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El Parlament de Catalunya reprengué

ahir les

seves tasques

En el debat sobre les eleccions,
el Sr. Romeva, de U. D., fa un

del km Irga

Perque l'ordre públic, diu, estä en La incorporad(' deis popuAhir el Parlament de Catalunya
mans de les esquerres. Realment
reprenia les sessions suspeses d'enagraria a la República,
aquesta sortida, que és un veritable lars
eâ del dia que bou votada la conestirabot politic, inclina a creare que que hom creu inunediata,
fiança al Govern de la Generalien aquesta actitud hi ha tanta insenpot determinar la dimissió
tat. La represa de les tasques parsatesa com falta de valor. ¡En mans
lan/mitades estimula, com de co s
del Govern
si no
l'ordre
públic,
de
qui
ha
d'estar
-tum,lacriostdelcmntarisdel
Govern?
¿Que
per
ventura
ha
Madrid, 3o. — Avui s'ha atirmat
tes politics i del públic que ompli
vist mai enlloc que l'ordre públic
les tribunes que li són destinades.
amb insistencia al Congrés el rumor
mere de març si la Cambra no siei
A un quart de sis el president, seestigui en mana de les oposicions?
que la declarad() de republicanisme
Al saló de sessions, els escons que
02052.
¿No és el poder executiu qui ha de
nyor Casanoves, obre la sessió.
ocupa la minoria de la Lliga eren
del partit Popular Agrari es ganeEl Sr. RUIZ I PONSETI agraelx
respondre de l'ordre material? Doncs,
El banc vermell esti desert, el mabuits; la deserció dels diputats de
66 immediata.
les manifestacions del conseller de Fiteix que els escoria de Lliga Catalasi en n'és el responsable a ell li toca
que
sigui
en
prola dreta no ha produit l'efecte que
S'admetia també
nances i maniíesta que respecte a la
disposar de l'instrument destinat a
na, i da altres, desanimats; en cal/y;
ells segurament s'imaginaren; el pú_
data de presentad() del Pressupost admantenir-lo. ¿Que el poder executin duir-se aquest quan es plantegi la
les tribunes sOn totalment ocupades.
crisi per tal de donar al Gabinet una
blic s'habituà immediatament a aquemet les observacions del senyor Martí
Un secretari llegeix l'acta de la sesa Catalunya arui el tenen les esquer- mejor representació a l'element
lla absència, que el poble de CataEsteve,
sió anterior, la qual és aprovada.
res? Qui l'ha de tenir si és el poble
agrari.
lunya mira amb indiferencia i coHa aterrat al Prat l'av16 "Salame D-sys6, Junkers, trimotor, per a
qui els l'ha volgut donar. Si la Lliga
LECTURA DE SUPLICATORIS EL DEBAT SOBRE LES ELECs'afirmava que Ilavors
menta amb irónica commiseració.
Igualment
set» pusatgera que inaugura la Sula Berlin-Buenos Airee, amb escala
i els seus aliats, els carlins, haguesCIONS IIIJNICIPALS
El secretad, senyor DOT, llegeix
El debat politic iniciat amb un
serà quan els elements del partit rasin guanyat les eleccions i en virtut
a Espanya, Cenad« i en un val:1111-81a flotara que l'esperara en ple
El senyor ROMEVA remarca que
dical
se
separaran
del
Govern
per
els suplicatoria per a processar els diprec del senyor Romera, que amb
oceä, per tal que l'ay% —que pesa ro.000 quilos —pugui revituallar-se
etiqueta victòria n'hagués format un
la Camba es reuneix per primera ceputats senyors Comorera, Antoni Xino marcar el seu matis politic.
l'assentiment explícit del conseller
A
govern de dretes, ¿qui batida dispogada després de les eieccions
primer es eitanverti en una extensa
rau i Lloret per suposats delictes de
sat de l'ordre palie a Catalunya ¿HA DIMITIT EL MINISTRE
Recorda que en aquestes decD'INSTRUCCIO PUBLICA?
prem.
interpellació, permeté conèixer la di.11t1 nou ga y era
sinó elles i ningú mes sinó elles?
dons hi ha hagut gran apassionament,
L'absincia aquesta tarda de la
ferencia de criteri entre la Lliga i els
Passen a la Comissió corresponent.
Això que és tan clar Loen la Ilum del
i en algun s llocs coaccions i disturbis
Cambra del ministre d'Instrucció
Entren el president de la Generaliseus ex-aliats, els elements de la
sol i mis vell que l'anar a peu, la
tat i els consellers de Governac'ó, que la força pública no reprimí, sinó
Unió Democràtica, representats pel
Lliga no ho pot pair i fa el bol. Pública ha contribuit a donar aire
que de vegades s'absentà deliberadaal rumor que estaca dimitit.
diputat interpellant, constituit en mide Finances, Economia i Treball.
Pitjor per a ella, perqui aquests
ment dels non deis jets.
Les causes de la sera dimissió
noria unipersonal. La Cambra estolrampells costa poc de tenir-los; esPRECS I PREGUNTES
que això s'ha realitzat en fons'ha dit que eren degudes a que el
a amb atenció les paraules del semenar-los, perú, és bon tros mes diEl senyor RUIZ I PONSETI diu
no edia ésser desconeguda pel
senyor Pareja Yébanes intentara donyor Rorneva, que clogué la seca inficil i molt sovint l'esmena arriba
que
en
reprendre
el
Parlament
les
seres
conseller de Gevernació.
nar representació en els claustres
terpellació amb una franca declatard i malament.
sitasques
ha
de
preocupar-se
de
la
El PRESIDENT DE LA CAMuniversitaris a l'organització d'esturació d'autonomisme, afirmant que
La decepció, l'amor propi ferit,
tuació económica de Catalunya, i re- BRA adverteix remador que l'exdiants professionals d'analogia semsigui el Govern que sigui que
són mals consellers. La Lliga, volia
carda
que
existeix
una
prórroga
de
temió de la pregunta la converteix en
ocupi aquell lloc, podrà comptar
que a Catalunya s'encaressin només blant a la F. U. E., i con) que els
pressupost que esta a punt de linse. una interpellació, que no sap si Ca acseus companys de Govern no han
amh l'ajut del seu partit sempre que
dues formacions, millor encara, dot
Pregunta
que
pensa
fer
el
Govern
resreptada pei Govern.
del crup pecte a aquest.
tracti de defensar l'autonomia i suEl non ministre
partits únics. Pel que toca a aquest considerat oportuna la propo s ta, el
El PRESIDENT DE LA GENEsenyor Pareja Yéhanes ha cregut
perar les dificultats que de fora sidarrer extrem, ella mateixa ens ha
RALITAT: No solament l'acceptem,
El senyor MART! ESTEVE li conobligat dimitir.
guin posades al traspàs de serveis i a
demostrat amb fets que predicava el
testa que el Govern no ha tingut alsinó que la desitgern.
MANIFESTACIONS DEL MIla realització dels drets que ens han
que no creia, perque lluità amb una
dament manifestada , i dur a terme
El segun ministeri Daladier es tu
ta preocupació que la formació deis
El senyor ROIIEVA continua ei
NISTRE D'OBRES PUBLIQUES
estat reconeguts en rEstatut. Aquescandidatura heterogenia. Sola potser
l'arrió que cal per tal d'assegurar el
constituir ahir, i els ministres prenseu discurs.
pressupostos Perú es coba el Govern
Els periodistes han mantingut
tes paraules del representant de la
no li hauria anat tan malament. I
recto funcionamcnt dc la justicia i la
gueren possessió immediatament deis
Pregunta al Govern quina interpreactual, igual que l'anterior, q ue una
pel que toca a les dues formacions aquesta tarda una animada conversa
Unió Democràtica, partit de dreta
garantia de l'estalvi privat.
ccirrecs respectius. Per tan!, la crisi
qüestió importantissima en els nous tació ha donat a la lliure emissió del
també ha tingut el goig complet i li amb el ministre d'Obies Paliques,
d'una significació confessional ben
ha estat completantent resalta, ¡seré no
en dable la bona
es
Pot
posar
No
sufragi, quan s'ha prohibit aquesta
pressupostos és la valoració dels serha costat perdre. Si preveia, perú, que senyor Guerra del Rio.
accentuada, foren acollides arnh rues pot dir fille ho hagi Actea cont s'esvol untat del ,1011 cap del Govern i dliC
veis traspassats, valoració que no esti emissió als religiosos.
Aviat ha recaigut la conversa sono sabria resignar-se a l'adversitat
mors d'aprovació per tota la Camles circutnstancies exicota
la situació
collaboradors,
perd
i
leus
terno
(Al banc yermen hi ha el Govern
encara enllestida.
hacia d'ésser mes cauta en els fets bre els rumors circulats de les posbra, perquè són rexponent d'un vegien. L'opinij reelama ya un govern
que ha vingut a crear-se fa que la
de la Generalitat en ple)
sibilitats de crisi.
Afegeix que, segort l'Estatut Intei en les paraules, perquè de vegaritable esperit autonomista.
que, deixant de banda tot critcri parminist e ri resulti
ncn4
del
ó
ns
lit
dri
co
No
hi
ha
crisi,
no
hi
ha
motiu
Ataca el partit d'Esquerra Republi—
des les tornes s'hi tornen i és un
rior, el Govern ha de Presentar a la
Obert el debat polític, era intidista, només es preocupes de , dur a
una mica feble 1 que en CC,* InCOW
cana per la sera intervenció directa
per a això. El Govern continuara
goig tornar-s'hi quan és per servir
Cambra
els
pressupostos
el
primer
de
evitable que les passades eleccions
inexoradepuració
terme una obra de
poliliCS no II concrtlei.rin una vida ni
en aquelies coaccions i per constituir
els ideals i la pàtria. La Lliga, el al banc blau encara molt de temps.
novembre. En el cas de prórroga trimunicipals esdevinguessin el pern
bl e, seise contemplacions iii vacillagaire tranquilla ni gaire llar go.
—I si el derroten les dretes?—ha
19 de novembre, en les eleccions lemestral, l'Estatut no ho preven, perä la majoria del Govern, el qual—diu—
de les intervencions en el debut
ecalié
es
poguis
ef
perqui
cions. 1
Cal remarcar inc en el pritner Canpreguntat un periodista.
no pot seguir aquesta política altagisiatives cometia un doble error
d Govern entén que s'ha de presentar
que, un cop exposat el pare: dels
tuar. culis un aoven' d'amplia base
sen de ministres, cel ebra, anit passodo
El ministre ha fet un gest evasin,
psent perjudicial Per als interesaos de
polític i psicológic, errava els cumpabans dl primer de febrer.
diversos sectors de la Cambra, secompost
d'homcs
polii
Doparlamentaria
Quai
d'Orroy,
on
s'ha
instaRat
i ha manifestat:
tant això, com que hi ha Catalanya i la vida de la premia autoles i es congriava una tempesta que
No
rurament avui s'ampliara i permetics de primer jna i fruidors de consino pot ésser re¡odie, pes haver assumit, ultra lis pre—Aquest
Govern
nornia.
no ha sabut suportar amh la dignitat
una hei ne he permet, ei Govern
t, de conèixer el criteri amb el
deració general.
sidència, ej ministeri de Negocis
lleva! fins que no vegeu que té al
(Continua a la pdgina 6, col.
que la seca 11,cga história electoral,
el Pressupost abans del pripresent
qual el Govern ha correspost a la
Agurst devia ¿raer el propòsit del
intrigas, hom s'ha ocupa! de l'afer
darrera una majoria republicana amtan pintoresca, li exigia. La sera
.0-4-4n•••-•-•confiança que ii atorgaven la majopodrà produir-se la
President, r e colzas pcl consell autoper donar satisfarcid a l'oStavisky
plia;
aleshores
ahsencia al Parlament no sea cap
ria dels ciutadans de Catalunya.
crisi, però mentre sigui minoritaritsat d'Ilerriot, ja gtfe abans que o
Pinid pública.
destorb, pea fan molt mis melanLa nota dominant de la sessió
'Miga s'havia adrecat a Doumergue,
ri. no.
Tambi s'ha de tenle tul corrige que
giosa la seca situació com a Partit
foz' la unanimitat en la censura a
i
encarregant-li de formar gopern, tot
—Llavors, quina seria la situació?
Daladier ha declara( a la premsa que
potaje derrotat, conspirador per por
la Lliga per la seca Incomprensible
—ha insistit l'informador.
que l'es-president no es mimbre de la
ha rolan! constituir un ministeri de
retirada, maniobra estéril que la ! i per despit contra l'autonoinia, i
Com que el ministre no ha conCUMbra.
ressorginient i dautoritat republicana
mes absurda la seca presencia als
deixa en una posició que, de tan
testat
concretament
aquesta
preLes int encions presidencials deseen
per a restablir l'ordre i la ronf iattça.
Consistoris de Catalunya. .
absurda, no produeix cap reacció
gunta, un periodista Ii ha formulat
haver trobat diJiealiata. i tanW en den
Com e "a dr preven ', el crup Tarperceptible. Es realment curiós que
la següent:
haver trobat Daladier.
die ,, ha e.rel3s e' ron minisfre 7aby
un partit que ha propugnat siste—La comissió de Justicia ha emes
De toles maneres, s'ha constituit un
La República actual, que ha perdut el caràcter
per haver aereptat una cartera sense
dictamen diferent al projecte del
maticament la interrenció, ara, seigocen que s'apuntala tinicamcnt en
l'aprovariö del !mil, de mi(1 fOrnial'a
Govern
respecte
als
harem
de
la
se cap motiu, abandoni els escons
de la que es proclamit en 1931, no interessa als
l'antiga majoria, la qual, le!danient
part, i ha adoptot una actitud d'oPosiclerecia. Qué fa el Govern? ¿liandel Parlament de Catalunya; que es
COMPANYONIA
S01111
nomes sigui per raons que dintunin
cij al nou govern.
socialistes,
els quals s'apresten a combatre el
te
el
projecte?
negui a intervenir, no per cap conoegailitzul per la
la natura humana, no pot judicar sieb
—El manté—ha contestat rotunflicte o episodi parlamentad, sinó
coses
i
es
absoluta
objectivitat
¡tom
JOVENTUT CATALANISTA
feixisme
dament el senyor Guerra del Rio.
perquè ha perdut unes eleccions teinherente al cas que ha Provoca! la
REPUBLICANA
—Aleshores —ha deduit el perioParís, 30. — Heus ad la !lista
tes segons una hei elaborada pel
caiguda del gabinet Chantemps. I
a honor dels senyors
dista—, la Cambra pot aprovar el
del nou Govern:
Parlament de l'autonomia catalana.
Serà expulsat del partit el senyor Trifón Gómez?
aquest ,7,-,t-ern tret d'Henry de
dictamen derrotant el Govern.
Presidencia i Afers Estrangers:
Es comprendria que si la llei no
MARTI ESTEVE
Jourcisel i datan altre, no cante simf
Madrid, 30. — Prop de les tel, Julinn Torres i Antonio
Daladier.
Amb to de segona intenció ha asIi plaia s'hagués abstingut de prenliga ses de s ean,' pta.
tres de la matinada ha acaba! Génova.
E. Duran-Reinals
J usticia : Penancier.
segurat el ministre:
dre part en les eleccions; el fet,
L'autoritat de Palodier probablePer a la mesa de discussió
l'escrutini de la votació efec—No hi ha qui derroti el Gocen,.
Interior: Prot.
Ferran Boter
pena, no es aquest, sinó tot al conmea! nO In1510,O pon a donar al
tuada a l'Agrupaciö de Madrid ha estat elegit president WenFA nostre projecte dels 4000.000
Finances: Pietri.
trad. Tothom sap l'interés, resfore
Tomàs Pumarola
a
moral
necessaria
per
,
set aquella
aquella for
cesta° Carrillo; vice-president,
por tal d'elegir nou Comité.
ningú no el tirara a terra.
Guerra: Fabry.
i les palanquea que va accionar per
a satisfer la voluntat del país reiterai Ot Hurtado
—Dones el precedent de la comisAgricultura: Queuille.
Ha triomfat la candidatura Anastasio de Gracia, i secretaguanyar-les; be admetia la llei, i
dels elements afectes al senyor ris Francisco Garrigo Angel
Aeronàutica: Cot.
sió—ha insistit rinforniador.
i de tots els Consellers
tant radmetia, que si la soluntat
el seColönies: lic Joucend,
Largo Caballero, per gran ma- Simón.
Catalana
segurs—lia
dit
d'Acció
chicles
—Estigueu
popular li hagués estat favorable
Per a la Comissió revisora de
Comere: Mistler.
a.
Republicana en els Ajunnyor Guerra del Rio--que el projecno hauria pensat retirar-se del Parconmtes han estat elegits Lau-n
El sopar
Educac:ó: Derthod.
laments de Catalunya
te del Govern aquest el p lanté i
Han resultat elegits: Presilament. Però el bo del cas és que
reano Briones, Milano Granda,
Marina militar: De Chappedelaine.
el tira a terra ningú, ni el Nunci.
dent,, Rafael Ilenche; vice-presiAvul, dimecres, a les deu
si es retira del Parlament de CataLuis Menéndez,' Eduardo Dod'Acció Catalana
Marina mercant: Guy Lacharnbre.
dent, Julio Alvarez del Vaso;
Apunten això.
del vespre
lunya no es mou del de la República
mínguez i Agapito Garcia.
Pensions: Ducos.
Malltlel Albar: vire— I si ens rectifiquen?
HOTEL ORIENT
i es disposa a ocupar els noca que
Han vota! tres mil afiliats.
d'avui
Correus i Telègrafs: Bernier.
seeretari, Francisco °vuela; se—.fia no u% rectifico mal, encara que
Els tiquets, al preu de
la consulta popular Ii ha fet guapública: Lishonne.
Salut
EL TEMA DEL DIA
cretari
d'actes,
Pedro
Gutiérrez
algunes
vegades
em
pengeu
fantasies;
y
•
16 pessetes, poden ésser
nyar als ajuntaments de Catalunya.
Treball: \'aladier.
pena ara ns repeteixo que el projecte
Encara es tema obligat de les tertresorer, Jaeobo Castro; corteadquirits per tot avui a la
Es a dir, que renega del Parlament
Avui tindra lloc a l'Hotel Orient
Obres Públiq ues: Paganon.
del Govern no l'enderroca ni el
lidies i de les columnes dels penólado'', Ellas Riesgo, I vocals:
Secretaria d'A. C. R. (Corts
l'anunciat sopar de companyonia que
catalä, que era tancat mentre es
Nunci.
dics els comentaris sobre la crisi del
(Continua a la p;!gina 7, col. 1)
ti a no Ese u de ro , Felipe PreCatalanes, 589) fins a la
la joventut Catalanista Republicana
dirimia el plet municipal, i no deDavant tan concreta declarad() del
partit socialista.
una del tnigdia, i a partir
ha organitzat a honor del conseller de
serta les regidories que li corresministre, els periodistes han tractat
d'aquesta hora, a l'Hotel
Com a antecedents de les dimisFinances, senyor Martí Estere; dels
ponen com a minoria.
d'esbrinar quina sea la solució parlasions de l'Executiva de la U. G. T.
CA RIVESTOLTES FEIXISTA
Orient.
regidora de Barcelona senyors Duran¿I per que es posa en aquesta
mentaria que pressumeix el Sr. Gueri de l'Agrupació Socialista madriReynals, Bota, Fumarola i Hurtado,
actitud paradoxal i extravagant?
ra del Río, si creu que les dretes re;
lenya es recorda que si bé fins ahir
i de tots els consellers electes d'Accid
nunciaran les seves asciracions dafou secretari de la U. G. T. el seCatalana Republicana als Ajuntaments
vant
la
stuació
delicada
que
parlale
mérite"
"Ponr
EIN envallers del
nsor Trifó Gómez, en realitat no
de Catalunya.
si
mentàriament s'originaria de mantenir
i()
deixà mai d'ésser-ne el senyor LaxPer lea • inuripcions cebades fina
el Govern el seu projecte i prosperar
go Caballero.
ara es pot assegurar que lacte d'avui
el dictamen.
i
En l'últirn Congrés de la Unó
El ministre d'Obres Públiques ja no constituiré una nora manifestació de la
General de Treballadors ion elegit
solidaritat espiritual d'A. C. R. i de
ha volgut concretar el seu judici sobre
per unanimitat el senyor Largo Cal'entusiasme existent entre les orgaaquest aspecte, i ha derivat la coasbollero per al dit !loc. El senyor
nitzacions del Partit de tot Catalunya.
vena tornant a repetir la impossiLargo Caballete com es recordara,
Assistiran al sopar, ultra els hemebilltat que es prothreixi un canvi de
el mateix dia de la seva elecció i en
oatjats, el Consell Executiu d'Acció.
Govern merare no hi hagi una majola mateixa sessiO en que se'n dona
ria republicana neta; aleshores, potser, pealan* i representante d'entitats i
compte a rassemblea ten Regir
Ivelegacions de tot Catalunya i nombroha indicat.
una carta renunciant el arree toAmplíe ha recaigut la conversa so- sos afiliats, entre els guata cal remarnamentant-se en raons politiquea
bre el tema ferroviari, i el senyor car la inscripció d'yn bon estol de seque esteren a la ment de tothom.
Guerra del Rio ha justificat no ter nyores mrtanyents a les organitzacions
Aquell iou el moment en realitat
iemenines del Partit.
declaracions per la influència que les
que queda plantejada obertament la
S'anuncia que, amb motiu d'aquest
eevee panales pooduelicen a Berra, rediscrepancia de nunca i els anta*me, es pronunciaran discursos d'un
gota li han afirmat.
goniemes que anaven a parar aviat
—Nonada us puc dir que el projecte evident interès politic, ele quals secan
als punto que avui constitueixen les
d'ordenació ferroviiria llore a Je
radial, per l'emissora E A .1 - 1, Radio
actuals diferencies.
Cambra abans d'un mes.
Barcelona. L'hora en que començarà la
Acirl
getransmissid es a les onze del vespre.
1
(Continua a la Miga 6. col` e
i
Els organiteadore preguen oh insessolueld'd'un
ita, niel can a lote aquells que dej. i, nnwinnnon
i
assistir al sopar i no hagin idfebdsts
na 1:
encara,
el
tiquet,
que
podran
Tribunal
l
Siga, 30. —
a la una del migdia,
fina
avui,
ier-ho
MANE
PROLIFICA •
"LA
ui
ul;
hdaefiancitoirvdea:,eavite
s
o
a
l
s
ti
dte
Ca
~mutua
ma Almenys,
amic dele pobres?
GIL ROBLES.— Que si edc am
Ploweille l'agrnpacid báilame que
Acció Catalana Republicana i, a
per Jereel limaseis
pujar al 30‘der.
•de dmeobrir un madre di ?M'ele
Hitler
I
Museollal
abano
de
.
/11411.11$
ho
eren
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discurs d'oposició al Govern
però diu que el seu catalanisme
li veda d'abandonar la Cambra

Daladier

La composició política de
l'actual govern és semblant
a la de l'anterior
labry, expulsat
Tardien

La nova orientació del partit
socialista

DE

tela

TA- DE ,J)REMSA
Sobre mes declarado:o
dal general Goded
VOPINIO'itronia que ets
Ið AM "Orar j'afirmo«, i a ProOMS Ames eleelemoimu del ~roa
Codal tA *C fe ill'asietar
ffiffatICk1It ben OPOrtUtIel:

"Ara, però, anem a analitzar
has d'aquestes declaracions: EI general Goded ha començat dient:
*justicia y energía, justicia y autoridad; en otras palabras: justicia y
palo, es la mejor terapéutica para
atender a la salud del cuerpo marrogol. De cómo se encuentre actualmente el. paciente dependerá el orden da ambos eficaces remedios. Si
se trata de un pueblo, de una multitud rebelde, primero palo, primero
metete y autoridad; después justicia.".
No caldri que remarquem la gravetat que enclouen aquestes declaracions. El general Goded té, com
es ver, el concepte que el moro 43
d'una casta inferior, com deu tenir
encara el concepte que també soso
de casta inferior els paisans, teoria
molt estela entre el militar monis,.
quic. I com que té aquest concepte
del moro, creu que se l'ha de traetar a garrotades.
Aixb, perd, Es criminal dir-ho i
escriure-ho. El problema del Marroe, que tanta sang ha fet vessar
inútilment, ha arribat un moment
que ha pogut, sembla, encarrilar-se.
I ami el moro ja ég prou civilitzat
per arribar a tenir esment que un
general upanyol ha declarat públicament que se l'ha de tractar a
jarretada. En aquest sentit, el general Goded Es mereixedor d'un
cistig severissim pel que les leves
declaracions poden comprometre la
pan del Marroc, ¡ produir víctima
danys incalculables.
Fins ad, en el terreny de la bona
fe, i atribuint aquestes declaracions
només a oblit del seu deure, per
part del general Goded, i a imprudencia.
No hem de rebutjar, però, la hipòtesi d'una altea finalitat que
aquestes declaracions poden perseguir. Aquestes declaracions poden
anar encaminades a veure si reviscolen la revolta marroquina. No cal
oblidar que el general Goded—deixem Franco a part, per avui—és
mosirquic, i que ha actuat al costat
dele conspiradors contra el regim.
No oblidem que aquestes declaracions les ha publicades l'"A B C".
No oblidem que als monärquics els
interesa crear tota mena de dificultats a la República, i que es fregarien les Inane de gust si esclatava
novament la guerra del Marroc, i
• la República hi havia de trametre
soldan'. No oblidem que els mo..närquies, per tal de guanyar, siSn
capaces de tot: Feren matar tino
soldats innocents el ro d'agost, i
• ferien matar al Marroc tots els que
calguessin, després dels milers i milers de morts que la monarquia ja
té sobre la seca consciencia, per tal
de crear un ambient hostil al regim
i poder-lo assaltar. No oblidem que
el militar monárquic té la concepció que a'han d'augmentar "els quadro" de l'oficialitat, i que la guerra
del Muna Es l'instrument adequat.
No oblidem que una guerra és
Ranas per a tots els bandits que
hi especulen, anib provisionaments
i amb tots els serveis que una
guerra reclama. No oblidem que hi
ha gent prou criminal per a contribuir a encendre-la només pensaat
en els milions que es podran remenar.
Al Gavera Le:rota ene adrecem,
per si la maniobra fos aquesta.
asomes diem, per ara, que l'acte realitzat pel general Goded amb aquestes declaracions, en dir que s'ha de
donar "palo" al moro, !a un acte
criminal. I en nom de tota la joventut de terres hispäniques, que no
est disposada a anar al Marroc a
deixar-ot matar en guerra de conquista o de reconquista, i en nom
de totes lea mares que tenen
diem que si s'intenta encendre la
guerra del Marroc, els que en siguin responeables poden preparar-se
a atendre'n les conseqüències. El
poble no eacillaria a arrossegarlos."

Loa esbirro, de la "Lliga" debes
sonreír ante las actitudes teatrales
de Companys...
Ante la eventualidad de una reforma agraria que viniera a dar satisfacción a las justas reivindicaciones de loa campesinos pobres, la
"Lliga" ha encontrado ya el obstáculo constitucional; el Tribunal de
Garantías. El Tribunal de Garantías es el organismo jurídico mis
elevado de la República. Los revolucionarios de opereta del 54 de
abril quisieron poner encima de la
Cámara de Diputados un organismo reaccionario que jugara el papel de lastre que en tiempos pasados jugó el Senado. Por esto impidieron que la representación en este
Tribunal fuera bija del sufragio
universal. Inventaron un sistema de
voto (Audiencias, Universidades, etcétera, etcétera) destinado a asegurar un matiz conservador al Tribunal.
Es este Tribunal de Garantías, al
cual fueron elegidos Pradera, Del
Moral, Minguijón, Calvo Sotelo,
Mareta..., el que deberá decidir la
"constitucionalidad" de la reforma
agraria preparada por la "Esquerra".
Esta evolución era perfectamente
previsible. El Tribunal de Leipzig
— organismo que inspiró nuestro
desgraciado Tribunal de Garantías
— llegó a ser presidido por amigos
de Hitler, y falló a favor de la perfecta "constitucionalidad - del golpe de Estado fascista.
En el libro anteriormente citado
(página 212) escribo lo siguiente:
"Cuando Manió esté en la cárcel
le quedará e/ consuelo, como a los
funcionarios encarcelados en Berlín, de apelar al Tribunal de Garantías, presidido en Alemania por
Georges Strasser, mano derecha de
Hitler, y en España. seguramente,
por Royo Villanova..."
En 1934, Royo Villanova es, en
el Tribunal de Garantías, un elemento izquierdista...
La política de la pequeña burguesía gobernante llega a su etapa
final. Las fuerzas reaccionarias entran atropelladamente a través de
las grietas constitucionales q ue la
República elaboró.
La clase obrera —unida en frente
único revolucionario—pasará por
encima de la claudicación republicana y aplastará la contrarrevolución."

El Govern de la República,
derrotat
Sembla que realment el govern Lerrotos toca a la fi. Constantmest reb
ataes de tots castas i HOPIér :Jiu de
la earitat de les dretes mandrquiges.
Ara 4.1 LUZ, el qual actualment ti
use to de republicanisme conservador,
entre Mauro i Sdnekez Reman, qui
renvesteis amb mis vehemincia i
amb Mi: presta. En el seis editorial
afirma—i demostra—que el Govern
estat derrotar diversament en les Co missions. Derrotatt L'afirme:ció
~lila Mildo: quedd—diu—de ros
present,

"En la de Justicia, las derechas
impusieron su punto de vista sobre
los haberes del clero. El proyecto
oficial fui recusado; y en su lugar
irá a la Cámara, como dictamen de
la Comisión, el proyecto del diputado vasco Sr. Leizaola, encaminado
a que todos los sacerdotes con cargo
en propiedad hasta el día 14 de abril
de ton cobren las dos terceras partes del sueldo que devengaban. Entran en esa cuenta los cabildos catedrales, sin excluir a ningún canónigo ni beneficiado, y también se
incluye a los coadjutores parroquiales, aun cuando, realmente, sea discutible si los cargos de coadjutores se tienen o no en propiedad.
Por lo que hace a lo sucedido en

:

ffl

(Pontevedra)

Perfumerla La Florida, 8. A.
Magatzem. Layret
I principals Perfumeries.

Cena Electoral
A les oficiass frolaute ea,
titat central (Corte Catete.
ase, 54) 1 a lee de tole. les
seseo adheridas queda aborta la
inecriPde lamen« preouse
goa tedia-hl ases no figuren
al signa Ceso Illisetent
tumbe d'emanes goa W coa&
ten «ab si aom • coposo
equivocat., amb l'ademe de
Unir cura de la sirva laciini6
O rectificad&

Parfumerla Sopla, 8. A.
%solide Botes (Carme, 3)

JOVENTUT CATALANISTA
REPUBLICANA
Aquesta joventut ha organitzat
un interessant curad d'oratòria, a
cirrec del culte professor senyor
Ramon joven.' Aquest curset començarà el dia 5 de febrer, i constan de vint-i-quatre sessions, que
seran donades en el transcurs dels
meses de febrer, marc i abril.

ATENEU CATALA REPUBLICA DEL DISTRICTE VI
Carrer d'Aribau, g8, bajaos
El diumenge passat, dia .28 de
gener, tingué lloc l'anunciada junta
general ordinaria d'aquesta entitat.
Després de llegida i aprovada
l'acta, memória i estat de comptes,
e3 procedí a l'elecció del Consell
Directiu per a l'any 193 4.
Foren elegits per aclamació els
següents senyors:
President honorari: doctor Tomás Pumarola Juli).
President: senyor Baldiri Rahola.
Vice-president: doctor Josep NI.
Bargis.
Secretari: senyor Josep Sanni
Fat j 6.
Vice-secretari: senyor Emili Carbonell.
Tresorer: senyor Josep Casanelles.
Comptador: senyor Antoni Vinyals.
Vocals: senyors Josep Fernández
Prat, Joaquim Ramio i Francec
Rodon.
La se:si& teína concorreguda,
fou presidida pel president sortint
i regidor electe per l'Ajuntament de
Barcelona doctor Tomas Fumarola
i Julia.
Servei electoral
Preguem a tots els nostres socis
i amics que ens facilitin Insta detallada de llurs familiars i amics que
tenint-hi dret no estiguin inclosos al
cens, per tal de gestionar la seva
inclusió.
Interessem tambi els inscrits amb
dades equivocades referents a Ilurs
noms o cognoms, edat, sexe, professió, etc., que podrien dificultar
l'emissió del vot, que ens en donin
nota per tal de procedir a l'esmena
Cal procurar que tots els nostres
familiar, i amics estiguin inscrits
al cena i amb les dades exactes, per
a poder exercir lliurement el seu
dret de ciutadania. El vostre control i verificació, en assegurar-ho,
és un servei a l'amic i al partit.
VICTORIA BUTINYA
Ha mort l'entusiasta d'Acció Catalana senyor Victoria Butinyä. Fou
sempre un ferm catalanista, i actualment era un dels mis actius
dirigents de l'Ateneu Nacionalista
Barcelona Vella. D. E. P. el nostre
antic amic, i rebi la seva distingida
familia l'expressió del nostre condol, que fem extensiu als seus companys directius de Barcelona N'ella.

Llegiu LA PUBLICITAT
PROPAGUEU-LA I

Caixa Hispana de Previsió i Crèdit
Societat cooperativa d'estalvi popular

Anima oficialment d'acord amb lea dispolsiciona de 50 de juny
de 1887 1 de 9 d'abril de 1926. Inscrita en el registre d'empreses
autoritzades per R. O. del Ministeri del Treball 1 Previsió del
3 de mere de 1930.

Domicili social: Llúria, 18, i Casp, 42.--Barcelona

per radas, del senyor Crittbfor Maftt Mas a dekgaf del Treball a Cata-

Telèfon 2 5 107

ba,"); Mire, el roma al Tribunal de

Capitals subscrita fins a juny 1933: Ptes. 26.000.000

enmare:

Maroaam guls,

En todo Parlamento las Comisione. son el nervio de una Cámara,
y pudiera decirse que, en cierto
modo, son la Cámara misma, ya
que en ellas tienen representación
todos los grupos. De suerte que en
esos dos problemas, tan importantes, de los haberes del clero y de
los servicios de Sanidad, la Cámara
ha votado contra el Gobierno, devolviéndole sus P royectos como devuelve un Tribunal su trabajo escolar a un examinando que no ha
estudiado. El Gobierno fui declarado ayer suspenso. No de empleo,
pero sí de capacidad y de confianza.
Así un día, y otro y otro. ¡Hasta
cuando? Decía el Sr. Martínez Barrio que este Gobierno estaba resuelto a seguir las inspiraciones de
su propio numen. Tratándose de
numen y de inspiración, trasladamos las alusiones poéticas al ministro de Trabajo, Sr. Estadella;
como ministro y como poeta, es el
indicado para explicarnos la suerte
que ayer corrieron en la Comisión
de Presidencia los númenes gubernamentales.
La situación insostenible y falsa
en que el Gobierno se encuentra no
es ya solamente comentario de los
periódicos; ha pasado a la calle, a
los comentaristas de todos los grupos, y trasciende a la masa nacional
en forma de grave desencanto, No
se puede continuar así. No pueden
los gobernantes reiterar hoy obstinaciones y terquedades que en tiempos no muy lejanos fueron escándalo de los españoles. Porque estas
repulsas con que la Cámara subraya la falsedad de la posición ministerial no son episodios sueltos,
desconectados de la esencial realidad politica de estos momentos, sino
manifestaciones de un estado de espíritu y de un hecho fatal que se
irán agravando y que han de tener,
forzosamente, expresión mis vigorosa y más terminante a medida
que avancen los días. No puede,
por tanto, el Gobierno esperar mejores tiempos; su debilidad constitucional le augura un profundo empeoramiento de los males presentes.
Y en esas condiciones, a que seguir, si nadie lo desea, a no ser los
que se hallen directamente interesados en el desgobierno de la República?
La frase del Sr. Martínez de Velasco a "Luz" fui un acierto: "Lo
que se hace ahora no es gobernar,
es estar en el banco azul".
En el banco azul no se puede estar si no se dan las condiciones que
el actual ministro de la Gobernación definió en su discurso del Teatro Victoria. ;Se dan actualmente
esas condiciones? Es evidente que
no; España entera lo entiende así.
Por consiguiente, quien quiera entender, que entienda."

1 " Aet, O 1

• ADELANTE, en su article de to
revoligionari, POSO de miles lee deslindes de PEsfaut pel que afecta la
kgislaci6 social i del treball. Es retercia a l'otomán de les dretes—la retirada del Parlanseut i el fancament de
fabriques—, 1 recollint el Pensament
del gamos de Catalunya ¿elaborar
una reforma agraria justa i (impedir
que les fabriques sigmise tomad,: UN« megius ecosibmier biseca++, diu que
je es prodigo:roo dos fet:, degtsh a
j'ofensiva de lo Lija°, que tiraran per
ferro <afuere Mina de rea s:rancia democratices. L' a s h el nomenament,

Rectificao
. i6 del -

terio.

Saibó de Boas d'Aigües

El mita de l'Estatut
Ansb aquest dial, /muge MineitIles,

'Cuando Companys, presidente
de la Generalidad, querrá incautarse da las fibricas de los esbirros
de la "Leida", o simplemente tomar medidas para evitar despidos
ea malla, tendrá antes que recabar
la autorización del "modesto ftinglosario", como el se califica, señor
CalettSbel Mamó.
./11 Estado no podia dejar un
dis mil que continuaran abandonaskei ea Cataluña la legislación sedal st‘i embalo."
Esta simple erais indica el estado
fle ~Be de Eataddia y de su

la Comisión de Presidencia, la derrota del Gobierno fui igualmente
aplastante. Se trataba del traspaso
4e los servicios de Sanidad al miMatera de Trabajo, alteeuerda el
lector aquel dictamen que se puso
a debate no hace muchos din, sin
que en los escaños de la Comisión
apareciese ningún diputado y sin
que en el banco azul estuvieran el
presidente del Consejo o el ministro de Trabajo? Para salir del trance en que la presentación apresurada e inconsulta del dictamen puso
al Gobierno y a la Cámara, se resolvió que volviera a la Comisión.
Y Esta, reunida ayer
mente,
rechazó de plano la propuesta oficial, defendida por los radicales. El
Gobierno quedó absolutamente de, autorizado, tanto en la persona del
presidente como, sobre todo, en la
del Sr. Eatadelia, ministro de Trabajo y gran defensor del traspaso
de servicios sanitarios a su minio-

PER A CUTIS DELICATS 1 SUMA,

DE VENDA:

LES LLETRES I LES ARTS

Formació de capitals per subscripcions a pòlisses de participació
a 10, 16 i 20 anys
Préstecs comercials ala subscriptora de l'entitat al 6 % anua/

Comptes inividuals a la vista i a termini fiServei Jurídico-Administratiu
,

Consultes gratuitas als socia.

Cobranga de crédita i tramita ‘ a..... per via
amistosa 1 judicial

Servei de Cartera — Lletres, Cobraments i pagaments, negociacions, etc.

Dir

de poesia
per Joan Teixidor

/' Xerif Maman. en ' un dels mulo
admirables comentarle sobre poesía
angina, ens parlava d'aquelles dues
linies de poesia que es manifesten
en tot temps i erren sense que liare
diferencies signifiquin una impomibilitat de contactes, Dos camps:
poesia que s'alimenta de la realitat,
del filón sensorial i mis pròxim,
1 poesia que beu en les aigües mis
vagues i mis instila de la possibilitat. Per a utilitzar les seves mateisea paraules, emmirallament i evasió. Camins que tenen punts de
mira I panorames ben diferents i
que podrien induir-nos a errors si
oblidéssim la eleva estricta condició
de camitas. La poesia s'assoleix en
totes direccions.
Potser mai no s'havia manifestat
d'una manera tan clara i sorprenent
la possibilitat de la coexistencia
d'aquests dos camine com en els
nostres anys. S'ha esdevingut en el
pais de la poesia un fenomen semblant al que s'ha esde y ingut en ton
els alees camps. Multitud de tendincies diverses i adhuc contradic túnel creuant-se i visquent sota les
mateixes teulades. Estètiques i doctrines que s'empaiten, ara amb aureoles de glòria i d'èxit i pocs moments després en les coces d'oblit.
Món giravoltant, esfera amb multitud de centres i selva d'estels sotmesos a la caducitat mis desoladora. L'electicisme necessari per a
assolir la convivencia de totes aquestes tendincies dintre d'un metete
pensament constitueix precisament
una de les característiques essencials del nostre món. Paul Valiry
ha assenyalat admirabiement aquesta nota distintiva i potser el seu ces
mateix ens forniria noves dades de
corroboració d'aquest estat d'esperit collectiu.
Malgrat que aquetes dues direccions de poesia no es perdin mai i
que llar eficacia permeti la formació ininterrompuda d'escotes mis o
menys isolades, hom pot parlar de
predornini d'una d'aquestes línies en
el temps i de successió mis o menys
marcada. .Aixi ara en aquest mateix
article de María Manent trobem
comentari a un !libre d'un poeta
jove emerja, Archibald MacSeish,
que ens plan recollir perquè ens
sembla revelador d'un retorn a un
estat d'esperit que compta avui amb
molts partidaris. MacSeish es l'autor d'un llibre que bateja amb el
nom audaç de "1933". 1 aquest !libre de fidelitat a la terra, de reconeixement i adhesió del món que
ens volta, coincideix amb el fracàs,
o potser millor amb el desencís, de
tota tendencia més o menys evasionista. Assenyalem fets només. El
mornent de post-guerra— anys en
els quas es dugui fins a l'exarcer-

Els !libres nous
"Dietari d'un viatge al Canadà i als Estats Units
de l'Amèrica del Nord"
de F. BORDAS I SALELLES

Veritable dietari, l'autor hi anota
dia per dia— gairebé hora per
hora — tot el que ha fet i ha vist
en aquest viatge d'un mes i mig
(agost-setembre de 1932). Sense
cap artifici literari, el Ilibre ti una
certa monotonía i uniformitat de to.
A desgrat d'això, guanya, no obstant, de seguida la curiositat del
lector, per la gran quantitat de dades i de detalls que conté i que revelen l'autor com un formidable
minuciós observador. La vida a
bord, la vida al carrer de les ciutate que visita, la vida als hotels,
als espectacles, als hospitals i cases
de salut (no oblidéssim que l'autor
is metge) hi és descrita amb un
seguit de detalls que en fan un veritable document. Després de Ilegir-lo, horn pot parlar del Canadä
dels Estats Units com si hagués
fet realment el viatge.
Si F. Bordas i Salelles és un formidable observador, no sembla, en
canvi, tenir cap vocació de garbeHedor i de seleccionador. Tot alió
que cau a l'abast de la seva mirada
escorcolladora i penetrant, ho anota sense ni establir categories. Tot
Ii sembla igualment apreciable. I
potser ti raó, ¿Sabem, a priori,
quina són els detalls que ens podran Emer titila de recordar? ¡Quines seran les coses que potser caldrä un dia retreure o fins tractar
d'implantar al nostre país?
El lema de F. Bordes ,i Salelles
ha estat de veure tot et que li tos
possible. Les cent setanta-cinc pla-

Ha sortit el volum XV de
les Obres Completes de

JOAN MARAOALL
~ole. de Memoria,
moral I ragld
Prologat pel P. IR. d'Replugues

Adminfotració:

SALA PARES -- L''brn'i

bació aquest moviment evasionista
i de negació del món— sembla definitivament caducat. Es nota un
intent de sotmetre's a la realitat 1
d'afirmar de la manera que sigui
el món i la vida. Endevinem aquests
senyals del temps en ele feto Mil
intranscendents. Si furguetn en la
moda del nou-cents mis endintre de
la seva banalitat no ens ser) dificil
de trobar-hi cimbres de nostälgia
per uns anys en els quals la vida
podia afirmar-se sense traves, gosariem a dir impúdicament, amb
tota la seva força i adhuc arnb tot
el seu egoisme.
Cal de que tot retorn, en el sentit estricte de la paraula, ens senabla impossible. Fóra inmoral oblidar tot el que s'ha esdevingut í
entestar-nos a no reconeixer el
pes inexorable d'uns anys que ens
han codicionat profundarnent. Però,
tanmateix, la história abunda en situacions d'una semblança innegable.
1 ara la veu de fidelitat de Mac
Seish ens porta a la memòria aquella altra veu, que ens vingui també
d'Amèrica, de Walt Whitman, que
arremolinava un d:a bis els interessats a contrarestar la força del
simbolisme Adés cona ara, dos
fronts amb avantatge iins a la vetUa de la guerra dels partidaris de
l'afirmació de la vida. El nom de
Walt 1Vhitman bu una bandera.
Força i victòria. Segurament mis
que la seca poesia interessava la
significació de la seva obra. Cal
veure només la traducció de poemes del poeta editada per la "Nouvelle Revue Française". Noms dels
traductors: Jules Labrque, Francis
Viele-Griffin, Andri Gide, Valiry
Jarband. La significació d'aquests
noms— André Gide— fa ociós tot
comentari. L'esperit que agitava
aquests bornes sandia de la máxima popularitat i informava en algun aspecte l'obra d'Apollinaire i la
dels futuristes italiana. Amor de
plaga i camp lliure conquerit per
la gracia de carreteres asfaltades i
de les linies rectes cenyint els fruits
de l'indret. Home i domini. Afirmació i optimisme. Molts noma d'aquell temps, evidentment separata i
irreductibles, s'agermanen tenuement per aquest fil. I l'enumeració
al mateix temps de Whitnian, Gide
Apollinaire significa el reconeixement d'aquest Iligarn. Whitman polaritzl molt3 entusiasmes, i ara la
seva personalitat, mis que per cap
altra cosa, ens interessa per la seva
influencia. Si avui s'endevinen veus
amb ressonàncies d'alguna cosa del
seu esperit, ens sembla oportú constatar-ho ¡ recordar al mateix temps
la significació i la fortuna de la
seva obra.
nes del seu dietari, atapeides de
text, on no hi ha gens de literatura,
on el que en diriem impressió personal és sovint reduit a un adjectiu que la defineix, palesen no sols
que ha realitzat plenament el seu
lema, ans l'avidesa i penetració del
seu esguard.
Una vintena de bones fotografies
avaloren el test.
D. G.

EL CORREU D'AVUI
*
Biblioteca
pública
A r ti s — El balanç de lectors i Ili-

bres Ilegits en aquesta Biblioteca durare el proppassat any 193,3, acusa,
com ve succeint cada any, des de 1924
(amb &roa lectors i 7.622 'libres), un
augment en compareció al de l'any
anterior 1932. Hi han concorregut
1 4474 lectors, que Ilegiren, o consultaren 80.417 obres classificades en les
matèries següents: Administració, 47;
Agridultura, 544; Almanacs antics,
172; Amériques, 1.201; Arqueologia,
heráldica i numismàtica, 635; Arquitectura, 151; Arts i Oficis, 3.507;
Astronomia, 97; Belles Arts, 4.007;
Ciències Naturals, 1.425; Dret, 1.277;
Economía Política, 64; Enciclopedics
i obres i colleccinns enciclopèdiques,
26.305; Enginyeria, so; Federació i
Regionalisrne, 3; Filologia, 544; Filosofía, Lea; Física i Química, 1.636;

Geografie, 3.3.1; Bistòria, 9 149; In
i Comerç, z.o86; Instrucció -dúlteia
Educació, am; Literatura en general,
1 5 493; Marina, 34; Maçoneria, 147;
Materuäliq ues, 49o; Medicina i Apotecaria, 879; Milicia, 189; Politice i
Sociologia, 563; Religió, 416; Reviste, i Periódico andes, z.o38; Viatges
1 gules d'idees, 1.897. - Total: 30457.
El director de la Biblioteca, en nom
de la rece Junta de Patronat i propi,
es cumplan a donar públicament proganes (recia als generosos donants
anònims d'obres durant l'any passat, i
fa avinent a les persones que vulguin
fer donada' de Ilibees que abans de
Portereloe, se serveixin fer-ne l'oferiment al propi director, Sr. Jamo Bolzader, Per tal que Maca Perii exemi
per decidir bobee-nerlospviamt
Sur adnastie. Fipalment, cal advertir al públic, por haver-is publicat en
alguno periòdic, l'aunad de les hm«
de lectura emtl yneades, que aquestes
són de deu a una del mati i de sis
a vuit del vespre.
Mauriee
amable dissertatió d'aquest novel-

lista al Conferencia Club, esti mantingui encisats els oients duract teta
l'estona, ha tingut una ben natUrial
percussió en les Ilibreries. L p seva
novelia ¡crome 6e de lasitud Nord,
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nada enGen
la cp
na mel
edet hdema
veurrsti6 a ca
plitalaél
a pu-

blicat la Biblioteca Catalónia.
* Mir. — L'exposició de Joaquim Mir, inaugurada dissabte constitneix el mis gran dele exits artfstics
d'aquesta temporada. Les mea obres
es cotitzen a preus alts 1 nsoltes d'elb s han estat ja adquirides per boas
eriieecionistes. Mir és molt felicitat.
* Grau Sala. — Aquest arCeta, del qual han parla. actualment,
a nb motiu de l'exposició que efectua
a la Syra, i ja des de la seva irrupc'6 al món de les arts, no ha delxat
mai d'ésser comentat, discutíl o adnur . t. Es un dels artistes ¿'ad que mis
ripidament ha aconseguit fer-se un
n-tm, de crear-se detractor, i de guanyar-se, per la valor incontestable de
la seca personalitat, admirador' aferrissats.
e m dr jd.
— D'un quant temps
ença Musa se imposant les seves
obres en tetes les manifestacions d'art
collectices. En la darrera Exposició
de Primavera, la seva anonadó fou
justament valorada pel Jurat competent. Es per això que l'exhibició particular que té anunciada per al día
so del mes entrant, a les sales de les
galeries d'art Syra. esperada arnb
una especial complaença pels mostees
colleccionistes.
* Ca bina. — L'interès desvetllat per totes les exposicions que
fins ara ha celehrat el pintor Ramon
Calsina a Barcelona es veuri superat
per la que el mes 2ntrant inaugurará
a les Galeries Laietanes, on aportan
un gran nombre d'obres de producció
recent que sin dintre el cicle d'aquella evolució a la qual tants elogis ea
atorgar la cr . tica en ocasió de l'exposi
paTi
. ci,6 celebrada rany passat a can
*

Ci n c resums literario

en total ti . — La "Colieeció Popular Barcino" ha publicat els se-

güents volurns d'iniciació ttenria:
de Literatura Catalana, de L.
Nicolau d'Olwer (núm. 35 de la C.
P. B.); Reían/ de Literatura Grega,
de Carles Riba (núm. 3,3); Reston de
Literatura Llatina, del mateix autor
(núm. 42); Reston de Literatura Promol, d'A. ameres i Jouveau
mero 74); RCSIMI de Literatura IFtessa, d'A. Perucho (núm. 931.
RCSIMII

*

Biblioteca "Nos

piel". — Dins aquesta Co*1?)
d'escriptors catalans contempofitIís.
que publica l'Editorial Barcino' han
aparegut els tres volums seguents:
Primer Llibre del Sistenta, d'A. Eb•
elasans Atufes i terra amiga, dit Josep M.` Capdevila; i "L'Esc ala deis Marits", de Joaquim Ru, ra.
Conferencies
*
sobre
l'Estatut de Catalunya.—

Slan publicat formant un volum d'unes tres-centes pagines, les Conierincies que sobre l'Estatut de Catalunya
organitza l'Academia de Jurisprudencia i Legislació de Catalunya durant
el CUT s de l'any 5 933. Els conferenciants {oren els següents: Ramos d'Abadal i Calderó. Josep Oriol Anguera
de Sojo. Ramos Coll i Reírles. Rafel
Gay de Montellä. Jaume Govern i Fabre g ues. Arnadeu Hurtado i Miró,
Joan Maluquer i Viladot. Cristòfor
Maçó i Escofet, Antoni Par i Tusquets, Josep Maria Pi i Sunyer; Ramon M. Roca i Sastre, Josep Roig i
Bergatiä, Josep Maria Trias de Bes
i Miguel Vida! i Guardiola. - Aquest
volum sera repartit gratuitament als
academics, a les Corporacions públiques i a les entitats culturals de Catalunya i de fora. - Per al Curs d'aquest any s'estan ultimant els treballs
d'organitració d'un cicle de conferéncies sobre " Varietats cemarcal% del
Dret Civil cat p lä". Entre ele eonferenciants figuren distingits collaboradors especialitzats en aquestes materies
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Lea times de la Oeneralitat
A Mita s'ha celebrat la testa
'de 'a mare prolfflea. Hi deu
haver hagut una mica de música de bombo i platerets, discursos abrandats, repartimenta
de premis, inés pergauninosoa
que no methilias, 1 l'obligada
visita a don Benito i al Sant
Pare. Tot alee esta molt be i no
tenirn res a dir-hi; pera hem
vist una fotografia de la testa
que taurnateix ens alarma. Les
mares prolifiques, mas o menys
evlenuadea per la seva materni st multiplicada. :finb el tira.:
enlaire davant la tumba del soldat desconegut.
Ah, emocionant, bonic i tot,
pefi, ;valen dir que en el subconscient dels organitzadors de
la testa no se n'anava Iota la
falsea d'estimular la maternitat,
m'oh el desig de futurs inotiusienta al soldat desconegul
niort en les batalles mis imitis? Si tos ajare malaurada maternitat, desgraciada dona prolífica, si nenes ha do servir
per a donar soldats a les guerres futures.
En una recent ennferhicia
diem que la finalitat del matrimoni no era ni la veluptat ni
la procreacid. La primera la
considerem un element per a
arribar a la fusi6 afectiva total
entre dues persones — que de
l'autentica finalitat del matrimoni element imprescindible, certament. La segona la
considerem una conseqüència
inevitable del matrimoni que
servia per a recordar ala esposos l'instant mes àlgid d'aquella fusile afectiva total.
Ene costa, dones, d'acceptar
la fiesta italiana de la mere prolífica tal com la sospitem. Sortosa, oh dona prolífica!. si cada
un dels teus fills Os la censeqüencia beneida de la fusió
afectiva total amb el leu borne;
sortosa, si veus que sien molts
els fills que venen a recordarte els millors moments de la
teva vida afectiva. 13e que engrandeixin la teca familia, admirable que siguin molls els
que,, perpetuant el ten nom, demostrin la sort de la leva vida
amorosa. Vulgues-los per a això,
els teus fills, però no els vulguis per a cap més cosa. No lese
is aquesta veu de l'Estat
Tue es fica elle on ningú no
..emaan—, que et vol prolft.„ no en dubtis, per anar
enrossint l'exèrcit nombres

que un dia o altre llanera contra la l'aria d'un nitre exbreit
encune.
I cuera que no ros aixi, encala Q ua la veu de l'reetät at
jure una pau eterna, no y...
eass al et demana de posar
fills al alón que serveixin, sigui
d'una manera o altra, per a la
grandesa d'ell. Re prou que ell
tindres cura tu que els teue
fills sigstin patriotes, be prott
que •sforenres perquè els
leus fills etunpleivin rota ele
{laureo amb Al naif:. bé prou
que no ',Pudras ni un rr10111A/11
per aconseguir que ele teus
fills sigan' atils als homes.
Per!, nieta h. nennseguiräs no
pa s infantant súbdita sind engendrant boinas Hisires. Recorita-te'tit als fills no els poses
al In,M per a la grandesa de
l'Estat, sitió per a la leva grandese.
Aquesta festa de la mare protant si es fa a Itälia
com si es fa a qualsevol banda
del mate vol cobrir amb la seca
alegria i la seva pompa una
grast hipocresia. L'Estat que
vol auginentar el seil nombre
de súbdits sap prou be que li
es molt Inés Oled, inolt mes
cómoda aconseguir-ho a base
del continuat esforç de les
mares abnegades, que no a base
de complir una (uncid que li
esta encarregada i negligeix
massa sovint. L'Estat voldria
que la mare prolffica Ii estalvies la despesa j l'estora d'una
Iluita contra la mortalitat infantil. L'Estat voldria cobrir la
vergonya dels infante que es
moren i no haurien de morir-se,
amb rescreix que li proporciona la mare prolífica.
1 Mea es terriblement ¡mino cal. Quan un Estat hagi conapler amb tots els seus deures
per evitar la mortalitat elevadissima del primer any de sida,
guau un Estat pugui assegurar
que 11010s se li moren les criatures inevitables, guau ist, Estat
hagi complert amb tole rls deures sanitaris i socials que prolegeixen la mere i el fill, aleehorea podría començar a organitzar la testa de lo mere prolífica 1 podría tocar tole els
bombos i platerets que vulgui.
aleatreslant, portar les mares
a alçar el bree davant la tomba
del soldat desconegut, es una
facècia massa sarcàstica.
JERONI MORAGUES

estat detingut Tro-)alla de qualre
bombes en una casa
un deis fugitius
d'Horta
de la Model
El diumenge passat, entre lea
detencions que efectua la noticia
d'indesitjables, vagabunds i malfactors, figurava un individu que
digné anomenar-se Josep Maria
Prous Vila. Per aquest nom no tenia antecedents a /a Prefectura,
però sospitant que pogués ésser algen dels individua que la policía t'
interés a trobar, procedí a identiiicar-lo, i resulta que usa també els
noms d'Adalbert Temes Diéguez i
Jac.nt Termes Diéguez; aquest darrer Es el ami veritable nom,
Un cop identificat, confessä que
era un dels que estant a la presó
Model per diversos delictes de robatori i per estafa, se n'escapa sense
que hagués pogut éster detingut.
També digué que en una pensió del
carrer de l'Hospital, on habitava,
tenia una pistola i un revòlver amagara.
Verificat un escorcoll a casa seca cense que fossin trobades aquestes armes, es detingué la seca
amant, anomenada "Juanita la Francesa", la qual negi que les llagues
amagades, però acabe confessant
que les havia lliurades a un cambrer
d'un bar del carrer Nou de la Rambla, que pogué demostrar que no
coneixia e! contingut del paquet.
El detingut is el mateix que en
una ocasió, venint de Valencia en
un vaixell, per pm que el detinguessin en entrar al port de Barcelona, es llanca a mar i s'alliherä
nedant de la detenció.
El detingut sera posat a disposid6 del Jutjat número tres, que el
ti reclamas per l'ecasi4 de la presó
i altres delictes.

Uni nens que estaven jugant per
aquells indrets avisaren que en una
coca del Taró de la Petra, de la barriada d'Horta, prop del grup de Cases Barates, i al niateix lloc on fa
pocs dies es trobaren materies explosives, hi hacia una caixa de fusta mil
bombes.
Els rizossos de l'Esquadra penetraren a la coca, on trotaren la caixa
abans dita anib quatre bombes, dues
d'elles de forma pinya, i les altres
dues cilíndriques, d'uns vint centimetres de llarg per vuit d'ample. Totes
elles crea carregades i arnb llar correlyanent metxa.
Els artefacte. foren traslladats a la
Comissaria d'Ordre Públic, j d'allí al
Camp de la Bdta.

O
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Perpinyà. — Ens assabentem
amb .plaer que el senyor Erancese Tressera, degà del ConsisInri dels Jocs Florete Clernence
's'aura, de 'rotosa, i beeretari
perpetua' de la Coinpanyia Literaria de la Ginesta d'Or, de
Perpinye, acabad'eeee r 'tornenat oficial de la Legió d'Honor
pel Govern de la República
francesa.
Francesc Tresserra és una
de les figures de noi s relleu del
fietatixement Caleta al Itossellú,
malgrat (refieren: e All
,4444,44~4~4~44*

No da un modern aparan uni1, •Ind un gran Illuparletara' 6 vilvolea, Per a oorrant
altern. Control automitlo de
volum, &Naveta electro-Manila.
Gran seleot1v1tat, ibais 1 «Hm.
En lusos. salsa do fusta, int.amant aonatrult en las grana
fabrique*
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laracions del conseller Sr. Martí Estoy.
Preguntat el Conseller de Pittances, mayor Mar« Estotro, per,
tan deis repórtera que fan infortnaoid a ks 0•184rehtat, 0 fit
manifestacions següents;
•
a-aSituadd deis Desees prevendale que ha d'atendre la Generabas? Import dala interesaos?

—Actualment el capital que representen els titols en circulada,
procedente dele empreatite de les
amigues Diputacions i de la Mara
comunitat de Catalunya ascendeix
a uns leo milions.
Els serveis d'interessos i amortitzacions dele emprèstits en circolució esta xifrat, en el pressupost
de 1933, que, con( saben, continua
prorrogar en una quarta part per
al trimestre actual. en 8.674395
pessetes.
Lleu hauria estar la cirrega financera que pesaria sobre la Generalitat de no hacer passat per la
Diputació, durant la Dictadura, l'equip més inepte de tots els que
acamparen per les corporacions públiques catalanes. La megalomania
i les fantasies de nou ric que deixaren una petja tan lamentable en
aquest edifici de la Generalitat castigaren severament el pressupost
provincial i el deute va augmentar
d'una manera extraordinaria en
aqueas set anys.
Malgrat aquesta desgràcia, compareu el volum del deute i del servei d'interessos, en relació amb el
total del pressupost, amb els de
l'Estat i altres entitats públiques i
nearca com res no obliga per aquest
costat a ésser pessimista.
— d Situació econdmica de relacid
entre l 'Estat central i la regid antes
noma, Es a dir, qui ila deuen
tuament?
—Aquesta pregunta es basa en
l'existència d'un problema, que fou
previst en discutir-se l'Estatut i en
confeccionar-se el pressupost de
l'Estat de l'any 1933, perb que en
realitat no ha arribas a plantejar-se
fins ara.
L'article 48 de la Llei de pressupostos, destinat a regular les relacions financeres de l'Eitat mal)
la Generalitat en aquest període de
transició i de traspäs de serveis,
contenía, a favor del ministre de
Finances de la República, tres
autoritzacions: primera: per a fer a
la Generalitat la cessió dels impostos i participacions previstes per
Farticle 16 de l'Estatut, en el temps
i mesura que resultés del càlcul
fet per la Comissió Mixta, aprovat
pel Consell de Ministres; segona:
per a aplicar al pagament dels serveis transferits a la Generalitat la
part de crédito consignats en el
pressupost de despeses per a tot
Espanya, seguint el mateix tràmit
anterior, i tercera: per a reglamentar el régim transitori que ha de
precedir la cessió total o parcial
dels esmentats recursos, per a
imputar els repetits periodes als
conceptes respectius del pressupost
d'ingressos els pagamento a la Generalitat per compre de la recaptació que s'obtingui dels ingressos
que li han d'ésser cedits.
La previsió pressupostaria no ha
arribat a complir-se per estar encara pendent la valorad" dels serveis traspassats.
Aima puc dir-vos-ho en línies
generals i sense caler entrar en
detalls reiatius a alguns dels serveis traspassats, qüestions de fet
que suposo han estat resoltes durant la darrera estada a Madrid
dels representants catalans a la
Comissió Mixta.
--¡Sobre quina principia us propasen edificar lee financee de Catalunya?
—Sobre les bases establertes pels
articles 16 i 17 de l'Estatut de Catalunya.
Ja sabeu que el règim financer
ordenat per l'Estatut es basa en
uns principia i ha de concluir a uns
resultats macties molt diferents, uns
altres, dels previstos en el projecte elaborat a Núria i refrendat
pel noble de Catalunya. L'Estatut
de Mirla, seguint ¡orientació del
seu precedent immediat — el projecte del 1919 — establi una divisió
total de finances entre l'Estat i la
Generalitat. 1 una divisió, per consegiient, d'impostos, de manera que
evitava en absolut el regían de participacions, base, fine aleshorea, de
les hisendes locals. L'assignaci6
d'impostos a l'Estat o a la Generalitat es fria atenent a l'Indole o
naturalesa d'aqueas: impostos directes, a la Generalitat; impostos
indirectes i rendiments de monopolis, a l'Estat.
La enlució que va prevaler a les
Constituenta es diferencia essencialment de totes les anteriorment Per,
¡mudes. No se seguí orientació
doctrinal de cap mena, i 't'adopta
un criteri pragmitic ittnta la finalitat de no danyar les finartees de
procurant. tot anth tot, que
la dotada dele serveis de la Generalitat fea viable l'autonomia.
Una de le, posicions en les quals
representardA parlarneiAria catalana es mantingué irreductible fon
en la de voler per a la Generalitat
la reeell, toral d'aletea impostos.
Un sector de la Cimbra Constit ime vello nur la bisenda de la
csr .smnya autdannia .estigui; constituida a base de participacions en
f.casetemeelent i impreso, ele Meta•
criteri, ultra estar
,ontre •leafe amh tot primar>,
d'autonomia, trnia per a Catalunya
e

l'inconvenient pràctic de veure con:
els esforetes que fes per: afinar i
donar mejor rendiment ale impota
tos s'encaminan, de lo, a augmentar els ingresan de l'Eetat i nomas
en part ele propia peculiar,.
Va prevaler el primer eriteri: han
de cedir-se a la Generalitat totalment, segone l'Eetatut, les contribucions territorial i l'impost de drets
:reals; conserva els de les antigues
Diputacions catalanes; se li cedeix
totalment o parcial altres impostoe
menors i se li assigna una participada a determinar sobre altres
impostos no cedite per l'Estat.
Fins ara el pressupost de la Generalitat s'ha nodrit excinsivament
dels ingresaos procedents de les
extingides Diputacions.
es urgent anar a la valoració dele
serveis tmspassate i a l'estructurada definitiva de la hisenda de la
Generalitat.
—¿Quina actitud de prodincii
s'adoptan en formar la burocrida
catalana?
—Certament, un dele problemes
capitals immediata Es la formuló
de la burocracia de la Generglitat
Encara aval es noten ele beneficiosos resultats de l'obra realitzada, en
aquest aspecte caen en alees, per
Prat de la Riba des de la Presidencia de la Diputació i de la Mancomunitat
S'ha dé bandejar en absolut la
perniciosa idea de la barocriciaasil, 1 ara que, afortnnadament, ha
desaparegut la causa de la repugnancia dele catalans a servir un
Estat hostil, cal estimular moltes
vocacions a integrar-se en els quadres de funcionaris de Catalunya
i de la República.
Per la nieva part he de fer el
possible per formar una burocracia
reduida, ägil i honesta. Hem d'atraure 'als arrees de direcció i responsabilitat les mäximes capacitats de
Cata/tinca. eser rigids en la selecció i molt sobria en el nombre de
places, per a poder retribuir dignament el, serveis de tots.
No dala° la importancia que per
a les democràcies, molt mis que
per als règims absolutistes, te la
perfecció de la burocracia.
—¿Capitel' que requeriran ma
jora sacrificis econamice i mejore
atencions en el pressupost de la
Generalitat?
—I.a monarquia tenia oblidat, a
Catalunya, tot el que es tractava
revertir en forma de sereeis, el diner que obtenía en forma d'impostos i de cread" de riquesa.
L'obra a realitzar per la Generalitat ha d'atendre els aspectes mis
.oblidats No podent eludir cap atenció de les que la civilització actual
exigeix al poder püblic.
Sense exclusivisme de cap mena;
perd si baques d'assenyalar,
preferencia en l'obra immediaia a
formad' cultural
realitzar,
dels catalans.
--¡Eaperances de la regid autónoma respecte als recursos que,
realment, 11 hauran d'esser atorgata? Seran petate noue impagos?
Com els rebri Catalunya?
—Respondré definitivament les
costees preguntes quan estigui acabada la tasca que avui preocupa
preferentment el Govern de /a Generalitat: la valoració del, serveis.
Aquesta ha d'ésser la gran preocupad" en aquests momento de
tnts els catalana. Tinc la seguretat
que no ens mancara la coHaboració
decidida de tots ele partits i sectors
sorials per a aquesta obra eminentment nacional.
Crear impostos nous no ho crec
convenient ni gairebé possible en
les eircumstancies actuals. Ningn
no pot tenir major interés que el
mea a no entrar per aquest

La tasca de Noguer i
Ccmet com a governador civil de
Tarragona
Ha aparegut en una acurada edició, el volum que conté l'aplec de
tosa la "literatura oficial " escrita
per Ramon Noguer i Comet durant
el temps que estigué al davant del
Govern civil de Tarragona. El !libre
porta el tito! de "vint mesos de gelvern provineial" i la seca «licita
ha estat costejada per subscripció
pública, en homenatge a l'autor.
Encapçala l'obra un pròleg de
Marcelli Domingo, apologitic de la
personalitat de Noguer i Comet, i
l'aHocució afincada als ciutadana
tarragonins pela organitzadors de
l'hornenatge senyors Jaume Cerner,
Ramon Nogues, Josep Berenguer,
Pere Lloret, Andreu Cahrer, Ramon
Agulló, Antoni Estivill, Joan B. Perel16, Madi Guarro i Manuel Mir6,
o sia, la representad' de tots els
sectors d'ordre politic, econennic i
social de les comarques tarragona
neu.

A desgrat de l'arideva dels temes
que sovint motivaven els texto. reproduits en l'obra de la qual partem,
n'hi ha malta que tenen l'atractiu de
la prosa animada.del brillant periodista que fou Nagua 1 Comet i
en tote ella traepda l'esséncia
cautani , ta i liberal de la ave vida

ty. Aigiieder kin
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de Meche

Parir del darrer tonel,
la eeneratitat 1 d'altes
errasen ferroviaris
C0888U Illier 8

La cessió del cesta
de !bobas els

Jf•

1
Ha tornat de Madrid 1 ha pres
postulad novarnent de l'AScaldia, el
Ahir al migdia en rebre el senyor
doctor Aiguader. Ha ceesat, per conCompeles ele periodittes, va fer-loe
següent, etj l'exercici de la vara ac- ' les següents manifestacions:
cidental el senyor Duran i Guardia.
—El Consell extraordinari que ha
El doctor Aiguader va rebre ahir
acabar a dos quarts de tres de la
els
repòrters
municipals
migdia
al
niatinada d'hola —comerme—, ha
ale bale va donar comete dets reestat un canvi d'impressions sobre
sultats obtinguts en el seu viatge a
ele diversos problemes que la realitat
Madrid dient que havia trobat en el politice planteja.
ministre de la Guerra, senyor Diego
Va parlar-se en primer terma de
Hidalgo, les màximes facilitate per- la situada social; hom va convenir
que es fes repidament la cessió del a prendre determinades mesures
castell de Montjuic a la ciutat de que permetin seguir el cure de la
Barcelona.
vida social catalana.
Els informe, per a la cessió eón
Es va parlar tumbe —prosseguí —
tres; de la part técnica, administradel pla d'obres a realitzar per tal
tiva i jurfalica; les dues primeres són
d'installar convenientment les atinenfavorable,' i falta la tercera que sinformara dintre de pocs dies, ja que sea depenclincies de la Generalitat, i
inpressions facieno hi ha dificultats, puix que al pol- hom comenté les
tades per la representació catalana
vori no hi ha emmagatzemada gran
a la Comissió mixta de Traspasaos,
quantitat d'explosius. Hi ha una seccar ja és sabut que el Govern desitja
ciä informativa al castell — va condonar el maxim impuls al problema
tinuar dient l'alcalde—que paseare
de les valoracions, tantes vegades
a les casernes, i les presons militara,
comentat.
que pasearan a Figueres.
Va ocupar una part del Consell
També hi ha inetaHat el servei de
ridiotelegrafia; perd com que esté l'estudi del pla parlamentan a seguir
en una habitada, pot quedar al ma- durant aquesta setmana. 1 per acabar, us he de dir que ahir vaig
tee* Doc.
• qüestió de dics perqui sigui tenir el goig de signar el primer
un fet la emite i mis tard la Llei nomenament de notari fet per la Generalitat.
el cedirà definitivament.
—Seré a precari?—va preguntar
En arribar a aquesta part de la
un repòrter.
conversa. ya creuar-se entre el Pre—A precari o per llaguen — va res- sident i el redactor de "Renovación",
pondre l'alcalde.
?irgan del lerrouxisme a Barcelona,
Referint-se als estilaos ferroviaria,
el mima diäleg:
va dir que cada ministre els tenia en
— 1 Heu llegit un article de "Jusestudi i que hacia trobat tota mena ticia Social" en el qual s'alludeix al
de facilitats. Va parlar atril> el mi- President de la República? —prenistre d'Obres Públiques, senyor gunte el periodista.
Guerra del Río, i amb el director
—No—respongui el senyor Cona
general de Ferrocarrils, senyor Mon- panys—. No l'he llega encara.
taner, que li van demostrar molt
—iEs va parlar d'aquest treball
bona disposició per a la realització en el Consell d'ahir?
deis enllaços, i vi afegir que la idea
—1 per que se n'havia de parlar!
del director general de Ferrocarrils Us referiu amb una evident intenció
era la mateixa que des d'un princi- a coses a les quals jo no puc respi tenia l'Ajuntament, que consistia pondre. Res més no ove dir-vos, fien un Contorcí d'economia.
nó que tiento el maxim respecte pet
Durant aquests darrers diez es va
President de la República.
treballar amb gran (entiesa, per la
—a de les afirmacions atribuides
qual cosa l'alcalde crea que el mateix
al senyor Comorera. segons les vals
dia de donar possessió al set, sucl'esmentat conseller pensa incautarcessor, podrà firmar-li l'arqueig del
se de les fabriques cas que els seus
Municipi.
amos les tanquin o acomiadin els
obrers?
—Aix6 poden preguntar-ho al proA arlt Andreu

Són cremats Les Waces vacants
Cos d'investigació i
un tramvia i el
Vigiància

seu remolc
A tres quarts de vuit del vespre, a
la placa del Comerç, de Sant Andreu, lloc fMal de trajecte deis
tramvies de Sant Andreu, quan et
guarda-ríes Jame Villabriga, ajudat
pel cobrador del remolc núm. tele,
es disposava a canviar el troll
Inc
i del motor 908 per a fer el viatge
de tornada a Barcelona, adonant-se
que el motor estaca cremant es
pose a ericen: . El nombres públic
que hi havia a la plaça va poder
veure cinc o sis indicidas que baixaven del cotxe encès i fugien sense
que els empaités ningú.
Avisats els bombees de La Sagrera, hi van acudir räpidament i aconseguiren drmiinar l'incendi sense que
ocorreguessin desgracie, personals.
Segons sembla, uns desconeguts,
aprofitant l'oportunitat que el remole en fer el canvi de Unja es
queda sol, hi pujaren i hi calaren
foc amb unes ampolles de l iq uida in
altre dels-flambes.Mntri,u
que farmaven el grup d'incendiaris,
es va dirigir al cotxe motor on es
trobaven el conductor Jósep Laborde i el cobraaor Bartemen López, i
pistola en mi els van obligar a !mixar del coarte. El que els amenacava, que era un noi jove, portava, a
¡'abra mi una basa de linòleum i
dintre d'ella una Ampolla d'un
q uid que en deisar-la aura al tramvia va provocar l'iacendi.
Els empleats del tramvia, conductor, cobradora 1 guarda-vise, foren
posos a presencia del jutge de guardia, on van declarar el que hem
dit anteriornant. La policia va preguntar ale que.lormaven ele grups
de badoce, i cap va valer o no va
saber donar referir:Me exacta dels
autors d'aquest actos de sabotatge.
Deeprde de 11110Cat l'incendi (oren
trasnadats els do. cotxes remate a
la contera da tramvies di Sant Andreu. El retablo esa atetp/eament
detienes i n'he quedas tan sol, la
.earcateas en canea el cotice motor!
que calgue tgualment remolear,
met td destrdcada la part del davant
i les fustes i trencats alguns vidres.
La ~M'aria ha solad poca desper fect es.

Divendres no será
considerat die iesilu
per al comerç
La Cambra Mercantil ha d'advertir
que, d'acord amb els calendaris de testa legalment aprovata, el die 3 de le.
a'
brer, divendree, no ten consider
dia fettiu per al comerç de Barcelona.
Per tant, divendres els eitabliments
pollean romandre cibera derent tot
el die.

El Butlleti Oficial de la Generalitat, en la seca edició d'ahir publica
una ordre del conseller de Gcnernació, senyor Selves, obrint un concurs
Per a cobrir les places que existeixen al Cos d'Investigació i Vigilancia
que presta els seus serveis a les ordres de la Generalitat de Catalunya,
les quals eón les segiients:
Un comissari cap, dos comissaris
de primera, set comissaris de segona
i onee comissaris de tercera; divuit
inspectors de primera i trenta-sie inspectore de segona; setanta-cinc agents
de primera; cent-tres agent, de segona, i cinquanta-cinc agents de tercera; un auxiliar-oficial de mona;
tres mecànics-conductors de primera,
set mecenice conductors de segarla i
quatre mechad-conductor, de tercera.
Aquest concurs sera regit per les
normes següents:
Primera.—Tenen dret exclusiu per
acudir al emanes els funcionara de
l'Estat que pertanyin al Ces d'Investigació i Vigilancia, i no sera obstaele per ahi residente actualment a Cata:haya l'haver optat per continuar al
servei de l'Estat.
Segona.—Seran merits preferente en
aquest concurs el coneixement de U
llengua catalana i la circumstincia
d'haver prestat servei a Catalunya durant dos anys o ntes.
Tercera.—Les instàncies, degudament reintegrades amb una pòlissa de
vuitena clama, ¡ amb una ultra de ¡'so
pessetes de la Generalitat de Cataltinya, informades pe ls caps deis respectius Cossos i acompanyant fulls de
serveis i de fets, seran trameses al
contener de Governació de la Generalitat de Catablnya en el termini de
quince dies, comptats a partir del sesteen, a la data de la publicació de les
presents instruccions al Butlleti Oficial de la Generalitat de Catalunya i
al Bel( tia Oficial de lo Dirección Ge»mil de Separidad.
Puerta.— L'admissió del personal
concursara seré resolta lliurement, d'acord aro?) el que eetableix la norma
quanta del decret del tramas de servei, de Vigilancia i Seguretat del is
de nnveinbre de m33.
Cinquena.—La dotació i ala drets
passius del personal admes en virtut
d'aquest concurs, eran a minimum, +eran els que determinen els decrete del
Govern de la República del al de novembre de 103.1 i 313 de märg de 1933.
Sisena—E1 personal admes halad de
eubjeetar-se a l'organitraci6 1 malamentaci6 dele serveis de Policia 1 Ordre interior que siseen T'atea a la
Generalitat de Catalunya.

Llegiu LA PUBLICITAT
PROPAQUIEU-LAI

pi conseller; ell us diri ii de ami
que bo ha dit o no ho ha dit.
Observo —prestegui el *ny«
Companys —que aval em formulen
una mena dé preguntes com si fossin fetee per operar sobre una posició personal- El que pregunta —observä el
periodista—no té personalitat. Representa únicament un diari...
—Si, és ciar! Ja m'adono que se us
ha encarregat el sotmetre'm a aquest
interrogatori. Pere vas, personalment, ¿creieu que en el Consell es
parla de certa mena de coses?
—Ningú no misa encarregat que
us en parles. He estat jo, que.—No. Si no as que ho censan
Pecó com que ea que de vegades ele
directors deis diaris ho eneansa
a liare redactareLa conversa va Pr011ineirtrir Per altres viaranys. Aleshores, ei marea
repòrter referint- se a usa informas:14
de LA PUBLICITAT va preguntara
—a Es oert que ahir ma cuidar ela
senyors Romeva i Simó i Botaran/
—Si. El senyor Rom merad
saludar-me i asar cridar el mayor
Simó i Bofarull.
Poasiblemeat huir* «idee ter
be ele representante de la I2egal
però coas que han anuncia públicament al seu acord de retirada misa
abstingut de fer-ha
M'al, dones, puesta tarda d Govern anirä al Parlament 1 contestare
les critiques que se li facie. L'opisid
ens jutjarä a tots, car fas del els*
tenia parlamentari no atar cual
convivencia. Per tant —acabe—, Jom'abstindré de cridar tanga sala
sense que per alzó vulgui eigarlear
que intento coaccionar la l'ibera* del
president de la Carnbra.
Quan els periodista ja s'acosadas-en del senyor Campanas, aquest
va dir al susdit informador, referintse possiblement a lea reacio»
Lesroux-Gil Rob/es:
—Ja veieu= digué—, que lo ad
us pregunto res de lee relaciona que
toste la minoria mis nombras de
les Corte de la República, amb el
sector la ideologia del mal vele representen.
En quin compromis aß posaria, si ho fe:el—remarca faceciosament.

L'anarquista

del carrer Mitjà
de Sant Pere
Ahir fot.; interesaba noeament pele
agents de la brigada social l'anarquista Joan Figures i Soler, acusat ¿'deser un deis dtrigents del pessat moviment reyolucionari. El detiogut
mostré malt reserva!. Gairebe va negar-ne a parlar. Li fou pregunta d'on
provenia el paquet amb documentaci6
que ion trobat a casa seva, i va dir
que l'hi havia !huna tet conegut
el nom dei qua/ no vol descobrir.
El desase loo posat ahir a la tarda a la dieposició del Jutj at núm.
Se sap que entre els documente que
ti ¡oren ocupase hi ha una !libreta
amb Mitades per a la Isbricació d'explosior i la manera de manipular la
dinamita parque les bombee resin
eficaces i la indicació dels VOU on
havien d'ésser cono:ates panflob donessin el misim restdtat. La Isabela,
en l'escotad/ que tete a casa Arfa eincauta de diversos tubs de crisb21 i
als quals ene referiem en la nota que
publicävern a l'edició ¿'alije, que contenien substenciee destinada, a la hm
bricació de bombea d'imersió, i d'una
pistola automatice. La sospita que va
prendre part activa en el moviment revoluncionari darrer. Entre lee cae.
tes que va trobar la Policia be
algunes de les quals sembh diluirse que Figueree és el prosident del
Comitè de relacions entre el. divcaos
grupo de la F. A. L
Mentre estigui fora de casa teva
menjava en una taverna propera
l'estació i dorna.% a la casa d'un comPany de treball pag ara una Peseta
diaria. Una de les Peq ues ceses que
va dir Pigueres es que el paquet i la
pistola que toreo trobats al seu
• eren d'un ccalegut seu al qual no
colgué descobrir, resultant que bona
port Ae la documentaci6 : estaca escrita per ell.

E i s perirs valoren els
perjudicis del seboMigo a «La Escocesa.
Ele pera, enginyers han dictamina*
sobre ele dual Caajeta a la fiase
de sedes "L'Escode'', amb IN* di
l'acte de sabotatge te qUi toi vis.
times.
Segons e/ dictamen dele perita, NI
*daos aseendeixen a ami re»
COm e* s recordara, per upad M
e los processats.
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Un mtment a Madrid als
germans Alvarez Cetintero
Vaile-Inc än In fa un sucós comentari
El diari madrileny "Lar," ha obr.:
una enquesta retolada "Por un Madrid menos feo", entre les personalitau me's importaras de l'art i de les
lletres espanyoles, per tal que exposin
/lar parer sobre el monument que ha
d'erigir-se als germana Quintero i per
extensiö sobre Iota els 'non:orienta de
Madrid. A la dita enquesta han participat els escriptors Juli Camba, J.
Fernande: Almagro, àdhuc els germans hotnenat jata, Ramos del Valle/ación d'altres. Hern trobat tan bona
i tan aguda la sera resposta a les
preguntes que li formula el redactor
de "Luz", que no hem pogut resistir
la temptació de reproduir-ne el tros
ya: important. Heiss-el art:

"—¡Quiere usted, D. Ramón, que
"piramos al monumento a los hermanos Quintero?
—Respecto al monumento a los
Quintero, lo encuentro divino. Nada
mas adecuado al fin pera el que ha
sido construido. ¡No trata la escultu2a, en un monumento de esa clase,
" ele recoger todo el espíritu del héroe
o los héroes a los que se quiere inmor:7tzar?
usted cree que ningún
del mundo haría algo más
digno de :105 Quintero que lo que representaba la fotografia de "Luz"?
Se puede decir que es un monumento
perfecto. Aunque yo le encuentro algunos defectos. Por ejemplo, es demasiado sencill.i. Habría que complicarle más con mecanismos, con cosas...
Por ejemplo, le falta un gramófono.
—U ngramófono, ID. Ramón?
Está la reja, la andaluza, el
jinete, la jaca, la puerta de hierro;
pero le falta un gramófono con una
charla de García Sanchia.. Eso gustaría mucho al público y vendría muy
bien a la Rosaleda del Retiro, que
estarle muy animada. Y quien dice
una charla de Sanchiz, dice también
un diálogo de los Quintero mismos.
Por ejemplo, que hablara el jinete y
contestara la andaluza o que el jinete

Vetllada de la Tertúlia Catalanista al Teatre Studium
Demà, dijous, .tindrà lloc la quarta vetllada teatral que la Tertúlia Catalanista dóna per la companyia de Mercè Nicolau al Teatre
Studium, Bailén, 74.
Formen el programa el pas de
comedia de J. Comelles "; Oh...
amor.., amor...!" i el drama en tres
actes d'Ignasi Iglésies "Foc nou".
La direcció escènica va a cärrec
d'Enric Jiménez.

COLISEUM

SEGON SETMANA I DARREKS
DIES DE

la dijera alguna flor de esas que dicen los galanes de sus comedias. Por
ejemplo: "Es usted más bonita que el
último beso de una madre". O una
de esas que entusiasman al público de
las derechas...
Don Ramón sonríe, y sin dejarnos
intervenir ya más, continúa:
—El monumento está hecho a la
medida de los hermanas Quintero. Lo
memo que las velas esas rizadas que
veneen en las cererías son la mejor
re,res-ntución de , a l ma de las beatas,
y esos lazos que llevan las hijas de
María son la más genuina expresión
de su sensibilidad, el monumento que
se va a levantar a los Quintero expresa su literatura, Creo que es un
error que "Luz" toque este asunto,
porque sucederá la siguiente: Primer2, los patriotas de las derechas creerin que no se deben tocar los profundos temas nacionales de la categoria
de este, y lo harán cuestión política.
Después tendremos una charla de Sanchiz, real y verdaderamente, en la Comedia. "A B C" llenará sus páginas
con las protestas de las clases mercantiles, que dirán que defienden la Literatura, el Arte y los intereses espirituales de la raza, y, por último,
todo esto terminará con una sesión patriótica en las Cortes, en que los agrarios, capitaneados por Goicoechea. Pemán y Primo de Rivera, que son los
tres tipos más cursis de Espafia, pedirán a los Poderes públicos un acto
de desagravio a los hermanos Quintero, que será una apoteosis y que se
celebrará junto al monumento que una
suscripción nacional haurá ya levantado en plazo breve. ;Ah, se me olvidaba! Todavía ocurrirá una cosa más.
El afmo que viene, por Navidad, todos
comeremos en nuestras casas el monumento a los Quintero, que se habrá
reproducido infinitamente en los mazapanes de Toledo.
I despeé, ¿'airé, que el !l'in endarant, si de cas s'hi veuen cunb

Una

festa d'art al Ritz

Com altres anys, la Residencia
Internacional de Senyoretes Estudiants organitza al Ritz, per al dissabte vinent, a les cinc de la tarda,
una sessió d'art a càrrec de les residents j mitjançant la collaboració
de les artistes alerce Ramonatxo,
Giocasta Corma i Joan Josep Ifiurcigarro. .
La sessió consisteix en una evocació histórica de l'època napole6nica. L'adaptació que ha fet la senyora Marshall ens presenta la figura de Madame Tallien en la intimitat de la vida familiar, al castell de Chimay. L'assumpte gira a
l'entorn de l'assaig d'una festa que
ha de celebrar-se a honor del prinecp, el sen espòs, donant lloc, per
mitjà dels vestits, la música i les
danses, a reviure l'ambient de l'época. Precedirä una introducció de
la senyoreta Morales i acabará amb
un te. Poden demanar-se les inritacions per telèfon als números
70963 i 72791, o bi adquirir-se a
lea Galeries Sy-ra, Diputació, 262;
Llibreria Catalónia, Ronda de Sant
Pene, 3; Hotel Ritz.
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"Asesinato en la terraza"
Umulnaona B. O. AL
Com tots els altres directora que
s'han donat a coneixer amb una obra
excepcional, W. S. Van Dyke, des de
les "Ombres blanqueo" ha anat cap
a una normalitat que, naturalment, no
podria ésser la normalització de l'excepcional, sinó una simple normalització, perquà és massa violent l'esforç
que es necessita per anar del cim cap
amunt i, encara, d'aguantar-se només
en el citn. Seria més fàcil baixar a
la plana, per6 seria baixar; l'esforç,
aleshores, és per seguir la carena esperant els que, mes afortunats, des
de baix, poden pujar, perque no
han corueneat pelo cims, i sempre tenen l'esperança d'arribar-hi,
sense l'obligació de mantertir-sli. Per
alee Van Dyke, en normalitzar-se, ha
evitat tot alió que pogués :ecordar
aquella magnificencia d'horitzons i, en
els seus dos darrers films, "Manos
culpables" i "Asesinato en la terraza", ha cercat en l'acció, i en l'acció
teatral, tancada en un espai més aviat
redil% nous camps d'experimentació.
No obstant, tant en l'un com en l'altre film ha donat major amplitud i
mis aire a l'acció dels que tenia en
l'escenari. Abrí, d'aquest darrer, tret
d'un drama policíac, "Penthouse",
n'ha fet un rentable film: la divisió
en actes, tan aparent sempre, desapareix, j l'acció marea rapida, més que
en la mateixa obra teatral. I no cal
dir que la fotografia es sempre
En el drama pròpiament dit ens
trobem amb una variant dels films
de gangsters, aquella variant que va
aparèixer quan s'esgotaren tots els recursos dels dolents de l'Oest: el
gangster bo. Així veiem un bandit que per agraïment a l'advocat que
li ha salvat la pell, i que, per defensar-lo s'ha vist rebutjat pel cercle de
les seves amistats, servint la dorna
de la justicia i el dret i morir després
d'haver suprimit el traidor del film.
Com sigui, però, que era molt difícil de presentar un semblant carácter
de manera que excites l'admiració, no
per dificil, sinó per immoral, l'autor
ens en presenta els caires ridículs, la
pretensió, el luxe de mal gust, la igrnotincia. Aleshores hi basteix al volt'ant un ambient de simpatia, però perque no sigui dit el suprimeix al final.
Amb tot i que hi ha un assassinat,
i cal cercar el culpable o, mis aviat,
demostrar la innocència de l'innocent,
no es tracta própiament d'un film policíac, perquè hom sap perfectament,
primer, que és innocent, i, després, no
costa gaire d'endevinar com ha estat
con': el crim. Es, dones, un film
i Van Dyke ha sabut treure'n
tot el partit que calia per fer-ne una
cosa interessant. Pat O'Brien, Warner Baxter, Myrna Loy í Phillips Holmes hi talen els papers principals.

Obra olm de l'estrella mds
genial
Es un film Paramount

A mitjans de febrer vindrä a Barcelona una companyia dramática anglesa sota la direcció de l'actor
Edward Sterling, i donará quatre
funcions al Teatre Studium, del carrer de Bailén.
Edward Sterling, en companyia
de Frank Reynolds, fou un dels
mis notables exponents de Shakespeare, i a l'any 1926 s'establí a París amb la seva companyia "The
English Pleayers" al teatre Albert.
A pesar de les moltes dificultats
que hagueren de vencer, ha donat
a coneixer a Paris no solament les
millors obres clässiques angleses,
sin6 tots aquells drames dels autora moderns, com Bernard Shaw,
Arnold Bennett, St. John Ervine
i d'altres, que avui fan les delicies
del palie dels teatres londinencs.
Darrerament ha estat condecorat el
senyor Sterling per S. M. el Rei
de Bèlgica amb ?tarde de Cavaller
de la Corona d'aquell país pela sens
treballa a favor de la cultura internacional i del teatre.
Cada any el senyor Sterling i la
seva companyia fan excursions per
Bélgica, Alemanys, Itilia i altres
paisos d'Europa, i ara acaben de
completar un viatge per les costes
asiätiquea de la Mediterränia, que
inclou Estambul, Haifa, Alexandria,
El Calce, acabant al teatre del Casino de Monte-Carlo, i a tot arces
ha auca un hit formidable.
Aquesta Ea la primera vegada que
visita Barcelona una companyia daismätica anglesa, i hi ha molt
ras per veure actuar aquesta companyia, que donará a conèixer les
millora obres moderase& ingleses. .1
entre elles tenían entes que n'hi
haga utm, almenys, de Bernard
Shaw,

"La propia culpa"
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fl. K. O.

Capitel

La història d'un home ple de barra
que de tramviaire passa a director de
la línia, amant de la mullen del propietari, expulsat per aquest, i que abandona la dona, i s'enduu el fill, i es fa
astròleg de fira, i vol tornar amic amb
la dona, i es troba amb que el fill de
l'adulteri pren la xicota al fill del
matrimoni, i del disgust que té es penedeix de tot abans de morir, a un
drama complicadissim que de unes
incidències com té acaba per fer-se
confusionari. No obstant i això, Richard Dix hi fa una gran caracterització del tipus antipätic del protagonista.
A. FERRAN

Teatre Goya
L'EXIT
DE LA TEMPORADA
Un film excepcional
UN

me ir

häfteT/CIN

enana se
14•114/

DIOAKIA loalf

R. k. o:'

L'art de la miniatura, les sobreampressions, les escenes davant una
projecciú i altres ardite ticnics han
jet quasi tangibles les fantasías mee
inauxquibles.a les persones d'una imaginació corrent Allò que solament el
'libre podia suggerir, el cinema, gràcies a la ticnica, ha anat realitzant,
primer, d'una manera rudimentiria,
fent apellació a la bona voluntat de
l'espectador; darrerament, prescindintne i desafiant i tot la mala ;oluntat
"El Diluvio" es la realització d'una fantasia segons la qual un tia començaria de babear el baròmetre, els
savis començarien de preocupar-se, i
la cosa acabaría amb la destrucció dels
continents per una serie de terratremols acompanyats de tempeatata de
gegantines onades que ho Mandarina
tot.
Perú ajan, que podria donar materia per un quadre d'horror, no tindria el valor d'un drama si hi manques l'element humà, i aleshores, com
en el Diluvi biblic, l'autor conserva
uns homes, però fia a l'atzar la sera
conservació — n'hi ha, aleshores, de
bons i de dolcnts d'antuvi i en
un món desolat, que cal reconstruir,
els enfronta. Posa davant per davant
les concupiscències d'un grup de bandolera i una robinia de reconstructors, i després separa un matrimoni, i
enfronta el marit, cregut que és sol al
món, amb una noia la qual ha de defeasv dele bandits, i, naturalment, hi
cacen, al mig, l'amor. I, un cop ho
té aixi, reuneix els personatges, i
pregunta qui passa. lmmediatament
neix el conflicte entre la mollee legitima, dickes l'antediluviana, i la de
la nora aliança. Per() hi ha els fills,
i venç l'amor ven. Venç peroné l'amor
nou — ella — renuncia, 1 se sacrifica. Se sacrifica perque, evidentment,
l'autor no sap que ha de fer fer a
l'home. I com que ningú no ho sap,
i gräcies a Déu ens trobem encara en
aquest món vell que en el film es
destrueix, tot acaba com ha d'acabar,
perquè al cap i a la fi, encara que el
món es mou, els hornea són els mateixos, i els fills són tan nous com nou
és el món nou: són el llaç d'unió dels
dos mons.
•
S. Fowler Wright ens presenta
aquesta acció voltada d'un escenari
d'una gran empenta. Els decorats en
miniatura gràcies als quals fa destruir Nova York produeixen una impressió fantästica. La ciutat es veu
materialment engolida, i únicament sobta la fragilitat dels edificis que, essent
de ciment armat en la realitat, es trencarien potser d'altra manera, degut a
les armadures interiors d'acer. Però en
el moviment del film hom no s'adona
d'aquests detalls, i produeix un gran
efecte. Un altre encert del decorat és
el paisatge desolat de despees de la
catästrofe. La part mes fluixa és la
primera, que hauria millorat molt si
els actors haguessin presentat l'angoixa típica i els accidents característica
de pressions tan baixes com l'acció i
les paraules ens donen a entendre.
De totes maneres és un film qui
produeix una impressió extraordinaria
i en el qual els actors, Luis Wilson,
Peggy Shannon, Sidney Blakmer i
Matt Moore són el de menys al costat
de la realització i els decorats.
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Una companyia anglesa
a Barcelona
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Una lliçó a la humanitat
No deixeu de veure el
drama mis interim' i mis

humà
Cada

dia, tarda i nit

Prohibida l'entrada ale
menors de 16 anys.
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Seassió-homenatge de l'Orfeó Catali. — Heus ací el programa que
l'Orfeó Català executarä en homenatge als seas directius senyors Mocagues, Estany i Millet (T.), en la
sessió que tindrà Iloc demà, dijous,
a les deu de la vetlla, amb motiu
d'efectuar-se el lliurament de la placa de bronze i argent modelada per
a aquest objecte:
El "Cant de la Senyera" (1896);
"Coral", a boca closa (1892); "Jovenívola" (1892), Millet; "Lliçó de
solfeig" (1896), Comella; "La Verge breeant" (1897), Frank; "L'Emigrant" (1894), Vives; "Brindis a
Felip V" (z933), Nicolau.
Parlament d'homenatge pel senyor
president de l'Orfeó Catalä.
"El rossinyol" (s898), Mas i Serracant; "Oh magnum misterium"
(1897), Victoria; "Teresa" (t903),
Nicolau; "Ocellada" (s899), Jannequin; "Els Segadora" (1898), Millet.
Els anys inscrita a continuació de
les composicions aún els de llur
primera audició o estrena,
Es repartiran bella programes encapçalats per unes panales del mestre Ifillet.
Els senyors socia de l'Orlen queden convidats 'a aquesta festa de
germano r i sfecte, que RO dubtem
assolirà rixit que es mereixen els
homenatjata.

Dime:red, 31 > 'caer Si t'U
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RUGBY

LLUITA

Visca el rugby catalal
Al reconeixeinent del rugby catall per la F. I. R. A., en l'acte de
la seta constitució a París, va seguir, com g ap el lector, la celebració de l'Assemblea de la Federació
Catalana de Rugby, en la qua: es
prengueren els acords pertinents a
aquell reconeixement, ensems que
d'altres honorant aquells federatius
que havien dut a terme una tasca
veritablement enaltidora del rugby
català.
Nosaltres vàrem (melificar aquesta Assernblea de "misteriosa", peroné havent - nos proposat
ens dirigírem al local de la Federació —Iloc anunciat per a la sera
celebració—, on ens rfigueren que
res no sabien de la projectada i
anunciada reunió, que en aquell
moment tenia efecte al Centre de
Dependents. El qualificatiu, doncs,
no rolla expressar res més que la
nostra contrarietat per no haver pogut assistir-hi. De mes a mis, la Federació Catalana de Rugby no pot
dubtar que ni en un sol moment
deixarem d'estar al seu costat per
la consecució dels ideals patriótica
que en aquests moments és evident
que l'animen.
Ultra els esmentats acords, l'Asaemblea prengué el de proposar la
celebració d'una Copa Ibérica, 1 el
d'assistir a l'Assemblea de la Federació Espanyola, que se celebrà
el diumenge passat.
Fou tal regada un error de tàctica; comprenem l'esperit conciliador que animara els nostres "ruggers" en acudir a aquella reunió.
Penó era de preveure el que passana. No es pot allargar un ram
d'olivera entre gent barallada entre
ells ja de temps i capitanejada per
un senyor, el qual és públic i notori que baria declarat obertament
haver fet liiestió de dignitat el combatre el gest del Rugby catala,
avantposant els seus interessos personals al que hom tractà vanament
de fer-li veure que convenia a l ' interes patriòtic.
L'Assemblea de la Federació Espanyola, doncs, fulmina una serie
de desqualificacions, blasmes i altres excessos —cops d'espasa a l'aigua— que ferien riure si no fessin
plorar. Perquè el nom de Catalu-

nya, és a dir, el dels "ruggers" que
la representen, ha estat tractat d'una manera que únicament ha pogut
satisfer un sol catalä.
El nostre rugby, n'estam seguro,
fati la seva via. Catalunya l'hi ajadarà, i els esportiu catalans, malgrat tots els defallirnents i traidories, esteran sempre al seu costat.

BOXA

franca superioritat en l'atac arreconä
l'alemany en un angle del quadriláter
i Ii plaçá, una dura serie a l'estómac.
Seelig semblava paralitzat. A la quarta represa, després .d'alguns "upercuts" molt valents de Thil, Seelig
sagnava en abundor. A partir d'aquest moment el combat fou rnolt dur,
car l'alemany recobra molta energia i
ataca a l'estómac de Thil. Aquest dona mostres d'encaixar bastant be. Seehg continua la sera táctica vigorosa
i recobra força i iniciativa en els assalts llore i dese. A l'onzè, Thil,
d'un magnífic cop d'esquerra, obliga
l'alemany a baixar en la seta escomesa
La victòria de Thil per punts fou
ben acollida.
A la mateixa reunió, el pes ploma
Popolo derrota per k. o. al primer
assalt a Pontour, ¡ el pes mitjä Caudel,
en dues represes posa fora de combat
Estere,

Avui, al Nou Món
Barranco contra el valencià Pere Ros
A la reunió d'aquest vespre al Non
Món reapareix el pes Ileuger Barranco, al qual des de ja fa algun temps
els aficionats a la boxa tenen fits ils
ulls esperant que esdevingui el boaador que doni el mateix esplendor a
la categoria pesos Ileuger que un dia
li va donar Hilari Martínez. Micó t
Riambau, excellents boxadors d'aquest
pes, no han correspost en aquests darrers temps a alió que d'ells esperava
el públic, i es per tant natural que
hom vegi en el jove Barranco, home
batallador i en constant progrés, ensems que en possessió d'un "punch"
respectable, el boxador susceptible
d'eclipsar els esmentats. La tasca que
cal que acompleixi el neòfit per aranseguir-ho no és fácil ni curta, i Vean
que pugui obtenir depen principalmcnt
que sigui ben guiat. Després de la
sera darrera victiária sobre Mestres,
victòria que va constituir un ferm pas
endavant, es enfrontat avui al campió
valencià Pere Ros, pugilista batallador
i rarament batut i que compta amb
una victória damunt Bartos que parla
molt a favor sea. Nosaltres no el coneixem, perú is evident que si Pere
Ros aplega les qualitats que li són reconegudes, pot resultar capee de POsan Barranco a prora, la qual cosa
representa una garant ia de bon con)"
bat
A la mateixa reunió el català Tuset
és oposat al madrileny Las Meras, dos
boxadors que el públic catalä concia
tan bi com nosaltres i que no hi ha
pas dubte que poden fornir igualment
un bon combat.
Cazorro contra Arlandis és un altre
combat prometedor, majerment si hora
te en compte que tant l'un com l'altre
acaben de disputar encontres en els
quals han sabut conquerir la simpatia
del públic.
MARCEL THIL VENCE
SEELIG PER PUNTS
Paris, 30. — Amb assistència de
nombrós públic se celebrä anit, al Palais des Sports, l'encontre entre el
campió del món del pes mitjà, Marcel Thil (francés), contra l'alemany
Seelig, a dotze represes. El pesatge
donä: Thil, 73'300 quilograms; Seehg. 72Soo.
Despees d'un "round" d'observació,
Thil començà la sen sedó, i per una

Frontó Principal Palace
Avui, dimecres. Tarda, 445
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CAMPIONAT DE CATALUNYA
—
EL SANT BOI I EL CORNELLA
GUANYADORS
ELS RESULTATS
Santboiana-Universitari
35-0
Cornellà-joventut.
I4-o
LA CLASSIFICACIÓ
Liquidada definitivament la primera volta, ha quedat establerta com
segu e ix :
Santboiana 5 5 — — 102 3 13
Barcelona
3 3 I I 6o 20 12
Cornellä
5 3 1 1 57 14 12
Joventut
5 2 — 3 11 77 9
Cadci
5 1— 4 6 st 7
Universitari 5 — — 5 o rol 3
No va ésser la jornada de diumenge tan interessant com hom esperava.
El partit Santboi-Universitari va
demostrar la diferencia de classe
d'un altre equip, els campions no
van haver d'emprar-se a fons, ja
que l'equip dels estudiants, format
quasi tot ell per debutants, no podia oposar cap mena de resistencia.
Van marcar els punts Bisbal (8),
Manuel (3), Garrigosa (3), a la primera part; després Bisbal (2),
Elies (6) i Garrigosa (4) van fer
mis sorollosa la victòria.
El Cornelia va guanyar també
clarament el Joventut; tot el partit
va ésser de domini intens del Cornellà; el Joventut només va fer una
enèrgica defensa.
Al primer temps el Cornellä va
marcar 6 punts per mitjà de Daga i Ruiz; al segon temps va marcar altra regada per mitjä de Ruiz
Benes (aquest transformat Per
Ros).
Cal reniarcar que el Joventut nomis va presentar 14 jugadors.
Va arbitrar el senyor Masdeu.

FRONTÓ

NOVETATS

DIMECRES

Tarda, a la 4:
FERNANDEZ - ELORRIO

contra

NARRU U - IMOORES
Alt, a un quart

a benerfel del Sindical
te Periodistes Esportius

FUIICIÓ

ARAQUIETAIN

CHIQUITO OALLARTA

Contra

QUI

IV - AZUMIENIM
UNAMUNO
Detalla per canela

PILOTA BASCA

Els grans partits d'avui
Frontó Novetats, a profit del Sindicat de Peno.
distes Esportius
al

Cont ja hem vingut anunciant,
avui tindrà lloc al Frontó Novetats
el festival de pilota a pala a profit de
la Caixa de Socorsos del Sindicat
de Periodistes Esportius.
El programa, ja fet públic en la
nostra edició dahin, és altament interessant, gràcies a la cooperació
desinteressada de la Germandat de
pelotaris palistes. Poques vegades s'ha
pogut reunir en una mateixa vetllada dos partits de la categoria dels
combinats i .no cal dir com el conjunt de l'esmentat programa atraurà
la nostra afició aquesta nit al Frontó Novetats.
A continuació reproduïm el programa d'aquests grana partits.
La forta parella Araquistain-Chiquito Gallarta será acarada al tercet
Quintana IV-Azurmencli-Unamuno,
que tan brillant actuació porta feta
en aquesta temporada.
La quiniela que seguirä a aquest
partit, jugada per meatres de pala,
promet Esser molt renyida, i la disputaran Solculbal, Pasay, Abasolo,
Zirraga i bardare.
Finirä el festival amb un gran
partit entre ele formidables da va ntera Urea» 1 'siguiere, teenndata
en la saga, respectivament, per Abasolo i Pasay, que tan bona fama
tenen conquerida.

Catalunya Migdia de
França

En el segon matx internacional, la se!ecció catalana malora
notab'ement la seva

actuació
El resultat d'aquesta última vetllada
celebrada a la sala Skating d'Asen
treu a bastament l'amargor que baria
deixat l'anterior en l'esperit de l'aficionat, que tot i reconeixent la viliza
dels Iluitadors francesos aspiraren a
un millor Pa per de l'equip catale:
Hom ens ha retret que en els nostres pronóstics de la setmana paseada
no haviem meditat prou les possibilitats de victória deis nostres bornes;
ens retreien que els francesos sí:in uns
dels lluitadors mis destacats d'Europa
i que els atletas cataluns poques esperances de victòria podien sustentar davant d'el:s. En mantenir el nostre criteri favorable al convenciment que ala
nosties compatriotes fornirien una bella i pozitiva actuació ho kiern després de mesurar amb atenció Bus
qualitats, malgrat que en l'equip desplaçat la mancaren bona dementa, que
sense cap mena de dubte Majen millorat el resultat.
Dones be: en la aegona vetllada internacional els medres, deseantati
viatge i en condiciona mis favorables
que en la primera, car en aquesta icors
nada combateren el mereja dia de l'ar'.
ribada, han efectuat en general nana
millors lluites que no pas et primer
dia. El públic franela .'admirà que els
catalana, que no són internacionalment
coneguts, guanyessin combats a bornes
que ells consideraren mole Per damune
seu. Com a bon públic esportin, peda,
aplaudí sense reserves les victòries catalanes, i quan els jutges en una decisió injusta i incomprensible donaren
vencedor a Dedica, de la segona part
del seo combat amb Saludes, protestä
d'una manera ben palesa, demostraet
que per damunt de les seves diferencies estaca la j usticia de la dezisió.
Una demostració que representa
exactament el millorament de l'actuació catalana es pot veure en el combat efectuat per Catalunya. Aquest,
que lluitava amb el mateix contrincant
que en la vetllada anterior lluvia batut per tocat en les dual represes, ¡mili una molt millor actuació, car tortf
decidit a millorar el resultat, i en
aquesta guanyaren una represa cadascú, i solament per punta.
Cal remarcar la brillantíasima actuació de Cuesta; aquest voluanariós
atleta guanyi les dues represes del seu
combat Fou una lluita aferiissada
d'una emoció poques regada igualada
que la bellesa de l'estil lela mes dificil de superar. Quan a la segona represa Cuesta, escapant-se magistralment d'una situació difícil i a la regada repidament agafava la doble presa de coll, anomenada "doble nelson",
i amb aquesta feia tocar d'espatlles a
la lona Pichon, l'entusiasme del públic es vessà, aplaudint d'una manera frenética. Cal tenir present, per
donar-se compte de la importancia d'aquesta victria, que Pichon és un dels
vencedors del mata Franca-Austria que
no fa gaire temps se celebra, i tothom sap de sobres la valva de l'equip
austríac.
Saludes-Dedica —En aquest combat
s'oposaven dos estils completament diferents: basat en l'enginy l'un, el de
Saludes, i amb la torea Fahre, el de
Dediet La primera represa transcorria bastant anivellada, quan Saludes,
agafant una ràpida presa de cintura
id: tocar el francas, que no l'esperava pas tan rápida i contundent Fou
a la segona part que Saludes, que la
victória anterior havia donat confiança, dominara contínuament i posava en
difícils situacions el seu contrincant;
vingué la decisió deis jutges, i donaren el combat al frances. El públic,
com hem du, protesta energicament
aconsellant l'arbitre, que era el representant de la Federació Catalana senyor Vidal, que com a protesta no
volgués arbitrar cap mis combat.
Una nota desagradable a remarcar,
que en la finita practicada per homes
que tenen una concepció noble de leaport no se sol veure, va ésser que Dedieu, ressentint-se de l'amargor de la
desfeta, no volgué complir el costura
de ritual d'estrinyer la mä a l'adversari, quan aquest Ii adreçava la sera.
Fou un fet molestós que desentonava
de l'ambient de franca cordialitat en
qué s'han desenvolupat aquestes reunions.
Comas no va estar a fortunat davant
de Lubas; semblava que la sera acosturnada fermesa i voluntat de victòria hagués desaparegut; així va estar
d'apatie, corn si per endavant no tinguis esperances de poder guanyar.
Realment l'adversari era de qualitat
reconeguda, i en canvi ell no fa molt
que es dedica a la lluita; perú suposant
per un moment que perdis, tot i Per
-dent,simohavideprouna
bona impressió, tenint en compte la
responsabilitat de la representació que
ostentara.
Si parlem d'aquesta manera ho fern
conveneuts que Comes posseeix unes
condicions fisiones immillorables per
ésser un bon Iluitador, i que potser
l'únic que li manca Es una mica d'esperit combatiu.
Geli fin una primera part IIXAt
lenta dominant a Puyuelo, i quan mansa ya solament un miran per acabar
la primera repeesa es lesionä, havent
d'abandonar quan tenia el combe al
sen favor. Fou molt de doldre, perqué Geli s'anava afermant con, a segur vencedor.
Amb aquests última resultats el
nostre poner internacional ha quedst
en bona situad(); cal, doncs, esperar
(Ha els Iluitadors s'entrenin a feos,
car aquesta is rúnica manera que en
les properes l'antes continuas, afeemant-nos AO la nutra ponid6 bese.
nacional — In
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El Consell de ministres d'ahir

aprovà l'avantprojecte d'amnistia per als senyors Calvo
Sotelo i Benjumea

POBLIertAT

Les Corts de la República

La vista de la causa pels fets
del 10 d'agost a Sevilla

La mort del diputat senyor Sagrera
Ha seguit el debat sobre el projecte de derogació de la llei de termes S'han donat per acabades les provea testifical
municipals
i documental. -- El fiscal de la República iolES
PASSA
A
PRECS
licita un ajornament de la vista per a modificar
El
Sr.
RUIZ
ALONSO
recull
la
Madrid, 3 0 . — Comença la sessió
interrupció i assenyala el fet que els
I PREGUNTES
a dos quarts de cinc, sota la preles conclusions
Al banc propia socialistes confessin que du-

dit un periodista—
Madrid, 30. — A dos marta donze
sidencia del senyor Alba,
El senyor ALONSO GONZÁLEZ
que la minoria socialista té acordat
Madrid, ao . — A dos quarts d'onze tirats, mis aquells que no formaven
rant la seta etapa de Govern no han (socialista) es dirigeix al ministre d'Omati ha COMe,,Çgat cl COnieli de
blau els ministres de Marina i Tre
pare d'unitats armades i els que no
del mati s'ha renovat la sessió de
apeHar a tots els procediments per
!enristres a la Presidencia.
pogut aplicar una hiel.
-bal.S'provctdesióanbres Paliques per tal de cridar-li l'acompliren la consigna que els fou dola vista de la causa pels successos
El Sr. MAGRANER, federal, tenció sobre l'accident ferroviari retal que el senyor Cals u Sotelo no
Na hi ha assistit el ministre de la
terior.
nada pel comandament legitim i se supugui seure al sen esta.
del to d'agost a Sevilla.
Governació per trobar-se, encara,
Entren el cap del Govern i el crea que s'esti perdent el temps en
centment ocorregut a Santander. Diu
maren activament al moviment, demosDeclara l'ex-governador civil sediscussions de poca importància, quan
--Tant els destorba? Dones jo
Msposat.
ministre de la Guerra.
que el tros on ocorregué el succés es
traren Sur voluntària ¡ punible adhenyor Josep Bastos, el qual ha dit
cree que el millor és que vingui al
La reunió ministerial ha acabar a
El President clima compte de la del que s'hauria de preocupar la Cam- el de mis perill per rahandó en que
sió a aquest.
bra és de tractar problemes econòmics
minuta de la tarda.
mort del diputar de l'Esquerra de
Parlament i pueril iliscutir-se amb ell
les dues menys
que durant el seu mandat
es troba a causa que la Companyia,
Desena.—Que aquello caps i oficials
de més abast.
el concurs de militara retirats per a
Catalunya senyor Sagrera.
Quan ha sortit el ministre de Matant com es vulgui.
fer economies, ha acomiade
per
tal
que estaven subjectes 4 comandament
El Sr. LUNA, socialista, s'aixeca
reprimir les revoltes produides pela
rala els periodistes l'han interrogat
S'acorda que consti en acta el
dat les calles d'obrera que vigilasen.
AMPLIACIO DEL CONSELL
a parlar, i al seu torn el president
su perior de presémcia i que no feren
elements extremistes, i diu que semsentiment de la Catara.
sobre la noticia dinteris politic que
(El senor Casanueva passa a ocupar
El senyor Lerroux ha invertit geaa
altra cosa que complir les ordres conadverteix que la minoria socialista ha
El senyor SANTALO, de l'Esque l'hi prestaren i en tot moment
ahir anuncia el senyor Lerroux.
la presidencia.)
part del Consell de nünistres en l'excretes que els foren donades, moltes
quena, pronuncia breus paraules en esgotat ja tots els torns reglamentaes comportaren amb lleialtat envers
—Ja la veureu en la nota — ha conDemana que s'exigeixin les degudes
posició crassuniptes de la presidencia
ris en el deba
de les quals no tenien relució directa
memória del finas, i fa constar la
testas el senyor Rocha.
la República.
responsabilitats,
i
que
s'obligui
la
del Consell i del ministeri de la GoEl Sr. LUNA diu que no pot per
amb la rebeHia, observaren una condolorosa coincidencia que en el terA continuació compareixen el eaCom sigui que aquest mati havien
Companyia a restablir la vigilancia en
vernatiö.
menys, davant els atacs que es dirigeiducta de cega obediencia reveladora
me de dos mesos la minor:a de rEspitä
d'infanteria
senyor
Joan
Benícirculas rumors de erisi, un periodista
aqueas lloc de :a huía, així com que
Per no haver-In assistit el senyor
xen a la lid de termes municipals,
dc subordinació militar.
guerra hagi perdut dos caracterittez, el capitä de la mateixa arma seha preguntar:
rectifiqui
aquest
tros
¿Alar
a
SantanMartínez Barrio no sima abordat en
que expressar a la Carnbra la comOnzena.—Que aquella caps i oficials
zats membres. Recorda la vida
nyor Josep Ardían, el sots-oficial se—Es parcial o total?
der,
que
resulta
perillosissim.
el Censen mes assumpte de carácter
provació que ha efectuat en diversos
sense comandament directe d'armes 1
d'austeritat ¡ conseqüencia republinyor Miguel Fernändez, i el tinent
El senyor Rocha. deient que la preEl
senyor
SALAZAR
ALONSO
polític que e; re;acionat amb l'amnisnobles, fins i tot en aquella menys
amb destina burocrática en la guarni
cana del senyor Sagrera. adscrit des
d'infanteria senyor Josep Novaleda,
gunta es referia al projecte craamistia dels senyors Calvo ¡ Benjumea.
afavorits per la Bei, de la indignad& (radical) es dirigei.: al ministre de la
-ciónote cixemntprvidel
de molt jove als principis de Pi i
que no aporten dades d'interès al
ra, ha contestas:
Governació,
dernanant
la
provisiö
de
El ministre de Justicia ha llegit el
que ha suscitat la derogació per deIsfargall. La preocupació d'aquest
n'31nPl ot ni participació en aquest, i
—Parcial per a aquests dos senyors,
sumad.
de
dipositaris
muniles
places
vacants
ruca
breu.
Samper.
el
.Sr.
cret que en fin
projecte de hei, qae és
qtte es limitaren a realitzar limar, deis;Ilustre politic fou el henestar de
El general de la guärdia civil sepera el president us en donará cumple.
Consta crun sol artcle, en el qual
El Sr. ROMERO, socialista, inter- cipals.
la classe treballadora i la política
res militars habituals sense donar comnyor Gómez García, que quan ocorAclarit el motiu de rinteres pedoEl
senyor
MANSO,
socialista,
es
últim
per
contestar
al
Sr.
Ruiz
s'amnistien de les resaonsabilitats povi
per
i
pis
princ
de
laica, que san tamhé
pliment a cap ordre del comandar/lene
regueren els successos era cap de la
diaria, el ministre de Marina ha
dirigeix
al
ministre
del
Treball
perque
no
pot
creme
en
la
dient
Alonso
litiquea per les quals foren condemnats
facción, no són estimats pel que subala ni:noria.
segona zona. declara que en ocórrer
negat fonament als tumors de crisi
de camperols
als
milers
que
es
pagui
sinceritat
d'un
obrer
que
parla
des
dels
les
Corts
Constituents
els
senyors
El
PRESIDENT
denla
compte
crin com a executors n¡ participants
Còra
que havien cirCulat, i Ira dit que del Per
els
dits
successos
es
trobava
bancs en les quals s'asseu la minoria de Salamanca els jornals que acrediCalvo Sotelo i 13enjunica pesqué pud'haver-lo visitat un representant
en el moviment.
dova i que irnmediatament sorti cap
Consell no hi baria hagut res que es
que persegueix els treballadors. (Pro- ten de nombrosos patrons per la tos
guin entrar en l'exercici del arree de
del ministre de la Governació, el
12.' — Pel que respecta a la guira
Sevilla,
on
el
tment
coronel
Pereferís amb aixa.
que
no
els
han
i
Hita de l'any top
testes dels populars agraris.)
diputas a Corts Per al qual foren elequal li ha exposat la impossibilitat
dia civil no pot dir amb la mateixa
rca
li
digné
que
s'havia
posat
a
les
—No crec — . ha afegit el senycr Roestat
pagats
encara.
Censura
les
meEl MINISTRE DEL TREBALL
d'acudir a la Cambra per l'estat de
gits.
convicció que no hi hagués acord anordres de Sanjurjo perque cregué
cha — que In hagi motiu per a això.
sures que el ministre del Treball ha
es mostra sorprès de la irritació que
Entre e:s asma/ates de que ha donat
salut del senyor Martínez Barrio i
terior, principalment entre alguns
El mes importa/u ha estar !a Miesque
obrara
en
virtut
d'ordres
rebupres
deturant
els
trámits
que
insaquest
projecte
de
llei
ha
suscitat
en
compre el senyor Lerroux figuren els
la creença que podrá acudir a la sescaos i oficials del cos, dels quals, sendes d'autoritat legitima. i que aquesrió relativa al projecte d'amnistia. La
taven
aquest
pagament
i
diu
que
ha
la
minoria
socialista,
i
diu
que
si
és
dentis.
relatius a la reorganització a què se
sió de
se determinació de noms, va sentir
resta han estas qüestions de tràmit i
ta convicció s'afiançà en veure que
obras pressionat pela elements inteque la Bel de termes municipals tant
El senyor AISPU recorda la insotmet el Patronrt Nacional de Tudir en els primers moments que haconsultes sobre tractats comercials.
en telefonar a la Direcció General
ressats a no pagar.
els afavoreix. ell s'aferma per alee,
terpellació que té anunciada sobre
risme, el dels béns incautats a la Corncien tingut reunions en locals del set'
de la Guàrdia Civil, donant compte
Jo no he informas mes que dun asEl MINISTRE DEL TREBALL
en la necessitat de derogar-la. puix
panyia de Jesús i al Patrimoni de la la substitució de la cornissió gesInstitut i lambe' en alguna ocasió
sumpte, acuse el major interes.
que l'estnentat general s'havia fet en cases de persones d'elevada poque la missió d'un Govern no és go- justifica la suspensió d'embargatora de Navarra.
República.
,
no
li
font
ments
de
diversos
patrons
agricoles
cartee
del
cornandame
remar per a una sola ciaste ni per a
—sQuina será l'actitud del Govern
Continua la discussió del dictaTumbé ha donat comete de diverses
sició social situades a l'interior de
de Salamanca deutors d'aquests jor- ren donades instruccio n s concretes la població sense que s'hagi pogut
davant el dictamen contrari als seus
men sobre el projecte de Ilei que un sol partit, sinó per a tothom.
queixes i reclamacions que havia reacte
era
nals,
perque
aquella
embargaments
que
indiquessin
que
aquell
el
propósit
inicial
de
la
S'explica
projectes sobre el; havers de la eleesbrinar quin era el local ni el nom
but contra el nomenament del senyor deroga la dita de termes municipals.
es troben encara pendents de la re- facciós.
recia emes per la Comissió de Justie
El senyor MAROTO, agrari, con- llei d'evitar la persecució dels patrona
del propietari de la casa.
Cristòfor Ilassó per al cárrec de desolució d'un recurs entaulat.
Arnb aquest testimoni acaba la
contra els obrers per Ilurs idees socia? — ha preguntat un informador.— legar del Treball a Catalunya.
sumeix un torn a favor, i expressa
Amb el que antecedeix resumeix
Nega que hagi pesat sobre ell mis
dais,
polítiques
o
religioses,
però
no
prova
testifical,
i
el
president
fa
sala
conveniencia
de
derogar
restnenEl Govern rnantindri el seu projecte?
general que subscriu la sera opinió
S'ha examinar el cas, i s'Ira com.
coacció que la que dimana del comque no s'ha rebut
garantop
preses
un
s'explica
que
les
defenses
lada
llei,
que
tants
perjudicis
ha
ber
a
les
—No ho sé — ha contestas cl misobre
el marlinent de referencia 1
provat que el nomenament ha estar fet
pliment de la Ilei.
ties necessäries per tal d'evitar alai,
produit a l'Agricultura.
complimentad a la carta-ordre envianistre. Al Consell no sla parlar daestima complert el requeriment juamb perfecta legalitat.
(El
senyor
Alba
torna
a
ocupar
la
s'insisteixi en la permanencia d'aquesda a Cädar, en la qual s'ordenara que
(Entra el ministre d'Agricultura.)
questa qüestió, i caldrä veure com es
dicial que se li ha fe.
Tumbé ha denat compte el preapresidencia.)
ta llei.
es prengués declaració al senyor JoEl senyor SABORIT: Patrons
descabdellen els fets, i com la judica el
El lletrat senyor Jiménez soHicita
dent dels assumptes d'ordre públic a
El
senyor
MANSO
anuncia
una
si
perquè
manifestes
Afegeix que aquesta ha sofert nomcom S. S. justifiquen aquesta llei.
sep Sanjurjo
que es doni lectura als peus d'algaPa-lamed.
la vista de les referencies ofizials fainterpelladó
sobre
rassumpte
per
a
a
donar
trebroses correccions; en primer lloc, la
l'ordre rebuda pel coronel que eslava
¡Per que S. S. es nega
nes fotografies aparegudes en diverTarnbe ha negar per últim el miniscilitades Pel ministeri de la Governació.
poder presentar la documentada
d'evitar que los una hei afavoridora
a Jqrez era escrita i firmada de
ball als obrers de la U. G. T.?
sos periódica illustrats i en les quals
te de Marina que hi bagues motiu
S'ha tractat salid:e en el Consell
oportuna .
del
testimoni,
pera
diu
El
senyor
MAROTO:
Jo
assegunomés acudiren a insdels
ganduls
que
apareix el general González amb el
pun) l lletra
per als rumors de dimissió del minisEl MINISTRE DEL TREBALL
pressupostos en relació al de Guerra.
criure's al cens del treball en l'época
ro que tots els meus obrera són
que Ala rebut un telegrama del pebastó de comandament després d'hatre crInstrucció. Pública. senyor PareEl ministre de Finances ha Iliurat socialistes, és a dir, ho eren, perl'accepta i propasa a la mesa que es
el
senyor
de l'any en qué els salaris estan més
que
dio
es
ver estat deposat del sen córner.
nal en el qual
ja Yévenes.
una nota al senyor Hidalgo contenint
plantegi en el moment adequat.
alts i les tasques més fàcils.
que ja no ho són. (Rumors dels
Amb aixO queda acabada la prácSanjurio ha contestat en sentís afirDesprés del ministre de Marina ha
El PRESIDENT promet fer-ho
les observacions i modificacions que a socialistes.)
També s'haguí de preocupar dels
tica de tota la prova proposada.
matiu
aquesta
pregunta.
sortit Cl President del Consell.
judici del senyor Lara han d'introobrers especialiteats i d'altres defectes
El senyor Pérez Madrigal: sl La
El president pregunta al fiscal
Acte seguit es procedei x a la prac—¡Quina ea aquesta noticia d'inteduir-se en aquest pressupost, i e ni- Solana?
El senyor SIERRA POMARES. tica
interessants de la Ilei, entre els quals
de la prova documental.
general de la República si manté o
rés politic que vós ens anunciàreu anit, nutre dc la Guerra ha quedat en sotpopular
agrari,
dirigeix
un
prec
al
El senyor MAROTO: Ajad és.
no és el menor el de convertir EspaEs dóna per reproduida tota la
modifica les seves conclusions prosenyor President?
ministre d'Agricultura roture interesmetre-les a la deliberada d'un pro- I La Solana?
aya en clases tancats, tau de rivalitats
prova propasada pel fiscal i les devisionals i el senyor ISfarsi soHicita
sos remolatxers d'Arana.
—Jo sóc amic vostre—ha contesper Consell.
El senyor Pérez Madrigal: El sede roble.
que se suspengui el judici fins dijous
eones.
S'aixeca la sessió a Ica, non /nenes
El ministre d'Obres Públiques ha nyor Saborit és un transeünt.
tat—i us oriento sempre per tal que
Per tal de poder substituir aquesta
Unicament
un
Betrat
defensor
vinent per a modificar la qualificao.d
cinc minuts de la nit.
estigueu ben informats. No hi ha
donas compte don projecte de hei que
El senyor Saborit: Adverteixo al
llei foren creats els registres del tree ..sollicita que es doni lectura a les ció que formula en el non escrit.
- • as _
Ira estat aprovat i que tendeix a recluir
a:tres noticies drittens que la que
senyor Pérez Madrigal que el que
ball.
conclusions de 1 informe emes pe
Aixf s'acorda i se !aspen la sessió.
la tramitació dels exredients de sublias- jo dic puc provar-ho, cosa que no
el Consell de Ministres ha aprovat
El Sr. BLAZQUEZ, socialista:
que era aleshores inspector de la
discurs
Un
seals
tes d'Obres Públiques.
ranteprojecte damnistia per
podrá fer S. S.
Pera no existeixen.
Inspecció general de l'Exèrcit, senyors Calvo Sotelo i Benjumea, que
Es fixen els terminis brevissims i
El senyor PEREZ MADRIGAL:
El MINISTRE DEL TREBALL:
nyor Leopold Ruiz Trillo, al qual Una villa de 86 anys deel
que
V.
S.
vulgui.
tot
peremMmis penal. la Mtervenció
es presentará denla o demà passat a
—Jo provaré
Existeixen a quasi tot arreu.
el Govern davant les trapes
Madrid, :id. — El senyor envià
de Finances l'Ordenació de pagaments
termina fer harem d una
Demano la paraula.
les Corts.
El Sr. BLAZQL7EZ: Pera no serdestinades a combatre els rebels.
Aniña ha anunciat que el di»
als
senyors
emetin
Ilurs
informes.
El
PRESIDENT
prega
veixen
per
res,
no
obliguen
a
res.
informadora
han
interEl
secretari
dóna lectura a les exDesprés els
mes
entrant
pronunciara
11
del
suma imortant el Partit
Es prescincleix de la consulta del diputats que deixin parlar l'orador.
El MINISTRE DEL TREBALL
rogat el cap del Govern sobre el foun discurs en el qual fixara les pressades conclusions, que extractaConsell d'Estat que dispuse la Ilci de
El senyor RUBIO, socialista, deles
següents:
nament que podrien tenle els rumors
diu que serveixen per ordenar el treball
Sociaiista
directrius de la politice repu- des són
Comptabilitat en a q uella casos en qué mana que parlin seriosament. (RíaPrimera. — La guarnició de Sedels obrers.
de crisi que havien circulat a causa
blicana.
Mad r id, 30. — Dio "El Sorecaigui acord unánime del Consell de Iles.)
general
Sanjurjo,
el
villa,
en
seguir
de la derrota soferta pel Gotern en
Pregunta als socialistes per que a
Aquest discurs lin desvetllat
cialista”:
ministres i es tracti de remeiar crisi
El senyor MAROTO continua el
la creença que ella no
les comissions parlamentartes.
Madrid, on tanta influencia exeruna gran expectaciú entre els ho len en
"Según hemoa. podido ver en
seu discurs acusant el senyor Largo
El senyor Lerroux, mentre liujava I ile treball o de qualsevulla altra cauiniciava
la
rebellió
sinó
que
es
trae
ceixen, no existeix una oficina de Trerepublicana, que l'esPeren amb
"La Voz" de anoche, que no da
sa de carácter urgent.
tara d'un fet consumas, pule que
Caballero e 'haver omplert les Cases ball,
al seu automòbil, ha contestat:
inters.
Viti
la enhorabuena por ello, una
Sima distribuir el crèdit que figura del Poble d'obrers als quals rnés tard
alai se li féu saber pel tuateix ge—Ningü no ha pensat en aixa.
anciana de Madrid se dispone a
senyor MARTINEZ GIL (soen la prórroga trimestral del pressu- im fet funcionaria
neral Sanjurjo, que aiirtná que el
El Ministre crE,tat ha estas taindonar al Partido un millón de
Govern bavia estat destituit.
El Sr. MARTINEZ HERVAS, so- cialista): Fa dos meses que tenim prepost per a rexecució d'obres públiques
he preguntat per un informador sopesetas, dejándole heredero de
sentats i aprovats a l'Ajuntament uns LB
a
les
pror
incics
crAndalusia,
d'Extrecialista,
consutneix
un
torn
en
contra
Que
en
la
decisió
adopbre si en el Cansen slavien ocupat
Segona. —
sus bienes.
madura i de la Mansa a fi de con- del dictamen. Protesta que es digui Estatura, i els correligionaris de S. S.,
Madrid, 311. -- A la Secció
tada per la guarnició de Sevilla inde l'exportada dels nostres vins als
La noticia es en parte exacta.
que hi té majoria, no han posat co
expres.
que
la
llei
que
vol
derogar-se
va
en
jurar
la
crisi
de
trchall
al
camp.
ies
ultra
les
circurnstänc
selena sima reunir la ininpria
fluí,
Estats Units- •
Varia muy considerablemente la
funcionament l'oficina.
la
popubenefici
d'un
sol
sector
d'obrera
S'escontcssades,
rucia
subjectiva
¡
socialista,
sota
la
presidencia
TORNARA
A
CELEBRARAVUI
El senyor Pita Romero ha
cifra; cuando sea oportuno inEl MINISTRE DEL TREBALL del senyor Largo Caballero.
tén en Ilargues consideracions que tenlaritat del general Sanjurjo, que en
SE CONSELL
tat afirmativament, i el repòrter ha
formaremos a nuestros lectores
deixen principalment a consumir el diu que no sa aquestes les seves noaltres ocasions prengué el comandaEn
acabar,
ha
manifestat
que
insistit sollicitant una ampliada de
Madrid, Jr — (Juan el senyor Lerextensamente. Por el moment Oi
taclrndaquesta plaga per
to amb el propòsit obstruc- ticies, sin6 tot el contrari.
temps
a
iden,
Go
d
del
projecte
del
ment
rt
acecl
S'havia
traelat
o
en
la noticia. Llavors el miaLtre d'Esame abandonava el Congrés ha estat
sólo encontramos prudente deRebutja les imputacions que li fea
cionista
de
la
niinoria.
Treball
que
deroga
ministeri
tat ha dit:
preguntas nels periodistes si marxava
cir que, en efecto, una anciana
l'altre dia el senyor Martínez Gil, i
El senyor CAZORLA, radical, per
1932,
Tercera.
—
Que
la
major
part
el
deeret
ale
till
d'agost
do
—Encara és prematur parlar
sisitar el Prcsident de la República
de 86 años, de vieja estimación
diu que dl es troba amb exceHent
la Comissió, defensa el dictamen.
pel quid les grarts entpreses no dels capa i oficials de la guarnició para nuestro Partido, ha had'abre), puix que es fan les negociaper tal de stdmetre a la seva signatura
El senyor BRAVO FERRER, con- änim per a ier justicia, per be que no poden optar ill'a (airee la ilide111de Sevilla no tenien antecedents del
rautorització de presentar a les Corts
cions. El que si puc avançar és que
‚nudo a su casa a s lirios camaservador, dial que encara que la seva es pot pretendre que el Govern es denització i la readmissió en els complot, provant aquesta afirmació radas a los cuales ha hecho,
el projeete de llei tiat,rrrisrra al, seles negociado:1s ca desenrotHen per
canti a favor d'uns ni d'altres.
minoria defensa i vota aquesta Ilei a
el
fet
que
a
les
primeres
horca
del
casos d'aconliadament declarals
nyors Calvo Smclu i Benjumea.
saber su decisión inquebrantabon cansí i amb un ambient pateePrecisament aquesta és la ra6 per la injustos pels Jurats Mixtos.
les Goda Constituents, ho feu per evimetí del dia ro, oheint les ordres del
—No — Ita contestas secament el
ble de nombrar heredero de su
lament favorable.
qual el Govern porta a la Catara la
tar que el desmesuras egoisine d'alguns
t
legitim,
es
disposä
n
comandame
El senyor Largo Caballero ha
fortuna al Partido Socialista;
senyor Lerroux : el portará demá.
derogada d'aquesta Ilei, acuse que pupatrons coartes el dret dels ohrers a
raquarterament
de
les
trapes
a
l'obexposat
els
molius
que
el
GoMANIFESTACIONS DEL CAP
Demä — Ira afeen — celehrarem
Falto el Partido de personali,
gui dir-se que obra amb això per una vera Azafia va tenis . per dictar
contrarestar
el
moviment.
sindicar-se,
peró
que
ara
consideren
de
jecte
DEL GOVERI4
nou Consell de ministres, puix que
dad jurídica, la herencia es poabusiva l'aplicada de la Iley, i per pressió de la ¿reta, sinó que la porta
se
g
nela
mea
entendre,
alguns
aquella
disposició,
1
Quarta.—Al
avui he retingut rateada dels minissible que la reciba el presiEn arribar al Congrés. cl cap del
per pròpia iniciativa. (Aplaudiments
tata han variat Altrammt,
ta ra ha donat comide de nom- caps i oficials de la guarnició en nom- dente.
tres gairehé ter el Consell, i solanient
Govern aturar a parlar ami, cls
reconeix que tantost s'anuncià el tricant dels radicals.)
no
brosos
telegrames
que
es
reben
que
possiblement
tall
CSCL
bre
Nuestros amigos se ocupan,
han ponla despatxar tres ministres.
periodistcs, als quals ha preguntas
electoral de les dretes els patrons reEl senyor MARTINEZ GIL rectia la ininoria perquit s'oposi
arriben a una dotzena, tenien previ coen principio, de poner en orden
Si pm: — ha afegit el cap del Godon hamen sortit els rumors ele crisi
baixaren terriblement els salaria Per
posaren en la administración de los bienea
de nou que l'oficina del
fica,
i
afirma
terminanintent
a
la
derogaeió
es
del
complot
i
neixement
de qui e. parlava aquest luan a la
veril — facilitare a la tarda el da evitar aix6 diu que la seva minoria
Treball no funciona gairebé enlloc,
relació a/1lb elements civils d'aquesta
de la dita hiel.
de la donante, que, romo heprojecte de Ileí, rana que ern proposo
Presidencia en acabar el Cansen.
demana que parallelament a la derogani ädhuc en aquells pobles on is
SIso acordat que el senyor
capital i amb algtins de la guärdia
el
semos indicado, no llegan, ni mupresentar-lo &mi al Parlament.
—Jo nflic sorprès—ha dit
ció de la llei de termes municipals es installada.
una
pregunta
al
Lamoneda faci
civil.
cho menos, a un millón de penyor lerroux—en saber que quan
dicti una disposició que obligui a resministre
de
Treball
sobre
el
Insisteix, tu:1W, en que l'oficina
Cinquetia.—La passivitat amb que el setas.
sortíem del Consell ja Iti havia gin
pectar les bases de treball.
de Treball aprovada per l'Ajuntament particular.
De cualquier manera no por
general Sanjurjo prengué el comandatelegrafiar a en ierm la crisi fuliniEA sensor ARAC;AY, de l'Esquerra,
Tumbó ocupa( la mino"La Tierra" denunciat
de Madrid no funciona, i no per culpa
ment, de fet no trobant seriosa resis- ello es menor nuestra emoción
nant del Guadal.
diu que la hei de termes municipals deis socialistes, que no tenen majoria
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informe
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els dictàmens van de les comissions
tate de chismes passives, en el que obeien un manament
Contesta breument un representant
a la Cambra, en la qual no sabeos
de la Comissió.
sentit que es eomputi ale mes- estaven previngudes del possible mo
; No podem publicar les
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al President de la República per tal
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tí nova orientació del partit socialista Parlament de Catalunya COMARQUES DCk
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Apellateist• etapa que dimitia el
aenyór— Largo Caballero en aquell
Congre s de la U. G. T. també dianitiren els electes, que sempre havien estat espiritualment units a
ell, els senyors Henche, avui elevat
i la presidencia de !'agrupació madrilenya; Anastasi de Gracia, ara
president de la Comissió Executiva
de la U. G. T.; Pasqual Tomis, elegit ahii secretari adjunt de la mateixa *Comissió Executiva; Antoni
Mufeaz, d'Arts Gräfiques, elegit ara
per a aquesta Executiva, també ho
resultà navors.
Com hom recordará, també en la
votació de la Comissió Executiva
verificada en l'últim Congrés de la
U. G. T. fou discutit el valor i la
legitimitat dels vots de dues federaciona de gran força numérica: la
de Treballadors de la Terra i el
Sindicat Nacional Ferroviari, les
quals, representades pels seus secretaris, senyors Lluci Martínez i
Trifó Gómez, s'inclinaven del costat de la tendencia encarnada en
senyor Besteiro i decidiren la
votació en aquest sentit.
Aquests dos mateixos sindicats
han tornat ara a sonar. Cada un ha
publicat un manifest, que han estat
comentes amb passió al camp so-

cialista.

L'un i l'altre han aixecat protestes 'que han fet caure el primer
dels secretaris i han fet abandonar
a l'altre la presidencia de l'agrupació socialista madrilenya.
Es conegut el criteri del senyor
Largo Caballero com a president del
Partit Socialista, preconitzant davant ractualitat política l'acció revolutionäria.
tnfront d'aquesta posicie, els senyors Besteiro, Lluci Martínez, Trifó Gómez i altres, són partidaris
d'una acció parlamentària. Aquests
tres eren els que portaven, com s'ha

dii, la U. G- T.
Demä o passat dentà es reuniran

per canviar impressions sobre el moment polític les executives de la U.
G. T. i del Partit Socialista.
A la reunió d'aquests organismes
directius s'hi concedeix gran importincia, car s'hi aborden els temes polítics que han estat motiu dels darrers
eaelesenimen ts en el si de les organitacions.

Desitiosos de noticies, els perio-

distes han continuat preguntant als
api socialistes sobre aquestes elesticos.
El Sr. Anastasi de Gràcia, elegit
president de la U. G. T., s'ha limitat a dir que considera improcedent,
per ara, fer declaracions, i que es
remetia als actes futurs del Comité
que presideix.
Un periodista ha sostingut el següent diàleg amb el senyor Jiménez
Asna:
- Que us ha semblat el canvi de
tictica?
—Admirable! A mi tots Os canvis em semblen admirables. Sóc un
socialista disciplinat al qual tot ii sembla bk. Es canvia de tàctica? Canvio
jo. Hi torna? Hi torno. Això Es tot.
El senyor Manuel Albar, non secretari de la Federació Socialista
Madrilenya, ha dit:
aóc dels que opinen que el
feixisme a Espanya es un perill autèntic, real, que compta, a mis, amb
la toleräncia conscient o no dels Poders
A mi m'importa poc que 'les forces de dreta acatin o acceptin o reconeguin la República; això no té
per a mi altra significació que aques.
ta: l'enemic s'ha procurat un volant
de lliure circulació. Per que?
Jo els accepto integre l'optimisme
a aquests republicans que es fan la
illusió o la fingeixen que la República té mis vida quan mis morta está. Jo voldria saber que és el
que queda en peu de la República
que proclamärem en top.
El que a mi podria adscriure-m'hi
iba perdut. El que resta no m'interessa conservar-ho, pel contrari,
cm. mou a combatre'!.
La manera mis eficaç de Iluitar
contra el feixisme és avançar-se a
en, i naturalment que al feixisme
no se'l venç amb discursos ni amb

oposicions parlamentäries solament.
Ja sé que hi ha qui espera ud s .
glotis al partit socialista. Es un altre punt sobre el qual evito donar
criteri per aquesta raó: discutir
aquesta possibilitat és acceptar-la, i
• jo no l'accepto. La nostra disciplina
té una magnífica simplicitat. La
majoria ordena, els altres obeeixen.
Així fou j així sera. No hi haurä
eacitsions.
MANIFESTACIONS
DEL SENYOR BESTEIRO
Aquesta tarda, al passadissos de
la Lambra, ha conversat animada:. ment amb els periodistes durant
•Ilarga estona, el senyor Besteiro.
Els periodistes li han preguntat si
s'arribaria a rescissió del partit soe:alista.
—M'a:, sf que us asseguro que no
passarì per ara, ni veig el cami possible per a una eacissió.
Un periodista ha insistit:
-aa,Dieu ara; i després?
,
no puc respondre de l'esde; j. eepider
,;* pea, tul aueguro que d'es..
ha ni hi haurä res.
mana la majoria, i els

t;4110ael partit
..i.Alt".pbeeixen•
..a.Mtsltre periodista ha donas compte
fflapfor Basteien que al Consell daibmia aprovat el projecte
'
*leer a Calvo Sotelo Benjumer,
br dame ta mira o1,ini6 que eh
satar*
Imalies u- tolerar nos arribes,.

sin a la Cambra els ex - ministres de la
Dictadura eren .13 republicana.
—Potser — ha afegit el senyor Besteiro — als que menys els convé és a
les pròpies dretes. A Espanya passa
que no hi haurä partits d'esquerra ni
de dreta per excés de lides.
A continuació el senyor Besteiro ha

parlar Ilargament amb els informadors
sobre el descabdellament del socialisme al món.
S'ha arribat a aquesta part de la
conversa, perque un periodista ha informat l'ex-president de les Corts que
el senyor resuma, en la eses darrera
posició, s'ap.,,aava molt al socialisme.
—Exactament — ha dit el senyor
Besteiro. — Jo no havia vist Pestanya
des de l'any Iota, i el vaig trobar
l'altre dia. L'he trobat canviadissim
en tot, àdhuc en la sera opinió. Pestanya s'ha convençut que cal realitzar
una obra constructiva. Aquesta és la
forma socialista que sembla predominar a Anglaterra, Bélgica i Franca.
Els socialistes d'allí consideern roncenient apurar tot el possible els mitjans
de que disposen amb la democracia.
Per a mi seria un gran ideal portar
Espanya per un sistema evolutiu i
constructiu per al triomf deis meus
ideal; socialistes.
S'ha demostrat reiteradament com
les més profunde, transformacions sodals no són precisament aquclles que
han tingct unida al revolució sagnant.
Hiha múltiples casos d'exemples. La
revolució, emprant la paraula en el
ó, pot ésser gaisentit de transformaci
rebé cruenta i molt eficaç i, en canvi,
gravíssima i amb graos vessaments de
sang i una transformació social gairebé
D'aquests moviments de masses
potser un dels més greus del segle
fou el que hi va hacer a Anglaterra
per a la seva transformació política.
Alli molta gent va morir penjada
als arbres i en canvi la transformació industrial anglesa, si be lamentable perque va sumir a molts en
la miseria, no va costar sang i el
seu resultat fou de gran abast.
Un informador de la dreta que
sentia les manifestacions del senyor
Besteiro li ha dit:
si arribes la revolució sagnant, voste i els seus us escindirfeu?
—Jo no sóc un talla caps. De les
revolucions multes vegades no en tenen la culpa els que les inicien sinó
els de davant que les provoquen.
Ha prosseguit el senyor Besteiro
referint-se al socialisme mundial i
ha dit que era curiós observar cona

ale Estats Units, on s'aprecien corrents antimarxistes, és on s'apliquen
pricticament les doctrines de Marx.
¿SERA EXPULSAT DEL PARTIT EL SR. TRIFÖN GÓMEZ?
Es un fet l'eliminació del senyor
Lluci Martínez de la Federació
Treballadors de la Terra, la qual,
amb la Federació Nacional Ferroviäria, constitueixen les fraccions
més importants de la U. G. T.
Avui, en una reunió del Comité
Executiu de la Federació Nacional
Ferroviaria, el senyor Trif6 Gómez
ha presentat la dimissió, però no li
ha estat acceptada.
Demä celebran una reunió l'Associació Socialista madrilenya.
En ella es discutin una proposicid firmada per mis de trenta afiHats en la qual es demana l'expulsió
del senyor Tritón Gómez i altres
firmants del manifest del Sindicat
Ferroviari publicat fa algun temps.
Se suposa que la discussió de la
proposició donan lloc a un debat de
fons en el que possiblernent s'enfrontaran les dues principals figures
del partit, els senyors Besteiro i
Largo Caballero.
Naturalment, s'assegura que encara que triomfes la tendencia preconitzada per Largo Caballero no s'acordan l'expulsió de Tritón Gómez.
OPINIONS DIVERSES
També han interrogat els periodistes alees personalitats polítiques.
El Sr. arcei Domingo, que es troba
a Barcelona, ha dit per telefon a
"Heraldo de Madrid":
El canvi de comissió executiva de
la U. G. T. evidencia que aquesta organització segueix la tàctica del partit socialista.
Al meu judici, representa una equivocació desentendre's dels republicans
l'obra revolucionäria legal i disposarse, trencant amb aquests republicans,
a continuar la revolució lora de la
legalitat.

Efervescència entre els

estudiants de Saragossa
Saragossa, 30. — El bloc contrari
a la F. U. E. ha publicat una nota
a la premsa donant compte d'haver
enviat al ministre d'Instrucció Pública un telegrama en nom de tres
mil cinc-cents escolars reiterant a
criteri contrari al manopoleig escolar i demanant que se suspengui la
representació atorgada a la F. U. E.
Amb aquest motiu, els escolar.
s'han abstingut d'entrar a classe.
A tots els centres docents hi ha
hagut durant el metí gran efervescencia.
Grups d'estudiants situats a vi..
terior de la Universitat han produit
incidente.
Entre els escolars d'utta 1 altra
banda ha sorgit una colició i han
sonat algung treta, i ha resultat lesionat, afortunadament de caräcter
Ileu, un estudiant.
Els voltants de tots els centres
docente force. de seguretat i d'assale impideizen la formació de

que collaboraren amb els socialistes en
La República té partia ea. es quals
la massa proletaria pot collaborar postulant per les reivindicacions socials.
La República té 'tina legalitat constituida pels tnateixos socialistes en el
sen Periode de Govern, que permet
arribar a majors avanços socials.
El cap agrari, Sr. Martínez de Velasco, dm:
—Entenc que el succeit ha estat
el triomf de la tendinria revoludonäria encarnada en el Sr. LaLrgo Caballero, i com és Viaje. aquesta orientació ern sembla perillosa, com tot
sistema basat en la violéncia.
D'una manera constant en' les meves predicacions i en les nieves obres
rn'he manifestat enemic dels cutreinismes de dreta o d'esquerra que es
troben disposats a preacindir de les
vies legats
I.L'ex-ministre de la Governació, seopon Ca.are Quimi l . que es troba
encara malalt. diu que des de la seca habitaciä no ha pogut obtenir baotants elements de judici per poder
orinar sobre l'assumpte, perú el que
pote dir — afegeix — és que aquest
viratge es lógic i naturalissim per
contrarestar la desaforada propaganda i conducta de les dretes; cap
esperit revolticianari rs simplement esguerrista no pot tolerar ni contemplar amb suicida rrassivitat aquests
maneigs feivistes que han tingut a
punt una adequada resposta i npie, de
seguir per aquest mili, no sé pa; on
podran concluir-nos.
L'opinió general es q ue l'actitud
del senvor Largo Caballero obeeix
mis aviar a tina posició que a un
propòsit d'actuar en sentit revolucionari. Hom creu, més que en els
propòsits revolucionaris del, socialistes, en una reacció violenta davant de la provocació que reptecomplaença ami) les dretes.

Ruiz de Alda i diversos
militara en actiu foren
els instigadora i organitzadors de l'atac feixista a la F. U. E.
Per a efectuar la malifeta
reclutaren 150 individus i
s'asseguraren que hi hagués poca gent al local
Madrid, 3 0. — Un periódic publica la segiient informació:

Coneixem algunes dades medites
la professional de Medicina pels feixistes, que ens han estat lacilitades per una persona assabentada de les interioritats d'aquests
elernents..
Sernbla ésser que el dia aliaos de
l'assalt lii hagué una reuidó de feixistes al domicili de "Falange EspaSola", a la qual assistiren tots els
afiliats.
Presidí el senyor Ruiz de Alda,
que pronuncia una allocució en la
qual digne que, bastar caigut un
feixista en els successcs del carrer
d'Alcalä, calla realitzar un acte contra els elements esquerristes.
Sembla que ja amb anterioritat
s'havia planejat un assalt contra la
F. U. E., per la qual cosa el senyor
Ruiz de Aida entengué que realitzarlo era la millor respoata als esinende l'assalt de

tats sUCCens0,
En la reunió hi llagué un estudiant
de Medicina que exposà Popinio que

creia convenient ajornar el dit assalt.
i el senyor Ruiz de Alda h replici
en aquests o semblants termes:
—Però 2et dius leixista i vols ajor.
nar l'assalt?
Amb alai) queda destruida l'oposi.
ció del dit estudiant, que guardi silenci, i es prengué l'acord dc destacar un centenar de falangistes que
havien d'actuar directament irr l'assalt.
A aquests s'uniren altres cent individus del Requetè i de l'organització d'estudiants catòlics.
Aquests darrers tenien la missió
d'organitzar grups encarregats de
protegir els assaltants.
Un grup s'havia situat a Antón
Martín, i un altre al carrer de Santa
Isabel.
Els del Requeté, per la seca part,
estaven encarregats de participar directament en l'assalt a la Secretaria
si hi llagues hagut mis gent de la
que es prevcia.
L'hora acordada pels feixistes per
a donar el cop era a les non del
matí, pena abans hi hacia ja a la
Facultat grups d'aquests elements,
entre ells el gerrnä del catedrätic
senyor Salamanca , que no interveniren activament i que tenien l'ordre
d'assabentar-se del nombre deis de
la E. U. E. que hi hacia allí per comunicar-ho al senyor Ruiz de Abla,
al capitä en actiu senyor Redondo i
a altres militara que foren els organitzadors de l'assalt.
Quan aquests tinguereu al seu poder totes aquestes dades donaren ordre al grup dels cent cinquanta falangistes que realitzessin el pla, i
aquests al comandament d'un Iluitador professional de greco-romana,
que és a la presó, ferit, frien el que
ja coneixen els nostres lectora fugint despres en la major impunitat.
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Demana que - el Govern apliqui la
hei igual per a tothom si vol ésser
respectat de has els ciutadans ele Catalunya sense distinci6 d'ideologia.
Creu que aquella polftica Es Ella
de les lleis electorals deficients.
S'estén en consideracions sobre els
sistemes electorals vigents i es mostra
partidari . entusiasta del sistema proporcional, el qual defensaven lambe
alguns partits representants en ei Govern actual. Pregunta que pensa fer
ara el Gotera respecte a aquest sistema.
Lamenta que sigui ell sol que faci
aquesta pregunta al Govern. Manifesta que la fa ad, a la Cambra, perque
Sant con/ ell com els que representa
ho entenen alai. (Molt be.)
Considera que de sacrificis de patriotisme &ha de fer tothom. Está
convencut que la consecució de l'Autonomia presenta dificultats fora de Catalunya, i per aixi) voltria que
el Cmvern quan vagi fora de CataItinya a aconseguir aquelles millores
necessäries hi porti no la representació deis partits que l'han format, sind
la representació de tots els eatalans.
El senyor RUIZ I PONSETI creu
que aquests debato politics no tenen
gaire importancia per a les classes Irebailadores.
Sois m'interessa— continua — saber
quin abast te l'execució de les lleis
de Treball a Catalunya.
Manifesta que s'inicia un retrocés
a Espanya en el que ti relució amb
la legislació social. Estan a punt—continua—d'isser signats una se> rie de decrets contrarestant totes les neis que
les Corto Constituents dictaren reterents a les reivindicacions socials. Demana que si aixü succeeix no siguin
aplicats aquests dccrets sinó les Beis
antcriors tal com disposa l'Estatut dc
Catalunya.
El scnyor SIMO I BOE.aRULL
Creu que la Cambra té el
deure i el dret de jutjar la conducta
de la minoria de Lliga Catalana, rncara que estigui absent del saló.
Manifesta que el que s'ha dit respecte a les coaccions que es reatararen en les passades eleccions Ct endgcrat , almenys—dini—a les comarques.
Nosaltres—continua—no tenim res a
dir de la força pública sinó que com.
pli amb la seca obligació en tot moment.
Respecte a la situaciO parlamentäria
provocada per la retirada de la minoria de Lliga Catalana rnanifesta que
no comprM PM- COridUCta. El Parlament segueix—diu—essent el Parlament antb les maitines atribucions.
Lliga Catalana s'Ita retirat a l'Aventi
(Rialles) impulsada pel seu despit i
dient que no podia demanar la dissolució del Parlament com amcnacata
er abans de les eleccions.
colilla en la labor eficaç de les
Comissions parlamentaries i felicita
el senyor Romeva per la seca actitud. Remarca que per no tenir la seca mitioria representació al Govern,
els correspondrä l'obra de fiscalització d'aquest.
Manifesta que ells esperen quina
repercussió tindrà la retirada de Elisa Catalana en la vida municipal.
car—afegeix—suposo que els rcgi(loes afiliats a aquell partit tampoc
prendran possessió de ilurs càrrecs.
El senyor MESTRES. nou cap
de la majoria, expressa Inc l'actitud democrätica del senyor Romeva
•nn•n••n•n•••n

El senyor Casares Quiroga
parla del bloc d'esquerres
Madrid, 30. — Pregunlat el
senyor Casares Quiroga sobre
la formació d'un bloc d'esquerres, ha dit:
—S'estan celebrant les converses preliminars i reunions
per tal de fiar una Finja de
conducta.
Jo sóc optimista en el retereta a la consecució deis nostres fins.
—j..)e quina manera es podria arribar a fOrIllite aquest
bloc d'esquerres?
—No se cona s'arribara a fer,
el que si confio es que es trobina el mitja mes eficaç. A la
nieva manera de 'V eure, surrtbat a a això, i per a aconseguirho, colo vine dient, tila de
produir primer la dissolució de
tots els partils republicans
d'esquerra, per tal d'organitzarse in:mediata:nena en un sol
zutib una organització
única j una direcció única.
--i,A alzó van encaininades
les reunions d'aquests dies?—
fit prrguntat el periodista.
—A :iba) cree jo que han
micaminades, perquè
inentre els noslres delegats
perden el tomps en pensar si
de ter fusió o federació,
a provfneies ja s'esta fent el
front Unir, j lee dretes ho lino
fet j els marxisles ho aran molt
avia t.
Els republicans, per tant, no
hein de consentir a quedar-nos
en tina desairada posició, atomatitents i reduits davant
aquests dos grans blocs de mireIras i esquerra. Pel
tenim l'obligació d'aiserar lambe el nostre usstiuiòlit republicà
i constituir una forca vigorosa

d'esquarra.

havia d'ésser seguida per totes les
oposicions, i ea lamenta da la poli-

ció de Lliga Catalana, la qual—dius'expressarä per mitja dels seus
gana en la premsa, i nosaltres, en
canvi, ens expressarem per mitji de
rbrgan mis alt: la Cambra catalana. (Molt be.)
Pregunta d'on sortiren les violeneles i atropellaments en les passades eleccions, i recorda la carnpanya
realitzada per la premsa de Lliga
Catalana. Es lamenta de no poder
preguntar als diputats d'aquest partit què s'ha fet de les difamacions
als partits d'esquerra, 1 quin resultat ha tingut llur conducta.
Rebat extensament els atacs que
Lliga Catalana fin a diversos actes
del Govern de la Generalitat, especialment als nomenaments de personal durant el periode electoral. Personal que ion nornenat degut als
traspassos de serveis.
Defensa la seca actuació com a
conseller de Governació de l'anterior Govern. Expon diversos fets i
atropells comesos a diversos nobles
de Catalun y a pels cacics afiliats a
Lliga Catalana.
Manifesta que aquest partit, si és
veritablement partidari del sistema
proporcional, ha de retirar-se també del Parlament espanyol, car
aquelles eleccions foren tetes amb
un sistema majoritari. En canvi, les
eleccions municipals foren tetes amb
una llei votada i acceptada per Lliga Catalana.
Defensa també l'ordre públic a
Catalunya, encara que—diu—el conseller de Governació ja ho fan cona
cregui convenient. Recorda diverses
eleccions realitzades en temps de la
Mancomunitat, en que l'ordru públic
era a mans de Lliga Cas ilana, i no
obstant es produiren d:sturbis.
Acaba manifestant que ells segniran treballant a avor de Catalum a
i de l'au . onoinia (Molt bi a la majoria.)
El senyor XIRAU, del P. N. R.
E., intervé i manifesta que la seca
minoría no pensava intervenir, però
donada la importäncia del debat ho
farä per manifestar que no estala
Cracerd amb l'actitud de Lliga Catalana. Recorda que durant la discussió de l'Estatut a Madrid, la minoria catalana va proposar retirarse del Parlament si no s'aprovava
un article de l'Estatut tal com ion
plebiscitat a Cataltmya. Dones be, la
minoria de Lliga Catalana es manifest contraria a aquesta actitud
per creure que era ineficaç. I ara
veiem com adopten aquesta actitud.
El senyor LLORET, d'A. C. R.,
manifesta, com a Ironie que viu a
les comarques, que els fets que es
produeixen a Barcelona tenen importancia, pcnrs creu que també en
tenen eta que Ci produeixen en les
comarques. Si Lliga Catalana sita
retirat per hacer perdut les eleccions
municipals a Barcelona, queda demostrat el poc catalanisrne d'aquest
partit perquè les comarques catalanes representen la major part del poble catalä, que la Lliga no té en
consideració- I,a seca actitud és perjudicial per a rautonomia. Allä ells
amb la seca responsabilitat. Esperen" que, convenguts del seu error.
deposaran aquesta actitud. Nosaltres
—acaba—seguirem treballant per Catalunya i la total implantaCi0 de l ' a y tonomia. (Molt be.)
El PRESIDENT suspén aquest
debat per tal que la Cambra pugui
reunir-se en sessió sccret3. Són les
set en puna

PELS PASSADISSOS
LA SESSIO SECRETA
En acabar :a sessió pública, la
Cantbra passis a reunir-se en sessió
secreta. La reunió va durar escassament cinc minuts. Segons les nostres informacions va tractar-se del
suplicatori dels diputats senyors Lloret, Comorera i Xirau, el qua l ha
estat demanat per suposats delictes
d'impremta; la Cambra acordä denegar-lo.

NO ES FARA
PREGAR GAIRE

LA LLIGA

Parlant amb el diputat seil) or
Gerhard respecte a la propera reincorporació de la Lliga al Parlament, va dir-nos:
—Per tornar, esperaran la declarad...) del senyor Cornpanys. Digui el que digui el President,
mentre parli encara que sigui d'una manera vaga dc la representació proporcional i de fondee Inn
-blic,farnveuqsdopr
satisfets, i haurà acabat la qüestió.
tora
dos
dies—acaba—els
D'ací
naren/ a tu:ir ad.

UNES MANIFESTACIONS
DEL SR. COMORERA
Pels passadissos conversaren' ami)
el senyor Comorera respecte a la
conversa que el senyor Companys
va sostenir al mati amb els perno.
distes, la referencia de la qual inserien els diaris de la nit.
—No si per qui ala parlat de
mi—ens digné—. Holt abans d'ésser nomenat conseller, vaig dimitir
la direcció de "Justicia Social", i
va passar a ocupar-la un altre company.
I amb referimcia a la incautaci6
de les fabriques. no vaig dir res del
que hom m'atrihueix. Vaig limitarme únicament a comentar la Llei
d'Ordre Públic.
No entenc per qui han pinsat
tant en rui—repeti—. Si ¿"ilustres

caudillos" no en tenen mis que ella!

Apat
-L'Aasociaci6 de la Premia
a un periodista :: El nou Ajuntament :: Noticiad
Tortosa, 30 (per telèfon). — En
la reunió tinguda aquesta tarda a
l'Associació de la Premsa, han estat nomenats president i secretari,
respectivament, els senyors Josep
Mestre i Noé i Josep Berenguer.
—Diumenge tindrà lloc un banquet d'homenatge al director del cha_
ri local "El Pueblo'', senyor Campos, organitzat per un grup de
simpatitzants.
—En el canvi crimpressions tingut
aliir a la nit per tots els consellers
electes que han de formar el Govern
del Minnnncn5i i representants d'enllaç,
quedé organitzada la COnlinSió Municipal de la :e. eüent manera: alcalde, Josep Berenguer, R. S.; conseIler primer, Ernest T'ida, R. S.; conseller segon, Joan Benet i Pinyana,
R. S.: conseller tercer, Joan Falcó,
S.; conseller quart, Josep Rodríguez, E. R.
El dijous vinent, a les set, celebrarin Junta general la Delegació local
de Palestra, per tal de renovar el
Comen Directiu.
—Amb caracter provisional, i fins
que el traspäs de serveis permeti la
uni:icació dels cossos de guarderia,
Ira!' erial d.stinats a la riostra ciutat dos individus del Cos de Mossos d'Esquadra. — C.

GIRONA
El cornissati d'ordre públic de viatge

Automòbil envestit pel tren
Robatori a Sant Daniel
Girona. 3u tper telefoni' — El co.
missari (Pardee públic, senyor Pruners, ha sortit d'aquesta ciutat, en
tis de llicencia, per assumptes particulars. Durant la seca absincia,
que durará uns sis o set dics, sha
encarregat de la delegació d'ordre
públic el comissari de la Generalitat,
senyor Puig-Pujarle,.
— Altir a la tarda un trainvia de
la IMia de Sant Joan de les Abadesseo a Ripoll envestí, en un pas a nivela un automóbil ocupat pel sen
propietari, Josep Mora, de quarantacinc anys, de Ripoll. El cotxe queda completament de›trocat i el seu
propietari resultó ierit de gravetat,
i traslladat al neu domicili en
un cotnte que passi gel lloc del succes.
—11a cstat comes ii robatori en
una taverna del terme de Sant Daniel, de la qual els !ladres s'enduguemi robes i una regular quantitat
de comestible. per valor, tot alo.6,
d ' unes 750 pessetes. Com a presumote autor ha estat detingut Jaume
Font, natural d'Argentona, que ha
estat posat a la disposició del jutge.

— Ha estat detingut a Es pluga elt

Francolí Joaquim Mas i Pino, a.
quaranta-tres anys, per vagabundatge,
— El C. A. D. C. I. ha dirigit
legrames de protesta al cap del Gaveta
de la República i al ministre d'Inclits.
Irla i Comerç contra la disposició relativa a la prohibició de despatxar paquets postals a les duanes de PortBou i Irun, per entendre que perjudica en gran manera la deperriencia
del ram de duanes.
— En la darrera Junta del Ple de
les Obres del Port fou adjudicada definitivament a "Puertos i Pantanos"
la construcció de quatre espigons de
defenses del riu Francoli per la quantitat de 66.000 pessetes.
— Moviment del port. Vaixells entrats: "Colón", de Valencia; "Ingria",
de Barcelona. Sortits: "Ingria", cap
a Noca York. — C.

SABADELL
Seseó inaugural del nou Ajunta-

ment

Teatre
exposades

Urbanització de les platges
Atracament a Ulldecona
Adjudicació
d'obres de defensa del riu Francolí.
Noticiad
Tarragona, 3.) (per telefonl. — Els
tecnics municipals esta!' acabant un
projecte d'urbanitzacia d ' aquestes platees. Si es porta a la realitat, entre la
carruera de Barcelona i la mar, es
crearia una població de tres quilümetres d'extensió.
— Sha!' exposat al públic els
idans d'un transbordador acri que es
projecta instaRar. i que aniria des del
baleó du la Mediterrania a la platja
del Miracle.
— p luen d'Ultlecona que quan era
en una taverna Francesc Pajuela i Peina, dos intlividus han aconseguit allunyar-lo amb enganys, li han clavat
una pallissa i robat trenta-sis pessetes

Llistes electorals

al públic

Sabadell, 3 0. — Per al primer de
febrer, a les deu del mati, ha estat convocada la sessió extraordinaria de constitució del nou Ajuntarnen, la qual se celebrará al saló
consistorial, i estarä regida pel segiient ordre del dia:
Lectura 1 aprovació de l'acta an.
tenor. Presidencia d'edat. Examen
de credencials. Constitució definitiva de la Corporaci6. Elecció
Elecció de conseller regidors.
Fixació del nombre de sessions ordinàries a celebrar per la Cornonació.
— La companyia Carbonell treballa arnb activitat en el muntatge
de diverses obres, per tal d'emprendre novament les tasques teatraIs
a l'escenari del Teatre Colom.
Segons tenim entes, la nova temporada del present curs començarà
el dia 4 de març, i la direcció atina
a càrrec de l'avantatjat actor senyor
Gil, per absència del director en
propietat, senyor Cases.
— Des d'allir Luis al 12 de iebrer vinent estaran exposades al ptiblic, als baixos de la Casa Consistorial, les Ilistes del Cens electoral,
juntament arnb les dels que han
d'ésser inclosos i exclosos, per a la
rectificació de l'esmentat cens.
Hom adverteix la conveniencia
que tots eis ciutadans que tinguin
dret al vot s'assegurin de figurar
a les esmentades !listes per tal d'evitar els perjudicis consegüents.
L'Ajuntament ha muntat una nikina especial per tal d'atendre les reclamacions. — C.

MATAR°
Detencions

TARRAGONA

que portara.

— Avui el comissari d'Ordre
blic senyor Pujo/ i Fort ha tornat
la visita a les autoritats.

Sessió de cinema
amateur

Mataró, 30 (per telefon). — Per
la guärdia municipal ha estat detingut Ramon Sentís i Sentís, natural de Torroja (Tarragona), domiciliat en aquesta ciutat, com a rellogat, al carrer del Rierot, 41. Eslava reclamat des de l'any '926 pel
Jutjat del Sud, de Barcelona, pel
delicte d'estafa. Ha ingressat a la
presó.
Tumbé han estat detinguts per
vagar per la ciutat: Eugeni Peiró
Calpe, de quaranta anys, de Barer.
lona; Francesc Fumado Paris. de
(tuaranta-tres anys. de Maó; Alexandre Aymerich Alcocer, de quaranta-quatre, de Requena (Valencia)
Josep Garcia Cuesta. de cinquanta
anys, de Escaftuela Jaén) i Genari
Cortes Robles, de quaranta-tres
anys, de Puebla de los Infantes
(Sevilla).
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nou govern Daladier

(re de la primera
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Per a les subsecretaries han estat nomenats els senyors següents:
Presidencia del Consell: Martnaud
i Deplat.
liconomia nacional i Turisme:
Patenotre.
Afers Estrangers: Marie.
Interior: Heraud.
Ultramar: Bibie
Ensenyança técnica: Doussain.
Educació nacional j Belles Arts:
Barden.
Educació fisica: Lorgere.
La ?Machó política deis
membres del Govern
La filiació politica des membres
del nou Govern es la seguent:
Radical-socialistes:
Els senyors Daladier, president del
Consell i ministre d'Afrrs Estrangers.
Queuille, ministre d'Agricultura;
Cot, ministre d'Aeronàutica: Miatler, ministre de Contera; Berthod,
ministre d'Educac16 nacional; Du.
cas, ministre de Pensions; Bernier,
ministre de (omunicacions, i Paganon, ministre d'Obres Paliques.
• Esquerra democrática:
Penancier (senador), ministre de
Justicia; Lisbonne (senador), ministre de Salut Pública, i Valadier (senador). ministre de Trehall.
El senyor Frot, al qual ba estat
confiada la cartera d'Interior, no está afiliat a cap grupa i el senyor De
jouvenel, ministre de Colón:es, és
senador, i tampoc no figura en cap
grup determinar.
" . Els senyors De Chappedelaine, ministre de la Marina militar, i Guy
Lacharnbre, ministre de la Marina
mercant, són diputan,: pertanyents al
centre esquerre.
El ministre de Finances i Presaupostos, senyor Pietri, és diputan i
pertany al grup republicà d'esquerra,
i quant al senyor Fabry, ministre
de la Guerra, és també diputar i figura afilian al centre republicà.
Quant als sots-secretaris. san raclicals-socialistes el de la Presidencia, senyor Martinaud i Deplat; el
de Negocis Estrangers, senyor Marie; el d'Interior, senyor Heraucl, i
el d'Educació física, senyor Lorgere. Al centre esquerre pertanyen el
d'Economia i Turisme, senyor Patenorte; el de Colònies, senyor Bidie,
i el de Selles Arts, senyor Bardon.
El d'Ensenyança tècnica, senyor
Dmissain. pertany al grua republicá
d'esquerra. •
Vuit dels ministres que formen
part del nou Govern Daladier pertanyien a l'anterior Gabinet.
Reunió dol nou Govern

En la reunió celebrada avui pel
nou Govern, els ministres shan ocupan, entre altres coses, de l'assumpte
Stavisky, i han decidit que, per corrcspondre al que exigeix l'opini',, cal
procedir sense retard a l'examen de
les enquestes cfectuades i dels Miarmes presentats, a fi d'adoptar una
de,i5ió sobre l'assumpte.
El Consell ha examinat igualment
la situació financera i els punts essencials de la reforma fiscal que es
considera necessäria, i que el miristre del Departament corresponent
presentará el dimarts a les Cambres.
Per altra banda el Govern ha dccidit, en principi, la incorporació al
Minister; de Colónies dels serveis del
Marro.: i Tunis, que uns ara depenien del Ministeri de Negocis Estrangers.

Argel seguirá depenent del Ministeri de l'Interior, però el Ministeri
de Colònies tindrà un paper important en la coordinació de totes les
qüestions que interessin conjuntament l'Africa del nord.
Declaraclons de Daladler
Després d'haver presentar els ministres al President de la República,
el Sr. Daladier, en unes enèrgiques
declaracions fetes a la premsa ha tilanifestat que ha volgua formar un
Govern de ressorgiment i autoritat republicana, per tal de restablir la confianca i Fordre, i prosseguir l'obra
de saneiament financer, condicions indispensables per al han exit de la po1 : tira eateriar de Franca.
Amplia maJorla al Senat
Els senadors reconeixen unánimemena en tractar de la situacia politica, la facilitar amb la qual el senyor Daladier ha portat a bon tenue
la dificil missió que li havia estar
confiada, apreciant especialment el
lloc reservar a honres d'experie.ncia,
maneant l'atriburia ‚lt m'arre carterca a eletnents del Senat.
aiaa es ;laja que ve a completar,
de manera satisfactitria, l'equip
mes ;Ove. i energies, i la intnressió
gene5al es que el non Govern ohtindrá
una ararla trajaria al Scnat.
Actitud del S. F. 1. 0....

En un connmicat facilitar pel Grup
Socialista (S.F.I.0.1 de la Cambra,
es declara que el dit Grup ha estat posar al cnrrent t'eh Srs. Frossard i Albertin de les seves converses amb el
Sr. Daladier i dels oferiments d'aquest
darrer al grup, sial com de la negati v a que aquest nprea.
El comunicat afearla que el Grup
es reserva fer ressaltar el carácter insòlit d'aque s ts rderiments.
I la dais neo,
El Grup nen-socialista. que s'In reunir aquesta tarda a la Cambra, ha
declarar que àdhuc havent rebutjat
l'oferiment dr rollaborar en el Govern
que s'acaba de constituir. el Grup es
tr a ba dispasat a prestar el seu ajut
a la tasca de sanejament nece s 5ária i
considera que la moralitat del regint
ha d'estar assegurada, l'ordre remablicá salvaguardar, la situari6 financera i monetària sanejada i la pau
consolidada dint5e del caladre de la
Societat de les Nacions.
El grup Tardleu expulsa

Fabry
El Grup de Centre Republicá, que
presideix el Sr. Tardieu. ha decidit
excloure del seu si el Sr. Jean Fabry,
per considerar que la seca permanencia en el dit Grua es incompatible
amb la seca entrada en el Govern del
Sr. Daladier.
L'esmentat Grua, que compren 32
diputats. ha decidir negar la seca confiança al non Govern.

Declaracions d'un dels tripulants del "S. - 71"
Fortaleza ,Brasil . , 30.- Un
dels pilots de l'avió postal dalia
que efectuava el recoriegul
Roma-Buenos Aires ha declara t que l'error de direccid que
sofriren fast original per les informarions procedents de Natal
i Fernando de Noronha.
L'avió, que llagu é d'aterrar a
les fosques, es considrra corost ' Imante:O prrdut.
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Lesnegoemelons
franco-espanyoles per bou cutí",
París, 30. - Segorts informes
auloril za I s, les negociacions comercials que actualment
celebren entre representants
d'F.spanya i Franca podran
arribar dintre un termini curt
a un acord salistactori.
Paris, 30.-Les negociadoras
comercials franco - espanyoles
conttnuen el sen curs normal.
La representació espanyala,
a nu l s do les seves reunions
ti tab la de Franca , l'Ornan n11
estad contacte amb la CoitOssin
d'exporladors.
Els delegals espanyols han
celebra( irquesta larda amb els
SPIIS collegues francesos
extensa deliberaciri, que ha dura i fins les 530, deliberavia
que ha estat seguirla Trina conferencia dels dos presiderils.
El senyor Badis ha ladrad els
corresponsals espanvols a París, a instància (Fimt. lests. i els
Ira Illarlifestal que les cnotver>es basades en el principi r le
reciproeital le contingents
desrabilellen normal/flan' i satiatuelhatattiaitt, encara que. Paturalment, resulten Ilavgtics i
enmpliaades. Iota vegada que
coineirleixen amb les »egoviacions camereials que es realitzen ti mh altres pisos.
lit rantribueia tambó la naluralesa de les qiiestions tpie es
diaruteixen.
Ha afegil que les negociarions es !roben meint, [liteml tal
cl mainen1 culminan l del periodos pre-defirritiu. i (1110.
de conlingancies imprevistos,
acabaran a les tlarreries de la
setmana entranl.

Els Cavallers de 31alta
es reuneixen
Soma, 30. - Por primera ve
gaita d'enoa que l'any 1;80 loa
presa la lila de 31alta, cs reunirá 011 dal
14 al 20 de luan;
Capital (le l'urde de Malta, anth
aasiali-nicia (le Cavallers del .10
Orde cle 104 el:, lisa.
l'ots alisa cosiint Unes anti.es
uniformes. retr;iii lamo-maigo
al Papa, j despeas paasaran a
visitar Ilur antiga reablimeia,
situada al carrer de l'horda,
que ha eslat recentment restaurada pel regim feixista.

Un sacerdot antinazista
Bucarest, 30. - El reverend
Glondis, bisbe de la saxona ile Transilvitnia. ha dirigir
una (-arlo als arme feligreans
demos Han( que segueixen
les direetives deis nacionalsocialistes perqui . el: 1,,wiarion

a un ratra SIII,J1/111111(111
per a la pan del vals.

Moviment en la diplomàcia
anglesa
Londres. 30. - Sir Robert.
Chive, ainhaivador Itritänie davant la Santa Seta ha esta' rlesignar por a substituir el senyar
Lindley en l'.%nibaixada hritämica de Toquio.
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Caixa d'Estalvi de la
Generalitat de Catalunya
511:3

OPERACIONS QUE REALITZA:
LA VISTA - ESTALVI A

Sembla que el Pacte balcànic
serà signat el 2 de febrer

TERMINI

COMPTES D'ESTALVI -- COMPTES DE CONTRIBUENT
weammiu
Oficines centrals:
BARCELONA
Palau de la Generalitat de Catalunya

Buearcst, 3o - Noticies d'origen
autoritzat asseguren nue els ministres
d'Afers estrangers de Turquia, Romania, lugoslävia i Grecia estan completament d'acord sobre les bases del
Pacte halcánic redactan a Ginebra Pe.'
semors Titulescu j Maximos.
Iii dia 2 del proper mes de febrer
se celebrará a Belgrad una reunió a
la qua( assistiran els ministres d'Afers
estrangers dels quatre esmentats psi-

Un accident en el vaixellescola "J. S. Elcano"
Santiago de Xile, 3o. - En els
&col: dr la Marina i entre la colania
cartament ha causar viva preocupado
la noticia de l'accident ocorregut prop
des canals del sud de Xile, davant
Angestura. al vaixell escota espaneol
"Juan Sebistián Elcano",
El sots-secretari da Marina ha Illanifestat que l'accidmn ha estat originar per l'explosia d'un tul) (l'aire d'un
motor Diesset.
El vapor xilé "Alejandro" ha remolcan el navili espanvol fin; al port
(k Rolinet.
El comandant espanyol ha anunciat
que clavaria mira esser reparada amb
eta mitjans d'a 1»rd.
El vapor -Alejandro", portain a bord
El vapor "Alejandro" parta a bord
l'oficial que ha resultat ¡era a cornacMiencia de l'explosió. senyor Valdo
Sänchez, els cadets, ha arribar a
Port 'Monta
L'estat del ferit n i , inspira inanietud.
-

Un ambaixador alemany
internat en uncamp de
concentració
Brussellea. 30. - El perMihe
"L'Independenee Beige'", publica la següent noticia:
"Segons not mies ban xitt diffeils de confirmar. per?) que
s'han oblingut de !ron origen,
el conde Leralienfeld, que era
miniatre d'Alemanya a Brusaelles, ha eslat infernal en un
eampantent de concenl rack,. tritt
avial rom ha an • ibat a la capi
1;11 a lenta nya.

El "Creu del Sud"
al Senegal
Natal, 30.-L'Indroaviú "Creu
del Sud" ha soda a les 15'01,
amb destinaeiú a Sant Lluis del
Senegal:.
A les passti a nraes deu
milles al N. O. de Fernando de
Noronlia.
MI) jaileirO, 30. - Vavit1
'Creu del Sud'', que ha emprés
el vol de tornada 0 Enropa, 11;1
eomunicat, a les non de la MI,
mte a . ola sense novetat a una
204) metros d'aleheia, trobanl-ae
gratis de latitud Sud i
2915 de longilud Oest.

FI oma, 30. - 1...aznbaixatbe.
d'Alentanya prop del Quirinal.
von Ilitsael, ha donat una conferencia a la Gasa niel Dant sobre lit import huela del petisaMeta pnlilir Ilel Dant en Manid
amb vis tenips actuals.
Han assistit a l'arte el senyor Mussolini, senadors, diputats, representants del partit
feixista, nombrosos membres
del Govern i del Cos diplometio
i autoritzat s.
En acabar la seva conferenda, von Hassel ha estat
felicitat pel senyor Mussolini.

Els temors d'un ministre
japonès

Sucursals:

GIRONA

TARRAGONA

Plaga de l'Oil, 1

Apodaoa, 3

BADALONA

IGUALADA

Vilanova i La Gentil

F. Layrot, 14$

Rom, núm.!

Rambla Francesa Macla, 1

LLEIDA
Carme,

EL MASNOU

Sant Feliu de Guixols

Prat de la Riba (Casa de

Rambla Antoni Vidal, 35
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Le celebrael6 del primer anlverserl del gemir*

El canceller ha pronunciat

discurs dedicat a la

Toquio, 30. - Parlan( de It•s
'lu y es construccions militars, el
nou ministre de la tluorra Ira
manifestat que allana do fot' res
cal lenir en compte que s'Ini de
contrarestar l'amenava de l'aviado', rtissa opie des ole Vlarlivostock Nutria destruir el 't'innata industrial Toquio - Osaka 1'okroloania, centre nervids del
Jala .., aconsella abser_
var alentantent la situarle) una
informarPi d'origen americà,
segoirs la qual la posiciO
.Japó al Marixukno da por.

fei'ma.

sos, i que será dedicada a examinar
per darrer cap el Pacte, que sera firmar primerament a Belgrad, i immeditament després a Arenes.
Aquests actes tindran lloc durant la
primera quinzena del dit mes de febrera

DImitlri TItulescu?
Bucarest, 3n. - En els círcols politics es parla d'una possible dimissió
del senyor Titulescu, ministre d'Afers
estrangers, per motiu d'ordre personal.
En els centres autnritaats es declara que de mament nn es tracta que
dimiteixi el senyor Titulescu.
En tot cas, aquesta dimissió no tiadria lloc abans de la reunió que 5e
celebrará a Belgrad per a la firma del
Pacte balcánic, que Ina elaborar Falladit senyor personalment en coHaboració amb els seus entlegnes iugoslau,
Cree i turc.
En els circals generalment
ben in f,Tn1=d 5 , e s reconeix l'existència
d'un malestar intens i s'adniet la nos
de-sibltaquedpré fim
l'esmentat Pacte pugui produir-se una
trova cria Hinca.

Com s'havia anunciat, Ilitter, tn
°cosió del primer aniversari de la seva
ascensió al poder, ha pronuncia el
discurs promes.
Naturalment, ha parlat de la sitioció interior, i l'ha definida com a bes
normal, :ente alludir el, camps de C071-•
centració ni airees formes de perseguir
els que no sineatitzen amb el 1 1014 regim.
31.'1 llargament encara, ha parlat de
política exterior, pera ha repetit les
coses de costurn. Les leves allusions a
l'actual livantor amb Riarsia són herid!, p crqu.3 ni solament está frs joc la
qiie stid de proPaganda polilLa, lliller
oblida el memorial de Hugenberg sobre l'expansió alemanya a Ueraina. Una
vegada mis, Hitler Ira volgut afirmar
la atta amistat envers Mussolini.
No comisen: les paraules que reflecteiren les relacions amb Austria,
que era la poni del discurs esperada
amb mes interU. Potser la censura no
ha permis, de moment, la seva difurió a l'estranger.
Quant a les rclacieus amb Franca,

França ajudarà Austria en
el règim de contingents
a/ PI,. nier pla
1,, situm. i. : europea. Ara rlus que
mai e.0 clar que acord fruir'
co - itala - britànic per al mantenituca/ de la indirendéntia austriaca.
Franca ha domar airi el bon czcmple
en donar ajar elicac al canzcller Doll/ rus per poder prosseguir en la lluita
per la indepenclimcia de! pais. En estera d'una resposra alemanya a la
nota vicnesa, que cont Eden ha fa re'113 , CM- ohir ala CO1111,115 es 7 . 11 retardan!, ¡'agitació nazi m'ami ga a la
f (era ausfro-havarcsa, en espera
dc l'atoe general que era firat per a
ahir.
In fet de gran imPortancia es. eertontent. el Pas acomplert ter Daifa:
etwers els socialistes per tal d'obteriir
11nr aild, el grial seurbla haver estat
acordar. Pollfuss elcu harer-se decida a aquesta importan, "dcmarche"
clespris de canstatar la rollaborari6
existent entre el princep 514nm-brea
i el norisme, erh-ara que nzolts dirigems deis krimu,rhren siguin favorables ai mantcniment de la Metenréncia de la Federarij.
Generalment es tem que, alliberada
de la gliestió dc real, Alcmanya
aui irmar fort errvers el sud. ;Pera
fint eII arribara l'audacia de Berlin?
Es airé ase atirt roneirerem.
'sirria, 30. - En aquesta capital i
a provincies s'Itan produit desordres
d'alguna gravetaa especialment ml Tiro! La nit passada , a la frontera austro-bavaresa, ha estat assassinat un
guarda fronterer austriac, i. a més,
Iran estat collocats a tot el Tirol nombrases retarais i bombes.
Davant la gravetat de la situació,
el comandant dels Ileinmehren del
Tira] ha mobilitzat totes les organitzacions pre-militars de la provincia, i
en un docament dirigit al poble diu
Une té la ferina decisió de relmtjar,
ami, el titajor rigor, Fan:te geiteral nazi atitun:ian pera aval.
L'ajut de Franca
París, 30, - Aqtiest mati ha estar
firmar en aquesta capital l'acord comercial que regularà el regim de
contingents entre França u Austria.
L'acord revesteix especial importäneia, tenint en compre l'objecte
que es perseguia, és a dir, el suport
que Franca ha volgut prestar al

canceller senyor Dolliuss en la seva
Iluita per la independencia d'Austria.
En ell s'asseguren a Austria nous
augments dels contingents, especialment pel que es refereix als productes textils, aparells d'electricitat,
maquines i peces soltes, quincalleria, joguines i articles de cautxú.
Per virtut d'una cláusula referent
a les recomanacions de Stresa, Franca es compromet a examinar amb
benvolenea les peticions complementàries que Austria pot formular sobre certs productes determinats.
A Paris es té la impressió que,
económicament, s'ha realitzat tot el
que es podia fer per Austria, 1 s'espera que els altres países interessats igualment en el manteniment
de la independencia austríaca seguiran l'exemple que França ha donat
en adoptar aquestes mesures, tenint
en compre la llibertat d'acció que
podrá recobrar respecte d'altres P al sos per la nova política comercial
en materia de contingents.

DociaracIons de Eden
Londres, 3 0 . - Contestant a la
Cambra dels Comuna diverses preguntes que havien estat formulades
sobre les diferencies austro-alemanyes, el senyor Eden ha manifestat
que no tenia coneixement que el
Govern alemany hagi contestar encara les reclamacions austríaques.
Daspres ha desmentit el rumor
que s'Ira fet circular segons el qual
el Govern britànic intentaria dissuadir Austria de plantejar la qüestió davant el Consell de la Societat
de Nacions; ha afegit que es complaia, en tenir ocasió, de declarar
que aquest rumor no té cap fonament.
En la mateixa sessió el senyor
Neville Chamberlain ha dit que el
fons de compensació no ha estat
esmerçat per a crear un valor artificial de la Rima esterlina amb vistes a la tornada al pateó or o amb
tun altre objecte qualsevol.
Referint-se a la confusiú que sima
produit sobre aixä, el senyor Charnberlain ha afegit que ell creu que
aquests fons resultarien inefectius
si s'esmercessin en aquesta forma.

S'iniciaran converses per a Mussolini dóna explicacions als japonesos
estabilitzar la lliura
nVashinglon, 30. -- El aenvor
'Morgenthau uni mitad: esta( quo
tuolt aviat s'init • iatatit comerses sobre el problema nionelari
arnb la Gran Invelanya.
Ila afegit que tenia preparades diverses Ordenanees retorenta a l'ora al (mal el Govern
linee dret tan atril! emir el senyor Roosmrill liagi siguat el
projecto de lid m'inclina.
Ha afegil que el llano de Reserva Federal de Nova York
seri n l'agent de In, 'I'resoreria
per a les operacions que hagin
de fer-so amb els eabals destiDais a la t • egularit zac id deis
earivis.
Nora 'York, 30. - Segons una
informada) publioada pel
Street Journal", actualinent
(rus negociacions do director no
oficial per tal d'art • ibar a la
conclusió d'un modus vivendi,
n'acord amb el qual el valor de
lit 'Hura esterlina seria lemporahnenl estabillIzat a 4/5 oler-

la

Roma, 30. - litt el referent

per
la premsa estrangera sobre una
pretesa gestió diplometica del
Jop() a liorna concernent un
anhele del senyor Mussolini sobre l'Extrem Orient, es fa ressaltar que únicament Id ha
hagut una eonversa cordial, en
la quid el senyor Mussolini
m'Inri al referit ambaixador el
punt de vista exposat en l'esals rumors que han circulat

mentat article.

Ha estat batut el rècord
mundial d'alçària
Illoscou, 30. - - 1:1 bah) estratosteric sovietic ha batut el record d'aleeria mundial. S'ha
elevai a les 9'7 del matt, hora
i a les 1150 radiotelegrafiava que es trobava a
20.600 metros d . :hidria. El preredent record era de i8.400 me»res.
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Ha estat dissolta l'organitzitdd
federal del Reich

Desordres a la frontera austro-bavaresa

Alai l'id eStä SCIIIPri

an

exterior

Dimitirá Titulesco?
Sembla gue el Pacte balcanic, d'esteta económica i política, será ekaivanient firmat a Belgrado el u de fe
brer, pera sena pariieipaeia de Bid'
gil
D'anta banda, la situacid polilica de
Romania encara den ¿sur motiu de
preocuPacid per alt elements cortesans,
el: quals rs veien posats en condicions
de no poder exercir cap influencia , i
que ara scmblen dominar la situació,
si la veril°, que Tit plesen dimiteix intmrdiatament després de firma, el pacte.
.4questa constituiria un esdevcniment 'non greutartt Pel que fa n
Rn111011ia COM Per l'Eu ropa Central.

Una conferència
sobre el Dant

11nBan.

ESTALVI A

,

PUBLICiTAT.

Propagueu-lat

corstrdriament al que Ni*, MI NO
fa gaires mesos, ha fet les alaahlaffl
des intenciom pacifista, para se Id
dit reo del rearrnament Memo, 'Po
desment aquelles istricions.
Almenys per les noticia errilvidei.
el disnea de Hitler en, »lb ay ir
pressiö.
Berlín, 3o.- La capital alecianyi
presentava avui un aaporm animadissim, com no s'havia preeeteelat del
de fa temps.
Tots els edilicia eataven endemianata per a commemorar el primer
aniversari de l'arribada al poder del
canceller senyor Hitler.
Tota la premsa aletaanya dedica
extensos articles a assenyalar la Mirnifícació de la jornada del ao de tener de 1933 per a la histibria d'Memanya fa un resma de1 eand gua
ha estat recorregut en un any, I api
senyala que això no hauria estat mai
possible sota l'antic t'égira, /a que
el senyor Hitler ha aconseguit imposar-se per l'exempie de le glera
vida i de les seves acciondi 1 per la
perseverança que ha pone ea prisa.
tica per a enderrocar tot alió que
s'emparava finicament en paredes
teories.
Glsours del Canoelier n'
Berlín, 30.- Fil senyor HAkt ha
pronunciat n'oeste tarda ea la imeseid
del Reichstag un discuta Tse ha d,.
rat mis de dues
El canceller ha fet un datingut
anäll5i de la labor realaxada pet Govera del Reich durant el primer any
de permanencia al Poder,

usenya-

lant especialment la pacifi cado!) irs
temiese aconseguida pe/ nos debla
Després ha parlat exteneament sobre política exterior, i ha manife
' etat
que des del primer momeas toa preo.
cupació del Govern nacional soda.
lista entautar negociacions *mimosos
amb el Gavera rus, fundant-se en Id
desig de sostenir bocea relaciono
tant amb aquest Can/ emb els altea
Estats.
El Govern rus -ha lit -no permet que es faci propaganda politice
que no sigui comunista al ses palo.
Eta justa ccaxespoodencia el Genere
del Reich, que ha entaulat relsciont
amb el Govern de Mosco; no tolerará tampoc que a Mamey* es Isel
propaganda comunista.
Des prés ha fet ressaltar la impor.
tincia de l'acord concertat entre Ale.
manya i Poldnia, no Pel Que es *eta'
reía al punt de vista MeraMenT comen*
cial, sine' pel seu rem ima politie, per.
qué Poda de relleu el delig d'AMosonya de viure en pau i en plena har.
nia amb tots els ates d'Europa.
Ha alludit despeé, a les mesures
del Govern Dolliuss sobre el naclaeak

socialisme.
Referint-se a la Politice del venYnr
Mussolini, ha dit que el poble stemany
abriga eran., simpaties pel pobl.
i ha fet un gran elogi del senyor
(Els parágrafs en que el cancoler
ha alludit al cap del Gayas halli
han estat acollits amb grana sigan&
ments.)
Per últim, el senyor Hitler ha Pace
lat de la política franco-alemases
ha dit que el desig d'Alemanya és viore en un regim de concòrdia absoluta
amb França, assegurant Te cc entra
ni remotament ni eis els propbsits ni
en les idees del Govern dei Reich
atemptar contra la Se...Tardad de Franca
Ha afegit que rúnica qüestió pea.
dent entre ambdós paisos és la del
Sarre, que batirla pogut resoldre's

França hagués acceptat les suggestioas
que per a la seva solució havia indicar el Govern alemarty.
El Reichstag ha adoptat per unanimitat el projecte de Ilel sobra rei.
conatrucció del Reich.
Disaolucl6 del federalismo
Berlín, 30, - D'acord amb al text
de la Llei sobre reorganitzadd del
Reich, queden suprimides les reptabentacions copulara dels paisoa
manys, i passen al Reich tots ele
drets de sobirania, i queden solmesas els Governa d'aquests Paises
al Govern del Reich.
El Govern del Reich podri crear
un nou Dret Constitucional, i pel
ministre de l'Interior es dictaran tetes les Ordenances i Decreta per a
l'execució de la Llei, que entra INa
vigor el dia que sigui promulgada.

Les organItaacions monärguiques
ti
Berlín, 30. - El ministre(
president de Prüssis ha oserie
una carta al ministre de l'Inte,
rior del Reich demanant-II gut
ron' a cap de la policia del
Reich ordeni la dissoluoló de
toles les organitzacions de ten i
dencia monerquica.
Persecució católica
aknia, 30. - El predeet4 24,
policía ha prohibit fina a aosei
ordre que les A.ssootaotone ase
tbliques es menifestia PON
Iliure. Aqueste, act itu d
al fet que recents nientlódta.
clans públiques de les .ftriEttota

catbligues han donat 1106%11e

lentes topades peto out«. «4
les organitzacione . »1114111111&

soespetes, •

1

c

C,EILONA
FUN LL DE DIETARI
Continua la ratxa
He parlas jo tosa vegada de Yalta'
d'ale-mes, ()Leí de raço dria com de
rara semita, que han caigui sobre Barcelona. No sembla pas ogs s'hagi estroncal. Cada di i m'informes d'una pelito indlistria, o d'un establiment, que
acaben d' obrir els fugitius del Reich.
Sowint topo amb na professional —
mago, decorador, fotògraf — que
també acaba de parar la xarxa. i que,
amb una obstinació insigne i una preparació considerable, esperen la
i meneen a trobar-lo.
Pera si aquesta ininagració, pers'istint i engrossint, Podio portar-nos
maldecaps, „rqu,, dirient de ¿ultra, de
la tradicional, de la imniigració de families tense ofici j benclici que tot
just baixen del tren, del tapor o de
rauloamnibus han de posar-se a pidolar perqui manquen en absolut de
resistencia?
Casualment, i només per un conducir, vaig coniiscr l'arribada de
ftwnilies de naufrags... iQuants en

NOTICIAR!
IBITUAGIO GENERAL ATRIO8FERICA
D'EUROPA A LES SET DEI, DIA

30

DE

GENER

1934

Hl ha balase prueban* • ItSli•
al Mur« occidental, 1 dates • lea

Illu Britàniques.
El lempo ha arnpitiorat a l'Europa central I • la Mealterränla, I es
registren moho núvole 1 Out dea
de la Billa meridional fine • les
costee d'Alstria l Tunis.
L'ona de fred que ele duren
diez envare el centre d'Europa a'ha
uta. • l• nostra Pentnaule en establir-se unte del primer quadrant,

•

A

(lITAT DEI. TEIRP8
CATALUNYA, A LES VU1T

El lampe Se bo, perb el fred s'ha
tunal a Intenzlflcar per binar-se
establert rente del sector fiord,
procedente del centre d'Europa, on
el refrodament continental ha cal«
Important durant els darrers dios.
Lo temperaturas rna• balas,
registradas asui han sutil d•
graus sota aero al Port de la Sonido" 11 • Nürla, 9 • Adral! I 8
~be sot• aero a Sant Jullb de

denen desembarcar cada dia als niolls
de Baicelonat
Estic segur que si co sabéssim la
sifra ens n'escruixiríem. De la inexkaueible Múrcia, d'Aragó, de Galicia, de Cuba segueixen facturant desesperats cap a Barcelona.
Es falaguer que la nostra ciulat, a
despis de les realitats incòmodes 1 del
derrotisme dels que fuguen políticament a la . boira, confirma brillant con
uno mena de far de salració. Es faloguer, pera no manca de perdis, que
caldria esquivar d'una manera o altea.
Caries SOLDEVILA

Avui, dimecres, a les deu de la
nit, tindra ¿loe la inauguració de Fexpo,:ició de fotograiia de l'Agrupaciá

Moviment marítim

Excursionista Tagamanent. Aquesta
exposició estará oberta fins al dia 7
i será visible els dies feiners, de vuit
a nou i els festius d'onze a tina.

VAIXELLS ENTRATS
Vapor angles "Manipur", amb
cärrega general, de Calcuta;
vapor angles "Pinzón", amb
càrrega general, de Palamós;
vapor espanyol "Amianto :Siendi", amb càrrega general, de
Bilbao; vapor alemany "Klio",
amb càrrega general, de Brema; vapor espanyol "Ampurdän", amb cärrega general, de
Palam6s; vapor espanyol "Ciudad de Palma", amb cärrega
general 1 123 passatgers, de
Palma; vapor espanyol "Sac 7",
amb cärrega general, de Tarragona.
VAIXELLS DESPATXATS
Vapor espanyol "Ciudad de
Palma", amb cärrega general,
cap a Palma.
Vapor espanyol "Cabo Carvoeiro", amb càrrega general,
cap a Bilbao; vapor noruec
."Rieghorn", amb càrrega general, cap a Pomaron; vapor angles "Manipur", amb càrrega
general, cap a Lisboa; vapor
noruec "Westvard", amb càrrega general, cap a Santander;
vapor romanes "Peles", amb
càrrega general, cap a Marsella; vapor alemany "Picnhuben", amb càrrega general, cap
a TarrLagona; vapor ttaliä "NiColo Odero", amb potassa, cap
a Wilmigton; vapor noruec
"Eika 3", en llast, cap a Eivis sa.

111111131133111131111111111111111111111111131111111

lb

Vilatorta.
El qruis de neu a Núria es de
117 metros, 1 a ta Bonaiqua es
de 2 metres.
(Lee otservaciuns tel muna a

toree/mis, a les set, van a la cappaanna.)
- -.•_

çalera rie la primera

La Intervenció d'Hisenda ha assemalas per a pagaments de les classes
passives dels erectas dei mes de gener corrent les següents dades: Dia
primer de febrer: Germandats, remunerasen-les, mesades cessants i excedents. Dia 2: Caps i oficials antics,
assimilats i jubilats. Dia 3: Sots-oficials, músico, sergents caporals i soldato. Dia 5: Caps oficials i assimilats acollits decrets i reserva. Dia 6:
Estrangers i totes les classes, sense
excepció. Dia sa: Retencions.
El Collegi Oficial de Comptadors
Jurats de Catalunya ha elegit per a
l'exercici de 1934 el següent Consell
de Govern: President, Rossend Alvarez i Arbiol; vice-president, Francesc
de P, Gambús i Rusca; secretad, Tomas Girau i Iglésies; vice-secretari,
Alfred A. Casanova i Fernández;
comptador, Antoni de P. Torres i Ferriols; tresorer, Manuel Claret i Calvó;
bibliotecari, Josep Busquets i Gorina.
A comptar del dia de denla reprendrà, una regada mes, la sera publicació el "Diari Mercantil", la direcció
del qual ens diu que, d'ara endavant,
es proposa continuar amb el delit de
sempre la sena obra de cultura i
defensa mercantil al marge de tosa
intervenció partidista, de grups politics o financers.

agrupada Professlonal de
Perlodlatail. — Continuen rebent-se moltes demandes d'ingrés a L'Agrupació Professionat
de Periodistes, que té el seu do(Casal del Metge), donará dijous, a les micili provisional a l'Ateneu
guatee de la tarda, de primera convo- Enciclopèdic Popular (Carme,
catória, i mitja hora més tard de se- número 30).
gona, per a donar compliment al que
La gran majoria d'aquestes
mana el decret de la Generalitat de demandes ja han estat accepdata 20 de desembre (Butlleti del 6 lados per la Comisen) d'admisde gener d'enguany) que extingeix els
aló que nomenà la darrera asactuals CoNegis de les ex-"provinsemblea. A partir del mes corvies" catalanes, i, eruems, complirent es passarä a cobrar la
mentar l'article 36 del (lit decret no- guata dels socis .admesos. Les
menant les delegades que han de re- demandes d'ingrés s'han d'enpresentar el cens . professiunal d'aquest viar al secretari de l'Agrupació,
Collegi dintre el nou organisme crcat al domicili social.
a Catalanya.
Molt aviat la Comissió de
Treball donarà comple de la
L'Association Anciens Eleves Eco- tramitació de les bases presenles Françaises de Barcelona" assabentades al Jurat Mixt.
ta els seus socis i simpatitzants que té
Una comunIcael6 al Parlaja molt avançada l'organitzaciú del ment de Catalunya. — La SoGran Ball de Disiresses que se cele- cietat Cooperativa de Camiseria
brará el Uta 3 del uoper mes de fe- 1 Confecciona en General, de
brer als salons d l'Hotel Orient, ccm Barcelona, reunida en junta excada any. Per a invitacions a Celinda,
traordinäria el dia 27 de
número 33.
acordä dirigir-se al Parlament per comunicar que en
En la Junta general ordinaria celeconeixer les gestions que fan
brada per Studi Club s'elegí la segitent
alguns elements interessats en
Junta Directiva: President, senyor
contra del mentil progressiu i
Manuel Rui:io; vice-president, senyor just de la Lid de Cooperatives,
Josep Mana .estre; secre;aria, seespera que el Parlament resnyoreta Merce Ge.gatio; tresorer, se- pongui a la seva significad()
nyor Enric Martinez; cumptador, se- democràtica aprovant el pronyor Caries Chabell; bibliotecäria, se- jecte que es discuteix, sense
nyoreta Isabel Camacho; vocals: ;e;liendre influencies interessades
nyors Antoni Jiménez, Einili Codina,
enemignes de tot progrés soManuel Ferrer i Juli Pajares. S'ano- cial.
mena, també, president d'honor i asAcaba dieta que el Parlasessor artístic els senyors Josep Esment de Catalunya, que fou
caiola i el dibuixant Josep Vinyes,
elegit pel sufragi de les classes
respectivatnent.
treballadores, no pot Venir en
compte les indicacions dels co"Bootlegers!" té or g anitzat per at merciants que no realitzen cap
proper diumenge, dia 4 de febrcr, a
fundó social i treballen—o fan
dos quarts d'unze de la vetlla, al Ca- treballar—solament per esperit
sal Barcelonista C. de Cela, 263), un de lucre.
ball de Carnaval i, a mes, un Concurs
AssoclacIó Professional de
einematograiic. Eis ballables seran a
Lilbreters de Vell de Catalunya.
carrec dels 8 Ramblers Orchestra, i
Per
tal de procedir a la consla sala sera transformada en una
titució definitiva de l'esmentacia
illa hawaiana.
Associació de Llibreters, la Comissid organitzadora convoca
La Delegació d'Hisenda ha assenyatots els llibreters de vell, conlat per a avui zls segnents pagaments:
tribuents, a la reunió que tinCaixer cinquena zona guardia civil,
drà lloc el dia 1 de febrer, a
1.187.72389 pessetes; adminsitrador
les deu de la vetlla, a Vestalge
principal de Correus, 75063; cap cen- de la Unió Gremial, Fiveller, nútre dz Telegrafs, 16.60795; governador
mero 30, principal. Tots els
civil, 4465'98; delegas pesca regló trallibreters de vell, contribuents,
=imana, 1.754 . 12.; cap districte fosém pregats d'assistir-hi, ja
restal, 37105; cap guardia civil, 8'59;
que en la dita reunid es prenpresident de l'Audiencia, t3.000'ooü
dran acords (l'importancia per
F. C. Catalans, 4372; administrador
a Vesdevenider del comere del
de la Presó Provincial, 45.00 0 . 00; id.
Ilibre vell a Calalunya.
de Dones, 7.00600; Eument Obres i
La indústria Hetera 1 els
Construccions, 29.65506; Rotogravat
Tractats internaolonals. — La
Jume Mumbrü, 23.33283; Casa Seix
Unió de Vaquees Rurals i el Sini Barral, 5.94288; Editorial Joventut,
dicat de aquees, tenin t. en
952'32; Francesc Navarro, 25.6.8600;
compte la situació dificil que
Emili Boixercs, .4.890 . 50; Erancesc
estilo passant els vaquers i reFonts, 2. 0001u: Constanti
118 . co; MarE Pérez, 1449 . 75 pesse- criadora de bestiar boví,
adreçat al presiden' del Consell
tes; J. Uriach i Comp., 24375;
mu Valls, oxidan, i Pece Verges, de ministres i al ministre d'In'1ns-fria i Com p re. , en els termes
5.5txioo pessetes.

+444444444444+44+44444444.44•4444+1444.44444.44.44,444

Preveniu-vos contra el fred!
ATENCIOI Augmenteu les vostres calo r es amb

Copos Natura
DE CIVADA ESCOLLIDA

Llegiu

Quilo: 22E.

tots els dijous

Casa Santiveri, S. A.
FABRICA D'ALIMENTS DE REGIM PER A SANS I MALALTS

«MIRADOR»

CALI., 22; MALLORCA, 247; BALINES, 5, 1 TRAFALGAR, 7
I a lea aoves Agäncles I Comestibles

wimmummennisminiummill

segilents:
"Nom Cooperativa vaquero
Valles preguem V. E. en relació
amb Tractat amb holanda no

es coneedeixin rebaixes aranzeläries formatges ço que ocasionarla ruina indústria Iletera
altar obrers camp no podent
mereat nacional absorbir formatges pafs oferts ja a preus
baixos. El saluda atentament,
Fel in Titra, president."
»Ming dels obrers de serveis
pública. — Per protestar de
la política seguida pel Govern
Lerroux i el set' ministre de
Treball, senyor Estadella, en
ordre a la legislació social, i
especialment en el que fa referencia a la proposta de derogació del decret de Largo Caballero antillanl la faCilllitt Taro -

EL NEN

Alexandre Vilanova Mestre
1-la pujat al Cel a

l'edat de 15 mesos

Els seus pares Rosa i Albert, en fer part a
amics i coneguts de la seva dolor, els preguen
un pietós record per l'ànima 'de l'infant.
L'enterrament tingué lloc a Madrid el dilluns dia 29 de gener.

Alcalá Zamora, 32 — Madrid,

DIA

VIDA SOCIAL., PELS CENTRES OFICIALS

El Collegi Oficial de Llevadores de
Barcelona i "Provincia" celebrara Junta general extraordinaria al sea estatge social, carrer de la Tapineria,

Servei Meteorològic
de Catalunya

AL

30 de gener de 1934.
mucbmalmäb.

Mladament a les Enereses de
eervele públics se celebrarà un
gran mfting a la Casa del Poble
(Primer de Maig, 7) demà, dijous, a dos quarts de deu del
vespre, en el qual faran lis de
la paraula els següents oradors:
Bruno Morales, per obrers I
empleats d'Autobusos; Vicene
Parra, per obrera i empleats de
Tramvies; Enrjc Vilalta, pel
Sindicat Professional Telefons;
Francesc Espin, pels obrers I
empleats Gas i Electricitat;
Eduard Miralles, pel Sindicat
Nacional Ferroviari; August
Gómez Berdejo, per la Federació Banca i Borsa; Josep Vila
Cuenca, per la Unid General de
Treballadors.
Assoclació d'Empleats d'Agente de Duana, Consignatario,
Armadors I Simulare. — La reunid general ordinària celebra-

AJUNT A.MENT
MatrImonl a Paris. — L'Alcaldia de París ha notificat a l'Alcaldia de Barcelona el
projectat enllae entre Siegfried
Bornstein, farmaceutic, amb domicili a Barcelona al carrer de
Bailén, i Liese-Lotte Lang, amb
domicili a París (1 Gente) nú
-mero9,RuGy'Patin,mbel
prec que se li expressin tots
els impediments, en cas d'existir, itls efectes oportuns. Ço
que es fa públic a fi que totes
/es p ersones que tinguin
(los per a oposar-se al referit
matrirnoni passin per les oficines de l'Instile! Municipal
d'Estadistica, Vio Laietanit, 16,
entresol, de les den del mal(
a la una de la tarda. durant els

vuit dies segiients al i le la publicació d'agries( ;mune'.

da darrerament aeordit invitar
tots els associats a que en el

GENERALITAT

termini mäxim que finirä el
dissabte vinent se serveixin
enviar esmenes o proposicions
referents al projecte de Reglament del Front Unic de TrebaIladors Mercantils que publica
la revista "Transports", quedant ben entés que passat el
termini fixat lio seran preses
en eonsideració les diles elotenos.
L'Associació Nacional d'Agents d'Assegurancas ha celebrats junta general ordinäria, i
ha elegit, per al corrent exercici, la següent Junta directiva:
President, Josep M.' Martínez
i Estuve; vice-president, Antoni
Mercader; secretari, Pau Tarafa; vice-secretari. Llorene Peix;
comptador, Jaume Bellver; tresorer, Ramon Torra i Closa;

Comissarla General d'Ordre
Públic. — El conii.ssari general
d'Ordre Públic a Calalunya, en
rebre allir els periodistes els
manifesta que eslava mult satisfet de la tasca que rea I i 1 zata
la pedida , la qual evita, amb
seva vigiläncia, alracanienis
altres ;tetes delictius. Aquesla
tranquillitat és aprofitada per
reorganitzar -els servris que
han passat a la Generalilat.
Butlletí Oficial de la Generalltat. — El/ el sen número
d'ahir publica el següent sumari:
GovernacbS: Decret creant a
la Comissaria general d'Ordre
Públic de Catalunya una Secretaria general, amb els deures
i atribucions que es determinen.
Ordre obrint un concurs per
a la provisió de diverses places

bibliotecari, France Mach;
vocals: Frederic Asnal, Jatime
Rovira, Manuel Sagnier i Josep

del Gis d'Investigacid i Vigi

-lanci.

Ordre declarant que As de
competencia dels Ajuntaments
resoldre sobre la capacitat,
aptitud, incompatibilitals i excuses dels Consellers (hurerament elegits.
Econoinia i Agricultura: Decret en virtut del qual éscecanegut a l'Ajuntament de Queralps el dret, amb preferencia a
qualsevol ultra entitat, de realitzar la urbanització de la Vall
de Núria i, a aquest fi, són declarades d'interés general les
obres que hom efecto) en
aquell indret.
Sanitat i Assistencia

Maria Ojeda.
— 'Al mateix temps, la Comissió directiva de la Caixa
d'Auxilis de la susdila Associació ha quedat formada per
l'any actual de la manera se-

güent:
Josep Nohet, president ; Jaume Vivó, vice-president ; Josep
M. Martínez. secretari; Josep
Pujol, lresorer; Antoni Mercader, comptador; Josep Marraco,
Francesa A. Cantillón, Joan
Pecera 1 Ramon Andreu. vocals.
Sindicat Mercantil de Barcelona. — Com sigui que el dia 8
de febrer sita de celebrar
l'assemblea general ordinària
del Sindicat Mercantil de Barcelona, Portaferrissa, 19, entresol, i figura en el seu ordre del dia la iliscussió d'un
projecte de reforma d'Estatuts,
la Junta directiva fa avine»t a
tots els seus afilials que aquest
projecte es troba a disposietó
de tots els associats que vulguin consultar-lo, a la secretaria general.
Tainbe es fa avinent que havent-se de discutir el projecte
d'Estatuts sobre el qual haurä
d'estructurar-se definitiva ment
el Front Uribe d'Empleats Mercantils els dits Estaluts es froben a disposició de tots els socis a Vesinentada secretaria.
Sindicat d'Obrera fotógrafa.
La COMISSIÓ organitzadora invita tots els obrero de la indústria fotogràfica i cinematogräfica a rassemblea general de
constitució que es lar'," avut,
dimecres, a les deu de la vetlla,
al carrer Alt de Sant Pere, número 5 i, primer.
L'Amic del Poble Catan). —
Amb motiu de la renovació ele
cienes, el Guisen General d'Ad
ministració de - L'Atole del Poble Catalä" ha quedat constitult
en la segiient forma:
President honorari, illustre
senyor Pero Coromines i Muntanya; president, doctor Francese Serra i Bebed; vice-president primer, doctor Josep Mestres i Miguel; vice-presjdent
segon, Enrie B. de Quirós i Jordan; vocals: Josep Busquet 1
Roquer, Joan Bossoin i Vidal,
Crescenci Corbatón i Juste, Josep Aguilar i Gallerd, Joan Gassol ¡ Atxer, Josep Bol -rius
Castells, Josep Jaunie j Castelltort, Joan Capdevila i Pujo',
Pere Valls i Utesä, Francesc
Itxart i Massafred, Joan Rovira
Casasayes, Pere Rius 1 Pedro'.

Decret ilisposant la celebració

d'uns cursets d'especialització
per a infermeres dedicades a
diversos serveis d'assistència
hospitalària.
Deeret deixant SellSe efecte
l'Ordre ministerial del Govern
de la República de 111 de juliol del 1933, i disposant que
la Junta administrativa ele

l'Hospital i Casa de Carilla de
Sant Llätzer, de Terrassa, cessí
en el seu caràcter 4le patri"
ter( i dessisteixi del litigi contra l'Ajuntament d'aquella ciutat.
Departament d'Economia i
Agricultura: Anuncis dels Serveis d'Indústria de Barcelona,
Girona i Lleida.
Departament de Treball
Obres Públiques: Trehall (Jurat Mixt del Comerç en general de Tarragona): Bases de
treball apsnvades pet Ple del
Jurat Mixt del Comerç.
Obres Públiques: Anunci. als
efectes de reclamació, del retoril de la fiança constituida pel
contractista de les obres de
construcció del cand venial de
Badalona a 3Ionteada.
Comissaria Delegada a ',leida: Circular relativa a l'obligacid dels funcionaris de proveivse de Ilur cèdula personal.
Comissaria De l e g ada a Tar
-ragon:Altiud,asefcl de

reclamació, de subhasta de les
obres de proveiment de pedra
menuciailada per a ta reparació
del ferm dels camino veinals de
Sant Jaume a Les Salines, i
d'Amposta pels Caserius a la
carretera de Vinaròs a l'Hostal
Nou, tros del ramal a Les Salines.
—Ediele prorrogant el termini

voluntari per a l'adquisició de
les cèdules personals a les comarques tarragonines.
Recaptació de Contribucions
de Girona: Circular relativa al
cobrament de la Patent Nacional de circulació d'Autombbils.
Administració de Rendes púhliques de Barcelona: Circular.
Administració de Rendes pingues de Lleida: Circular.
Administració de Rendes Obligues de Tarragona: Anunci,
Direcció d'Obres públiques de
Barcelona: Anuncis, als efectes
de reclamació, de retorn de
fiances constituidos per diversos contractistes d'obres de reparació del ferm de carreteres.
Direcció d'Obres públiques de
Girona: Anunci, als efectes de
reclamació, de retorn de fiar/ea
constituida pe: co ydractista de
les obres del tros cinquä de la
carretera de Fares a Sant Miguel de Fluviä a Agullana.
Delegació dels Serveis Hidràul ics de l'Ebre: Anunci.
Juntec Municipals del Cena
Electoral de Catalunya: Resul.;
tats de les eleccions de Consei
Ilers municipals celebrades a
Catalunya el 14 de gener d'enguany.
Relació dels ciutadans que.
conslituiran les Juntes munici-i
pals del Cens Electoral de Ca-4
talunya durant el bienni 193419.35.
Relució dels locals destinats
a Collegis electorals durant
l'anv 1 93 1.
A'dministració Municipal. —
Edictos, subhastes i concursos
d'Ajuntaments de Catalunya.

Administració de Justicia. —a
Audiencia de Barcelona: Pubiicació de sentencies.
—Edictes de Jutjats de primesr,
instancia i instruccid de Cali
lunya.
Edictes de Jutjats
de Catalunya.

UNIVERSITAT
AUTONOMA
Reunió del Patronat Universitari. — Complitit l'acord del
Patronat Universitari que les
seves reunions se celebrin successivament a Madrid i a Barcelona, la corresponent al mes
de febrer vinent se celebrará a
Madrid, per la qual cosa, en
l'exprés d'ahir a la nit van sortir cap a la capital de la República els membres del Patronat, entre els quals figura el
rector de la Universitat, doctor
Bosch Gimpera, i s'encarrega
accidentalment del Rectora
durant la seva absència, el doctor Mur.
Seminari de Pedagogía de la
UnIversItat. — Demä, dijous, á
les sis de la larda, tindrà lloc,
al Seminari ile Pedagogia, la
primera reunid ordinäria de la
"Lliga dticació Nova".
Seratt esludiats dos temes:
lin d'interès per als mestres,
sobre "La manera d'introduir
els principis de l'escota activa
a l'escota rural", i un altre
d'inleres general, sobre "La

installariú de biblioteques als
nobles de Cataltinya". Presentaran el primer lema i dirigiran
les discussions les senyores
Anna Rubiés i Maria Pa/au; el
segon, el senyor Esteve.
Queden eonvidats a aquesta
bits els membres do la

"Lliga d'EducaciA Nova", o ixl
coro les persones a les quals
interessi.

Nou segell "FLEX"
Patentat

L'únic que
china una impressió perfecta sobre
qualsevol superfide, encara que no
sigui plana.

ADVERTIMENT
Advertim a les persones a les
guata interesal la publieael6 Immediata de lea note' que ens en.

Màxima durada. - Minima pressió per a marcar
El FLEX és imprescindible a tota oficina
FLEX de gran format per a embalatges

en que ele original" han de dirigir-se teta a la Redaec16. Corta
Catalanes, slig. ter pis, abans
de les nou del vespre. Els que
ene arribó) mis tard d'aquesta
hora o vagin 'drogata a 111
imprentta del diari: Barbad, u,

F. Nadal (Succesor de Bossi i Mariné)
Plaga de Madi, 14 — Telèfon 17766
•

Dtmecroo, SI Ve gener

BARCELONA AL
ELS *- TR1BUN ALS
Canses vistes ibis
A la Secció Primera es va veure
una causa contra Consol Fuster,
acusada dhaver-se apoderat d'una
quantitat de diners d'un parroquià
ea un bar del carrer de l'Arc del
Teatro La pena soHicitada pel fiscal fou de cinc mesos de presó.
A la Secció Segona va rompa-caer Josep Nonell, acusat d'un
d -icte oc tinença il1ícita d'armes
de foc. Fou condemnat a la pena
de sis meses i un dia de presó.
A la Sala Tercera es veieren inc:dents atub apellacid.
A la Sudó Quarta comparegué
lasep Cases, acusas d'homicidi per
imprudencia. perquè essent len carregat d'una obra en construcció
carrer de Vitamari s'esfondrà
l'escala i morí un obrer. De resultes de les proves i dels dictàmens
pericials, el fiscal va retirar racusació que sostenia contra el pro
cessat.

TRIBUNAL D'URGENCIA
S'hi celebraren les vistes següents: Una contra Fritz Schemenger, acusas d'haver atemptat contra
e:s agents de l'autoritat. Fou absolt després de les proves. Una
altra contra Juli Guarneiro, el qual
icot ig-ualment absolt des-prés de
les proves. Era acusat d'un delicte
de resistencia a les autoritats. Després comparegué Félix Portusach.
acusat d'haver atracas un xofer el
diumenge passat, dia 21, davant de
la Sagrada Familia, robant-li dotze
pessetes. La pena que Ii fou imporada pel Tribunal fou de tres
anys, vuit mesos i un dia de presa
pel delate de robatori a mà armada, i de sis mesos pel de tinença
ialicita d'armes. I, finalment, s'hi
ocié una causa contra Isabel Alvarez, a la qual fou imposada la pena
de quatre mesos i un dia.

VARIA
Davant del Jutjat número cinc
se celebra la diligencia d'acarament
entre el dependent d'una drogueria
de la Ra-tbla de Catalunya anomenat Ran -a Fuster Borbonet i l'aria
del noi Alvar Maña, el qual va
morir de resultes d'haver-li donat
una medicina equivocada. L'aria
dei noi mort, que fou qui va adquirir el medicament, va reconei:ser aquell dependent com el que
va despatxar-la-hi. De resultes d'aquestes declaracions, el jutge va
dictar ante de processament contra
: .adroguer. El deixi en llibertat
provisional, pes ò Ii assenyal à la
quantitat de cinc mil pessetes per
:a responsabilitat civil.
Pel Jutjat número dos s'ha declaras closa la causa que es va
seguir contra els processats Juli
Zaragoza i Liberto Catalän, per
tinença illicita d'explosius. Aquests
dos individus, el dia que es declara
la vaga de tramvies, foren detinguts a les "Tres Torres" portant
una bomba que pesava diruit quilos.
S'ha decretat processament i presó acose fiança contra Lluís Díaz,
el qual intentä realitzar un atracaenent en una casa del carrer de la
Costa, de Sant Gervasi, fent creare
que hi anava per lliurar un gos que
havien perdut els estadants d'aquella.
Al moll d'Espanya fou trobat el
cadàver d'un borne, que no pogué
ésser identificat. Sembla, però, per
uns documents que se li trobaren,
que s'anornena Francesa Benet.
El President dc la cooperativa
"La Constructiva" va denunciar
l'encarregat d'unes obres, el qual
es nega a abandonar el lloc que
ocupa, a pesar de l'acord de la Junta; a mes amenaça amb matar els
que la constitueixen si duen' a cap
l'acord de . treurel del seu lloc d'encarregat.
Per al dia 27 de març vinent ha
estat assenyalada a la Secci¿s Segona d'aquesta Audiencia la vista
de la causa suspesa tantes vegades
contra Francesc Massana, (a) "El
l'un>al, Bonaventura Farras i Antoni Marcé, acusats de malversació
de cabals públics i falsedat en els
llibres. essent els processats secretari, agutzil i dipositaris dels fons
ntunicipals de Sant Pere de RiudevitIles. El fiscal, en les eeves conclusions provisionals, demana per
als processats catorze anys, vuit
mesos i un da de presa per malversacid i catorze anys, vuit mesas
i vint-i-un dies per les falsedats. La
vista sera davant el tribunal del
Jurar

Badalona, foren trobades municions

per a rifle.
En la sera declaracib manifestä
que els dits paquets de municions
ignorava en absolut que existissin
i que eren uns paquets que un amic
del seu fill Ii lliurà pesque els guardes.
El detingut és un empleat de la
Companyia de M. S. A., i no té
antecedents a la Comissaria d'Ordre Públic.

Assenyalaments per a avui
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primera. — Menor quantia:
F. Vilar contra P. Vilar. olor
quantia: J. Mitjans contra S. Palma.
Sala segona. — Divorcis: Alexandre Lluent Ferrer contra Maria
Ribera i fiscal; Joan Prat contra
Maria Porta. Major quantia: Tcre•
sa Montcanut contra Cecilia Ragi.
Pobresa: Francesa Ortuno contra
Olivera Barcelonesa, S. A. i advocat de l'Estat.
AUDIENCIA PROVINCIAL
Secta() primera. — Un jurat per
abusos deshonestos contra Pasqual
Iranzo.
Secció segona. — Dos orals per
injúries a rautoritat contra Rarnon
Magre i Joan Oses.
Dos orals mes per estafa i flirt
contra Francesc Josep i Josep Cols,
respectivament.
Serrín tercera. — lbs jurat per
abusos deshonestos contra Enric
Vivan cas
Secció quarta. — Tres orals per
lesió, furt i aternptat contra Erancese Maria Peris, Ramon Bosch i
Marti Sola.

CAIXA HISPANA DE
PREVISIÓ I CREDIT
La seva obra social
•

Els lectora de revistes de previsió
hauran vist en maltea ocasions estadístiques i gràfics que comparen Xifres i promedis relatius a capitals assegurats, imposicions d'estalvi, ettetera, etc., palesant-se sempre que a Catalunya i a Espanya aquests dos índexs
de potencialita t econòmica deis pobles
no tenen la importancia d'altres paisos en els guata el públic fuig de
l'estalvi de primer grau (la clàssica
va cap a nodrir l'obra de
les entitats d'assegurances i d'estalvi
cooperatiu o mutualista.
Malgrat abre>, d'uns quants anys
ençà, sortosament, es ve notant una
reacció entre el públic previsor,
pecialment en el satis d'estalvi, comeneen d'assolir xifres bastant respectables les entitats particulars, especialment les mútues i cooperatives, que
no es limiten a tenir el diner Mero&sena, sind que mitjançant la concessib de credits impulsen la riquesa i
activitat de Ilurs adherits, fomentant
l'economia mitjana, avui víctima de les
grans banques. que solament es preocupen de finançar les empreses

lionäries.
Hem de felicitar-nos d'aquest vigor que tals institucions comenten a
tenir, 1 per això ens plau parlar de
CAIXA HISPANA, que destaca la
seva obra social de dia en dia provantho amb els fets que els seus afiliats
creixen amb rapidesa i mensualment
augmenta els seas capitals subscrita.
Des de la seva fundad() aquesta entitat ha fomentas el sistema d'estalvi
a llarg termini, constituint a cada un
dels seus subscriptors un capital que
Pot ésser a so, 13 i 20 anys aplicant
amb tota puresa el sistema cooperatiu,
la qual cosa permet concedir grans
avantatges, preocupant-se que, ultra
el crçdit, puguin gaudir el, socia de
serveis de gran eficacia com són cobraments, pagaments, negociacions, serveis juridics i administratius gratuita,
etcétera. Tot soci sap que a la data
del venciment traba el seu capital format mes els beneficis, i per tase no
solament Ola beneficias de l'obra social, sind que ha fet una de les millors
constitucions de capital.
Celebrem que a la nostra terra les
entitats com la q ue ens ocu p a arribin
a acreditar-se d'una manera definitiva
1 captin la confiança del púhlic catalá,
que avui ja pot constatar l'eficiencia
de l'estalvi cooperatiu, que te totes :es
garanties i fomenta la riquesa de la
classe mitjana, car aquestes institut cines, en lloc d'esmerçar els cabals
en especulacions, negocia o valors
de grans empreses, es dediquen a
l'ajut d'industrials, comerciant,
agricultora, que en aquests moments de
crisi sofreixen en grau mäxim la pertorbació en Ilurs activitats econòmiques.

No podem publicar les
notes pregades que no

A DISPOSICIÓ DEL JUTJAT
PER TINENÇA D'EXPLOSIUS

vinguin escrites en catalÄ

Ahir fou posat a disposició del
Jutjat número vuit, que instrueix el
aunar corresponeat. Eustaqui Bel
Alegre, al dontifill del Tal, situat
al carrer de Fermín Galio, de

i amb un timbre o eignatura coneguda

DIA

CURSQS

I CONFERENCIES
DANIEL. "NUMEN
—
A l'Instltut Francés

fertmcia sobre el tema: "El retente
de la mare de Din de la Catedral Me.
tropolina de Tarragona". Acuesta
conferencia la va donar fa alguna dies
el Sr. Suträ al MIME Centre, 1 daeilst Einteria que ha anee el tema
tractat I la dissertaci6 que en fin el
conferenciant, la Secci6 d'Arqueologia li ha pregat que la repeteixi. En
aquesta conferincia, que sera d'untada amb una escollida coneecid de diapositives, es preciaran els chites
obtinguts de les peces de l'esmentat
retaule, que es troben fora de Cata-

L' insigne geògraf Sr. Fauchen,
catedràtic de la Facultat de Lletres
sie Tolosa de Llenguadoc, acaba de
donar, a l'Institut Francés, dues conferencies, les quals, pel renom científic del dissertant, han despertat gran
expectació entre la gent culta de la
nostra capital. El palie omplí per
complet, per dues vegades, l'ample salb
de l'estnentat centre docent.
En la primera desenrotlla un tema
de molt d'interes: "Histoire rurale
done region française: Les Plaines
Vaucluse (vallée du Rhéme). En
el transcurs d'aquesta dissertació va
demostrar, ultra les seves notables capacitats de conferenciant, una informad() interessant que li permeté de fer
molt atractivoles, àdhuc per a un públic poc versat en Geologia, les explicacions de caràcter científic arnb les
quals bague' d'iHustrar la sera dissertacib
Per a la segona conferència. el Senyor Faucher hada escollit el següent
assumpte: "Une capitale régionale
française: Toulouse". Ensenyä, amb
dades contundents, com la ciutat que
avui és abada de la ronca d'A quitània , nasqué en una epoca quasi prehistbrica, al lloc on arriben les comunicacions i camins del Lauragès i la
afeclitcrränia. Es desenvolupi ja en
tenias de la conquista romana, i ¿sttaut l'Edat Mitjana arribà a tenir cancter de capital autbnoma, amb el seu
alunnicipi, Parlament i Universitab
fins acenseguir en els segles XVII i
XVIII un amagnifica riquesa arquitectural, amh hotels construits de rajales. que rochst són dominats
per torretes que li donen un caracter
original.
Un gran nombre de projeccions van
amenitzar la segona conierincia, que
fou, com la primera, acollide Rin?) nodricEssms i unanimes aplaudiments.
* INSTITUT ER.4NCES. —
M. j. J. A. Bertrand, director d'aquest
Institut, i professor de Literatura
francesa de la Facultas de Filosofia i
Lletres de la nostra capital. donará el
dissabte que ve, de 6 a 7, a resalentat Instala. Provenga, 325. un elan
pelle de Literatura francesa contemparänia. Tema: "Paul Clandel".
* SALA PARES. — Dem, dijous, hi cIóna una conferencia el literat Francesc Pujols, amb motiu del
cinquantenari de la casa. L'acte será
públic. perd es saneara la sala quan
el públic hagi ocupas tots els seients
disponibles, per la qual cosa se suplica la mis estricta puntualitat.
* ACADEMIA I LARORATORI DE CIENCIES AfEDIQUES DE
CATALUNYA. — Avui, dimecres,
aquesta corporació celebrara sessió
cientitica, en la qual retan presentarles les segiients comunicacions: doctor M. Corachan i ¡lord "Sobre un
cas de craniofaringioma". Dr. Emili
Brujar: "Diagnbstic precoç de la tuberculosi genital de la dona". - L'acte
tindrà lloc a l'estatge social, i començarä a les set del vespre.
• SOCIETAT C AT A LANA
D ' UROLOGÍA. — Aquesta societat
es reunin en sessió científica el dia
2 de febrer, a les deu de la nit. Ordre del dia: Dr. Soler i Ambrbs: "Dilatad() amb reflux ureteral congènit".
Dr. Cavanilles: "Un cas de tuberculosi renal saneada".
• ATENEU ENCICLOPEDIC
"SEMPRE AVANT". — A canee
del professor Antoni Gener, s'hi ha
inaugurat un cura de francès, el qual
serä donat tots els dimarts, dijous i
dissabtes. Per a detalls i inserir:ociaste,
a la secretaria de l'Ateneu, de set a
nou del vespre.
• CURSET DE MATERIALISME IIISTORIC. — Divendres, a les
deu de la nit, començaran les classes de "Materialisme històric, que
continuaran tots els dimarts i divendres del mes de febrer, a la mateixa
hora, a cärrec del professor Jaume
Miravitlles 1 a l'estatge d'Estat Català de Sant Andreu, carrer de Sant
Andreu, 1:711 pral. El preu d'inscripció
al curses és de 2 pessetes per als no
socis.
• ATF.NE.0 REPUBLICA
GRACIA (Motttmeny, 36). — Demä,
dijous, a les deu en pum de la vetlla,
Anael Pestaüa donarä la conferencia
que el passat clijous no nagua tenir
Iloc per causes de força mejor, sobre
el tema ja anunciat "El moment chistic de la revolució".
• CURS D'ESPERANTO. —
La Comissió de Cultura de l'Ateneu
Republica Federal del districte
(Comtes de Bell-lloc, 152), ha obert
matricula per a un curs elemental de
l'idioma internacional auxiliar Esperanto, que comentara el dia 5 del mes
que entrarem, 1 continuarä tots els dillana, dimecres i divendres.
* INSTITUT DE MEDICINA
PRACTICA. — Detail, dijous , a les
deu de la nit, celebrara la seesid inaugural del cura academia, El Dr. Pujol i Arrieta, secretad de l'entitat,
!legisla la membria-resum dele treballa
efectuats durant el curs anterior. i
acte seguit el Dr. Xercavim i Romea pronunciarä el distara reglamentar', sota el tema: "La inquietud, anrifa humana".
* CENTRE EXCURSIONISTA
DE CATALUNYA : CLUB ALAI
CATALLA (Secad d'Arqueologfe
Jfistdriei — Aqueas vespre, a les o«,
El Sr. Joan Sutri hi donar& una con-'

lunaia. ACADEMIA I LABORATO.
RI DE. CIENCIES MEDIQUES. —
Aquesta entitat celebgark la sessió
inaugural aquest vespre, a dos quarts
de vi*, a la sala d'actes del Casal
del Metge. El Prof. P. Mastines i
Garcia dissertarà sobre el tema "Factora de la reforma universitäria".
* UNJO DEMOCRATICA DE
CATALUNYA.— Programa del oses
de Pbrer del russ de me: Dimecres,
dia 7: Alexandre Cali parlará d'Ensenyament en catalä". El dimecres
dia 21: Pau Romera: "Els problemes
de l'educació". El dimecres dia 28:
Consol Flequer de Mora parlan de
"La qüesti6 social". Dies 5, 12 i 26:
Curset organitzat per la Secció Femenina sobre "Ciencies naturals", pel
Sr. Salvador afaluquer. - Dies 6. 20
i 27: Converses organitzades pel Bloc
Escolar, dirigides pels Srs. Vicenç de
Balançó, Josep Cirera i Soler i Josep
M. Casasses, amb els temes que s'anunciaran. - Dies a, 8, 15 i 22: Escota de Polemistes, presidida per
M. Carrasco i Forrniguera, ama, els
oradors inscrits. - Dies i 23: Cercle
d'ectudis. erganitsat per la Joventut.
sota la direcció de M. Coll i Alentorn,
sobre les ponanciet que s'anunciaran.
Dies 9, 16. 23 i 30: Curs de catala,
a arree del professor Maten Piguillena en les cnndidons que s'anunciaran. - Cada dilluns: Lliçé, del curses
femeni. Cada dimarts: conversa del
Bloc Escolar. Cada dimecres: conferencia pública. Cada dijous: Escota de
Polemistes. Cada divendres: Curs de
Català. - Fora del Cercle d'F.studis,
que sera a les dett de la nit, tots els
actes començaran a dos quarts de vuit
del vespre.
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Assoolac16 del Magisterl Particular de Catalunya 1 Baleara.
En l'assemblea general extraordinäria
celebrada
última rnent, la presidencia doliä
compte de la lasca realitzada
a Madrid en les assernblees
"Pro Magislcri Particular", i
foren llegides la inSläncia 1 les
Conclusions que van éster presentadas al ninislre d'Instruccid Pública. en les quals hom
demana que es donin mas facilitats als mestres particulars
que desitgin ingressar al Magisteri oficial, i per als que prefereixin continuar en l'exercici
de l'ensenyança particular siguiri els esmenlats centres d'ensenyament subvencionats per
l'Estat.
També fou sol-licitada la reforma del calendar( escolar 1
que sigui complida la hei del 5
de desembre de 1932 per la
qual es prohibeix que es dediquin a l'ensenyança tots aquells
que no catan en possessió del
certificat d'estudis ni del Mol
corresponent.
A continuació es donà compte de la reforma dels Estatuts

de la "Federación de Asociaciones del Magisterio Privado"
i es procedi a releed() del eärrec de conseller de la Federació.
Resultä °lega per aclamació el
senyor Joan Salvatella i PareHada.
Finalment, després d'haver-

se aprovat l'extensa labor reaMeada, es tractà de la conve/llénela d'ampliar la sudó mutual, a l'objecte de facilitar diversos subsidia als associats
i àdhuc a llurs farniliars.

METROPOL CINEMA

l'entres

AvoI,

GRAN TEATRE DEL LICEU

COIIIIICA,

MEA OIL PIA LO,

per Jean Hershell
i Eranees Dee.

CON PASI ON

EL JUDIO ERRANTE

Elorelle 1 Fernand
•nn••n•••nn .11.1.11.1.•n••nn•n

per Conrad Veld1

tifi9jilf140114

mr-nm•

nefillOS 89412 -r*P.
esui, tarda. a les 4; 511. a /es 10:
DEL DIA

Asesinato en
la terrrizd

TEATRE ROMEA
Tebeo 18651
Cada Sta. a les 5 1 a un quart d'II:
EL DIVINO IMPAC IE NTE , sie Penen,
120 representarlons, 0111 clamen». Dl
seilitres u Ira 330. o Ira 6 5 a 5/4 d'i t
Kl. DIVINO IMPAVENTE.

per
WaPnef Ilanter i el yrna Le y
Pronuncie Metro Iloldwyn Mayor
551i1 estrena del nou reeticiari
m'id. les darreres Intormaclona de
Ist el n160

entre 1111uRlefer I Arfase

DISU;X011 . LOS JARDINESPAR,
documental. IALLINILA Per Tony
Bruce (sOlament sarna). 121. C411.5

per Anny Oudra, 1

Gravey

BARCELONA - IRIS PARK
Aval. al II II RCILONA:

DON QUIJOTE
per Chanapine. CL TENIENTE DE LOS
3E808. EL JINETE ALADO. REVISTA 1
O1111 1/ 114 0111 90110R3
5 111 t3 PARA: LA CANC1ON DE ORIENTE. en castella. per H. Hayes I R. Ne•
1 1In EL TENIENTE DE LOS 11.908.
UNO 81 1AIER COMO NINGUNA, per L.
Hall. REVISTA I DISUIX0111 SONORS
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SPLENDID CINEMA

tommii de Coas, 317 - Toleren 30913
estupend programa sortee;
LA JAULA DE ORO

TEATRE NOVETATS

per I. Harina( 1 L Young

RAFLES

Tarda, a les 5; all. a un (ludri d'II:
flei, r u Or vrure meravellds
e-vetarle d'eslla s mundial

S; set, a les del.:

Avul, tarda. de 4 3
Gustav Froellch en la comedia musical

la posada del
Caballito B co

Un hombre de corazón

amb el seu eoaenata ranJunt
munífica presmilach1. PrIfirlpaIs
intarprels: Emela Aliaga, Netas
Aliaga, Tino Fol-z ar, deaouim Valle
C. Cue v as, 20 gire viene«, ZO.

DIEWIXOS »NORA

armes( sald de la suoet9e0OurcbS 31. G. as., en espinen!,

Estreno en

CANCION DE ORIENTE

Concerts

Troupe de Tiroieso. 30 bailarlas.
30 perennes a escena Noilrlda oc•
que s lra. - Escrnari glratoll. 400

Mustie eo Areola. 23. Telf. 13353

veslits de Terne I Fletan,
de ner:in

Cada (tia, rubia de la le:manada.

La posada
del Caballito Blanco
1

Despala a Como %/Inri'

111.m.

ONIMINMN.

per Ronald Colman I Kay Franela

rer netennag% l'Aaomno, n Navarro

TEATRE BARCELONA
Company.a 411 comedia
RI
Ladren de C
Avul, clImecres, tarda. a un gusta
de sis, t'ancló orizariirraM, a ternonei de l'Asil Naval EsPII.N.11:

Setmana d'Espere I sana aleada
Tarda, de 4 a e, sesse.1 continua;
nit, a les tu:
tiran ealt dEL TOBOGAN NUlaceo 13, una palrienia de una Irania el rol,s de la qual són unes
cerenee extraordinaries d'autentiques prOedeb en resport de neU,
pro/3601111611d3 pels atas sie t'alpb
nimbe 1,011y Davis. 5 1551 GeraU1 I
matra imane. A TODA VELOCIDAD, un Mili de frime• abegria
cratainunne 5 (se Daventvols entu•
slamet . P P1 "S'YO. in/malle" de la
pantalla Willlani !bines. .imb Malee
Evans. Conrad Nagel I ctIttEdwards.
Nula: "El Te/sigan. nihil. 13" ea
projecta a les 5, a les ale 1 a
les 10113; -A. treta veloeirlad". a
les 453. a les :05 1 a les 11118.
DiJous sitien!. estrena de SE NE CESITA UN RIVAL, per Geortre Arlie s , 1 LA MUNDANA, per Kay
Franels

TEATRE POLIORAMA
russabre, die 3 de embree. alt, e an
quart d'onza,
Unes «tutee
Corleen de datases 5 cançons eamayeas

per

ARGENTINITA

amb e/ concurs del pianista !d. Navarro
1 del pultarrIsta H. Huelva
Localitats de 3 a 15 pesamos
Es despatIa a cOmptadOrla

PALAU DE LA MUSICA CATALANA
Diumense, a dos quarts de elite tarda:

Nova sessió de cançons, dama
JOCII D'INFANTIL per l'Insetnt muta
que curtgeir el mestre Lloogueres. LocaMate I prograrneä: unta 31uslcal Casa
M'ente, Rasselp ile Gracia. 54. Condldon, especials per als senyora sede de
l'Orte0 Catal%

El conflicto de Mercedes

NII, a 1111 qulri 51 • 11, rolar, eirn
de Rotule/.

CINEMA

PARIS

l'a0: .1.1. 9',:: Revista .
Briallte HeInt en ESPiA8 SN ACCION. PA J A11 08 EN PRIMAVIRA,
Mbulsos en colors. Annabella 1 Jean
TiIrd3.

LA PRISIONER 4

(rema tliJou.s, ruda . LA PRISIONERA. NI!: FELIPE OERBLAY

TEAIKI P O!. 10 7(

A

Mora-goinnenen.lelorreso
%,11. Idr n le, 1 1 .ie A: EL CRESO DE
BURGOS. \ti, 1 1 1111: estrena de
SEVILLA LA MARTIR. Denla, tarda 1
inl: SEVILLA LA MARTIR.

TEATRE

COMIC

Gran Companyla do Revistes
Denla, n11, debut 5 estrena de la revläta

U CM

ElELI

POIND011

Diversos

simas en

BA-TA-CLAN

EL PAOR NO IDEAL

SIL F. Lairot, 85 - Tel?. 31374
Tarda, 330; nit, 910
130 ARTIST18, BO - Estrello.; CIAR.
II, TERRY,
CIA, ANGELINA,
BARTOIII EU, ESTR IELLITA LOPEZ
Dancing de • 4 5. e mateado
1 un ALEGRE VODEVIL

des Pi .11.b a l a taq u i lh, P er la ".
niu•
menee, nnimiai.
mituns•

51,5 1111111131,(1.1 de fitnin e ng e_

UN LADRO?. EN Le ALCOBA i
MINE SE DIVIERTE

CINE RAMBLAS

Remesa Castra 30 5 18 • Tf. 1897i
Aval: SOMBRAS DEL CAIRO, natural. BRISAS 13 1 LA PAMPA, e3 1,
1:01, per carlee Gardri. EL HIMNO
DE LA VICTORIA, re, 012.1 rsehr-

81 yo TUVIERA UN MILLON
delle1033 a nperrom6rIla, per Gary

Cooler. lussabie: COPIAS EN ACCION. !iessin tonurnt

Sn

FABRICANTS
1 COMERCIANTS
COMPILEN
tota mena de (lineros
d'ooasló I saldo

cimas

ainn Margarita Carbsial, Maria Lasalle,
Mary Cortes, Arlur Lledn, Aparte', Alavireliple.
GrIn
re s . in

li1211309111 tinitä

Villarroel, 41, principal

esentaens

TEATRE GOYA
Avul, el Iltsis de leal

POR UN SOLO DESLIZ
eis easle1/1. Per mana >Molan.. CATIFA
1111 1WICA, MIL MARCOS POR UNA NOCAE. Di91.1 1X03 901V 0111

cOMI/CUNAI
1;11113, 3 Ir, in 1 n 11.
I I , 1 0:
REVISTA AAAAA OUNT. LOS INVENTOS DI BETTY'', dlbulsos.
EDUCAC I ON DEPORTIVA, docurnen•
tal, I EL
Di LOS CANTARES, per Marlene Dletrich
Sdn film% raramount

Moldes

tiquiciacto rumnaa

ner trates. *mida, 21. Gua ol
ece. Nn as en111
volllsrea.

CERQUEU

1112

COI

PIS?

p er trasuacia, los recomen CASA CABRERA, fundada en 1897. Aueellnduet1.
3e a 25 otea. din. de la Nube. 5 ler
carretera • 0'10 otee. hm.
Toleren 1151114
» MIEL. 132
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FABRICA DE

PUBLI CINEMA
SessIA continua de a tarda a
selent, 1 pta. astil, a les 4, rall y ' de
programa. Elä senyors especladors
lea 3 poden. pel maten( pre.i. sastre el
programa ireslreria. CURIOSITAT8 MUNDIALS, Interessant a reparunges ros Mo•
LES PODES Di FANNY, divertu bOlsillo sonnr Trrrytone. NOTICIARI
FOX 111 01r, nutleles d'Eapany.1:
Fui 1 Madrld-Rarcelona: els 1110,,III
Sos d'EaqUadra a Catalunya; pintoresca
pesca a Las Palmas. I altres. NOTICIARI

FOX SONOR, internacional: el saetee del

prIneep Jordi a r‘rrica del Sud: cena
campinus del votan! conipelebon a BrIall•
ton; Tilden •manya Vine% a Sosa YOrk;
preparallus del mamara a 111115, I altres. UN DIA A YOQUI!) , betasima cante magma sie morieione
Amamaraset

LLIB LRIMA
EIL IA CATAL ide lik
L 1ANT PM. 3

SALONS C1NAES

Obra nova de gran èxit:

CERAMICA

TIVOLI

4 liuda 1 10 rol: "El tünel". Je rn Gar•
bln I Madeleine Remitid. Documental,
DIbUttOs, Palita Journal I Revista
CAP ITOL
.1 tarda 1 o'in tul: "La propia milpa",

Iliahard Dls. "El dllinla". l.ols NVIlsOrt
I Pesay Shannon

Anteles de conetruool0
Najoies de Velänol•

CASIMIR VICENTS
Despatx: Tallers, 72

4 larda 1 la uli • "La JuStIcla del fue.
go". -liarme o rObarde", Tora aroma 1
hila) Sunnuersuie
AAAAA

elMon

par enqu5.1 .
¡mesana
AAAAA PALACII
tonina. 5 ron,: a r.,t,". Lorena taima
-te rata al Meto". -Natal:chaca", ea•
mienta r11 0,1p,01)ul.
EXCIL111011
taida 1 030 int: "Lt banda .le las
si

'tillajk'h:sk'. l5llII5,lll.1
en espaloml

lelo''.

111.¡M

15584

RANOILLONA

4 lame I 10 nii: "Ere,. vidas de
Jer" ( n 11i1,111eIll 1,114.11 "L1 chico iC la

bale

rFETXES-FITXER
lecet

SAGUSTI BO 1{1
eorNous »Ere. Kalle.6411e11.0na

SIRIA

DIETARI D'UN VIATGE AL CANADA
1 ESTATS UNITS DE L'AMERICA DEL NORD

per
Francesc Bordäs i Salelles
Un volum amb nombroses illustracions,
— 4'50 pessetes

41.11.

CINEMA ESPLAI

Ledo, 111I
(timarl , . ldrils, a les elne; 5 11, I
les den: NOTICIARI,

UN PROFESOR IDEAL

nema. 30 de propletal I ihonnineill. A
tes 55115, el Festival IMIret, de Atraed
wagner, PAR S IFAL, pelo celebre. sestea Nonstie, Maleen, Hans, Weber, Ha
meat e e director, lI nap pertabuseh.-bich;
Divendres, aida, funcld a honor I rotula{ dels , elfbrox nrnstes Maria asesMil% I WoOlit 1.111~: primer, se pan 5
(Dan ame .. sie RIGOLETTO. 1 terce r aele
de LUCIA DI LANAM1100R, pela &le.I
Sres mostea Espinen, Une, Cedimos
Alilna. DIssable I diumengr. larda, darme .. runeinns de la leMTInradi

logras a les Escoles d'Engl-

nyers Induetrials. - Convoca- Es convora els pares
d'alumnes aspiranls a l'ingU.s
a les Escotes d'Enginyers Indastrials, amb el Mol de Batxiller universitari o elemental,
que tinguin una o diverses
assignatures aprovades de l'ingris, o de Batxillers elementals
que hagin ingressat en 1933,
a una reunid que lindrä lloc
'temis, dijous, a les set de la
tarda, al carrer de Cucurulla,
número 9, principal.
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