúbica per hora.
Aquest procediment aconsegueix que
l'ambient de la sala PeePoreleci a
l'espectador un benestar al qual els
barcelonins que assisteixen a les sessions de cinema no estan acostumats
i que, segons el senyor Manuel Case t •lauria d'exigir en totes hei initallaelons del ram de la einematografia.

Aquestes, però, és evident que han
d'anar acompanyades d'un complement
exterior de bellesa. E/ benc:lar
raó de la temperatura, la perfecta vtsualitat de la sala, l'excellent dintelbució de la llum, en fi, no tindrien
un complement digne si no anessin
acompanyades d'una decoració adcqueda.
Així com als vestibuls domincn
els taronges, roses i salmons, a dins
del saló la combinació és feta a base
de verd, gris i beix, colors tots ells
agradables a la vista i austers al mateix temps. Al beix i gris de les pasets i el sostre fan un digne acompanyament el color verd de les butaques
i dels cortinatges decoratius de rocenari 1 altres indrets de la sala, de manera que aquesta combinaci6 de vellut
al costat de les motllures metälliques
ofereix de mis a mes una sensació
exquisida de riquesa.
Aprofitem aquesta avinentesa per
felicitar el director tècnic de l'obra senyor Cases, el qual ha portat a cap
am treball conscient i meritissim
No cal dir que tal vegada hem estat
estat per a eli un destorb durant els
instante de conversa que hem tingut. I és que el senyor Cases, amable sempre davant la nostra comea,
ens abandonava sovint per tal d'atendré les múltiples consultes de la febre
Que representava la preparació d'una
estrena solemne.
Després d'acomiadar-nos del senyor
Cases hem anat a la recerca del semor Pasqual, empresas; del "MetroPol Cinema", el qual amb tota la tondialitat pera, entre consultes de iran i
de rallre, ens ha manifestat la uva
satisfacció de veme acabada 1 a Pant

de funcionar una obra tan important
pel gran nombre de condicions que té
per al públic.
A aquestes ens ha pogut informar
que l'aparell de projecció és dels
millors i mis moderna que existeixen.
La nostra conversa, per bé que
accidentada, ha durat Ilarga estona
i a la fi hem tingut «asió de demostrar-li d'una manera fefaent la
sitnpatia que ens ha inspirat. No cal
dir que hem reina d'eli manifestacions tanibi de simpatia i cradhesió
que no dubtem de veure sincerament
complertes.
• ••
Per concloure podent assegurar,
perquè els fets ho demostren clarament, que l'obra portada a cap per
arribar a convertir en un fet real
la sala d'espectacles "Metropol Cinema", ha estas una suma d'estorços efectius.
Començant pels propietaris de l'immoble i acabant pel darrer operari,
tots han acoblat armen entusiasme
que tan necessari es fa per a realitzar les empreses importants.
Si la senyora Ribei, vídua de To
a sotmetre l'edi--ms,'hapret
fici de la seda propietat a una operació extraordinàriament arriscada,
el constructor senyor Barba Miracle ha sabut correspondre transformant d'una manera excellent
que hom ha posat a les seves mans,
acreditant antb els resultats les condicions d'eficàcia i d'experiència
que gaudeixen els industrials catalans.
I a aquesta transformació que ha
dotat l'inmoble d'unes qualitats que
no tenia, el concurs de l'arquitecte
senyor Manuel Cases Lamolla, l'ha
vingut a dotar de tots els elements
moderns que eón necessaris a una
sala que té per finalitat fer plumel públic unes bares agradables. Per
a aquesta comesa ha sabut agermanar els dos factors imprescindibles
en aquests casos: la utilitat i la beIlesa. L'experta direeció técnica del
senyor Cases no ha descurat cap
detall ni en l'un aspecte 1 en Falce,
i aquesta Ea una circumstanciit digna
sempre de tenir en consideració.
Finalment, no cal sin6 desitjar
una cosa: que la finalitat per la qual
s'han sumat tants d'esforços i d'energies doni els resultats perseguits
fa que dins et sector d'edificis destinats a l'espectacle cinematogrdfle

erelern que el "Metropol Cinema" fa
honor al prestigi de la ciutat de
Barcelona, ja que volem suposar que
un local proveit del gran nombre de
condiciona com s'ha dotat el "Metropol Cinema", aspira a quelcorn més
que a ¿osen un de tants cinemes de
barriada. Sigui dit aix6 sense voler
menysprear cap barri barceloni, tots
prou respectables. Volem infondre,
però a les nostres paraules un sentit
adequat per manifestar que, ultra
les persones que hi poden esdevenir
habituals degut al veinatge, tot Barcelona sentiri el desig d'admirar la
navt sala i el públic en general sabrä correspondre als esforços de
l'empresa i als encerts que demostri
en la tria dels programes i les estrenes a les quals está destinat
nou local.
Així, dones, d'ara endavant
l'empresa qui ti la paraula, pesque
de poca cosa servida disposar d'un
local afavorit per Una suma tan considerable de hones condicions, cl
hom no procura portar-hi aquelles
produccions que per la seva qualitat
d'obres d'art C3 poden fer dignes
del públk i de la critica. El continent, el buirac que podriem nomemar el nou local, ha de mantenir
sempre un contingut digne i aixf espetern que sabrà fer-ho l'empresa, a
fi i tiente de completar les condicions
favorables amb què ha encetat la
inauguració del local, i de der-se un
públic addicte. I això creiem que
ho podrà aconseguir tácilment pesqué l'empresa del "Metropol" és
completament independent i no depèn de cap casa determinada de pellíenles.
•

• •

L'equip sonor "KLANGFLIM" quu

sha installat en aquest cinema representa, efectivatnent, un alardó de tecnica i de perfecció, tal és la sonoritat
i la doleos que imprimeix en la reproducció de la paraula i de la ni::anca.

La fidelitat de tons i la riquesa dz
matisos amb que reprodueix donen /a
seensaci6 de la realitat mateixa,
que coloca la marca "KLANGFILM" en un Iloc preeminent davant
)t 1 onrgut fins ara.
La distingida concurrencia que assisti a la representació no regateii
ilusa elogis 1 sorti en extrem complaguda per la grata impressi6 que se
II havia proporcional.

FULL DE DIETARI
Estridències

NOTICIAR!

Trobo que els esperits suspicafos
¡pie des de les columnes d'algun diari
ve spertí han cuitar a arrufar el nao
4.7:ant zu projecte de subvenció a les.
catalana han peco: dimprudents i
apassionats.
Sota tots els règims ha estas subvencionar el Liceu. i l'er que no por ¿sur-ha a (catre catalät
No sóc un fanatic del sistema de les
snbzencions oficials. En veig els incourcincitts i els perdis amb tanta clarejar coro el qui inca. Però m'afano
que arrea del nuln les escenes són
sil ade:, i que , per una curiosa paradora, aquí 0ingzi no s'ha decidir encara a ansiliar /a que mes 110 neceo-

Silva.

¿Que Tangrinia económica en 9:42
tinca gairebé totes les corporacions púbEgues veda aquest geriere de mecenatger

Na ha cregweu pas L'Estat francés
maneé intactes les seves sievenciont:
intactes, les monté la Comuna de Parlo, que passa també dificuitats seriases. Subveneió a la Comedia Francesa, rubzynciri a (Opera Còmica, subvendé a rOdeon i, encara, unes guantee mis a aires teatres que si cal es-

mentaré las per un.
La rrodició alemanya de protecció al
Mitre, tot i el dallabais, no s'ha interromput. Les capital: dels antics estacs federats, adhroe les „és modestes,
confirmen subrencionant grassament
Ilusa teares oficias.
La Repiu'51ica cspanyola, rectifican:
una absurda inhibició de la monor quia,
destina mis d'un mili() a l'encoratjamete de raer drarnatie. L'Ajunlament
de Madrid bombé, en arrendar el Teatre Espanyol, cerca fórmules protectores del teatre clàssic. La Italia feixista oblida tampoc els interessos moral.: i materials que s'aglutinen entorn
de l'escena._ I la U. R. S. S., que,
certamen!, no pot isser invocado com
un país que neda co d'abundància, sosti amb un afecte, un mirament i una
generositat insuperades un nombre considerable des pectacles.
lo ignoro ara com ara el mètode que
la Generalilat té el propòsit de seguir
per al;Or el }lastre (catre de la postració present. No preterir, dones, fer-ne
cap apologia, ni estic en condicions de
fer-ne cap crítica. El nibrod e pot Mur
mitjà o dole nt ; fa seva posta en
riclica por palie de tal: o tals def ec tes , o fer gala de tals o tals
en sé res, ara co,,, ara. Per-ir trobo
d'una impertinencia tanmateix intolerable que a penes es parla d'una intenció, en ella tnateira justa i enraonada,
ja es Ilevin algraies trus a impugnar-la
arnb arguments d'una mala fe notaria.
Calma, senyors, calma.
Si quan es faci pública la fórmula
de subvenció o l'encoratjament que la
G e neralitat ha resol' de Posar en practica, trole,: que is perniciosa o ineficaç. critiquen-la! Qui sap si jo matraus honré de kr cor.
El que no sembla lícit és de contrapasar al simple en:21mq del propdsit de
protegir l'esce na catalana, la crisi general, l'ah,r pruís... o la conveniencia
d'augmentar la plantilla de "serenos".
Corles SOLDEVILA

FETS DIVERSOS
Ahir es va cometre un robainri a la casa Villa de Joan
Parese, del correr de la Bória,
d'on s'emportaren els Iladres
generes per valor de 450 raes.
— Al correr d'Ausias March
fou detingut un individu anomenat Josep Ares, al qual fou
trobada una partida de taba':
de contraban de diverses marques.

— Al Cate Carreres, situat al
carrer de Sons, número 17, la
policia va sorprendre una partida de "monte". Procedf a la
detenci6 de deu individus i s'incauta d'una quantitat de diners,
fitxes i cartee.
— Es denuncia al Jutjat de
guardia el robalori comes al
taller de foneria del correr del
Sant Criba número 67, don
s'e/aportaren generes per valor
d'unes 800 pessetes.
— Procedent de Badalona,
ingressa Ullir a la Clínica de
l'Aliança Elvira Sabata j 'Porcuno, de 33 anys, que presenlava ferides do pronüstic neuerti a la cara, a conseqüencia

d'Iras cops paraigua que li
duna tala altra dona en baralla.
— Innocencia Córdoba, que
viu erz una de lea cases baratea
ditonLa, r que hit esta( absent

re Barcelona una guamas dies,
ein tornar s'ha trobat installada a casa seva una familia
compoala de matrimoni i sis
bilis, i, de mes a mes, van usar
toles les seves peces de roba i
mobles. Del succeït es dona
cumple al Jutjat.
— Entre les estacion a de
Monteada Bifurcació i Sant Andreu foren robats ahir uns 300
metres de fil telegrafie, deixe ni de mornen1 ineomuniendem
aquestes duras estaciona. La
guardia civil no pogué &Unir
l'autor del robatori.

Servei Meteuroleie
de Catalunya
SITUAC10 CIENERAL A11111011191119CA
D'EUROPA A LES SET DEL 0111
20 DE GANAR DE 19114
Lee balees premien$ que mur
Si

tramiten • M'aleaste septentrio-

nal os ~placen Me a Escandinavia mi nord d'Embola.
16
La Influencia d'aquieta
de sentida a lee oestes osoldentals
d'Europa, amb un augmont do la
nebulmiut, vente forte del sud I
aleunee pluses, partloularrnent a la
DantebrIca, a •retanya I • Me
lile. leritiniques.
Pel contlnent d'Europa pereletelzen lee enes prossions, amb triad
Intime I boira matlnals.
El desmano mas notable de la

temmretura lic Mulla lloc a Alemana' 1 als Paleoe central..
TTTTT DEL TEIIIPI

A CATALUNYA. A LES VUIT
A toles lee ~anime de Llelila
poraletelsen les boite' mallnale,
amb fOrtell plisada, I • Llelda
3'h a registrat una n'anima de 7

grtus sota :ere.
A la mente costanera 1 ale Pirenene occidentall devotas boa ternplii,

im toro...ataires samba eón balees,
pera el col MIA pos numr1411.
En loe dameros 24 boros sisan
registren l'eneros pluses a La Selva 1 • PErnpoedb, ame proolpitoclons de dos litros por metro quedrat a Perelada I un a Segur.
Er pruii de neu • 11Orla as de
1'24 metros, I al mil« de La Molina as ea Va mitres.

(Les OtServac1003 0er temps a

Barcelona. a les set, van a la cap•

calera 05 ts primera pagina.)
nn•••••1.,

Continua oberta al públic al local
de l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya (Duc de la Victòria, 14,
principal) l'Exposició del X Concurs Anual, que reuneix mes de
cent obres de notable valor global.
Deniä, diumenge, estafà oberta donze a una del mati, i en dies sudcessius, de Ort a nos cel vespre.

L'Agrupació Catalans d'Amèrica
convoca tots els socis a l'asamblea
general ordinaria, que datcord amb
l'article 34 dels seus Estatuts tindrä lloc demi, a les deu del mata
de primera convocatória, i a dos

quarts d'onze de segona, al seu estatge social, Ronda de la Universitat, 1, primer, primera.
------- —
El Consell directiu de l'Associació Euterpense dels Cors d'En Claver posa a coneixement de totes les
seves aliades que demà, diumenge,
a dos quarts d'onze del mata al
seu estatge social, tindrä lloc l'assaig de conjunt per al proper festival. i prega a tots els seus coristes
que hi assisteixin puntualment.
Acció Femenina assabenta a les
seves associades que avui, dissabte,
a les sis de la tarda, tindrà lloc el
te reunió quinzenal.
Denla, diumenge, se celebrará el
concurs de cant dels canaris de raça
flauta a l'estatge de l'Institut Agricola Català de Sant Isidre (plaça
del Beat Oriol, 4). Els canaris concursants hauran d'ésser presentats
el mateix dia del concurs, de vuit
a dos quarts de deu del metí. Cal
que les gäbies vagin tapades d'un
costat. La classificació dels canaris

concursants es tara, d'acord amb les
bases exposades, a l'estatge del Foment de la Cria del Canari, carrer
de Tallers, 22, pral.

CORSOS
I CONFERENCIES
Centre Excarsiesieta de Catalunya
Club Alpi Català
—

CONFERENCIA I EXPOSICIÓ
DE TOSSA
El dilluns passat, al Centre Excursionista de Catalunya, se celebri la inaugurad() de l'exposició
de les colleccions de mossin Josep
Soler de Morell, que constitueixen
un interessant recull de Tossa de
Mar. Anib aquest mono el senyor
Joan Danés i Vernedes donä una
conferencia histórico-arqueológica
de la bella vila de la Costa Brava.
Comença referint-se a les èpoques prehistóriq ues fins als nostres
dies. Féu un detallat estudi dels
mosaics d'una villa romana deseoberta pel doctor Ignasi Melé, i dedica especial atenció a la inscripció
d'un dells.
Finalment parlà arnh càlid entusiasme de l'obra de mossén Josep
Soler de Morell, gran artista, el
qual ha produit gran nombre de
dibuixos a la ploma i pintures de
ToSsa, i ha calcat els abans cante>
tats mosaico pedra per pedra, treballs que tenen un gran valor
artistico-arqueo lógic, reconegut per
propis i estranys, com ho prova el
fet que alguna guia turística estrangera cita aquestes colleccioas

PUS CENTRES OFICIALS
GENERALITAT
Visites. — Ahir el president
va rebre, entre altres, les se[Omita visites;
Senyors 'fauler i Caries Pi
i Sunyer; el conseller de Treball, senyor Barrera, amb et Senyor Cristòfor Massó, delegat
del ministeri del Treball a Catalunya; senyor Joven. senyor
Ballesttini, el comissari general d'Ordre Públic, senyor Tomas Remota i l'ex-diputat stenyor Riera ¡ Punta
La familia del preeident Macla s'acomiada del Senyor Companys. — Ahir Migue a la
Presidencia el senyor Joan Macla, fill del primer president de
la Generalitat, per tal d'acomiadar -se del senyor Companys
i comunicar-li que de moment
la vidua Macitt ¡ la seca Hila
Maria han traslladat la seva
resIdencia, a Lleida, cup On van
,aortir ahir al mata
Lumia de Policia de la •Olepersa» de Catalunya. — Avui,
dissabte, a les deu del matt, seran reconeguts pel Servei Müdie de la Generalitat els concurrents números 5 21 al 550..

i en recomana la visita com un
interessant museu de carácter local.

Després de la conferencia del

DELEGACIO ESPECIAL
DEL GOVERN DE LA REPUBLICA A CATALUNYA

senyor Danés hom passä a inaugurar l'exposició, que pot visitar-se
La Delegació d'Hisenda ha assenyalat per a avui els següents patots els dies feiners de les set a
les nou de la vetlla.
gaments: F. C. de Alcantarilla a
Lorca, 1.689'46 pessetes; Ramon
Bartolomé, 5o6'08; Enric Brunet,
PALESTRA
7.9384 0 ; Enric Buson, 1.984'5o; Joaquim Cera, 493.50; Neboda de B.
Curs elemental de català. — Fa
Demà, diurnenge, l'Associació
Garriga, 72644; A. Guillenin Serra,
pocs dies que Ola començat a Pad'Amics del Gravat Artístic a Ca66567; Ildefons Herrero, 742'47; Iglestra un nou curs elemental de
talunya celebrará junta general renasi Ibahez, 861 . 06; Francesc Lucg- català. ts dirigit pel professor
glamentaria al seu estatge social,
teman, 61589; Ramon Puig, 799'96;
senyor Jaume Aimi. Es dóna els
carrer Torres .mat, 6, a les once
Ramon Puig, 799 .89: Nehots de R.
240; 1 mateixos dies que el curs mitja,
del mati.
Pardo, 21961; Pau Ruiz, 1.03
es, els dimarts i dijous, d'un
Uralita, S . A ., 521 Joan això
quart de vuit a un quart de nou
La Junta de Govern de la Villa
34. 207 .84; Jesús Viza, 450; Adminisde la vetlla. Durará fins a fi de
de Salut "L'Aliança" recorda als
tració de Loteries núm. 25, to.580;
mara La matricula val dotze pesseus associats pertanyents a la Seccap provincial d'Estadistica, pessesetes. Per als socis de Palestra, sis.
ció Mutual d'Invalidesa i Defunció
tes 430825; Josep Maria Castellví,
Inscriviu-vos a la secretaria de
que per tal d'assistir a la reunió ge45; alcalde de Santa Eulàlia
1
1
5
37
.
l'entitat.
neral de socis que aquesta celebrara
de Riuprimer, 17.766; Emití Garcia,
Cura d'Història de Catalunya. —
al Palau de la Mutualitat denla, diu14.89084; Francesc Gómez, 362.84;
menge, a les deu del mati, será inPer tal de divulgar el coneixement
Ildefons Herrero, 213.9076 0; Eugedispensable la presentació del rebut
de la nostra história. Palestra ha
ni López, 54648; Josep Nníiiez, pesde soci que acrediti llur personalitat.
organitzat al neu local un curs
setes 17218; Joan Puigcerver, pesd'história de Catalunya, el qual tinsetes 9.220. 49; Creu Viani, 32445:
A l'assemblea general celebrada
di-a una durada de quinze lliçons.
Guillem Casares, traecifca.
pel Dinämic Club el passat dia 20
Va a cärrec del professor senyor
va ésser nomenada la seguent Junta
Enric Bague, i es dóna una classe
directiva: Presiden), E. Colomer;
setmanal, els dilluns, de les vuit a
vice-president, C. Noguera; secretales nou del vespre. La inscripció
ri, C. Mas; vice-secretari, NI. Verval vuit pessetes. Per als socis de
gés; tresorer, D. Pou; comptador,
Palestra i Minyons de Muntanya,
F. Noguera; vocal Cultura, A. Lóquatre pessetes.
pez; Esport, R. Agaccio; ExcursioUnia Obrera de l'Art d'Imnisme, J. E_scandell; Esbarjo, O.
* F. C. E. C.—Avui, a les set,
primir convoca luts els seus tindrä
lloc una conferencia organitDube; Administració, S. Sera.
associats
a
l'assemblea
general
zada per fAssociació de Dret i Fito'
— —
extraordinaria que se celebrara
solio, a cárter del proiessor Frederic
El proper dissabte tindrà lloc, al denla, diumenge, a les deu del
Planella, el qual parlará sobre "PornCasino Artesa de Gracia, l'original
matí, al seu estatge social de
peu Fabra i la seva obra".
ball de disfresses organitzat ;Ver En- la Rambla de Santa Mónica,
reka. E5 destinen deu valuosos prenúmero 29 bis, primer.
* CASA DEL MESTRE DEL
mis a les disfresses mes originals,
DEGANAT.-1 3 conferencia que el
El Sindlcat de CamIserla, conseller
i actuará el conjunt de jazz "Jardi
de Cultura de la Generalitat,
Confecciona 1 Corbaterla ha
Orquestra".
senyor Gassol, havia de donar aqueoajornat fins a la settnana enta tarda a la Casa del Mestre del Detrant l'asamblea que havia
Reunit el Comité Pro-hora d'Esganat, tindrà lloc un altre dia, que
tiu, ha acordat visitar l'honorable celebrar, per tal de danae lloc
será anunciat oportunament, per tropredent de la generalitat per tal a que la ponència obrera acabi
bar-se a Madrid el conferenciant i no
darsabentar-lo de tot ractuat i fer- les gestions que realitza amb
saber - se amb certesa quan tornará.
la Patronal sobre les noves baIi lliurament de les adhesions rebuses de treball.
des. Les entitats, agrupacions i de* ATENEU POLYTECHN1CUM. — El dia 6del mes vinent copendencia de cases cornercials poden
Assoclaola Nacional ¿'Agente mençarà un curset a carne d'Andreu
enviar les seves adhesions per tot
Nin sobre "Origen i desenvolupameut
el dirnarts vinent al dornicili de la d'Assegurances. — Aquesta ende l'economia capitalista", el qual será
Federació de Turisme de Catalunya lata celebrarä deinä, diumenge,
a dos quarts d'unze del mati, al
donat cada dimarts, de vuit a nou del
i Balears, Corts Catalanes, 658.
seu domicili social, Rambla deis vespre, i constara de vuit Iliçons. Per
La nota rellevant d'atad a la tarda Estudis, 1, primer, junta genea informes i matricules, a la secreque ha interessat vivarnent el jovent
ral ordinaria per a tractar dels taria de l'Ateneu (correr Més Alt de
de la societat barcelonina és sens següents assumples:
Sant Pese, 27, pral.), de set a nou
dable la "Xocolata Jurídica", orgaatentarla anual ¡ estat de de) vespre.
nitzada a l'Hotel Ritz pels estu- cumples; renovacia de càrrecs;
* LONDON CLUB. — Avui, a
diaras de Dret. Una acreditada casa pruposicions i assumptes ge les 7.45, donará una conferencia en
de /nades de Barcelona collaborara
perras.
anglis el reverend C. II. D. Grimes,
a la festa exhibint els seus rnodels.
ancient
El Circo! de Jalen. de Bar- sobre el tema "Brages, the
en la junta general or- belgian town".
celona,
Denla, diumenge, a les onze del
el dia
* SOCIETAT CATALANA DE
Juan, a l'Associació de la • Premsa dinaria que tingué Iluc
15 del cerreta, elegí la nuca PSIQUIATRÍA I NEUROLOG1A.
Diaria (Carnuda, 13, primer), es farà
—Avui celebrara la sessió inaugural
lliuranient, amb assistencia de les Junta directiva per aclamació,
queda formada cona segueix:
del curs 1933-34, segons les normes
autoritats, al senyor Manuel RodríPresident, Joan Valentl; vide- següents: El secretad Dr. Juncosa Ileguez Codolä, d'una artística placa
dor i d'argent, merescut homenatge president, Josep Coma; secregira la memòria anual donant contritara Antoni Miró; tresorer, Mi- ta de les tasques realitzades durant
de gratitud i afecte que els seus
cornpanys de l'Associació li tributen guel Mejor; comptador, Agust1
el passat curs; el doctor Rodriguez
per la seva actuació en el carrec de Valentf; vice-secretari, EranAries fará el discurs de torn parlant
Tresorer amb zel i honradesa ex- cese Gabanes; vocals: Vicene
de "La neurologia a Catalunya", 1 fiMarch, Ferrad Bola ¡ Josep nalment, el president, Dr. E. Mira,
cepcionals, des de la km/lacró de
l'entitat. Resten invitats els socis de
Aiguader.
clourà facie amb el parlament inaul'Associació i tots els que simpagural.
Lis
dependen»
de
Banca
I
titzin amb l'esmentat atte.
al
Saló
bir
Abans-d'a
01
.
—
DOP•

VIDA SOCIAL

ADVERTIMENT
Advertim a les Menean a lea

quitas interesal la publicada immediata de lee note. que ene aniden tuve de original. ban
tote a le Rodacci6, Corta
Catalanes 5119, Ler pie, Ame
de les non del vespre. El. que
tus arribin mes tard ¿ 'aquiete
la
, bota o vagin adricen'
impon:da del ¿tari: Barba:A, I/

Iris Park celebraren assemblen
de
eIS afillats a l'Associació
Dependents de Banca i Borsa,
con'acorda donar un vot de
fiança a la Junta directiva perque, mitatneant la propaganda
que es fael per lot Catalunya,
coinciden ainb la que B'ettlit
fent ja a tot Espanya, iatneixin
els eaforeos de tots ela dependents per a oposar- S 5 al propbsit del °merla de derogar el
derret de 23 d • tigoat de 1932
facultar-la &lime per a declarar
3 rE,511',
la vaga, al calguea.

correr de Sant Proas, des del
de Mexic al I.
La carta de traban als estrate». — L'Oficina de Collocació de l'Ajuntament de Barcelona plega als senyors estrattgers Vittorio Cdoritzi, Jacob Reguera Marta Ciarais, Jaccaes Zunguy, Morcón Mehler,
Mido Mullen, Miguel Mous
Martín. Joan M. Nomino, Adolf
Schinedler, AgustI Oliveres, Rabel Nicosia, Gustan Roes, Alfred
Pasquini, Eugeni Rosenhain,
Lluts Rochan, Istnael Stecher,
Lltaria Michela, Joaquiln August Zarandeira, Garles Parlan,
Hilde Natt, Georges Lendenvic,
Mary C. Comos, Sersauva M.
Tourvs, Berna Schneeheger.
Elly Jacob, Stefano Tatsitro,
Halls Pfande, Antoni Vadnow,
Willy Schildlonecht, Lilian IletIleton, Joan Spreer, Werwer
Werkle, Anna Stranse, Tagica
Nesk, John Mutilad, que se servelara presentar-se a aquest
Negociat de Política Social com
Inés aviat millor, de les deu del
matt a la una de la tarda, per
tractar-se d'un assumpte que
es relaciona amb la soya carta
de treball.

Llegiu
tots els dijous
«M IR A DO R»

NOTES POL I TIQUES
FOMENT AUTONOMISTA CATALA. — El Consell Directiu
convoca tots els socio al Consell General ordinari que se Celebrarit el dimarts dia 30 del
mes en curs, a les deu de la
nit. a l'estatge social, sota el
segiient ordre del dia: Lectura
I aprovació de l'acta anterior;
Memòria del secretari; Balan
económic; Peoposicions generals.
CENTRE REPUBLICA D'ES-

QUERRA DE VALLCARCA.
Els socis d'aquesta entitat aniran coklectivament demä, a les
deu del mata a dipositar una
corona de llorer a la tomba del
seu plural president honorari
Franresc Macla. El cm infantil
de l'Orfeó de Vallcarca cantara
"L'En] igrant".
MITING DE FROST UNIC.—
Dema. a les deu del mata 1 a la
D ' hernia Modernista, Casanova,
número 5, el Parta Comunista
(le Catalunya organitza un miting monstre de Front Unir en
el qual prendran part els Oradors següents: Lina Odena, Pere
Ardiaca, Hilara Arlandis, Francesc Galan, Vicenç Uribe i el
diputat comunista Gaietä
var. Presidies Joaquim Pijoan.

ELS TRIBUNALS

El dia 21 d'aquest mes fou
detingut a Puigcerdà un súbdit
francés anomenat Josep Connutre Cole, e) qual está rectamat pe! Butllett Oficial d'Investigació Criminal de Frenen, en
virtut d'un sumari que se li
segueix a Tolosa, com a autor
de diversos robatoris comesos a
França, especialment un que
fou dut a cap a Ax-les-Termes.
En el ras que les autoritats
franceses no (lemanita l'extradició sera expulsat eran a indesitjable.

UNIVERSITAT
AUTONOMA
DirnIssló. — Segons els nostres informes, sembla que el
secretari de la Facultat de Medicina, doctor Jesus Bellido, ha
presentat la diinissid del dit
eiirrec.
La Junta de l'esmentada Facultat es reunirä avui per tal de
tractar d'aquest assumpte.

El cura de Medicina Legal. —
La conferencia del eurs de Psiquiatria i Medicina Legal que
el catedrätic doctor Saforeada
hacia de donar avui, dissabte,
en una aula de la Facultat
Brea ha estat ajornada per al
dilluns vinent, din 29 de l'actual, amb molla de celebrar-se
a l'Hotel Ritz la "Xocolata Jurídica" que anualment organitzen els alumnes de la Facultat
de Dret.

AJUNTAMENT
Avis als tenedora de blat. —
En compliment del que disposa
el decret del ministeri d'Agricultura de data 24 d'octubre
de 1933 i disposicions pesteriors, el Negocial d'Estadistata
i Poltlica de Proveiments
l'Ajuntament de Barcelona recurda a Loto els tenedora de
blat (productors, farinaires i
comerciants) l'obligació que teneo de presentar a aquella dependencia, abatas del dia 31 del
corrent, un resum de les necessitats de blat per al consulta
local o del sobran del mateix
blat que tenen disponible per a
la vettda.
Cal advertir als interessats
que l'incompliment d'aquest
precepto porta inevitablement
aparellades les sentarais que
determina l'article novè de l'esmenlat decret.
Avis a uns opositors.—Per si
algun deis concurrente a les
oposicions a places de facultatius supernumeraria del Loboretoca d'Anàlisis Cltniqueti
l'Institut d'Assistència Médica
Municipal no tragues rebut la
papereta duplicada que s'Ira enviat a tols, es fa públic que els
exercicis contonearan avui, dassable, dia 27, per ordre del Tribunal; per lant, els opositora
hauran de presentar-se a les
once en punt del matt al despatx
de Governació.
M'Aleo» de raeants.—Dnrant
el termini de quinte dies, a
&templar des del següent al de
en el Bullir(' Oficial de la Gola Inserció del present anunet
neralitat, p elara exposat al Ne
gociul d'Obres PtIbliques de la
Sonrió Administrativa d'a:lama
i la el projecte de rasante del

Causes vistes ahir
A la Secció Primera se suspengueren les vistes anunciades.
A la Secció Segona comparagué
Joan Orihuela, el qual fou condemnat a dos meses i un dia d'arrest
per iinenra illicita d'eines destinades al robatori.

processat, que és amo d'una casa de
menjars de la Rambla Catalana, de
L'Hospitalet, permeté que a casa sera
es reunissin els que prengueren part
en els fets sediciosos del lo de desembre, i, demes, prengué part en les deliberacions; suposa un dels autors,
per la qual cosa horn sollicita la pena
de vuit anys i un dia de presó majar.

A la Secció Tercera no se celebraren vistes.

CAUSA IMPORTANT PER
UN ASSASSINAT OCORREGUT
A CARDONA
UNA

A la Secció Quarta comença la
vista de la causa per assassinat
contra Miguel Pessarrodona i Porto,
acusat d'haver mota, a Cardona, Antoni Rossell, la matinada del 20 de
novembre de 1932. Segons els antecedents d'aquesta causa, el processat du propietari d'una finca a Cardona i una part d'aquesta la tenia
arrendada al mort, el qual, amb l'excusa desser comunista llibertari no
pagava els arrendaments i amenaoava a:1lb matar tots els que s'oposessin a les seves pretensions, i àdhuc
els que el denunciessin. El processat
que, segons sembla, no té les facultato mentals completes, el dia d'autes va esperar que Rossell sortis de
casa seva i dispara dos trets contra

matant-lo. El fiscal &melifica els
fets d'hornicidi i sollicita per al processat. 20 anys de presó i, a més,
50.000 pessetes d'indemnització.
L'acusador privat, senyor Martf,
el qualifica d'assassinat i demana la
pena de 26 anys, 8 mesos de presó
i 25.000 pessetes d'indemnització per
a la familia. La defensa va a arree del lletrat senyor Frederic Roda
i Ventura, el qual manté la irresponsabilitat del processat. Aquest va
prestar una declaració incoherent,
sense cenyir-se a l'interrogatori
ddhuc, mostrant-se incorrecte vid)
la sala.
La majoria dels testirnonis resultaren favorables per al processat,
tots titllaren el mort de busca-raons
i de pinxo.
Acabarles les proves a un quart
de tres de la tarda, el fiscal
cita que se suspengués la vista fino
demà, per tal de modificar les conclusions, com a resultat de les preves pmcticades.
El Iletrat querellant les eleva a
definitives i cl senyor Roda i Ventura anuncia que mantindrà o modificará les leves, segons com siguin
les que formuli el fiscal.
Els metges forenses que declararen en la vista, senyors Pasqual,
Coma i Tortajada, han dit que el

processat sofria un trasteen mental
transitori i que era completament
irresponsable dels seus actes. La vista continuará avui, a les deu del
matí.

VARIA
—
Per al dia 3 1 d'aquest mes estan
citats a declarar els dos agents de
policia que van intervenir en l'escorcoll practicas al local de Lliga
Catalana la vigilia de les eleccions
municipals, en virtut de la querella
que ha estat interposada i que es
tramita al jutjat municipal número sis. Deaprés d'aquestes declara-

clon' será citas a declarar el Comissari general d'Ordre Públic, senyor
Tomas Ramon i Amat.
Per al dilluns, al Tribunal d'urgència es veuran les seetents causes:
contra Francesc Fernandes, pel del».

te de anemia illicita d'arma de loe,
Ser al qual el fiscal sollicita la pena
d'un any de presa; contra lean Ce,tallé, al qual s'acusa del ¿dicte de
sedició; ancas lee comiences, el

A Salvador Fernández, en l'escorcoll fet a casa seva, carrer del Fornet,
núm. 44, de L'Hospitalet, se li ocuparen dues pistoles, una tercerola, un
ganivet, navalles, armes i bombes, i
a mis quatre ampolles de benzina.
Tumbé está acusat dhaver allotjat a
casa seca els revolucionar:s que els
dies ro, 11 i 12 de desembre agrediren
la guardia civil i força pública. Coasiera el fiscal al processat autor de
tres delictes: un de dipòsit d'armes,
pet qual demana quatre anys de presó
i room pessetes de multa; un altre
de tinència d'explosius, pel qual demana sis anys de presó, i un altre delicte contra la forma de goverh. Pe/
que procedeix imposar-li la pena de
dotze anys de presó.

L'altre judici que está assenyalat és
el d'atracament contra Joaquim Au-

bin, i dos mes pel robatori a mi armada comès a Sant Feliu, a casa del
senyor Ricart. La pena que sollicita
el fiscal per a cada un dels processats
és la de deu anys de presó. Tots els
prccessats seran defensats Pel lletrat
senyor Vilarrodona.

Assenyalaments per a avui
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala Primera.— Arbitri; Tramvies
de Barcelona Eixampla i Gracia
contra Administració de l'Ajuntament de Barcelona.

Sala Segona. — Menor quantia:
Salvador Rovira contra "L'Amistat". Divorci: Lluis Soler contra
Mercè Puig de Palleji. Divorci: Pilar Fonseca Alegeto contra Toribio Hernändez Fernändez. Divorci:
M. Vivanco Jiménez contra Antoni
López Gil i fiscal. Divorci: Josefa
Ciervo Ribes contra Jaume Romea
Salvat. Incident: Ramon Buxó i Pi
i altres contra Fermín Rocamora
Nforatosa 1 Fiscal.
AUDIÈNCIA PROVINCIAL

Secció Primera.— Tres orals per
vagabunds, furt i injúries contra
Joaquim Gonzalez, Agustl Ferratges
i Tomás Cano, respectivament.
Secció Segona.—No té assenyalaments.
Secció Tercera.— Dos divords:
Ramón Martine: contra Ante/tia
alaynra; Jacinta Paris contra Manuel
Figueres. Un atemptat contra Isabel
Toledo.

Secci6 Quarta.—Continuació de
la vista d'ahir per assassinat.

Els que aneu a París
NO OBLIDEU
que trobareu

PUBLICIT V
a tata els guloseos dele
Grana Boulevards, de la
Place de la RepublIque a
la Illadelalme
A la Place de la Bastilla
A la Place de italne-1111elesi
(ooettt litetropolltä)
Al Boulevard SaInt-illIebet
Al lloulevard 9111~0911.
I rs iota ola grana guloact*
de Parta
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Comentaris-dachiálTral
Concurs de Nadal. — Els 10 mintati reprIO: e
Hi haurà "Asiria del tenis" aviat.
Juanieó
i Riera s'entrenen en els terrenys del Barcelona L. T. C. — Les activitats dele clubs modestos. Mir Serrat inactiu. — "El consell de
la setrnana"
El roemos de Nadal d'enguany ha
estas molt Iluny del Iracas. Horn ha
fet un esforç i. er tal d'organitzar les
cose, i també certa propaganda ben
orientada.
El que pasta is que els nostres
primers es reserven d'una manera
tan exagerada—potser degut a la
gran dificultat de fer la "mide au
point" del aeu joc —que una de les
riostra raquetes actuals,
Francesc Sindreu, que acaba de
guanyar els Canpionats de Catalunya, ja no presenta batalla en el
següezet concurs, qui sap si tement
de córrer un mit hipotètic que pugui ente:batir la seva potici6 hegemónica desprie de les seves victbeles en ela esmentats campionats.
I realment és de doldre la seva
absórbela rota vegada que un "larfait" de la seva part és suficient —
tal com estä avui el panorama teabate a casa nostra—per trenre una
bona part de l'Untes de les Rubra.
Amb la partieipació de Sindreu
en el co,
mun de Nadal haurlem einque probable:1mm ocasió de veure la
final que J. 11. Blanc va impossibilitar en els campionats de Catalunya,
is a dir, l'encarament Sindreu-Garriga Nogués, una de les partides que
ofereixen un desenllaç imprevist i
d'un valor espectacular mäxim, tenint en compre que Maier és — primera raqueta indiscutible—, naturalment, al marge de les pugnes locals
degut a trobar-se en plena tournée
per l'Africa del Sud.
Absent Sindreu del concurs, Garriga Nogués s'adjudieä la preve individual homes sense esforç visible.
Val a dir que el nostre Garriga es
trota ara en magnifica forma i en
ple rendiment del sets joc. Es una
'lástima que la Iluita Garriga-Sindccii
o
c
hagi estat oferta perque,
ultra el resultat (tmalment imprevisible) hi hauria totes les garanties de trobar-nos davant una quatitat de joc satisfactòria.
Hem d'eaperar que noves valore
escalaran aviat ele Hoce preeminente
del tenis i aistí sera posible de donar aova vigoria a les tientes amb
Usar combativitat de jugador, autinticament joves.
•••
Els deu minuta de repòs després
del, treu primen "sets" din mate
a cinc "sets" stm reglamentaria
Hi ha 'loes, pecó, on aqueste minata l'estiren i s'allarguen segons
lee circurnstancies.
A Anglaterra, per exemple, la no
ohaervança d'aquest precepte va originar no fa pas gaire temps un incident seriós entre Borotra, "le bauque bondissant", i Austin, el defender de l'equip anees a la Davis.
En ele campionats anglesos de pistes cobertes d'enguany es trobaren a
la final Austin— ciencia, precisió,
aubtilitat—i Borotra — fuga, imprevisarle!), temperament.
Quan estaven 2 "sets" a de Boentra, hom nega el dret als deu miante de repòs reglamentaria.
Borotra comença el quart set fent
el mort, i el perd.
Austin refiat va guanyant fina
4 a t.
En aquest punt Borotra, fi i afortunat com mai hom no l'havia vist,
remuela i guanya el set i el tnatx.
Gran enrenou.
Els jugador, no es donen la mi.
Critiques dures de la part del
públie i deis crines 1 deis compases
de pista. Horn tracta el france, de
"Pavero!, Pavero!" (en Ilengua anglesa, naturalment).
L'endernä, però, fan les paus els
jugadors.
Borotra, després de la reconcilia016, declara "que no jugad mai mis
sobre terrenys anglesos si bona no
respecta el repón de to minuts", cosa que corn ja deixem apuntar mis
amunt els anglesos fan i desfan al
seu gust.
Nosaltres aprovem la conducta de
Borotra en respondre amb un truc
reglamentafi a un truc no reglamentul que volien fer-li anglesos tan
plans de sang freda, quan guanyen
sobretot...
e
Hein tingut «asió de presenciar
dio entrenaments dels nostres Jualeo i Riera i ens cal declarat que
ens han produit el rnillor electe.
Juanito afina molt aquel! "drive"
*pentinat", caracteristic en ell; la
son bala vise& sempre al fens del
Reno del "cante' lisicament sembla
ea bolea forme. Riera, de le seva
fert posa tota la 441,4 voluntat que
plan de acusa a la conservació de
II sien eovejable ` clailse". Itera kg
111111 boa Sudor que fa, balde de
liare jugar. En &Mes fneneix exhiMelone ben apreciables.
Ea dolar "Campee de l'ent
1 an Mentan
entaabd61 jugadors, voldrlem fer-los10 arribar libere desig que
emee atentase no s'estronquin.
,
t
de lea forales de tenis' tenia de

quaiitat—tota %regada que no neixen
campions cada dia —Es almenys conservar tot el possible el que tenim.
•
Els clubs modestos estar: donant
proves de gran activitat. Podríem
citar noms i mis noms de clubs que
visten una vida letárgica que ara
semblen disposats a incorporar-se
definitivament entre els primers
clubs catalana.
Horn constata veritable -encestasme entre els clubs modestos. Es un
sírnptoma ben falaguer i ben vistent.
Alguns d'ella, que no figuren a
horca d'ara encus dista rAssociació de L. T. de Catalunya" catan
fest gestiona per tal d'aconseguir
que Ilur Mires sigui assequible.
Entre els clubs de gran categoria
catalans ens plan assenyalar avui
(ara que partem d'entusiasme i dlnieiatives) ei club Pompeia, que es
propon construir ripidament usa
magnifica piscina i mateix temps
reorganitzar ton els seus serveis.
Prometem tener els nostres lectora
al corrent de les activitats dels nostres clubs.
•
• )1 •
El nostre bon amic el senyor M'e
i Servat, després d'uns comentaris
publicats en el desaparegut "Avui",
ha deixat totalment d'escriure.
Totalment?
No.

Segueix, és veritat, publicant els
seus anides a la revista "Tennis",
peró com que es tracta d'una revista
que no la llegeix és corn si
no fes res.
Aviar parlarem de la revista "Tennis" amb tota l'atenció que mereix
i tambi del senyor Mir i Servat, critic
tenístic, que podent fer un gran bi
a la causa tenística s'ha entestat a
bastir-se una autoantologia que no
interessa perqui li queda pesada, morta, grandiloqüent, enearearada, i sobretot escrita en una 'lengua que hom endevina que esté
mesh Iluny d'ésser la seva.
I Es una veritable llästima que
podent formar part— el senyor Mir i
Servat— d'un equip d'entusiastes que
malden des deis Hoce de perill (diguem-ne "de perill") per aixecar lee
coses del tenis, s'entretingui fent "el
solitari" serme pena ni glòria en ei
fons d'una apreciable revista que si
bi publicant retrate i dades históriquee fe el ten servei, no Es una
cosa viva i per tant no pot fer altra
cosa que anquilosar toll els clemente
que o'hi lliurin com el senyor Mir
Servat, una mica pueril en aquest
aspecte.
No veidrlem creme que el senyor
Mir fos un inconformista com algú
vol /aren g ar. Aviat ens ocuparem
tumbé d'aquat sector importantíssim del tenis: La premsa tenística.
•••
El consell de la eetanans:
"NO COMETEU FALTES DE
PEU. as JUGAR BRUT."
CABLES SINDREU
_NATACIO
—

El Concurs d'Hivern
del C. N. Barcelona
Demà, a les deu del metí, tindre
lloc a la piscina de l'Escullera de
Llevara la interessant jornada da'
quest Concurs d'Hivern que entrentan els equipe C. i D. dels dos grups
que la integren.
E exposat ter un avene de lequip que pendra la davantera, si ea
ti en compte que la igualtat de fonces ja va manifestar-se en els
equips que Iluitaren el diumenge passat.
En el grup superior es preveu
forte competició entre els sprinters
Paris i Prieto i el, seus contrincants
Usandizaga i Cabrejas II que diputaran pam a pam la cursa de roo
metres estil lliure juntarnent amb
els alees nedadors dele respectius
equipe.
En els ton metres braça Herbolzheiner, el mis probable guanyador
de la cuma, i ei destacar especialista Eggart, oferiran una Iluita mole
interessant jtmtament smb Marimon,
de l'equip C., que ve palesant de Meotra notable els setas aveno..
La curta dele ¡co metres dore
presenta corn a segur guanyador

FRONTO NOVETATS
AVUI, DISSABTE
1 urda.
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la cursa de rellevainents 4X.toati el
partit de water-polo es presenten intereasantfseime per le igualtat de fon'
ce& en què es troben els dos entibes
contrincants.
Davant el gran entusiasme existent entre els nedadors i pastes de
la categoria debutante que formen el
segon grup, hom espera amb optimisme la 3eva actuació en la matinal
de demi.
El C. N. Barcelona prege nocament a tote ele concursante que es
trobin a la piscina a l'hora de cc,menear el festival.
ENTRENAMENTS A LA PISCINA DEL C. N. BARCELONA
En Cis entrenaments de primer.
categoria del C. N. Barcelona, citetuats ahir a la nit, a la piscina de
l'Escullera, preparatoris dele Canapionats d'Europa d'enguany, au disputa un partit de water-polo entre
dues selecciona alineant-se ele equipe
abrí:
Equip blanc: Cruells, Gamper,
Borras, Nubiola II, Garcia, Ifollevi,
Nubiola 1.-2 gota.
Equip blau: Castella (anona
part), Cabrejas I, Trigo, Palatal,
Sabata, Brull, hart.— 3 gols.
Ele etmentats entrenaments es
erren celebran coda dimarte i dijes«
de dos quanti de nou a les deu del
vespre.
•

AL CLUB DE NATACIÓ
ATLÈTIC

CAMPIONAT SOCIAL DE
"BALAMA" 2
D'acord amb l'ordre fixat al calendari, deniä, diumenge, die 28 de
géiser, a la platja del Club de Natacid Atlitic, seguiran jugant-se els
partits de Salame corresponents al
campionat social que ve celebrant
aquest Club, i que cada dia da mis
interessant, i es de preveure que els
primera clansificats llaman de posar tot el seu esforç per conquerir
el lloc de Campió.
Els partits assenyalats per a .demä
són els següents:
Individuals primera categorla
Badia contra Rosa, Bernal contra
Antoiino, Sierra contra Riba. Moreno contra Eslava, Gómez contra
Laynez.
Dobles segona categoria
Roca-011er I contra Sala-Pi, Méndez 1-Ferner contra Bernal Ill-Felip, Ortíz-Canalda contra Mateu-Zaragoza III Jerez-Creus I contra
Carreres-Oliva, Bernal II-Berdier
contra Espriu-Juliä, Tortosa-011er
II contra Zaragoza 1-Zaragoza II.
ASSEMBLEA DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE NATACIO
AMATEUR
La Federació Catalana de Natació
Amateur, celebre el dissabte passat
l'anunciada Assemblea Extraordinaria, convocada per a modificar alguns deis articles del. Estatuts i
posar-los d'acord amb les reformes
sonando en 14 darrera Assemblea
general de la Federació Espanyola.
També foren modificats els Reglamento dele Campionats de waterpolo en el sentit de crear una nova
eategoria, la de debutaste en la qual
tan sois podran participar-hi aquella
nedadors que no hagin pres part en
cap campionat dels celebrats. A mis,
el de tercera categoria sera lugst
(pel que afecta a Barcelona) en dos
grups, i un d'ella sera constituit per
tots aquells nedadors que ja porten
jugats mis de dos campionats.
Aquesta nit, a l'estatge social, carter Canuda, 41 i 41 P ral. , zindzi ii°c
l'Assemblea general ordinaria anual
sota el següent ordre del dia:
Primer.— Lectura i aprovati6 de
l'acta anterior. Segon.— Lectura de
Memòria general del senyor Secretari. Tercer.— Discussió i aprovació de l'estat de campees i del
pressupost per a l'exereici següent.
Quart.— Discussió de les proponeions presentades. Cinquä.—Revisió
dele falls corresponents a les provea
celehrades en el cura de l'any anterior. Sisi.—Proposició d'exclusi3
dele cerdee que en siguin mereixedors. Setä.— Elecció de president i
clubs que hauran de formar el nou
Consell directiu. Vuitè. — Precs i
preguntes.
PUTBOL

Campionats de Lligues
PARTITS PER A DEMA
PRIMERA DIVISIO
Espanyol-Athletie.
Madrid-Barcelona.
Oviedo-Betis.
Arenas-Racing.
Valineia-Dombstia.
SEGONA DIVISIO
Sabadell-Athletie de Madrd
Celta-Alavés.
Osasune-Corufla
Irun-Mtircia.
Sevilla-Sporting.
TERCERA DIVISIO
Crup Nord-Oort
Baracaldo-Nacional.
, 14,.,e401.4
Valladolid-Logrolio.
Crup Castro-Llorani-Sud
Cartagena-Hércules.
Elx-Gimnietic.
Llevant-Saragossa.
ELIIIINATORIES
INTERCLUBS
Recreativo Granada Girona,
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jir'proelt
del eindicat de Periodista;
Espertius
;

Ha estat filiada la data del ar d'aquest mes per a celebrar el festival que
l'empresa i elt pilotada del Frootb
vetats dediquen a profit de la caixa de
Socorses del Sindicar de Periodistes
Esportius.
La modalitst del ¡cc de pilota a
pala, que cada día va adquirint llene
partidaris entre l'afinó catalana, tindré ocasió de manifestar-se en dos
grane partits que ei combinaran per a
aquel) dia, entre els notables elements
que formen el quadre del Novetats, el
nom dele quals donarem len aviat.

o
Partits per a derni
CLUB BASCONIA
FRONTO NOVETATS

Primer, a les deu, de coneurs,
grup C: Batlles - Canadell contra PuigGama.
Segon, grup A: Oftiveras - Matesanz contra Feliu Serraelara.
Tercer, a pala: Aguirreurreta - Garagorri, contra Carreres - Herniades.
Quart, de campic.nat: Visques Duma contra Saleamendi - Mas.
FRONTO PRINCIPAL PALACE
Primer, a les deu del metí: J. Bale! - R. Be, contra Erdoza III - Salsamendi ITT.
Segon: Dias. Jordi contra ViladotArtal.
Tercer: Ortego
Nords centra
Reten' - F. Steegmarm.
Quart: Aramendia - Aris contra
Llopard - F. Steegmann.
CLUB MANISTA
FRONTO AMALIA
Primer, a dos quarts de nou, a paleta: Sarz i Termo, vermeils, contra
Zúñiga i Royo, hlaus.
Segen. a mà: Andreu i Pérez (M
vermells, contra Veguer i Nogueree
blaus.
Tercer: Puig i Sfuntaner, vermells.
contra Pérez (A.) i Lassala II, blaus.
Quart: Drandme i Quites, vermells,
centra Argilis i Bernabeu, hiena.
CLUB ATANO
PRONTO SOL I OMBRA
Primer, a les 8'15: .font)in ift,card,
vermells, contra Orduüe i sanneval.
Segon, a les non: Lamarca i Liorna.
vermells, contra Pagit i Dem'ngirez,
Males.
Tercer, a les 930: Rosich i Seguer,
ve,-se.`1,. contra R017..." , Roca. blaus.
Quart, a les deu: BerrIts i Segalis,
vermells, contra Botaren i Gil, blaus.
FRONTO NOVETATS
ARAQUISTAIN I ABASOLO
(BLAUS)
aS
1ZAGUIRRE - UNAMUNO
. 43
(VERMELLS) . . .
Araquistain esta en plena forma;
aquel l jugador al qual, en començar la
temporada. vam veme nerviós, preocupas. fallant pilote, facilíssimes, és
avui únic en el quadre del Novetats.
En aquest encontre el ram poder veme
lluitar contra un tercet i no es va descoratjar ni un sol moment. Diem con-

tes un rateri, lente 3a. al per tnal
Ultiet el gaguer ,Ailaks010 ge sola•ent no l'alislase, liad que, al cal"
man, na certs momenta. lea que as
descoHoquis refiant-se d'ell, i cada vegada Ii perdé la pilota. Després del
Bunt esmentat, Abasolo carburi bé i
aleshores guatea r en un Partit que,
d'haver tingut Araquistein un siguen
una mica mis segar, no hauria tingn
Color. Pels veneuts. Iraguirre juga a
ratees. Unamuno fou el mis regular
¡a que eomenci 1 ataba bregmst and;)
entusiasme encert
°ROM'

BOXA
—

Per comptes d'anar a
Anglaterra...
Gironès venci De Negri
per abandonament...
...però el sen adversari fou
desqualificat
Els campions prefereixen els adversaris ficils. Josep Gironis, en
lloc d'anar a Anglaterra a boxar
contra Semen Watson, ha preferit
embarcar cap a Mallorca, on ha
batut l'Una De Negri, el seu ton>
pany de viatge. El combat fou un
ixit de recaptació; totes les localitats del teatre Ralear estaven
ocupades quan Girones i la seva
presurnpta "víctima" pujaren al
ring per disputar el matx principal
de la reunió. Al primer round, segong ene conta el telègraf, el caenpié d'Europa dele plomes assajl
els seus punys damunt l'estómac
de l'italiä , el qual es limità a cobrir-se. A la segona represa Gironis va imposar-se des del començament. Al tercer round De Negri
va abandonar conventos que hacia
arribat el seu moment. Per!) els
jutges consideraren el seu acte
prematur, i aleshores acordaren
desqualificar-lo bo i retenint-li l'import del que baria de cobrar. El
públic va esbroncar De Negri i
aplaudí Gironès.
En la mateixa vetllada Cheo Morejos vence Kid Yansour per punts
en deu represes. Mompó va vincer
l'italii Gori per punts. La vetllada
constara de dos combats mis de
menys importancia.
AQUESTA NIT A L'IRIS
Com tots els dissabtes, aquesta
nit déme la teca vetllada popular
Olympia Ring a l'Iris Park.
Debuta com a professional el fins
avui campió d'Espanya amateur,
senyor Fenoy, el qual, en la categoria dels mosca, segueix les petjades de Lozano pels seus triomfs,
que es compten per cornbats.
Prades. el welter del cop fulminant, es trobara amb el suís
Kermanen a sis rounds.
Colas, el "pouncher" ben acreditat, tindrä en el batallador Larrosa un enemic que aspira a arribar
lluny.
Sagrado i Matesanz tenen a farree seu el matx estelar. Heus act
dos grans ",ontingmans" de la
divisid deis ploma que acudeixen
al ring a saldar un fallatnent dubtós
del seu combas de fa una setmana
a Terrassa.

HOYES DE TOT ARREU
—
ATLETISME

L'entitat esportiva C. E. Laietänia treballa activament en la preparació del XIX Campionat de Catalunya de Cross, que tindrà Une derna.
diumenge, al metí.
BASQUETBOL
En una assemblea que tingui lloc
a Tarragona es procedí a la confecció del calendari del campionat tarragoni, el qual dona el següent resultat:
Dia 4 de febrer:
Gimnàstic-Ben Forjats.
Sempre Avant . lteus Esportiu.
Dia ir de febrer:
Gimnästic-Sempre Avant.
Reus Esportiu-Ben Forjats.
Dia 18 de febrer:
Ben Forjats-Sempre Avant.
Reas Esportiu-Gimniutic.
Els partits es jugaran als canips
del clubs esmentats en primer 110e,
invertint-se l'ordre a la segona volta. El vencedor haurä d'eliminar-te
amb el templó de tercera divisió
del Campionat de Catalunya.
BOXA
De resultes del seu recent cornear
amb Morales, el pes fort madrileny
Villar ea lengua. el dit pase de la
mí dreta. Els metges que han reconegut darrerament Villar bao decir
est que hj ha fractura del dit cementas. En consequincia, Villar Maui,
de descansar un parell de mmosnj
— Martínez d'Alfara. el Pone r ad
Steyaert al ring de l'Olvrm-versaid
p ia, losad pai mes de mere vinepte
Valdnxit centra el rompió de Fred4
ea_VeArmaxukt4..
111 Francia vence Galis pm 'unte en deis represes.
— A Paris, Letrize i'adiudici
decisib Per p unts damunt del migtort
mestis Taran».

Replicant al seu manager, Al.
Brown ha declarat als diaris de París que el seu contracte amb Lumiansky va finir el passat dia 3 d'octubre.
La secretaria de la Federació francesa, requerida per un diari `parisenc
respecte la situació actual del manager
jueu, ha recordat que aquest es traba
suspes "sine die" per a exercir de
"curador" a tot el territori francés
i que la mateixa suspensió regeix per
a tots els paisos adherits a la I. B. U.
fins al 18 de març de 5q34.
— A Nova York, el campió del
món dels pesos lleugers, Barrney
Bross, ha vençut Bill Petrnle ner
Punta en deu rounds.

CICLISME
Marcel Guimbretière, vencedor
junt amb Broccardo dels recents
Si, Dies de Dortunmet, ha rebut del
burgmestre d'aquella població una
carta felicitant-lo per la seca actuatib i per la seva victbria.
— Al Velbelrom Palermo ha tingut lloc la segona jornada del campionat ciclista argenti. Girardengo i
Giacobbe s'han mostrat en immiltorabies condicions ffsiques.
Mis afortunar que en la reunió,
Girardengo ha vençut en les tres
proves, seguit a curta ~bicis de
Giacebbe.

Frontó Principal Palace
Asnal, dissabte. Tarda, 415
IMIILUOCA I . OELAYA
con Ira
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Bordeus bat't abi2unya
per, .$ victòries a 2
En el conjunt dele resu:tats ea

oposí gran resistincia, i fon vermut
ab 4 ni. 2 0 S.
deis sobre Catelunya; minnt deSaludes (C.) - Lebrid (3.): Tal
tingudament eta temps emprats. es
com preveiem, amb tos i que Leve', peré, que ele combats han esbrid es un lluitador de gran classe,
tat defensats amb gran tenacitet
Ii lo, molt ddicil penetrar en la
Les decisions per punts foren abunguardia de Saludes. Aquest fin una
dotes; aleó representa que tot venprimera part espléndida, en la qual
cedors, ele francesos han hagnt de
fou ovacionat diverses vegades pel
batre's amb tota l'empenta,
set, magnIfie estil. No pague evigem cregut !m'ore que una dertan, perd, que Lebrid el veneis per
rota is alliconadora, puix que si
tocat als 9 m. 13 s. A la represa
e'estudien amb profunditat les tausegüent vence amb facilitat Lehrld
sea que l'han produlda pot Enser
als 3 III. 40 5.
ludable i as pot transformar mis
Comes (C.)-Lubat (B . ): Amb to,
tard en victéria ressonant,
i ésser físicament molt mes fort
A la vetllada acudí un nombró' Comes que Lubst, no li va ésser
públic, en el (mal abundava la codificil al francès, gracies a la seva
!anta cata:ana; assiati també el eónhabilitat, guanyar les dues represes,
sol general d'Espanya a Bordeus.
per toca; la primera als 4 in. 23 s.
Els resultats toren ,
i la segona per punts.
Cuesta (C.)-Dupuy (B.): La phi- Geli (C.)-Puyuelo (E.): La primera represa fou guanyada pel ca- mera part fou guanyada per punts
tali, en fer tocar el seu contrincant, per Puyuelo, i la segona, també per
ale 2 in. 40 s. A la segona part
punta, pel catalä, el qual sorpresa.
stmayä el francés en 3 m. 40 s.
giré pel seu bon joc, car tothom
Catalunya (C.)-Cazeneuve (B.):
creia que no li fóra possible VenA la primera part, després d'un
cer el francés, que té malt prestigi
combat molt igualat, es dona venguanyat pels seus triomís (lamine
cedor a Cazeneuve per punta A la
els millors lluitadors francesas.
segarla, Catalunya, molt esgotat, no
veu una evident sunerimitat de Bar-

No sabem si en aquesta reunió
— El Grup Esplai i Muntanya
ha actuat Trueba, el qual acompacomunica als seus socis que el diunya els italians en aquesta "tourmenge dia 28 celebran assemblea
n
general ordinäria al seu estatge soée— En el campionat donostiarra
I cial, Avinguda de IlLtral, 52 bis,
de cicle-cros resulta vencedor Eua les deu del matí de primera consebi Bastida, el qual cobri els 22
vocatòria, o a dos 0 11arr s d'onze
quilennetrees de la cursa en una hora,
de segona.
tres minuta i vint-i-vuit segons.
— OI Centre Excursionista MiLa copa del governador, per a
nerva celebrara demà, diumenge, al
equips de tres corredors, fou guaseu estatge social, Nakens. 8 i lo,
nyada pel Club Unió.
Assemblea general ordinaria, a :es on— Per als sis dies de Nova York, ze del metí, per als assumptes reglaque comencaran a disputar-se el 25 de
mentaris, i seguidament Assemblen gefebrer vinent, hi ha cinc equips euroneral extraordinaria per tractar d'alpeus contractats, la composició dels tres assumptes de cabdal importancia
quals és la següent:
per al Centre.
Broccardo-Guimbretière (francesa).
— El Centre Excursionista Rafe!
Letourner-Debaest (francès-belga).
Casanova avui al vespre, a dos quarts
Giorgette-Leverguini
de nou, celebrará una sessió de p roierSehoen-Frankenstein (alemanys).
cisne del Mont Perdut i Vignemale
Wissel-Lehmann (alemanys).
a arree dels socis Romagosa i Lluch.
— La casa Automoto ha estas la
primera a inscriure el seu equip reATLETISME
presentatiu, ultra diversos corredora
de clase amb carácter d'independente,
per a la prova Paris-Nica.
Exàmens al CoHegi de
Com a equip representatiu d'aquesJutges
i Cronometradors
ta marca hi prendran part els seArticle 17.— El CoHegi convocaenema corredors: Auteneu, Bernard,
ra: i celebrara exàmens per a croneBetteteo, Fayolle, Mauclair, P:poz,
Stoepel ¡ Valentym.
metradors i per a jutges, quan ha
Tambè per la mateixa marca i
cregui necessari i convenient i
menys una cegada a l'any. Als exatítol d'individualitats, eorreran: Bernardoni, Gerin, Barthilemy, Herpes, men. hi assistin un representant de
la F. C. d'A. Tot individu que helutugaray, Neuhard i Pellet.
En realitat no comença malament la
vent-se presentar a examen§ per
tres vegades hagi estar recusar semllista.
— Ahir estigué a les oficines de la pre, no podrä tornar a presentar-se.
Anide 18. — No podrä examinarUnió Velocipidica, Mariä Catando i
se de jutge el que no sigui crono79eg
3 4tièa nm
Iacorre
de l sponent Ilicencia per a
metrador oficial del Collegi.
Article 19. — En l'Assemblea orHireo
italilalicé
. neta
Al mateix teinp
F . sCsol3a
dinaria es nornenara un Tribunal
per als 'corredor:, Cardona, Eseuriet i
Alvarez; alees ia suposar que aquest examinador que es compondrà de
cinc coHegiats. Actuaran en els exaany el F. C. Barcelona inscriun els
mens imicament tres.
citats corredors a la Volta a CataluArticle 20.— Les soHicituds per
npy.a,Ta
u
BmobLCafiardo de capita..
cronometrador es dirigiran al president del CoHegi, especificant nonti
El tribunal correccional d'Epinal
i cognoms, dornicili, edat i s'acompanyaran en efectiu els drets d'esaha imposat una mula de 5o frenes
i ha condemnat a 30.000 francs, `en
mens que es determinin. Una veconcepte de danys i perjudicis, a un
gala transcorregut el termini dadjugador que durant un partit lesiomissió procedirà el Tribunal a l'ena un altre jugador a la cama esxamen dels soliicitants.
va hacer d'ésser antimguerra i
Article 21, — Els examens dele
Cronometradors consistiran en cro•
lada.
— Sembla que la situació econòminometrar amb perfecció les provee
ca del Júpiter entra en una probable
d'atletime que el CoHegi acordi.
SOTUCió la Federació Catalana ha doArticle 22. — Una vegada aprovanat set dies de temps al Club per lides aquestes proves podrä
quidar els seus jugadors, i, per altra
se l'examen per a jutge i es procedirà pel president del Collegi, Prèvia
banda, el Júpiter s'ha entrevistat amb
tls dirigents barcelonistes i espanyodemanda escrita de l'interessat, a ntcedir a la petició.
listes, els quals , davant la situació en
Es recorda que el dir ,ir del mes
qui es troba l'esmentat Club. han accedit a celebrar un torneig al camp que sem quedad Lanceta la inserir,cié per entrar a formar part del
de Les Corte entre els tres clubs EsCollegi de Jutges i Ciorometradors.
panyol. Barcelona i Júpiter en una sola tarda i el dia a de febrer.
EL XIX CAldPIONAT
— El Sabadell ha adquirís Perera,
DE CATALUNYA CROSS
el qual actuara ja dema contra l'AthleDemà tindra lloc a Mataré el
tic de Madrid; hom creu que adquiríXIX Gampio.nat de Catalunya
ni encara un davanter centre, i en
Cross-Countrs, organitzat pet Cences de confirmar-se jugaria també en
tre Excursionista Laietänia d'aquella
l'esmentat partir.
cintas.
— Denla, a un quart de quatre,•juLes imtripcions s budes fins ahir
garan un partit corresponent al cama la Federació eren ,es dels clubs
pionat de Catalunya amateur el primer
següents: Aire Lliure, F. C. Barceequip del F. C. Esparreguera i un
lona, Unid Atlética Nurrni, Sant
quart del ir, C. Barcelona. al rama de
Esportiu, R. A. C. Esportiu i altres
Les Corts, amb entrada meran% als
independents. Ei nombre d'atletes
socia d'embrida chiba enntendents.
inscrits Es de 57.
Aquest Cros, se celebrar:. Per
EXCURSIONISME
terrenys deis voltants de Mataré,
El diuthenge dia 28, el G. E. Jod'uns so quilòmetres, tot ell de caventut Catalana celebrarä assemracterístiques lantres aroo
blea general ordinaria al seu estaspet:t do-sir
ge, Elbridabiänca, 37, a les deu de
Els atletes llamar d ésser prvsents
primera convocatòria, i a dos quarts
a Matares a les non del m'al. 1.a
d'onze de segona.
Federacies Catalana d'Atletame hi
— El Grup Excursionista Mosdelega, per tal de contro:ar armen
sin Cinto, en junta general ordiCanelones, els '.detatit. s ten neme:
naria, celebrada el dia in del corsenyor Francesc Carrera, Carleo Rorent, nomeni la aova directiva en
ba i Tort, Eugeni Torroella, Joan
la forma segiient: President, Joan
Carbonell, Pault
Moragues; secretan, losen Barreis.
Assenyalem resportiv:tat"
hesorer, Flerenci Velero: -meta
l'Ajuntament de Mataró el qua),
dor. Eugeni Jaime; ven!s, losen
ultra no .u . nat ..ap pTrm *-st 'er
Company, Per. Rossich i Erais: de pagar 73 pesseta pelo cartel s tixats
la Pella.
e les cant nades,
-

°marees citalangt
LL Z1D A
darrera sessió de l'Ajuntament
El Sindicat Mercantil :: Noves diverees
Lleida, 26 (Per telefon).— Avui,
celebras la seva darrera sessió
;tual Ajuntanient. Despees del
patx ordinari, el cap de la minoradical ha volgut fer un discurs
comiat al qual han contestat
alde i diferents caps de minoen norn de tots els regidora
tuts ha parlat el senyor Bergós,
qual ha fet la sintesi de l'obra
azada per l'Ajuntament que fi, el qual a desgrat de la illusió
b filah es va constituir, ben poca
a ha pogut ter. Cal constatar,
rei, que la gestió administrativa ha
tat recta i austera. Ha parlat de
t Rusió del Municipi que ara acaamb l'adveniment del non regirla
.e la ill y sió que ha de tenir el nou
seant realitat de vida a una Ilei
tencialment catalana. Els radicals,
e a tot arreu són iguals, quan totes creia acabada la sessió amb
parlament del senyor Bergós, han
t arnb el trencanous que es
s sense efec-te l'expedient de ressabilitats de la Dictadura. La
'obra, feta a tito' de "sinceritat",
ha trobat resol perquè el regidor
ver Roca ha qualific-at de voler
moit llarg l'expedient, i el senyor
ha opinat que la protesta
k-al vela ésser una sortida per
peteneres”. A proposta del regidor
y or Bergós, l'Ajuntament ha
t adherir-.e a l'horneo:Une al
estre Fabra.
— El diumenge al arad, es reunirà
Sindical Mercantil a l'objecte, ena:tres assumptes, de discutir un
vierte de noves bases de treball.
— A l'estació del ferrocarril han
detinguts per la policia VictoÄ.le-alde Martínez i Fruitós Vis, y emas de Saragossa, els mala
'sacien escapat del seu dornicili
— Per a tractar de l'actitud que
tan d'adoptar davant la negativa
la Carnpanyia en el referent al
er obrer, es reuniran dilluns en
junta general els elements perladyents al Sindicat de Llum i Forea.

GIRONA

Nadonal. el senyor Ricard Onteta.
L'Ajantament i altres entitats. han
cursat telegtames de felicitació.
— El comissari delegat d'Ordre
Públic. ha deixat sense efecte la
multa imposada a la Cooperativa
Obrera, per manca de pes en el pa,
per haver-se sabia que no era certa
la denúncia. Es tracta d'una rivalitat
existent arnb el Gremi de Flequers.
—A Mont - Roig uns individus van
assaltar el local del Sindicas Agrícola. Es van apoderar deis diners que
contenia la calza dei despatx.
— Avui al migdia. s'ha celebrar
a l'Ajuntament la suldiasta per a la
concessió dels carros per al servei
de la brigada municipal.
—Moviment del port. Vaixells entras!: "Rossini", "Citnat de Tarragona" i "Euler", de Barcelona;
-Mara", de Savorina: Calan Creus",
de Valencia: "Víctor de Echavarri",
de Gijón. Sortits: "Rossini". "Euler" i "Mars", cap a Valencia; "Cabo
Creus", cap a Barcelona.— C.

MANRESA
Inspecció pericial al nou Grup Escolar a: iEsclatari la vaga a la
Companyia d'Electricitat?
Manresa, 26 (Per telèfon).— Demi, a dos quarts de deu del vespre,
la U. S. de C. celebra reunió general ordinaria per tal de procedir a
la renovació de Junta.
— Demi es practicará una nova
inspecció al Grup Escolar de nova
construcció, la qual anirà a carrec
de representants del Collegi d'Irquitectes. de Barcelona. Es de creure
que, després d'aquesta inspecció, es
podran conèixer les causes que motivaren resfondrament de la secció
posterior del nou edifici.
— Diumenge, a les deu del mati,
es jugarà un partit de Basquet entre
la Penva Coratge i el Manresa V. B.
Aquest encontre correspon al Campionat de Catalunya de primera categoria.
— Arriba fins a nosaltres el rumor que degut, sembla, a incompliment per part de la C. A. M. E. de
les bases de treball que havien de
regir per als setas obrers des del mes
d'octubre proppassat, es fa imminent
el plantejament d'una vaga per al
dia primer de febrer, a les deu de
la nit.— C.

Reunió de curaetiates 7: Desgräcia
L'HOSPITAINT
a Sant Hilari Sacalm :: Cars d'aNoticiari Altra vegada la deficiencia del cos
vicultura i cunicultura
Girona, 26 (Per telèfon). —Els
de bombera
cur5elistei eliminats en el darrer
L'Hospitalet,
26. — Amb motiu
a
exercici, es reuniran diumenge,
denúncia rebuda al Consell
.es onze, al saló d'actes de l'Ateneu d'una
Local de Primera Ensenyança,
Social Democritic, per a tractar asaquest ha proposat a l'Ajuntament
.imptes d'interés.
— Aquest vespre ha ingressat a que siguin eximides de cobrar la gratificació corresponent, durant un tri'Hospital d'aquesta ciutat, el nen
mestre, les mestresses Pilar Maten i
M:quei Tutusaus, d'II anys, de Sant
Hilari Sacalm, el qual presentava Jacinta Recio.
Aquestes gratificacions són de mil
'imputada de la mi dreta i dicenpesseies anuals que dóna l'Ajuntaes ferides que s'ha produit en esdatar-li a les mans un pot de Ilauna ment a cada mestre per tal que tingui un interés especial per a l'enseincs'havia trobat i que era ple
nyament dels nostres infants, les
tara materia explosiva.
quals són cobrades per trimestres
— Un ve1 d'Hostalets de Bas fou
atracat a la carretera de Vic. Li ro- vençuts, i sempre per acord de la
Comissió de Cultura.
taren unes 150 pessetes en bitllets
—Al carrer d'Angel Guimerä, núcue portava a la cartera.
— Per la policia de Portbou, ha mero 41, baixos, magatrern de draps
etiat expulsat el súbdit turc Saul propietat de Joan Soler, ahir, a les
ifenry, considerat cona a indesitja- deu del vespre, s'hi cala foc. Foren
tio.
avisats ela bombera de la ciutat, els
— Ahir a la :lit, el G. E. i E. G.,, quals acudiren rapidament, perol) no
selebra junta general—per aorpre- pogueren actuar degut a qua l'autobomba que ha de subministrar raíla — no rteizint era l'intent de fer
rovar els Estatuts, els gneis han
gua a les minegues dels rodets comdat a disposició des socis per a paregué de buit, i el carrer d'Angel
que
vulguin
fer-se,
i
es esmenes
Guimerä—considerat per l'Ajuntares exlavant ererä convocada una
ment de segon ordre—no está protova reun ió.
veit de bogues de reg.
— Segtrint la nonna d'anys anteEl regidor senyor Frontera avisa
la Direoció general de Remarapidament els bombees de Barceloba organitzat un Curset dana, els quals apagaren amb un no-res
1 cunicultnra per mitji de
el foc, si be els nostres alternaven
ferencies prictiques i excursions
també en els treballa d'extinció de
granges. — C.
la manera que podien.
Cada vegada que sha de posar en
TARRAGONA
pràctica el nostre flamant cos de
bombers, es posen de manifest d'una
tl Caneara de dibujitos infantil e :t
manera clara les múltiples deficiènNumen d'una estätua de bronze de
cies de l'inútil i vergonyós material
emperador Cesar August :: Multa
que posseeix. Els cabros dels indicondonada :: Noves diverses
vidua que el composen es veuen sempre anullats per aquest ridicul maTarragona, 26.— (Per toldan).—
terial, mas propi per a joguina danZemi, a les set del vespre, se celebrara a l'Ateneu de Tarragona. la ¡anta que per a material extintor.
El nou Ajuntament Ola de presauguració oficial del Concurs inocupar immediatament d'aquesta verInh l de dibuixos organitzat per
gonya i no ha de permetre de cap
Uesta entitat amb la collaboració
de les maneres que continui aquest
el "Diari de Tarragona". S'han
material, tant per la seguretat ciurebut més de 150 obres i han estat
tadana com per la deis propis indit ecllits lots de premis de certa convidus que composen aquest cos.
s iderad& L'Ajuntament l'ha sub—En la sessió que celebri ahir a
t encionat amb loo pessetes.
la nit l'Ajuntarnent s'aprovaren, en— En uns terrenys propers a la
tre altre . , els següents dictimens:
iatja de la Rabassada hi han estat
Concedir al Comité Pro Catalanitl on , truits una serie de xalets per a
zació una subvenció de dues-rentes
tititiejants.
pessetes; una altea subvenció al ro— A conseqüència de la visita que
fer a la nostra dutat l'atnbaixa- ber per a pobres de la barriada de
Cp11-Blanc. — C.
or d'Italia, sera trames a Tartana un bronze, reproducció de l'estua de l'emperador Cesar August,
qual serà emplaeat en un dels
VIES URIN A RIES
as de mis interés del Passeig Arreueutocs MIME
teològic. El motiu d'aquesta cesEstantes estrenes • Dateelee lamen
,per part de l'ambaixador is que
Ilernlese 441 Onsalielne, 11. 141P
ocaient-se el Centenari de remuelade August, *eran erigides aquestes
latitud! a totes les poblacions que
e ell foren fundades.
I COMERCIANTS
COMPRZM
— Des del 18 del ME que
a
iota mono do Oyeres
I I de febrer, restaran esposado M
tale, a r&inntament, lea noves
• d'eme 1 saldo
electorals per a les rectificaI nns que calgui fez
—Ha estat nomenat president dele
Villarroel, 41, principal
sota superior del Tresor Artittic

OOM
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TORTOSA
&sudó del municipi
Tortosa, 26 (per telefon). — Sota
la presidencia de l'alcalde, senyor
Benet, ha celebrat sessil l'Ajuntament. S'obre la sessió a tres quarts
de set del vespre, i és Ilegida una
instincia de l'Institut Cadastral. donant compte dels treballs que cal
efectuar en la construcció del pla
i que }aura d'ocupar-sli cent practics, dos-cents peons i guatee cavaIleries. Tamhe es clima compte de
la reunió tinguda per la Comissio
de festes, a la qual ingressaren
4 2. 544 pessetes, que foren dcspeses,
havent-ne lliurat l'Ajuntament 29.481.
A petició de la presidencia s'acorda
donar un vol de grades a la Comissió pel treball realitzat. Es Ilegida la renúncia del carrec d'advocat
assessor de l'Ajuntament, per ésser
conseller electe, presentada pel senyor Martí. S'acorda que el dipositari de fono municipals, senyor Pere
Blasi, passi, a petició pròpia, a ésser
empleat municipal arnb tots els se*
beneficia i arnb el sou anual de sis
mil cinc-centes pessetes, i cinc-centes de crebant a canvi de cobrar l'u
per cent de l'impost municipal.

MATAR°
Sesoló de l'Ajuntament

Varia

Mataró, 26 (Per telèfon).—Aquest
matí l'Ajuntament ha celehrat sessil ordinaria. Llegida i aprovada
l'acta de la sessió anterior, s'ha donat compte: d'un ofici de l'Institut
Geogräfic Cadastral, que ha passat
a la comissió corresponent: del tal
del Tribunal Econòmic Administratiu que eximeix l'Ajuntament del
pagament de l'impost de contribució industrial sobre aigües. El dictamen sobre quinquennis que la setmana passada qued i sobre la taula
s 'Ira aprovat, augmentant-los en un
12 per cent en lloc del 6 per cent
que venia regint fins ara. En la
qiiestió de la continuació de la Ronda, slaura de tractar amb els sen yor s A. Viver ¡ J. Vila les indemnitzacions dels terrenys.
— El diumenge vinent, I'lluro,
d'aquesta ciutat, es trasladara a Sant
Martí, per tal de jugar el segon encostre de l'actual torneig de Clas- Un nou nat ha vingut a augmentar la llar dels nostres amics
els iones esposos Mas-Torrelles.
— El nombre de reclutes de la
segona crida de la lleva de 1933
que hauran d'incorporar-se a primera de febrer al 8 6 regiment dartilleria, de guarnició en aquesta cMtat, és el de 3 1 4. — C.

SANT FELIU
DE LLOBREGAT
Apat de germano!' :: Renovació de
Juntes Restabliment
Els amics Ramon Pomar, Josep Pibernat i Miguel Ribes organitzen un
popular apat de germanor per a commemorar la nodrida votació obtinguda
per la candidatura del Foment Catali Republicà en les darreres eleccions.
Els socis i simpatitzants que hi vulguin concórrer poden dirigir-se a
qualsevol deis esmentats senyors als
efectes de l'oportuna inscripció.

— En reunió general ordinäria ,e9s
lebrada Per l'entitat "Atece de
i de - les Lletres" ha estat mo42le
la Junta directiva, la qual miedo, constituida— me selfue : P eleaf, Tagil
Lled6s; vice-president, Llorenç Ximeais; secretan, Josep
‚ice- secretari, Jean Pelegrl; cune, l'idee
Sicart; comptador, Jaume Brunet; bibliotecari, Aguad Jordi. Pet mateix
tribu, la Junta directiva de la Penya
Exaquista ha quedat integrada pels
socis seeilents; president, Joan Sanc;
rice-president, Joan Vidal; secretari,
Marcellí Pujol; vice-secretari, Miguel
Fontanet; tresorer, Juan Bosch; com."tador, Pere Gres; vocals, Artur Remola i loan Garcia.
— Josep Sane es troba gairebé
restablert del tot de l'operació que
ha estat practicada a la Villa de Salut "L'Alianea".
— El nostre amic Ramm Pomar ha
estat reelegit en el cartee de tresorer
de la Junta directiva de l'Associació
Professional d'Empleats de Registres
de la Propietat de Catalunya.
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AMPOSTA

leatres

EMPLEATS "SIGLO"
500 dependetds encara en Knud toreos
solltelten collocac16
orertes, canuda, 13, pral.

d

LIQUIcla ad

per temes.
Roas. es. cua del

GRAN TEATRE DEL LICEU
Aval, 27 de proplotet I •bonament. A
les cinc, primera representarto del Pee110411 Ilagrat, de Picara Wagnet. PANall8L, pela relebres amistes Nomethy,
Nenn, VANA", Habla); medre
dlrectoc, llaman Itnap RRRRR «eh; direcelel
puentes, Roer. Parta pari NI la enmara
clO del Urlal l'Once Grariene. DetrIA.
tarda. NNNNN AUSER. Dimatis, dan-era
funcld tapuler

1

TEATRE ROMEA METROPOL CINEMA
Telefee 1511111
Cada die. a le 5 I a les 101 3: EL
DIVINO IMPACIENTE, de Poinlo, 111
repreaenlaclons a teatre p10. Reme, a
les 330, a les 6 I a un quart n'II: AL
DIVINO IMPACIENTE.

Liarle, 115
dIsgable. larda. 3 lo . 5: aula,
los den: NOTICIARE UN PROFESOR
IDEAL, per Anny Ondee.

EL JUDIO ERRANTE

per contad veldt
A les Ses lOns de /a tarda es proJerlara
101 el n1.0518111.1. Es tiesta:Osen tocalttate
per a SYI/I 1 flema. ri turnenge. DPIOS,
matinal, a tes orne

•d

TEATRI. NOVETATS

trasIlador-vol rerordeu CASA CARPIERA, fundada en 1697. Autoconductorae a 25 atoe, dina de la olutat. 1 Per
carretera e 0'80 atol. km.
Tolefon 81814
sonnaL. laS

meravellds I sensacional
espeetaele

La posada del
Caballito Blanco
'Salt actual a tot Eutope PrInci
pala &Mistes: EmIlls Allego, dolo
Allega, Tino Folgar, Joitclulm Valle,
E. Cuevas, 20 gime elonimos, 20;
Trame" do tirotee«, Duchar,
RO ballarins, 30; Coro; 130 049eones on sotana, 1E0. Nndrida Or•
00e51r3. Moder muta. escenlques
Remar' glraterl. P l ul e nors 1 me.
mica moderna; 100 vestlis de
versa t Flotan, de Berltm Decorara 1 figurins del professor Stern.
Demä, diumen ge, a dos quilla de 4.
popular; a les 515. I nit, a dos
quarts d'onze:

La posada
del Caballito Blanco
Desnata • comptadoria

TEATRE BARCELONA

0 21 an l

0 P e a de comedio
Ladrón de fi
Rieellee
sa ja,

dissable, larda, a un quart
de sis:

FELIPE DERBLAY
Nut, a un quart d'once:

LA PRISIONERA

taramaS liurneuge. tarda: AMORES Y
AMORIOS. :XII; LA PRISIONERA

Mama

(MODOS SEXES)
seise matees, tojeeenina al antes molentea, t senas que
ntngit DO Se d'aasabentl, Miren rapmament de la AllIDOrregle
gonorrea ( grata Ml!ltar), elltilil, prostalltla, leueorrea
bianea en les envaras) 1 retro maleltles de les ates untarles
PrIlDe l du
en ambads sesee, per anti guos I rebele que 1114108.
anos goautes serosa« quatre o eme Cana Collazo por-ran emir:11)1101mm» I le
cha Canten ele solees el moment I eviten
A.
~ola.
Aleada,
814,
tantita... Desunes opuse.' grane a
Penal 17 pewetee.

rtAl At POLIOXAM A

.4,••
AVUI, ORAN EXIT
Tarda. a les I: nti, a tes 10:
Oleener 'alter I fayrna Loy en

Asesinato en
la ierraz1
Film Metro Ooldwyn Mayar
Es despalven localitals amb tres
clics d'anticipad°

SALONS CINAES
TIVOLI
5 tarda 1 in ni': "El túnel", Sean Gel.Din I 3Iadelenie henaud. Documental, Dfbulscs, Psthe Journal I Revista
CA•ITOL
4 tarda I 945 ult: "La propia culpe.,
}llenara Dfx. "El dnurfo". Lela Witson 1

Peggy Shannon
CATALUNYA
tarda I 10 nli: "Hotel de ,stlidiantes",
-Rama", Rex logran

Avni, tarda. de 4 a 5; f aal. a les 10:
Gustas' Freelieh en la comädla de evait
en UN MODERE DE (=AZOR
Es desposa ver a la sessló numerada
me diumenite. 6 tarda
Demä, seoslal matinal

1 R

NFN1 A P /.
Tarda. 430: ntt, 945: Revista.
EL TENIENTE De LOS

Si yo tuviera un millón
el film 11105 original de l'any. -Es
despalsa per a la sessló numerada
dlitinenge. Dlumento, matinal,
1030. Proper 0.1111ms. esdevenlinent.
da, • s grans pronurelons en un MI
programa: EPPIAS EN ACCION, raer
nrigirre !M'in. I EL PADRiN0
IDEAL, per Annabella I Jean Mural

Documental
•
letuellteta mundial@
Ate aun,. UNA Pi AAAAA

Vtlta-

Mora-Espentaleen-llarroto
Avut. tarda, i/4 de 6 , matinée especial, 1 nit. 5/5 g il: LA CIMA DE EME108 AIRES. nema. tarda, o 1 de 1:
EL CRESO DE SURCOS. N les A. este.
cha, I ni'. I /1 fl'l I: LA CHICA DI
BUENOS AIRES.

EURAJIAL
tarda 1 10 n11: '‘Duro de pelar" (do!.
cament tarda). "Noche de San loan",
Lil Dagoser. "Chofer con faidai",
Armand Remara
AAAAA PALACE
Continua I larda: "El bombee da Art.
zona". "Boliche", en espanyol. Irusta.
g ugazot I Demare. moticiart 1 celluunde

ranct

EXCEL810111
tarda a 1E30 nit: 'E/ hombre de Art.
zona". "Boliche". en espanyol,
Fugazot I Uemare. Cómica, ziotlelarl 1
Dibullos
MINIA
tarda I 930 nIt: Revista 1 Ceintea
(nrileament tarda). "Tres vidas de mujer", loan Blondell. "Teodoro Y Cas",
itaimal. Catire

continua 345 tarda: "Marinos a la derica", Sally Ellers. "Tres vidas de mu-

jer", loan Blonda. "Tendero y Cta.",
Raten. Noticiad
1.0111.114
Continua 3'45 tarda: "Noches de Paris".
"vida azarosa". "No dejes la puerta

abierta", en espanyo), Ilosita Moreno

-ekmet,

•
pontiltim la riaquesta COMpaY111.
Tarild, a les 5: nII. a un (piad d'II:
el monumental exilas

‘111131n111MBIRRommame"
„
Clínica Gallego nZt,urr.
Director Dr. J. Rju - Consulta de zo a z de 4 a 9. Dkunenges, de lo a t

COMPOSICIO
Sucre. lISt, 5., S eilst eztraele
resaltan*, 5 esp.; eitraele Maree a m114.; siseante ineellia
y ate. 5 Mg.; Domenot 1 me.,
surta Mentoenteeet.
tunden; Per a Una PUMA ' s

Aspaime
'Warning:FM RADICALIMUIT 1.1
1[409
INDIOUt COMBATEN LEA divas
CAUSAS:
CeduireEL remar« angla" le•
rInglUa, blenqulti , Riberlusloel
eulenener, «Me 1 tatos leo_ aloa
mea, ea general da la tela,
binIngultle 5 pulmtlag
Lea PASTILLID1 »PM* eepriile toles las merodee per la sana c011opu-,
me, que no Pm Aggeg mes eackmid 1 atan agradeble I 4151? lea Onl•
anee en lee 50115 III la rema el thillseeadtaiai ,roblfral. DIN febeediaarnanDi
Italia/p ire i wollkillt, que el emer ges IndMidlduatet t ~d'ene') Mares
seres meravelloaes Isropielale wedlelnals pe a ecenbtlin /ama Minera Irtulaul.
rapta, I •nea/ lee maletilre de lo 'lee remitid/enea. S I'. 160 dado de 11.08
I do suffICatIO
UPASEIS ida lee r:Tansit pele rieres.
Les
Les PAIITILLEO ASPAIIIE e go le, pro arldea oda parienta.
PAPA« e no admeleu enDeUll
£111111 temple les legitimes PAIM
Cieno Ipleress:ydee, desecases o sute multes.
LAO PASTILLAS asomo se venga e 11311 ousavo offlia ea lea pria.
mame t h rma, es I dcopurriei, 1111/7616146 a M 'ala 8 140. F a
asa
orlar e 1a entren.
lapsa de multes, aloa temoda
ofliethtio foonoollutloo 4ol iSae.o i »navales. nnantip coeeoe
Tse,141
4111110110 15, - Tolden 507501 •
feo,"
ter I eureetteer al* .111016l
111 iliparefflealmare • reir e
feetom resume. ter 5 Fular 5 INIE4 8 US R
lee
aegiligal
Da aeluelment alinee V
Neo
1 455 00
oda posseumi smb les RRRRR
e so Peleif8 stipeter• ei. el In es atefl 110441an lisinwll Arene une espeta-me
Ire cl• Mena,i ao eone me dar n invito el retad a'aquest emi gre acomoanyel
ren •efen A • • m,. returdm, I« MES «un entero frenpuolal emb Ano "Milito

g

aal lhliade

11 a ull PEETallalli
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Pamba

Thomf de 'techa Delgado. Lola c.ibeito
tota la Companyla. Gran presentare

111d, Cl

La sota d'oros
for-oo un tip do Huna
Ee des/miza a tols els Centres
de Locelltila

d• Grecla. aa. Tof. 13892

Set/nana d'Acemite I orna Idearle
Tarda, de 4 a 8. sessin continua,
nit, a les to:
Gran Satt d'EL TOSOGAN NUMERO 13, una pellIcula (te fina lrd•

;CON EL PELO SUELTO!

ROYAL
Continua 345 tarda: "Mas fuerte que
el amor". -Vida azarosa", "No dejes
la puerta latera", en espanyoL gosita

moreno

BOHEMIA I PEDRO
COnlinua 343 tarda: "Chico o etnia".
Carmen Son). -El relicario", en espanyol.
Dibuixos I canta
DIANA
Continua 345 larda: "Jack el bandido".
- Noches de Cabaret". "Violetas impeGales", en espanyot, Raquel Meller,

Cómica

roto de la onsl ad!) unes

eSrelle extr301,111111rtes d'autenitques proeeee en l'esport de neo.
ptotagoollz.la veis a y os de l'alplMune Dolly Devls, lltu nerald I
Mig re Roanne. A TODA VELOCIDAD, un 1 11 101 de tranca alearle.
d'opiunIsme I de lotentiols entlo.

:

simpatiz" de ts
;Untes. poi
panlalla ululan/ llamen. atan Aledge
ivans, cinfrail Nasel I Eliff Edwards
Nota: "El Venzan fulm. 13" es
projeeta a loe 4, 1 lea flau I a

Diversos

"gran

es 1003; "A Inda vdocIttadd". a
les 455, a les 7'05 I a les 1103
••••••
L

BA-TA-CLAN
SS, F. Lalret, 65 - Telf. 31374
Tarda. 3E0; dla, 810 j
.
60 ARTISTES, 60 - Estrello": CA%
CIA, ARGELINA, VALENCIA, TIRRY,
3ARTOMELI, ESTRELLITA LOPEE
Dancing dl a 4 do la 055155 44 i
1 un ALEGRE VODEVIL

SPLENDID CINEMA

l

p

Mal

ARAN TIENE COMTAL

Censpanyte de JOSEP SANTPERE
Primera totora i dIreetors:
11. MOLLA i o. ANTIA4A
Ornat, rilssable, o do s quarts de dile
UNA CRIADA PER TOT I
NII, la les den:

umertne
RESERVAT

u Preferencia,

HUSMO% Ismr

PUBL1 CINEMA

Gran Teatre Espanyol

11

a'se par
1 pesseta

Exitäs formidable
del

MINERVISTA

i

TODO l'OR EL AMOR
deliciosa opereta de gran espectacle 1
atenta. dialogada I earitada en trances,
interprelede per Jan Itlecure, (Alodio
Clase I Luclen Parola

Tarda. a /es 5: n11, a un /M ari d'II:

Molla anye de practica. Woferele pele
mutis o bd per lee lardes. Escriture a
LA FIALIGITAT, narn. 5132

1Pastill.es

SALÓ VICTORIA
281. - Telefon 72636
Valencia,
Avi°, dissable. lerda, e les vas, I nIt,
dos diterts de deu:
LOS JARDINES DE PAN, s.anta mutes
El. CIELO EN LA TIERRA
pel Ley: Syree

vnquen.

Per

41/1•n•.

t
reninen,

p

Paramount
all•••••nnn••••••n••••n••••••n••••••••n•n••n••••
PM Mena

remó No os enot

CERQUEU PIS?

‚1 1

gt

4 le:. 4. 111l. a de, 11).
INVISTA AAAA MOUNY. LOS INVENTOS DE INTTY, ilibui tos
EOUCACION DEPORTIVA. aioro•
mental. Ea CAVTAR DE LOS CAPITANES, per al.drIen DIelciCh.

aadid, 1.1.1a

DESEAS,
Al IIIIARCELONAt Como TU IRE
en casteus, per Greta Garbe EL SEMETO DEL MAR, per Cuy Wray. YO
DE DIA, TU DE NOCHE, per X. de Na
A l'IRIS PARE: COMO TU ME
esa camella. per Greta Garbo. **I
J0111, per elieliapine. LA
SIL 5-10, per Marion Parles. PIEV
1 DISUIXOS

TEATRE COMIC

URINARIES_

pt

BARCELONA - IRIS PARK

Cuelmo,

nnn•••n••nn•

El nou consistori :: Movimos*
Vària
demogrific :: El fred
El proppassat dia 18 tingui loe
al saló d'actes d'aquesta Alcaldia
la proclamació dels trans consellers
que foren elegits en les passades
eleccions municipals, en que obtingué la majoria el partit d'Unió Ciutadana.
Durant l'acte no es registrà cap
incident ni cap protesta en les actes,
i en acabar, la Coalició d'Esquerres
va presentar una protesta per compra i coacció de votants.
—El movinicnt demogräfic d'aquesta població durant l'any 1933
bou el següent:
Defuncions, 98; naixemenst, 167;
casarnents, 59.
—Ha caigut una lleugera nevada
que no ha arribat a ligar, i continua el temps amb pluja. Per aquest
motín la temperatura ha baixat molt.
—Es rumoreja que els sindicats
arrossers d'aquesta comarca rolen
demanar la dimissió fulminant del'
components de la Junta de la Federació Sindical Arrossera per la
malta negligencia en la seva actuad&
—L'entitat musical Unió Filharmitnica ha acabat el campionat de
billar social, guanyat pel jove Agustí Domènec. Ha anuncias per al pro ,
per dia 4 de febrer la celebració d'un
gran ball amb motiu del concurs del
vestit de guatee pessetes. Aquest
concurs està dotat de valuosos premio en meallic i altres objectes.

Moldes

S Ple CTACLE

artlata

Iltoitooll do Cont. 217 • Toleren 801111
Aaul , tres pellieutes estraorilinerns.
A les 330: YO NI DIA, TU DE NOCHIE
magnifica opereta interpretada p e r hale
de Nagy 1 Willy Frisisen
A les 450: TOPAZE
dellrlosa comedia per 113rrel Punto'
A les 620: EL ARCA DE ROE,
en leentefror
A les (1.40-

KASFIK18

COMO TU ME DESEAS

OLYMPIA
PENULTIM DIA
014 LA TEMPORADA OFICIAL DE
CINC Eq0ESTRE
Aval, tarda, a les 430; talt, e lee den:
dlnovena I vintena surtida del sen5e rival

amb la seva Incomparable Reviste lileteriou, cli Seta hilipulencs, les seves vedettes, ele. KASFZEIS es l'Unte
al lomo! KAIIFIKII ou s'aissembla a cts.
el Tole s'asaemblen a KASFIED). Ten.

CINE RAMBLAS
Rambla Centro, 911 I IR Vf. 15578
avui: REVISTA, OSEMOS
El. JINETE ALADO, per kent Taylor

VIVAMOS HOY
una gran rreael6 de 1..111 CI,Wfont
I Nry Cooper (en estreno:,
(»asid continua)

MAISS

motorista Infernal
A les 11 . 00, VA8CONC NNNNN , el millo?
cavallIsta del nonti a l es
1
RICO'
SONS, selladora; u les 1190:

11 ' 2,

AVUI, CARNAVAL 1934
.Avul, dIssable, a un quart :1'11 de la titt.
GRAN IIALL O( MASCARES
l'aten sald estara arlIstIcaper al qo
fmn1 iinaruc 1 t'Imanta( anda espieridt•
desa. El ball -ef a n'entino, alternan% la
Randa Mertinenea 1 la gran OrlittestrInt
Cocktail-Ore:Mitra, llevarles regale •
Ice disfresses. Demä, dlomenge, larde I
utt, gratis bilis: el de la tarda ser&
contlau

Venus Esport Palace

•

RICO - ALEX
......nn••••n••nn•nnn••••••n••n•nn••••nn•n

Illosloola; a les 1005:

Ci N F.I'd

ESP I .A1

1 Animas
tONSINIA, entre 1
LOS LAGO/ DE docu•
~aun ISICREY En ALKSKA. (n3111505 LUCES CAL 1108IONO, per
Utlibtav EfOulleh. El superespertaele Paremoutd. cli eapanyol.

KASFIKIS
REVISTA MISTERIOSA
A les 1313. Oldop tina'. Ilutoquas a tras
ponwitae; general, 1 pta. Di es3, lenla
funcione. Es desnatan
romptedr.rla I n 1 la taquilla da revenda

p

El signo de la Cruz
TEATRE ST ti DIU IN

60 sensoretea entrenadores. Cede 1130us
gran -soiree" de moda

LA BOHEMIA

troopocteclit accolleratl, !uncid acorde!
Cada número a la seva hora, vegas
l'hOrarl: A les In: stmtonia; s les 1003:
BILL BILINO, "rodeo" amerlea: a les
1013: LES 15E1108, inmuta escala;
a lea 1025: THE !LUCY', perxistes;
a tes 1 0'35: EME MAZOLAS, toree den/ al; a les 1043, ech

celebres 1 molt apleudlta clowns musical, parodIstes; a lee 11 . 50: 8 WORTLEY, ¡revela volants: a los 1203:

aluntenor, 4

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

l'obra genial de Plrandelm, per c,rdis
Garbo I Erie toll SIhrohelm. Pli egpsnynl

ten.. Vra.- Remeta?... Tot, tot siso
1 malt mes ha de presentar Pentoresa
de l'Olympla sota la fórmula moderna

id

Sala Emporium

nn••n••••n

.11•••••••••••11M.

s
Saal %mora, SS 1 di - Tior•
estraordlnart
lt aal, dl - sal at,' ,

han
inäcrares
PREC:0808 PREMIS A LES MES
DISTINRIDE6
Olas equis a lotee les distreses

Ball de

societat

Ueme, diontriter, a les cinc de la larda.
toste tannlidr. Tamices, 63, entrecot

BAILEN, YA TELtIt 811148

Comp anyia Odie

tdulnenge, os de /tener, 1 les 5 de la
larda:

TEATRE GO A

Viajeros de ultramar

Avul. • noticié del pobIle, oe proNselar4
c “pla olleIllal. eetretictla Ii collaeulni
de la Immideble

de Al Lebegarly

Tres I no re.
d'Apenes Mestres
Dolieres • 2'60 I • 8 p

EL SIGNO DZ LA CRUZ

Por F..Mareb YO AB PS Yit Da No.
CHI, per galo de Nagx. AL TIO DI
t ONNItO. REVISTA 1 MEMOS SONORO

I

111311'11U yunta
A 1..exposteio
MAIXO$ PLAÇA emumirer t

J. GRAU

SASTRE
Pateititol, 12 -- Tedliefon lar
II COMTE ASALTO 15
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dita disposició no ha beneficiat lee
relaciona alemanyes amb els seus

El mies off punt neuràlgic

Alen nya i els seus creditors
Els dirigents de l'actual Alemanya
han exterioritzat na fa gaire un optimisme tan exagerat, al bon entendre de inolts, referint-se als resultats
estadístics del primer període dassag. que l'economia dirigida, sacion..l-socialista, ha posat en practica,
que cal situar les coses als seus
justos limits, sense deixar-se influendar per una relativa represa de negocis i minva de parats, aconseguida
en bona part artiiiciahnent.
Abans d'entrar al fons del tema
que és motivació d'aquest treball,
haurern de donar una mirada retrospectiva a fets i causes que en bona
part han produit la caótica siivacio
comercial del món, si be nindantnos als efectes produits damunt l'econcima alernanya, tota vegada que
d'ells • ens proposern parlar, en alguns dels setas aspectes econòmics i
mereantils.
Arran de la post-guerra, particularment des de l'any 1926 al 1929,
es produí una general abundancia
de diner en diversos paisos, deis
guata esmentarem Nord-América,
Angliterra, Franca, Suissa, Holanda i altres del nord d'Europa. L'interés del diner baixi a 7 1/2 i a
3 /4 per roe, la grial cosa fou aprofitada per Alemanya per aconseguir
de la Banca dels dits paisos présteca a curt termini, renovables, pagant fins un 7 per cent anual d'interés. Tal reforç econòmic facilità
b represa de nombroses activitats
industrials i mercantils, fins i tot
ornenti en gran l'exportació. L'orientació era francament temeraria,
molt poc meditada: no podem creure
sitra cosa. ¿Com podien invertir-se
quantitats crescudes en negocio industrials que suposaven immobilitzaeions forçosament de llarg termini,
a base de diner obtingut amb préstecs de venciments curts?
¿Fou això manca de calcul, excés
de confiança en els prestataris, o
excés d'ambició? Fossin algunes d'aetestes causes o totes juntes a la
vegada, coincidís amb la crisi que
tant sorollosament esclata a NordAmérica i s'estengué arreu, el cert
es que els préstecs concedits a Alemanya anaren restringint-se, alhora
que els bancs prestatario limitaren
o suprimien les pròrrogues i sollicitaven o exigien la concilliació de
:es operacions que talment havien
levingut rentables "dobles" de dipe- Agreuja la situació la suspens - de pag-aments de la potent enti' bancaria vienesa "Oester Credi. -tat', que perjudica seriosament
la Banca dels esmentats pobles.
No cal dir que les disponibilitats
alemsnves baixaren extraordinariament, fino al punt que l'or encaixat
pe: "Deutsche Bank" no cobria mis
que un lo per roo de la circulació
fiduciaria. La situació no era pas
gens tranquillitzadora pel marc or
0"Reichmark), i Alemanya decreta
el 15 de juliol de 1921 una moratenia general per als seus deutes
exteriors, provocant les consegüents
protestes dels perjudicats, peró, després de laborioses negociacions. els
creditors es conformaren amb una

prórroga d'un any, ultimant-se amb
la Banca estrangera un Conveni conegut per "Stillhalte Ablanmmen",
és a dir: comptes parats o comptes
en suspens: si mis no, crèdits congelats o blocats. Immediatament es
creä l'oficina d'intervenció de canvis, la "Devisen BewirtschaftungsStelle". El Conveni ha estat prorrogat dues vegades i només s'ha
pagat una petita part dels interesscs
del capital.
Aquest determini d'Alemanya podria dir-se que fou la iniciació de
majors dificultats internacionals, ja
que seguidament tots els paisos cuitaren a organitzar les respectives oficines de control de canvis, fins a
arribar-se a la situació actual en que
només Bélgica, França, Itilia,
Suissa, els Paisos Baixos i
Lituania, conserven la llibertat del
comerç de divises, alhora que el
patró or. Consegüentment a les disposicions de control de divises fou
assenyalat als rendistes alemanys
residents a l'estranger, nacionals o
no. un cupos de reembors de les
seves rendes, primer, de pm° mares
al mes; després de 2.000; posteriorment de 1.000 ; i darrerament només
que de 200 mares. Pel que fa ala
crèdits blocats els fou donada certa
llibertat de moviments, creant per a
tal fi els certificats, dits "scrips".
Amb aquests documents, cotitzables
a les Borses alemanyes, es podia
i encara es pot operar damunt els
cometes congelats, acceptant en pagarnent el so per roo de l'operació en marc lijares, o sigui, efectiu, i la resta en "scrips". La proporció fou modificada el mes de
desembre de 1933, assenyalant el percentatge de so per loo en marcs
Iliones i el 70 per roo en "scrips".
La nova disposició causà fort disgust als creditors d'Alemanya, ja
que ultra el que representa la intervenció del "valor" "scrips", en tota
operació que es realitza a base dels
dita certificats, es produeix una veritable depreciació, que minva molt
ei valor representatiu dels títols, si
es vol donar tosa la mobilitat a la
seva inversió. Abunden les opinions
que creuen que amb l'as dels "scrips"
es produeix en molts casos una forma nova, per be que häbil, de "dumping".
¿S'ha aconseguit amb aquestes disposicions consolidar la situació económica i financera del país Si prenern com a punt de partida o comparació la cobertura or i la circulació de bitllets, no. El dia 8 del mes
que som l'encaix or del "ReichsBank" es descomponia sial: or.
389.190.000 ; reserves en moneda estrangera, 10.445.000 : es a dir, uns
400.000" de mares mal comptats,
per uns 3.000.0001000 de marcs de
bitllets en circulació: total, un 13
per roo de cobertura.

Novament es produi una altra mena de petita moratòria el mes de
juay de l'any 1933, oportunament
anunciada pel ministre d'Hisenda,
doctor Schacht, moratòria que afectava, també, els emprèstits "Dawes"
i "Young". No cal remarcar que la

creditors.
La situació general d'Alemanya,
en relació antb Espanya i els negocia d'importació i exportació, pot
exposar-se esquemàticament abrí: hi
ha un Conveni Comercial HispanoAlemany, del 7 de maig de l'any
1922, arnpliat per un acord comercial complementari que tingué efectivitat i firma a Berlín el t8 de febrer de i933 i fou publicat a la
Gaseta el 18 de marc. Per als eredits blocats en la Isforatória de 1931,
subsisteixen els certificats "scrips"
en tota classe de monedes, i es gestiona Ilur cotització a les Borses estrangeres, la qual cosa es creu molt
difícil que pugui aconseguir Alemanya
pel perill que esdevingués una perillosa arma per al "dumping". Les
disponibilitats monetäries alemanyes
no són sobreres. Mes de L000.000.00n
de mares deu Alemanya als selle
creditors.
En aparença, és evident que la
situació general ha millorat; ha minvat el nombre de parats; la producció registra una progressió d'un 13
per roo en relació a l'any 1932, percentatge que en qualques indústries
assenyala un 30 per 100.
Però, per qué es produeix? ¿Per
al comerç interior, per a l'exportacié? Cal no perdre de vista la marxa
general dels afers. Són molts els
que opinen que aquesta aparença de
recuperació de les activitats mercantils és més artificial que efectiva, molt mis si es té en compre
que les exportacions alemanyes són
deficitaries, fins i tot contra ei parer
i el desig dels dirigents dels afers

PERE CASALS
ADVERTIMENT
Advertim a les persones a les
quals interesar la publkacid immediata de les notes que ens envien que els originals han de dirigir - se sota a la Redacció. Corte
Catalanes, s8g, !er pu, abano
de les nou del vespre. Els que
ens arribin mis tard d'aquesta
hora o vagin adreçats a la
imprernta del diari: Barbarä, si.

tERCAT JL LLOLIA
La sessió d'ahir en aquest
rnercat bou força concurreguda;
malauradament, pele mottui
que expressitrem en la nostra
darrera informació, no malora
la -situad() pessimista.
'lato: Segueixen amb preus
mott berma vendes radies, tole
vegada que aquesta fabrieaciti
té genere suficient per a esperar una mica, i mentrestant vol
veure com s'aclareix el que
s'està tramitant a Madrid.
Ferinos: No cal dir que la
cotització es força sostinguda
amb tenencia a una nova
fermesa.
Ordl 1 sisada: Ele preus no
vallen dels indicats en dies ante! iors, perä la manca de colloraciO impossibilita encarrilar
negoci.
Despulles: La fermesa que
anotavern dies enrera sembla
que no pren peu i mes aviat
creiem que pugui afeblir-se una
mica la cc/lit:mili actual, degut
a la poca sortida.
Garrotes: Malgrat la poca demanda existent, els preus de
l'oferiment directe no minveo,
per ara, 4, per tant, segueix cotitzant-se Reus, Valls i estacione d'aquell entorn, de 8'50
a 875 pessetes, i de Riera, a
8'75 i 9, posat tot estació sortida.
Els altres generes segueixen
sense variacid.

L'aplicació de l'Estatut del
Vi. -- Els vins catalans a
Nord-Amèrica
-

Doma %roí VALOR

del corrent pel Consell Regional de
la Unió de Vinyaters de Cataluma,
la qual constitueix el Comise del Vi,
de la U, S. A. de Catalunya, es
tractaren interessants assumptes
d'actualitat per a la viticultura catalana.
Els senyors Andreu Cabrer i Manuel Miró i Esplugues donaren
compte de les reunions celebrades
recentment a Madrid per la Coniederació Nacional de Viticultors i

SOLER i TORRA Germans
BANQUERS
Rambla dels Estudia, 11 i 13, i Bonsuccés, 1 i 3

NEGOCIEM ELS CUPONS
venciment 1 er de tebrer de 1934
CAMINA CUIRASSADA
CAIXES DE LLOGUER
per a guardar valors. documents, joies nitres objectes
de valor
Compartiments des de 22 pessetes anuals
Es pot visitar tots els dies feiners, de 9 a 1 j de 330 a 8

' SALDAS
loma roodoi

o .«.
L.....

PAMPA

oaaao fli....A.41

•..470414 no 24397 en 1 »muele Mello

M'atenga. f.., 131410 - turna. le, • 10000. - Praga. L., 12430. - Aus.
PM« Ifirrneffees. - sondres,
P.. OPIO. - Nava York. L., 49165. P. 1 1619)0. P. 10375. - EAPanYa. 1., 1510 1 tr1". L., 2787. - Argentina. 4., 2911
• L. elle. P'.
P.. 804. - DI
- Ifolands. L, 791 S. P., 102523
l•••• 000. - dd09911d14.3.
"."
515. - 14114e141,7M14; 1.„
L.,
, L.,5239
7984. e
L, 9380.
1.191891, L.
••
L., lela. P., 18370. 19928918, L., tiffflr
•

•

BITLLETS
Francesos: 48 . 90 per loo.
Anglesos: 39'05 pessetes.
Italians: 65'5o per roo.
Belgues: 3475 per roo.
Suíssos: 24175 per roo.
Estats Units: 7 88 pessetes.
Alemanya (Reichsmark): 294 pts.
Austria (sxillin g ). 1 3 0 Pessetes.
Txecoslovàquia, 34 per roo.
Holandesos: 495 pessetes.
Grecia. 6'5o per 100
Suecia: 195 pessetes.
Noruega: 1'87 pessetes.
Dinamarca: 1'69 pessetes.
Finlandia, t6 per roo.
Romania, 6'so per loo.
Bulgäria. 730 P er 10o.
Turquia, 5 ?essetes.
Portuguesos: 035 pessetes,
Canaria, 7 pessetes.
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A la reunió celebrada el dia 24

11()RSA DI BARC.I.LONA AL COMPTAT 1 A TERME IIIA 26. DE DENER 1964
,Masa-VALOR'

Vi, a les quals «ajoben 1. posaren. de maten el ferm
propòsit deis esmentats organismes
centrals pesqué es procedeiai amb
el majos rigor a l'aplicació integral
de l'Estatut del Vi.
• Congruentment, s'acordi interessar el Govern de la Generalitat per.
que procuri que l'esmentat Estatut
es posi en tot vigor al nostre territori autónom, i que ensems es dirigeixi al ministre d'Agricultura de
la República per fer-li present l'interès de la nostra viticultura que
l'aplicació interessada sigui prompta
i eficaç a tot Espanya.
La U. V. C., que té patrocinat
en principi l'important afer de fer
conèixer als Estats Units la rica
gamma dels vins catalans, mitjançant la intervenció d'una seriosa
empresa, la qual es proposa entendre's amb els Sindicats Viticoles, i
va encoratjant-se en vista dels mostraris que ha recollit que estas a
punt d'embarcar; de manera que,
dintre por, i només amb l'esforç
privat, sera una rea:itat l'exposició
de mostres a Nord-America i l'obertura de les consegüents transaccions.
Amb la finalitat de fer una propaganda dels nostres vins a l'exterior, acorda el Consell publicar un
álbum iHustrat en el qual es doni
a conèixer la producció viticola de
la nostra terra, tenint en compte les
denominacions d'origen que ara s'estan tramitant; per a la qual tasca
se soRicitarà el concurs de les comarques interessades, i &honorara
molt el Consell que tal p . thlicació pugui portar-se a cap sota el
patronatge de la Generalitat de Catalunya. •
per ¡'Institut del

NOTA, Ela Meta alllb la listes
rorredonneli • LOOdlla, I 516 da • 1111 llO• •
Ira P. 4. Parla.

Alfons: 238 per

100.

Unces: 238 per 100.
4 7 2 duros: 238 per roo.

1 duro: 1190 pessetes.
Isabel, 239 per loo.
Francs: 238 per roo.
Lijares; 6o pessetes.
Dòlars: 1230 pessetes.
Cuba: 1205 pessetes.
Mexica nou: 240 per roo.
Venezuela: 236 per roo.
Mares: 291 per roo.

MOVIMENT BORSARI
MERCAT LLIURE
Les sessions celebrades ahir pel sector d'operaciorts a terrnnu presentaren
una mateixa característica: lleugera
fermesa al començament de cada reunió per anar afebhnt a mesura que
aancava ei temps i reier-se en els
darrers moments.
•
Continua. dones, aquest sector sense
presentar una orientació definida, i les
fluctuacions i indecisió en la massa
contractant són la nota remarcable.
El sector carriler en alguns moments es vele torea animat, i aixi mateix la resta de rotlles; aquesta tónica, peró, no tingué gaire durada, i la
inartivitat es feu sentir en la major
pan del temps.
Les cotitzacions que donem a continuació són un fidel reflexe de la situació d'aquest sector, les quals evidencien amb precisió la manca donensació existent.
Tanca fixada pel Mercat Lliure de
Valoro en la reunió de Borsa:

26

l'anca Alca o
anterior boira

Valora

Dia

Nords
Alacants
M. Rif
Colonial
Aigües
Sucres
Chades
Montserrat
Bolis or
Petrolis
Hulleres
Felgueres

53'85
53'55
4730' 47'25
3723
57'7.5
48.59
48'50
16C.50 16075
42.50
42'75
342' 0034100
60'30
6o'ço
21500 216'oo
5'35
525
4600
46'oo
4275
4300

+0'30

+dos
-o'30
-025

+IV)
+010
- -025

La tanca anterior dels Montserrat is
del dia 13 del mes que scm; del 22 la
oels Hulleres, i del 24 la corresponent a Felgueres.
BORSA AL COMPTAT
En el sector d'operacions al comptat s'aprecia notable reducció en el volum doperacions registrat en jornades precedents. Aquesta tógica, però,
no inilueix sobre els canvis, els quals
en general sostenen amb facilitas nivells ameriors.
Continua moderat el negoct que es
desenvotupa en el sector de Deutes de
l'Estat ; els canvis no presenten modificacions a remarcar, i només es de
notar la Ileugera feixugor dels Interior, que registren pèrdues entorn d'un
quart d'enter; les miilores del mateix
valor que aconsegueixen els Exterior,
de tres quarts d'enter els Amortitzable
4 per roo, 1929.
Obligacions Tresoreria Generalitat
mantenen la paritat.
Els Ajuntaments, amb regular efectivitat, queden en general a posicions
sostingudes; s'aprecien, però. algunes
baixes que desentonen de l'ambient dominant. E m is s i ó 7907, serie D. 58'co
(--yoo); 1928, Pon Franc, 72'00
i Millones Málaga, 44'oo
(-1'oo).
De les Diputacions operen les 4
mig per roo siric B, i 6 per roo, que
repeteixen nivells precedents; les Provincials tornen a cotitzar 88'oo
El grup de cédules, mis actiu que

en jornades anteriors, no regi stra Q
modificació remarcable.
El sector carriler presenta en age.
ta jornada una visible reducció m d
volum d'operacions que venia mal,
zant aquests darrers dies. Els canta,
però, no presenten oscillacions reme,
cables, en particular les Alacants;
Nords, mes irregulars, registren ce.
hacinas uns an mig enter. sense
flan cap tendencia. Andalusos 5 vi.
millones a 2150 (+roo).
De les navileres és de remarcar a
millora assolida per Unió Navilera
Llevant, a 78 . 50 (+1'00).
El grup d'obligacions d 'el ictrics, ai.
gües i industrials també acusa la pe.
sa.ntor que domina en aquesta jornada,
i es mosca poc decidir a realitzar upe.
racions. Malgrat això. els catuis q ue,
den ben mantinguts, i àdhuc s'apr.
cien bon nombre d'avanços d'escasta
importancia. Modifiquen més: Bons
Energia Electr ica ( 40 - 60) , 104'so
(+roo); -General d'Electricitat,
(+J'o.): Regs Llevant, emissió 192k
69'oo (+roo); Carburs Metallk;
96 : oo (-roo); Foment d'Obres 4 i mig
per roo, 98'5o (+2'50), i Hotel Ritz,
que la nou mesos no s'havien 0erat,i
cotlizen 81 . 5o (+6'50).
De les acrinns només is de mar
la baixa de Tramvies preferents 6re
100, 6o'no (-3'50), i Maquinista Tes
restre, 4000 (-200).
•
1611n11~9. • ..... ....
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