Any 55.—Ntm. 18559.—Prei: 15 chttäns

ABONAMENTS V50

B arcelona mes..• •-• ••• •••
•" •••
Catalunya 1 sortearte de la Bepabitsa.

America llama 1 Ponerla. trimestre...
•..
Patsos convem postal, Id.
Altres paleas, Id.

a

D

grano Ifuridtat . M'atto: 65 per ten,. MIEMMIll
flet3 taltIM..V111b1111al Dorilsontal, en Promed i a lefe
coditenstres. tetes del tel. sera. E/1 le idatteret

Ir—

Sor«. Temperatura máxima: 9,S m'aus. Temperatura melase: 1,7 gnus. Seeorregut del vente 1611 qeltometru. rreemitseia: nana. Insolada as-, el dl,
d'ablm S llores 4 5 mente.

NOTICIES

E

ANtiriCIS I RECLAMS SEGONS. TARIFES
¡rumia memeln011101111.11111.44,

masccro 6ADNEWITEECAOr CORTE CATALANES, 511t, Ler
• BARgELONA .

TELEPON 114111
?AMBAS DINEEMETA4 CANICIE DE BARDANA, fi 1 II. — Tamos mes

EI debut politle al Parlament eat,alä

A contratemps El President de la eeneralitat
hacer calculat o pressentit que no
Per a la política exterior de Caera un obstado definitiu. Largo
talunya no són pas indiferents els
Caballero compta amb galvanitzar
retops que dintre de la República
tota la classe proletaria espanyola
pugui ocasionar la crisi interna del
i fer-la revolucionaria i dictatorial.
Partit Socialista Espanyol i de la
Ara que potser no s'ha adonat, el
U. G. T. No hi ha dubte que, segons
líder socialista, que els seus càlculs
com anessin les coses, podria seguir_
ja fa uns quants anys que no es
sen un canvi brusc cap a l'antiporten per Europa. S'equivoca aixf
parlamentarisme i la dictadura, molt
mateix quan es pensa que el sociaperillós Pe r a la nostra vida de país
lisme europea no ha plantat cara.
autònom. Val, dones, la pena d'cLa multar és que cona més cara
xaminar atentament la situació acvolia plantar més reforçava també
tual del problema que aquests dies
la
seca posició contraria, la qual
es planteja a Madrid entre els amics
sempre que ha entrat en huila amb
del senyor Besteiro i els del senyor
el socialisme Iba vençut.
Largo Caballero.
La discrepancia cabdal entre atol,
És la teoria de la classe mitjana
que avui commou el socialisme
dós és perquè el senyor Largo Camundial i que ha fet ranciar tant
ballero tren que el socialisme espade técnica els socialistes belgues,
nyol ha d'adoptar una posició revolucionaria, anant de cara cap a la
que avui ja no recolzen tant damunt
del proletari com damunt de la
dictadura del proletariat, i el senyor
Besteiro jutja preferible moure's
classe mitjana, en un sentit mis
diva de l'ordre legal i evolucionar
aviat liberal i democràtic. Quant al
d'una manera inflexible, això sí, però
vell programa de la guerra social,
no catastrófica. D'aquestes dues poja no hi creu ningú. Una estéril
sicions la més enérgica és, cabalagitació socialista que tendis a prement, la menys agressiva. Besteiro
parar actes de violència i a proclamai no ha canviat de doctrina. Cremar una situació de força només
gué, durant la vida de les Constitindria la virtut d'excitar aquest odi
tuents, que el partit socialista no
a la República i als seus bornes, que
d'apartar
del
seu
programa
i,
és l'estat sentimental preparatori
s'havia
per tant, no podia collaborar dintre
del feixisme que cerquen els sed'un Gomero de forres estrictament
nyors de "Renovación Española"
republicanes. Tampoc am s'ha d'ai organitzacions similars.
partar del seu rumí evolutiu i acienAra, que aquest feixisme a resçat. Largo Caballero es plegó,
panyola podria ésser una cosa ben
davant de les forces republiperegrina, i el mateix senyor Largo
canes per tal de collaborar dins dels
Caballero, tan agil collaboracionista
gomeros de la República, en un sende les situacions més diverses, es
tit republicà, dernocratic i parlapodria trobar més pròxim als antimentari. Però, caigut del Govern a
demäcrates d'enfront del socialisme
Eoposició, troba tebia la fe de Besque no pas de la resta dels sociateiro i predica la guerra santa del
listes que segueixen la doctrina,
socialisme. I és que d'una part se
també una mica eixorca, però honsent empés a l'acció per Partió. i
rada, del senyor Besteiro.
d'una altra creu que l'exemple d'EuA Catalunya, que és una terra
ropa significa que allà on el sociaessencialment de classe mitjana, la
lisme no ha plantat cara sita vist
posició revolucionaria dels sociaeliminat. Per reacció, l'ex-ministre
listes de Madrid no tindrä, per ara,
de Trehall dels Governs Azaña se
cap repercussió directa sobre les
sent partidari de la revolució i de
masses catalanes. Perú cal que
la dictadura proletaria.
estiguem alerta si un dia, assaltant
Per a imposar aquest criteri al
la República democràtica i liberal,
partit i, sobretot, a la U. G. T.,
que és la garantia de les nostres
ro lucte fins ara inexpugnable del
llibertats, els antidemäcrates desslny3r Besteiro. ha fet mostra d'una
quema
no fabriquen el portell per
traca en la maniobra i d'una
on passessin les dretes dictatorials.
colossal. Sigui com
Rient rient, el senyor Largo Cano ha pogut obtenir la victòria
ballero, que pels mitings comença
sense dividir, i, per consegüent, afe a ésser conegut pel "Lenin
r les forres socialistes. Això ell
fiol", podría fer aquest nuracle.
:no sabia per endavant, i deu
14.44-

Sembla que siweentuen les discrepüncies entre els elements
radieals del Govern
Horn anuncia fets pOlftts ImpOrlardS
Madrid, 31. — El projecte d iamnistia dels senyors Calvo Sotelo i Benjumea ha estat novament objecte de
deliberació en el Consell de ministres.
Acordada en la reunió anterior i
amb el propòsit manifestat pel senyor
Lerroux de sollicitar ahir mateix rautorització del president de la República per a la sena presentació a les
Corts, calgué ranciar de parer sens
dubte després d'haver conferenciat telefónicament des del seu despatx del
Congrés amb el senyor Martínez
Barrio, el qual segurament mostró
desig que es tractés novament en el
Consell d'avui, al qual es proposava
assistir.
Es de suposar que hi ha hagut discrepàncies en el si del Consell respecte a la presentació daquest Projecte
de hei, porqué quan després del Consell s'han reunir els tres ministres radicals de més tradició en el parta,
senyors Martínez Barrio, Guerra del
Río i Lara, s'ha tractat de l'afer.
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Seinbla ,.me en aquesta reunió s'Ita
adoptat rak.ord pels tres mnistres cita!o de no transiguir dura end,vant
amb cap imposició de les dretes i i m
-primenl'actuädGorn
orientació política purament republicana, sense que sembli en ca n momnt
que el Gomera actua per imposició o
inediatitzat per orientacions dels graos
parlamentaris que els presten ilur supon tense estar representats al mi
-nister.
En aquesta reunió slian fixat Samba els termes en qué el ministre de
la Governació llama d'expressar-se en
el Parlament en contestar al senyor
Lamainié de Clairac amb motiu de la
interrellació explanada pel diputat
tradicionalista relativa als n omena
-mentsdlciogresa
la petició que en data propera es convoquin rleccions municipals.
E5 crea molt possible que abans de
fi de setmana es produeixin alguns
fets de positiva importancia política.

precisa l'actitud del (lovern
davant la desee de la lliga

A les cinc i deu minuts s'obre la
sessió sota la presidencia del senyor
CASAN O VES.
El banc yermen esta desert i els
escons desanimats.
Un secretad Ilegeix l'acta de la
sessió anterior, la qual es aprovada.
El secretad senyor DOT denla
compte de l'acord pres en la sessió
secreta d'abans-d'ahir, denegant els
suplicatoria per a processar els diputats senyors Xirae. Comorera i Lloret.
PRECS I

PREGUNTES

El senyor CANTURRI formula
un prec al conseller d'Economía sobre un tractat comercial que s'ha
signat amb Holanda, tractat que
perjudicara la ramaderia catalana i
les indústries derivados.
(Entren el President de la Generalitat i els consellers de Governació i de Cultura.)
Demana que el Consell de la Generalitat intervingui prop del Govern de Madrid a fi de procurar que
siguin rectificats alguns dels acords
que figuren en aquell tractat.
El PRESIDENT prornet traslladar el prec al conseller d'Economia.
El senyor GALES formula un
pece al conseller de Governació sobre la forma irregular com vénen
publicats en el Butlletí de la Generalitat els resultats oficials de les
darreres eleccions als pobies de Catalunya.
Tumbé s'ocupa del desig dels
mestres laics de figurar en els Patronats Escolars que s'estableixen a
Catalunya.
El CONSELLER DE GOVERNACIÓ li contesta que el procediment electoral emprat a Catalunya
per primera vegada ha donas lloc
a certes dificultats, que procuraran
evitar en el successiu.
El CONSELLER DE CULTO;
RA fa un elogi dels mestres
no els que se n'han fet ara, sinó
els que ho han estat tosa la seca
vida.
Referent a la qüestió de figuras
en els Patronato Escolars, diu que
no pot ésser, perú que en endavant
es tindra en compte llur collabc,nació i seis procurará ajudar.
El senyor SIMÓ I BOFABULL
co refereix, tumbé, als Butlletins de
la Generalitat, en els quals es publiquen arnb gran retard els edictes
oficials; retard que causa perjudicis
en els tràmits Lineo-ates judicials.
El CONSELLER DE GOVERNACIÓ explica que és degut a la
refosa en un sol Butlleti dels altres Butlletins provincials, reconcix que l'organitzaciú del moment
no respon al seu objecte, perú P ro
-curaestnpidmleficienc ies.
(Entra el conseller d'Economia,
senyor Comorera.)
El senyor ROURET es refereix
al conflicte social de Flix, on fa
cinc mesos que hi ha declarada una
vaga. Demena al conseller de Treball que intervingui en aquest assumpte.
CONTINUACIÖ DEL DEBAT
SOBRE LES PASSADES ELECCIONS
El CONSELLER DE GOVERNACIÓ, senyor Selves, contesta les
allusions que li féu el senyor Romeva.
Manifesta que de les seves paraules es desprèn que no tenia coneixement de cap fet concret.
Recorda els antecedents de les
passades eleccions rnunicipals en les

Lacte d'ahir, d'Acció Catalana Republicana

Asp.A.te de la sala de l'Hotel Orient abano de comunas l'àpat a honor dels Ponme conseller de Finances
i colmenera electes d'A. C. da tots els Ajuntaments de Catalunya. En aquest acto pronunciaren importante discursos ele mayor. Duran-Rehisla, Mari Este,. 1 Nicolau d'Olwer
in(ormaei6 a la pag. 6.)

quals Catalunya posà de manifest
el seu nepublicanisns 1 la seva fe
en els homes que la governaven.
Afegeix que les emperres guanyaren gricies a llur unió en un bloc
compacte, que fati front a la reacció que encara amenace tot Espanya.
Remarca la imponencia que té
l'Ordre públic per als bornes consciento, i afegeix que ell ha tingut
sempre la plena responsabilitat del
que pogués passar en aquelles jornades d'apassionament.
(Entra el conseller de Finances, Senyor Esteve.)
Es refereix a l'ambient de violincia
que envoltava tota la campanya electoral, i diu que mentre uns acusaven
les esquerres de provocar actes de violincia, altres acusaven les dretes. 1
el Govern, que tenia la responsabilitat
de l'ordre públic, encarrega al conseIler de Governació que vetllés pel seu
compliment estricte. Per això—'continua—jo he advertit moltes vegades que
la violencia era provocada pels elements de dreta, els quals anaren a la
Iluita convençuts de Ilur derrota davant la reacció esquerrista. Referintse al senyor Romeva diu que no es
produf cap acte de violencia en el
qual es Pogués Provar la complicitat
del Govern.
Es lamenta de no Poder fer als homes de Lliga Catalana moltes afirmadono sobre fets ele les passades deccions en els quals tingueren participació les forces de dreta.
Manifesta que si la Lliga no es presenta al Parlament és perquè no Pne
dria repetir les acusacions que ha fet
a Madrid i des de l'òrgan periodístic
contra el conseller de Governació i er.
les qüestions d'Ordre públic.
Manifesta que aquelles eleccions ¡oren les primores en que no hi llagué
ni un sol ferit ni una taca de sang
en les actes de les esquerres.
Recorda que a Unan de! Valles
es presentaren dotze inilividus fa'sles
eco/u/enyeto d'alees individus de filiació i autnina tots ells armats, i dóna
la casualitat que el senyor Trias de
Bes feia una setmana que advertia al
president de la Generalitat que en
aquel' poble hi hauria aldarulls
portants. Creu que aquesta coincieléncia significa alguna cosa.
Es refereix a les deficiencies d'identificació personal i diu que la ponencia dricarregada d'estudiar la implanlució del carnet d'identitat ha finit
els seus treballs i aviat será presentat
el projecte a la Cambra per a la seva
di<cussió.
Agracia les paraules de collaboració
prontincades pel senyor Bornes-a i rotfit que en perillar l'Estatut de Catalunya no seria solament el Gomero i
els partits que l'integren, sinó tots eis
catalans els que s'alçarien P er a de
--fensarlo.(Apudimt ajo
na.)

El senyor ROMEVA rectifica. Manifesta que l'explicació del conseller
de Governacó ha estat molt hàbil
ha contestas des d'un punt de vista
patie les seseo preguntes sobre els
fets d'alteració de l'Ordre Póblic.
Exposa que ell no pot carregar amb
altra responsabilitat i representació
que la que ti, i afegeix que dl denlana únicament que l'Autonomia serveixi
perquè Catalunya es regeixi millor.
Repeteix que hi ha hagut actuacions
tendencioses de la força pública, la
qual fou posada en condicions de no
actuar, i fins en alguns casos ha estat
reclosa a les casernes.
(Entren els consellers de J usticia i
de

Sanitat.)

S'ocupa extensament dels incidents
ocorreguts a diversos pobles de Catalunya en els quals la força pública
obra amb poca energia. Diu que ell
únicament demana que siguin castigats
els culpables sigui quina sigui Ilur
ideologia.
Creu que nosaltres haudern d'independitzar la nostra política de la de
/ora de Catalunya.
Es felicita de la propera presentació a la Cambra del projecte sobre
identitat petsonal,
Manifesta que este convençut que
el dia que el Govern, sigui quin sigui, hagi inspiras a tot el poble la
confiarlos' de l'aplicació imparcial de
totes les Deis imperará la tranquillitat
a Catalunya, la qual — acaba—is tau
petita que amb bona voluntat tots els
catalana podem donar-nos les mana.
(Rumors d'aprovadd.)
El PESIDENT DE LA GENERALITAT intervé. Mandesta quo
el Govern hauria donat per acabada
la intervenció en aquest debet amb
el discurs del conseller de Cosernació. Però lee circumstäncies
l'absincia d'una minoria
l'oposició, obliguen el President de
la Geaeralitat a fixar una orientació determinada.
(Continua a la pagina 6, col. 1)

Anglaterra i Itàlia han fixat, en
un memoràndum, Ilurs punts de
vista sobre el desarmament
seva opinió
Brfand-Kellogg i del de Locarno, sobre feficdca dels quals el moteja. John
Simon expressa la seva reserva a la
Cambra dels Comuns.
Un punt del Pba anglis que Franca

El nou govern francés esposaré aviat
S'espera que el non Govern }ranas,
datitrés d'Un primer moment de decepció Per la manca duna concentrarió Política que hagués consentit la
formació d'un tninisteri nacional del
tipus de Danglés, es Posarà a la frian.
Daladier, que el Presideix, ha volgut ocuPar-se tot seguit de les qiiestions internacionals, que tant d'interh
tener: rcr Franca, i sobretot Pel que

NO

Pot accePtar de caP manera is el

referent als efectius, eis quals haurien
d'ésser reduits a una xilra igual Per
part de Franca, Italia, Alemanya i
Poldada. Aquesta .cifra és de 200.000,

mentre que Alemanya podria elevar-la
a 300.000. MacDonald no ié en comple que Franca no té mlicies ¡'re i paramilitar:.
De més a més, en el P I° anglès no
es parla dels efectius anglesos, ni dels
artnamenti naval:, en els qual Anglaterra vol mantenir la suPremacia.
Hom té la impressió que sobre París es vol exercr una pressió angloitaliana combinada Per tal d'arribar a
una conclusió que no (aria sinó Av eele Alemanya.
govenis francesas han donat
proves reiterades de valer collaborar
amb totes les turcions euroPecs i arribar a un acord sobre el desartnament;
Pe rd abans que res ha de Pensar en
la seva segare fat , que és, repetim-ho,
la millar garantia de la pas europea.

Mussolini
fa referèneia a les relacions amb Alemanya. El cap del govern és un deis

Londres, 31. — En el memorándum britànic relatiu al desarmament,
que acaba d'ésser fet públic, es din
especialment que la solució que implica l'abolició unlversal de les armes prohibides a certes potencies
pels tractats de pau es maniiestament impossible en l'actualitat.

més convenotts partidaris d'una política de entlaboració europea. Fou eli
que habilment sabé transformar el primitin projecte dels quatre, antiginebri
en essMcia, fent-lo entrar dintre el
more de la S. de les
Després de la constitució del nou
gayera Mark-U, l'han jet publica dos
nous plans de desarmament: un de
MocDonald i un altre de Mussolini,
Aqueut dcrrer vol reduir al mínimum
les armes of.-nsives, i voldria conciliar la tesi francesa i alemanya, lent
que Aleinanya tornes a Ginebra. Mac.
Donald, en renta manera, es traba
d'acord amb Mussolini.
Per3 canbdós obliden la diferbicia
que hi ha entre tot pa ís age-Vit i esrail i UI dagressor i invasor.
No es tot Pretendr e que Franca red:1,1'4 els seius armaments defensius
amb la s”la qarantia d'un conveni, sense periodc de rrova. Seria un do cu
-mentisaprlcodte

No es probable que
els populars agraris

s'incorporin a la
Repú 3lica
Madrid, 31. — "La Epoca" publica el següent solt:
"Con motivo de la noticia circulada. según la cual cl señor Gil Robles. en un acto público próximo a
celebrarse hará profesión de fe republicana, los periodistas han procurado confirmar la versión, logrando únicamente conocer con visos de
seguridad que el jefe de la minoría
Popular Agraria, en el discurso que
pronunciará en Sevilla el 4 del próximo mes de febrero, se limitará
a marcar la posición que viene observando la agrupación política que
preside, resaltando el apoyo que está
decidido a prestar al Gobierno y a
la defensa de los puntos fundamentales de su programa, sin hacer declaración alguna de otro género."

John Simon
No es pot escapar a la conclusió
que certes categories d'armes permeses a un Estat no poden continuar indefinidament prohibides a altres potencies.
Europa ha d'escollir entre una
Convenció que irnpliqui l'abandó de
certes categories d'armes per part
de cedes potencies mes forlament
arrnades, i un acord basat en que
aquestes potencies es comprometin a
no augmentar els seus arrnaments
acluals.
El Gove.e britinic recoana preferentment lo primera solució.
(Continua a la gag. 7, col. 6)

ELS VENTOSEA'

Les escaparies

hiles
Tot caricia, i això Es causa de malinconies per a la senilitat, que ja

no progressa sinó en un sentit de
deterioració. He conegut ancians
que no sabien aconsolar-se, dins una
ciutat que es feia rica, vasta i, més
o menys, tafanera i desitjosa de tot,
de la desaparició dels "Campos" i
del jardí del General i de la Muralla
de Mar; i es ben humana la història .
d'aquell barceloní, retreta pel "Mirador", que, a certa edat, ¡a no va
voler sentir —mai no havia estat
com "aquells"—cap més tenor. Perdí hi ha un cas especialment ¡Asede,
i es el de certs antics dalerosos que,
ran de ter tentines, es N'evito ofert
pels destins l'objecte de llur desig,
i aleshores enyoren el ternos, ja tolerable, que encara no havien aconseguit res: sobretot porque el temps
passat fou el temps, excellent sobre
tots, que encara no eren passats ells
mateixos.
Aquest fet també es produeix en
certs partits veterans, inadaptables a
l'assoliment de eo que havien tingut
la mena de voluptuositat de demanar
sense ésa. Hi ha dos partits tristes
a Catalunya, tristos d'una satisfacció tardana i d'una incapacitas crepuse-ular: l'un es la Lliga i l'altre el
partit radical. Es clar que Ilur disposició deprimida també s'explica
per un altre costa:: el be llargament
sospirat mai no és ben bé com el
sospiràvem, sinó que, per un caire
o altre, ens desconcerta i decep: s'ha
permès un bri d'originalitat i
nar a la seva.
Per al partit radica/ una República
no és ben bé República si no poden
disposar del governador civil, avantatge tot sovint gaudit en els mateLxos temps de la monarquia. L'home típicament radical, el senyor
Emiliano Iglesias, va pensar tot seguit a assegurar per al partit el
lloc vital de prop de l'Estació de
Franca. Veus ad la idea que ell
tenia d'una República; però dissortadament no eren els seus quf l'haniel] proclamada. Un Govern civil
era seu de complaences, de flextlailitats, de favors discrets, de pactes
iateressants; is clar que resta en
cata manera exterior al camp de
l'opinió popular, de l'engrescament i
de les propagandes; però es que el
partit radical sempre hacia anat del
camp a la vinya. I ara és buida
l'escaparate. del partit radical, aquella
escaparata on hi baria, entre un
paren de gerros amb flors de roba,
Un senyqr comprensiu de Madrid,
amb una pila pila de mi esquerra;
de traga, com diria l'Apa, "a fer
Yulled".
Per a la Lliga, també, aquesta
autonomia, finalment assolida per
d'altres, no es ben bé la seva. La
Lliga també esteva avesada a veure's
a casa una escaparata, amb un parell
de gerros, amb flors de roba: pecó
la imatge que hi resplendia no era
pas la del governador civil sinó la
del Virrei militar (perqué an i els
Capitans generals tenien aquesta
importancia, aquestes atribucions i
caricter final). La Liga ha tingut
eempre una gran afició a no treure
les castanyes del foc, i això li ha
produit, més d'una vegada, ceda tendencia a un boulangisme larvat. Peda
fins i tot fora de les rebrotades
questa flaca, res no era tan confortable per al seu sentiment conservador com l'existencia d'unes casernes
ben proveïdes de rultima ratio regum" —vull dir de canons—, el millor remei, sens dubte, per a les vagues generals; i l'existència, també,
d'una mena de gran Simplificador de
procediments i de Suspensor de Ileis,
que pogués escornetre a la seca hora
una defensa primitiva, perú terminant, dels interessos socials. Importava por que el Virrei fos, gairebé
fatalment, anticatatanista, si això el
feia niés ferreny: al capdavall s'arntaaria entre tots, quan calgués, a la
famosa solidaritat de l'ordre i de la
pan ciutadana, en la qual hom no
mira ideals, sinó sobretot el ver cerUcter de persones de suposició.
Hom retia culte no pas massa escandalós, però tendre, al Virrei considerat com a Gendarme. I ara no
se saben avenir, ells tampoc, de llur
escaparata buida.
En aquella primera escaparate hi
havia el sant per als temps d'eixut, i
en aquesta segona, el pateó acreditat
per a quan tronava...
BELLAFILA

Avw es constrtueig
el nou Ajuntament

de Barcelona...
...1 els de tot Calalunya
Per a la sessió de constituci6 del
Ajuntament de Barcelona, que
ha de tenir Roo avui, dijous, dia,
de febrer, a les sis de la tarda, al
Saló de Cent de la Gasa de la Qts.
tat, l'entrada per al pábilo Mar, con,
_
de ttsatum, per rigorosa invitacin.
nou

Cada dia, en llevar-se, no es poden acabar que el rabia no s'enaorri
1 que encan decora l'Estatut

LA

REVISTA DE PREMSA
Els desertora
del catalaniante
VOPINIO nuessysis qne te Uiga,
1 1310111012 de defensor l'Eststrt
centra Pallan erPotiolirta, drorts del

AA

¡en Roe:
Deserció o fugida. Retirada per
covardia, de por ¿'acusar-se amb
els /tornes que han atacat antb calúmnies j injúries; fugida per por
al ridícul dotarás d'una campanya
electoral a gran tras amb la bandera de la dissolunió del Parlament;
deserció premeditada per boicotejar l'autonomia amb l'esperança secreta de provocar, amb llar absència, la fi de les Corta actual,. Tot
això ha inspirat els hornea que segueixen lea orientacions lamentable&
del sensor Camb6 en abandonar
llurs ¿cures de diputats al Parlament de Catalunya.
La sessió d'ahir els bou dedicada
gairebé integrament. El senyor Ronieva, llur aliat de sempre, fou l'únic
que es present al seu escó, i bou
a conseqüència de la seva interpellació al Govern sobre les passades
elecciona que es plantejä el debas
politic. Per cert que el senyor Ro.
meya, en alguna moments del seu
discute, tenia accents de missatger
dels absents. Peal, idhuc aquest diputat, 'el dretisme del qual està tan
fora de dubtes, blasmä la deserció
de lasLliga i posä de relleu la responsabilitat dels que fereixen l'Estatut en intentar minvar autoritat al
Govern de Catalunya davant de
Madrid. El senyor Mestres, en nom
de la majoria; el senyor Xirau, en
nom del Partit Nacionalista RepuMica d'Esquema, i els senyors Simó i Bofarull, Lloret i Ruiz Ponseti, en represeutació de llurs respectives minories, tingueren paran.
les severes de blasme contra els
homes de Lliga Catalana que ataquen l'autonomia dintre casa en fer
el joc dels enemics de fora que esperen totes les ocasiono per combatre-la.
La Cambra, però, ha donat una
gran impressió de serenitat i ha
discutit en un to reposat i normal.
Algú de la Lliga, en celebrar secretarnent el possible èxit de la "retirada", ha parlat de "l'asfixia" com
si esperis que sense ells el Parlament de Catalunya es quedarä unte oxigen.
Si el que abrò digné, sentí o pensi, hagués presenciat la sessió
d'ahir, hauria frenat les seves esperances inconfessables hauria maleit, mis del que ja ho fan, el moment lamentable en qua el líder dels
grans errors tingué la pensada de
la deserció."

publican& se inicien campallaa semejantes a la que dió en theta con
la Monarquía. No 'somos nosotros
quienes debernos decir que el Presidente se mantiene alejado de las
iniciativas políticas, porque no Macutos autoridad para decirlo. Nuestro
deber es quejamos ahora, como
otras veces, da la indefensión en
que se le deja. Corresponde al Gobierno aclarar urgentemente las dudas que en el espíritu de muchos
españoles infunden las noticias no
rectificadas, o mejor, confirmadas
por el silencio. Y mientras no lo
haga, está faltando a uno de sus deberes más elementales y, a la par,
mis delicados."

Ni feixisme ni comunisme
Enorme, en un interviu publico*
a LA VOZ, declara que no tren que
a Espanya hi hagi clima prrqu2 es produeixi cap d'aquests dos fenbinens, fa,
a desgrat dcl sea consertndo risme, ben
conegut, la següent acusació a les dreles:

"Desde hace treinta años en España gobierna el miedo. No se han
atrevido a hacer nada por miedo a
las derechas, y las derechas han
sido tan insensatas que no han comprendido que tenían que ceder parte
de sus privilegios y sus bienes. Yo
les he oído decir a varios señores
que el obrero andaluz, eón un gazpacho y un fandango tenía bastante. Y naturalmente, ese concepto
inhumano del trabajador tenía que
traer las consecuencias que hemos
lamentado. Hasta a mí han llegado
a mirarme con hostilidad porque
algunas veces me dolía ante ellos
de la triste condición del obrero.
Las derechas españolas, como le he
dicho, son de una intransigencia
suicida. Aqui no se ha podido hacer
nada por temor a ellas. Ni al divorcio, ni a la libertad de cultos, ni
a una más equitativa distribución
de la riqueza, se ha podido tocar.
Pero lo curioso es que toda esta
feroz intolerancia en E-paña se
transformaba al pasar la frontera.
Les agradaba llegar a Londres y
encontrarse con una magnífica catedral católica; pero en España
creían que era una tremenda herejía tolerar el culto protestante.
Ahora mismo permanecen sordos a
los clamores del mundo...
—Para terminar, D. jacinto:
¿Cómo ve usted el porvenir de la
República?
—Creo que a pesar de los conflictos que puedan perturbarla se consolidará. Izquierdas y derechas llegarán a un atransacción, como ocurre en todos los paises del mundo.
Intentar otra cosa me parece de
poco sentido político y patriótico."

El Govern i les negociacions amb el Vaticà
Les noves tendències extreHa corregut aquests dies la noticia
Vatimistes del socialisme
el
amb
vivendi"
"modus
el
gttr
ca sen obra personal del President de
espanyol
esperma
la República. LUZ din que
alguna nota oficiosa del Govers
Wat
tualiteane les coses. Pera no
aisi. El govern, amb la jrirolitat i
eortspetancia que ja el caracteritsa, ha
deisat en descobert la mis alta Inagiriratuns de la República:

•

EL SOCIALISTA
Diu que aquells que pregunten alarmas, "iQue par» al partit socialista?", farien mine. de Preguntar-4e:
asa pasta a la República, que ¡‚ha
perdut sss deis seur pinada mis se-

gun?
"Tales zarandeos van sufriendo
las demás instituciones republica"Planteada así la cuestión, nos
nas—Gobierno, Parlamento, Tribu- seria fácil entendernos. Se nos denal de Guantlas, etc., etc.— que ya pararía una nueva ocasión para reino queda intacta más que una: la terar lo que ya hemos dicho, a saPresidencia de la República. En
ber: que la República ha extraviado
ella ven los republicanos una últi- el sentido moral y económico que
ma instancia que sentenciará defirecibió, como virtud más alta, de
nitivamente, sin imprudencias, pero
cuantos la hicieron nacer, así resin debilidades. Por consiguiente, co publicanos como socialistas, habiende la mayor importancia no confun- do necesitado saltar sobre su propia
dir la institución presidencial con sombra para conseguir realizar tatodos los demás valorea, tan reba- maño extravío. Se nos dice: Recomjados de tono y de prestigio por pongan el frente republicano para
sus desatinos, y no mezclarla en
que el régimen desande sus malos
ha disputas de los partidos y de los pasos y se restituya a su forma oriperiódicos, porque si acabarnos po- ginal, y replicamos: Es tarde. Cierniendo a debate, insensatamente, la
tas experiencias no se pueden hacer
autoridad del jefe del Estado y su
dos veces. Tarde por eso y tarde,
imparcial distancia de los problemas señaladamente, porque a favor de
políticos, iremos a dar muy pronto aquel extravio, beneficiándose en él,
en el descrédito y mengua de lo
se ha insinuado en la vida del país
único que, por el momento, le ha un peligro que no es invención nuesquedado a la República.
tra: el fascismo. La democracia burSospechamos que en loe campaguesa no sólo no le hace frente, sino
mentos monárquicos se habrá aco- que le facilita el camino. jSe nos
gido con júbilo ese agravio a la
quiere decir qué medida seria ha
augusta misión presidencial. No otra sido adoptada para detenerlo en su
fué,
durante
años
y
años,
la
cosa
desarrollo? ¿No tienen los propios
campaña que desde la izquierda se republicanos la impresión de que
bizo contra el rey; la política per- ha sido favorecido, auxiliado, torsonal del monarca, puesta de reliepemente auxiliado, con medidas que
ve en toda ocasión y subrayada con
ellos mismos censuraron?
fuertes trazos en cada una de las
En nuestro Partido no sucede
¿emulas de la Corona, fui el exnada; donde están ocurriendo deplosivo más peligroso que los re- masiadas cosas es en la República.
publicanos pusieron bajo los cimien- Demasiadas. Excesivas. Y es natutos del trono. Tal fué la reacción ral. El Gobierno acepta seguir vique en ef espfritu de lot espalloles viendo de la misericordia parlamenprodujo aquella invasión de fundotaria de las oposiciones.
nos de gobierno en que se sorprenVive en tanto su vida les interese
día constantemente al rey, y tan maa ellas, en su necesidad de ganar
lamente soporta nuestro pueblo esas
tiempo. El Gobierno no quiere hamistificaciones políticas, que, entre
los motivos del desastre monárqui- cerse cargo de su drama y demora,
co, ME uno de los más importantes en cuanto de él depende, el desenlace. En esa demora está su culpa.
ese de la política personal de Don
La más grave que otras que le
Alfonso.
Entonces, las acusaciones repu- abruman. La divisa famosa de la
veleta que no muda si no mudan,
blicanas tullan como fondo y jur
tificación la verdad; cada crisis, ca- pueden hacerla suya, a estas fechas,
da nombramiento militar, cada ofen- muchas colectividades.
Han cambiado los vientos y fuersiva en Marruecos, todas las iniciatisu, en fin, de alguna monta za ea cambiar las posiciones. ¿Es
que podrá nadie sostener que esta
llevaban Impresa la huella di las
República es la misma a /a que conmenos regiu.
Reenerden los republicanos aquel cedimos los socialistas crédito y adpenado monárquico y usa si el hesión? ¿Acaso los propios roendiscreto que un Gobierno con plena canos conservan el fervor de loe
primero. dita? La mata el articulo
responsabilidad suministre ocasión,
en fuerza de tenerlo todo abando- a6 y se muere, además, de otras lenada y de presidir una politice de siones no menos graves: articulo y3,
por bombre', para que disolución de las Constituyentes, en11111114 81 110 118811 snaabgratigrs fa. gallo electoraLa

HERALDO DE MADRID
Din que la reacció sentimental procisid
. a en el socializase, contra la República, Per l'obra destructora que
esta fent, ir explicable. ¿Pera— ?re. _a—,s detestable, intenigentment,
aquesta actitud? 1 resPon amb molt
bon sestil:
"Sólo la democracia es el camino
por el que el proletariado puede
realizar sus conquistas sociales.
Planteada la lucha en la esfera de
la violencia, clase contra clase, la
victoria puede ser de la reacción.
Contra el caso de Rusia —acompañado de una serie compleja de circunstancias muy raras en la Historia—están los casos de Italia y
de Alemania. En la guerra social,
como en la guerra económica, es
factor decisivo el dinero. Hay que
tener en cuenta que la burguesía domina el Estado y que el Estado moderno dispone de un aparato formidable de defensa; hay que tener en
cuenta, además, que gentes que se
inclinan a la izquierda en la mecánica de un sistema democrático
reaccionan asustadizas en el momento catastrófico. Nos limitaremos a consignar un hecho.
Que la reacción ha ganado terreno es indudable. Que pretende monarquizar la República es evidente.
Pero hay otra manera—que no es
la revolucionaria— de reconquistar
el terreno perdido y es: seguir el
camino que traza la democracia, manejar la mayoría nacional contra la
mayoría de derechas de la Cámara.
Unas nuevas elecciones, bien organizados los grupos democráticos del
país, significarían un triunfo de las
izquierdas y un instrumento parlamentario, por consiguiente, para
continuar la obra de la República
inaugurada hace menos de tres años.
Mientras llegaban las elecciones, y
como dique para evitar excesos de
las derechas, un frente único de los
demás sectores de la política.
La actitud de la U. G. T. hemos
de observarla en el sector más alejado. ¿Qué reflexiones suscita en la
derecha? Veamos "A B C", órgano
de expresión de esta zona social.
"En trance revolucionario, reunidas las fuerzas socialistas, comunistas y anarquistas, los socialistas
serían rebasados por los otros partidos revolucionarios, más preparados en el ejercicio de la violencia.
En el choque con el Estado, el Estado vencería."
Esto dice, con otras palabras. No
nos parecería interesante reprodudir esta visión si no fuera por las
consecuencias que adivina el mencionado colega en el caso que examina. Tras la derrota del movimiento vendría otra derrota. Estas son
sus palabras. "Todas las ventajas
que el progreso legislativo y la lucha legal ha proporcionado al obrero quedarían desvirtuadas, si no es
que desapareciam y el recelo público obligaría a los Gobiernos a
impedir toda tentativa de reorgani
ración. El movimiento revolucionario privaría al trabajador de las conquistas y posiciones que hoy man
tiene."
"A B C" se ve que aprecia el
recelo público a través del temperamento de sus lectores y conoce
bien el modo de reaccionar de la
alta burguesía. El recelo público
—léase las derechas— recogerían la
derrota del proletariado, no para
evitar que pudiera repetirse la rebelión, sino además para privar al
trabajador de sus conquistas. Este,
en definitiva, es el objetivo de las
derechas, con revolución y sin ella.
Pero ocurre que en el sistema democrático le es más difícil y busca
las soluciones de fuerza."

Dijese, 1 de favar . de 11131

PUBLICITAT

ktiler, cuando tantos problemas tiene
planteados el pais y tu prladma está
la e probaci6n " 66 leyee qus, como la
de contratos dis cultivo, penetras en
la entraña mira 44 Pueblo calin.
La Camera, en atento silencio. e2CAdota el oredoe—dnico representante
que allí quedaba de las derechas—y
miraba furtivamente aquellos eseallos
vados. Malo *den podía pensar en
el puente de plata que el adagio adjudica al enemigo que huye, pero la msyoria de los diputados, la anyorla de
los consejeros, la mayorla de los ciudadanos, pensaban, por el contrario,
que urgia recomponer lo descormmesto, poblar de nuevo, con los representemes de un importante sector de opinMn que no puede quedar desamparada, aquel desierto de doce metros
escasos de longitud aparente, pero de
dimensiones evidentes tan extensas.
Los representantes de las nnaorías
coincidieron en lamentar esta actitud
de "Lliga Catalana". La combatieron,
la enjuiciaron, incluso algunos fulminaron acusaciones y ataques, pero la
lamentaron."
LA NOCHE
Espera que reCtificaed a quest a Posjeht en &enrió al ~ rol inierii de

Catalunya:
"La "Lliga Catalana" ha cometido
un error política de bulto, con su retirada del Parlamento Catalán, sin una
razón suficiente que justifique su actitud. Una derrota electoral no es motivo bastante para decisión tan grave
y menos cuando el sector que st re•
tira ha combatido siempre tales procedimientos. Si en el Parlamento se
les hubiera atropellado, tendría explicación una resolución tan extrema.
pero en la Cámara de Catal uña no
ha habido más que pequeñas escaramuzas, que rara vez han llegado al
escándalo.
Se ha censurado constantemente
que un partido retirara a sus parlamentarios de las Cortes si no era Para
lanzarse a la lucha en la calle, y nosotros no podemos admitir que la "Lii-

ga Catalana", esencialmente conservadora, pretenda emular los pinitos amenazadores que han puesto de moda los
socialistas y las derechas extremistas

Esperamos que rectifiquen su posición abstencionista, en atención a los
intereses sacratisimos de Cataluña, superiores a toda molestia, a toda depresión momentánea, la legitimidad de
la cual no discutimos, pero que no ha
de reportar ventaja alguna a la consolidación de las libertades cuya consecución representa varias décadas de
luchas y sacrificios del pais."

Liceu Dalmau
Oilactai Linguaphone
Barcelona: Carrer Vale. nria. 215.
Badalona: carrer del Lle6, 87.
Sabadell: piaea Gafan i García, O.
: carrer F. Macià, 5.

vs

: pisten Fius 1 Palä..

EXPOSICIONS D'ART
GALERIES CAIET ANES

L'actitud de la Lliga
La retirada de la Diga del Parlament de Catalunya és severament judicada per tata ropini6 del Pais. Als comentaris que km rePortat aquests
sumen els següents:
dies
LA VANGUARDIA
En una interessant nota P aria rne ntd
ho considera com un cas d'incons--ria,
eiincia politica:

"El señor Romeva pronunció un
admirable discurso, de elevados tonos
y de enjundioso contenido, en el que
—puede decirse—quedó concretada la
buena doctrina con fuerzas de derecha,
conscientes de las responsabilidades
del momento. "Mi puesto está aquí
—dijo—, y aquí estoy para servir a
mi partido y a Cataluña". El señor
Romeva pasaba entonces a representar
la visión sagaz del conservadurismo
int eligent e y constructivo en momentos de honda gravedad. Los intereses
de extensas zonas de la política cata
encuadradas en los ideales-lan—s
de derecha—le tenían en aquel momento como único representante y va-
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LES LLETRES I LES ARTS
Bib t iografia nacional

Llibtes de critica
;os,

per Domènec Guanse

Manuel de Montoliu acaba de ¡ubliciar el voium quart del seu Breviari
Crític (1), en el qual aplega una tria
de les seves recensions publicades a
"La es de Catalunya", durant el
periode ion - lo" En fullejar aquest
volum ens adonem que fou realment
un periode fecund per a les lletres catalanes; que hi forren publicades unes
guantes ubres de singular importincia
dintre la nostra literatura. Ara bé:
scontribuirä molt el Breviari Critic de
Manuel Montoliu a fer-les perdurar?
Manuel Montoliu és avui, potser,

teoritzador esteticista. A desgrat d'admetre fórmula de Maragall,
segons la qual pozsia és chi; bellament les coses, s'adona periectameut
que tota obra literäria és el resultat
d'un seguit de reaccions moráis. L'estudi de com i de quines aún aquestes
reacciona es sovint la part mis interessant i apassionant per a molts crítica. Sovint és aitshores, en confrontar llur alón moral amb el de l'artista, que esdevenen ells maternos crea-

l'escriptor catalá que té una mis harta i decidida vocació de crisis. La critica no és per a ell una fundó intermitent, Mentre eis altres se'n fatiguen
o troben derivatius en altres tasques
literäries per a llurs temperaments danalistes i d'observadors. Montoliu persisteix infatigable. Ni les limitacions
de la literatura catalana ni les moiesties personals que comporta aquest
dur exercici no el deturen. Es possible que les seves facultats creadores necessitin essencialment per posarse en activitat el nodriment d'una primera materia ja literäriatnent elaborada: que aneó és essencialment el que
diferencia el crític del creador pur
inc. dramaturg, novellista —, el
— li
qual pren com a materia primera la
vida en brut i la transforma. Dia per
dia, dones, Manuel de Montoliu, seguint l'unperatiu (le la seca vocació,
observa i omenta el nostre moviment
literari u recull després els seus
mentaris en volums, elevant-los aixi,
automàticament, a história literària.
Un pròleg on estudia les directrius generals que mis s'han acusat en cada

un d'aquests periodos i de les teories
estetiques que hi han predominas, arrodoneix i ompleta la seva tasca.
Esdevingut imic en aquesta fundó
totalitäria, critico-historiogràfica a les
nostres Iletres, la seva obra capta una
gran importancia, pese) tumbé contreu
una gran responsabilitat. Na Es pas ca-

pacitat, preparació ni equanimitat el
que Ii manca. Manuel de Montoliu, cal
convenir-hi, és avui un dels bornes mes
preparats per a la critica. Ell uneix,
sobretot, a una cultura clässica envejable, una informado de les tendéisdes estitiques del moment que li permeten de situar d'una manera segura
‚una obra, estudiar-ne les influencies i

assenyalar- l'originalitat.
En aquest mateix volum hi ha uns
quants estudis que basten ells tots sols
per acreditar-lo. Veieu, per exemple,
les pagines que dedica al "Primer Ubre de Ritmes", d'A. Esclassans.

L'estudi de la métrica, de l'estètica i

de la sensibilitat d'aquest autor, és fet
tan aciençadament, amb tanta lucidesa i amb tan generosa comprensió, que
ha obligat unten autor, sempre una
mica egocèntric, a proclamar-lo el nostre crític mäxim . En les que dedica a

López-Picó ens fa aparèixer com a
més grávida l'obra del poeta, talment

com si, amb la seva critica, l'hagués
fecundada, cosa que esdevé el ninxim
honor per a un crític. En les que dedica a Sánchez -J uan , potser amb excessiva duresa, hi ha formulada tota
una teoria adversa a l'obra que comenta...
Pesó Montoliu no és pas un fred

(1) Biblioteca Balmes.
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Llegiu LA PUBLICITAT
Propagueu-la!

Contra tots

els Sobra

Cafiespirina

dora; que exposen Ilurs millors iármales, i que fan Ilurs observacions mes
transcendents. Pesó así topem amb el
greu incenvement de la crítica de
stontolm, porque pugui esser adniesa
en general i porque no ens sembli de
vegades nociva per a les lletres catalanes. Quan el inón moral en qué es
rnou l'artista no coincideix amb el seu,
aleshores sovint, no solament en condemna la filosofia , cosa que seria justa,
ans li llanca una conderana en bloc.
itica i estética. Arriba de vegades a
oblidar la definició de Maragall mes
amunt citada, i que en principi accepta com a bona per acusar-lo d'una total lletjor.
Això el porta a cumetre, involuntáriament, es cert, greus injusticies. Així,
aquell que Ilegis sense antecedents
aquest volum del Breviari Crític. en
treuria la impressió que Josep Maria
de Segarra és un poeta interior a Maria Teresa Vernet. O que un Roig i

Una etiqueta

Què

pensen els joves?

Del Sr. RAMON BARDES I
ABEYA, d'Esparreguera (23 anys).
A la caiguda de la dictadura vais
Ilegir un article, a LA PUBLICITAT mateix, en el qual es comentava que el cop d'Estat de Primo
de Rivera baria malmès, espiritualment, la joventut, i amb ella, la
ó.
vida d'una generaci

Jo no diré que en una ciutat, la
joventut que sentia inclinacions espirituals no yoguis seguir-les patriòticament, encara que fos d'una
manera semiclandestina; però la joventut de la Catalunya rural s'adormí en els camps de futbol dels nobles i viles, per a despertar-se rendemä de la dictadura bocabadada
davant la passió política del dia,
creient que seguint-la, i servint-la,
ja es posava a la "page", quan en
realitat el que feia Es augmentar el
confusionisme que encara patim.
Aquesta joventut és aquella a la
qual em puc referir, per ésser la
que em volta: no sap cap altra
passió que la política, una polltica
baixa de sostre; les seves activitats
són barallar-se al mig del cures'
amb els del bändol contrari; anat
en dia d'eleccions, a la cacera del
vot, de la mateixa manera que durant la dictadura es preocupava només de les picabaralles ridicules de
les societats recreatives estiras.
No li parlen d'organitzar cap manifestació de carácter intellectual.
No hi ha qui curi d'obrir cap
biblioteca pública, o publicar un periòdic seriós, independent i catalanieta, o qualsevol altra activitat que
doni fe de vida del neguit del nos-

tota la vida adormits, ens trobariem
petjant les voreres de la drets.
El "socialisme" és, per dir-ho
alai, la fita de l'esquerrisme.
Es per alzó que he afirmas que
la trilogia d'aquests "jemes" dintre
Catalunya equival a les normes a
seguir per fer de la nostra terra un
poble just.
La joventut de Catalunya pregona erren la juxtaposició d'aquests
postulats; els resultats triomfants
s'han vist darrerament el dia 14.
Pel que fa a mi, joves lectora de
la "Publi", em tindran sempre al
costat els hines que treballen per
la continuació de l'obra, fecunda i
humana, empresa. Per& si per atzar, per ambiciono personals, per

cabdillatge, per rancúnies, aquesta
obra redemptora és enderrocada,
esdevindrá un contrari vostre, que,
si bé humil, posará tot c s. seu anhel
c l co r P e r :a defensa i continuació

de l'obra.

El Premi Massana
La Junta del Patronat de les Fundacions Massana en la seva darrera
reunió elegí per a integrar el Jurat
que halla de fallar el Concurs per al
Premi Massana els Membres següents : Sra Carme Gil de Clavell,
senyor Jordi Rubió i Bslaguer, director de la Biblioteca de Catalunya;
Sr. Joaquim Folch i Torres, directos
dels Museus d'Art de Barcelona; reverend Mossen Manuel Trens, director del Museu Diocesà de Barcelona,
i Sr Francesc J. Räfols, arquitecte
i professor d'Història de l'Art a l'Es-

Rabentos — que no ha creas mai cap
personatge ni ha analitzat amb lucídesa cap sentiment — és, en els seus
fulletins poemätics, un escriptor més
profund que Joan Sacs amb la seva
"Vida i mort dels barcelonins", que
mostra una aguda i molt personal concepció del món. 1 dit sigui aixó sense cap menyspreu de l'obra poética de
Maria Teresa Vernet, que és un poeta delicat, ni de la de Roig i Rabentós,
que és un bon inventor d'històries.
De vegades auuesta posició tancada
de Manuel de Montoliu el porta a extremo tan radicals com el de negar tot
valor psicològic i moral a la "Fanny",
de Soldevila, la qual arriba a qualificar d'absurda. I, no obstant, Amadeu
Vives, que es complaia a proclamar la
seva catolicitat, contava la história
d'una noia que ell havia conegut en la
seva vida d'escenaris, i que era molt
semblant a la de Fanny. D'una noia
que, bescantada pels seus companys i
companyes de teatre, acusada duna determinada malaltia venèria, acabi suicidant-se: l'autópsia, pesó, demostrà
que el cos de la dissortada era imma-

culat.
Per?) no cal defensas Soldevila.
¿Com quedarien els grecs si Montoliu
els enfoques amb un sernblant criteri?
Cal convenir, no obstant, que no
sempre es mostra igualment exigent.
Així hom podria temer que el pessimisme de Martínez Ferrando o l'escepticisme total de Salvador Albert
excitessin en particular les ires del crític. I be: podem dir que, a desgrat
de les reserves que lògicament els ha

de fer des del seu punt de vista, I'esrefinat de
piritualitat de l'un i
upas admiració i respecte.
Es, evidentment, un millar cami de
persistir, en el qual guanyaria en autoritat, en respecte i eficacia. Altrament, s'exposa a esdevenir o a restar
un crític de cleda.

elevar el nivell cultural de la comunitat.
El mea modest pares és que caldria que des de la ciutat (ja que
ella sola no es basta) es dirigís a
aquesta joven.ut, la veu de qui pot
i deu fer-ho, pesque en deixondir-la
espiritualment, es poses en inarxa
al pas de les necessitats culturals
de la Pätria.
Del Sr. RICARD PARRIGA I
SALVADOR (mestre de Pla de
Cabra; 22 arma).
La tongada més transcendental
dels temps moderns ha estat la fusió o la concomitància entre Catalanisme, Esquerrisme i Socialisme.
El "catalanisme" isolat, marxant
pels senderons dibuixats damunt la
Terra, sense ajut ni entusiasme, era
impotent per enfrontar-se als ene-

mics de la Ilibertat dels pobles i
per resoldre ela problemes essencials de tota democracia. El Catalanisme com a moviment de masses
ha fracassat. Això demostra, d'una
manera ben palesa, sue la reivindicació d'un poble és una realitat quan
els assumptes a solucionar són materials i no morals. La ciutadania treballadora es llanca al carrer,
si albira un millorament econòmic,
un benestar social. Els únics que
miden i que s'interessen, per damunt de tots els poblemes, de res-.
piritualitat, diguem-ne dels nobles,
són els que de bell antuvi tenen
assegurada Ilur posició económica.
L'"esquerrisme" és el ami empris pela obrers per emolir la rmlització de llurs somnis i ideals . Hi
ha qui vol presentar resquerrisme
com una cosa sagnant, salvatge,
desbordant. Si eh qui seguim aquesta ruta haguéssim de romandre

cola Massana. - El vertrlicte. d'acord
amb les Bases del Concurs. será fet
públic el dia 23 d'abril, diada de Sant
Jordi. - La Junta ha admes al Concurs les obres presentades, feta excepció de la titulada "Carthago". per
entendre que la materia tractada no
era adient temes d'iconografia i indumentària de Catalunya de la Convocatbria del Concurs.

UN FASCICLE

L'homenatge a Pompeu
Fabra
En ocasió de l'homenatge
a Pompeu Fabra, mestre de tots, l'Associació de la Pr-msa dr Bada cua
ha editat urt bellíssim fascicle arnb
originals de Bosch-Gimpera, Nicol,
Es sira i Virgili, Carles Capdevila,
Joan Coromines, Emili Valles, J. V.
Foix, Jeroni Rubió, Sindreu, Maseres,
Ferran i Ma yoral, Carles Soldevila,
Guanse, Durant i Santpere Passerell,
etc. Bells gravats illustren el text.

EL CORREU D'AVUI
—
* un "Esfrlai" eXCPSJI:I.
El darrer número d'aquesta exceHent
publicació dominical que hem recomanat desinteressadament als nostres
lectors, publica una informació sobre
els mitings quotidians que "Peña
Blanca" i altres monarquics celebren
al Teatre Romea, amb l'ex , usa de la
representació d'una obra del poet«tre
espanyol Peman. Com que la recomanació feta als patriotes catalans
d'aquest magazine — altrament d'apavició oportuna — responia al nostre
punt de vista catalanista, ens excusem
d'aquest excés comes per "Esplai".

La ressenya alludida, d'altra part, no
correspon a la justesa de l'acte ressenyat. que fou de franca hostilitat a
Catalunya.
* Gargallo celebrarä rn o I t
aviat una exposició a Nord-America,
desuses de la qual inaugurara la que bl
anunciada a Barcelona.

LA T. s. F.
Programes europeus
selectes
18'25. — Viene, 508 ni. Concert simfònic.
19'45. — Roma, 420 i n . Con-

cert simfònic amb el concurs de
Arrigo Serato, violinista.
18'55.-41Iversum, 1.W/5 metres. Festival Beet hoven.
20'00.-8111k 388 in. "L'auba
de la Renaixença", melodrama
musical de N. Callao.
20'00. — Nacional inglesa,
1.500 m. Concert d'orquestra.
20'00. — Radio Paria, 1.796
metres. "El vaixell fantasma",
Opera de Wagner.
2010.— Iots ieburg , 349 metres. Festival Mozart.
2045.—Tolosa, 337 in. Música variada.
21'00.—Brussellea flamenca,
321 m. Festival Gounod.
211111.—Praga, 470 m. Festival Smetana.

LLIBRES
Compro de .ota mena

TALLERS.
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No n'hi ha prou d'aportar la roopereció dalt d'un escenari din& d'una
companyia amateur catalana; al

Envien tes notes en eatalitt
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A Governació

PCBLMITAT

Una venerable fIgure .do les
Metros catalanes ilue

desapareix
Lt41e1alves parla
d'un nou concurs
Ha mort Agnès
per al nomenament
Armengol de
de guardias d'assait
s, :Media, en rebre els perasdistes, el senyor Selves el inforrnä
de l'intent de sabotatge que hacia es-. comes al matí en un remolc de la
lida 48 dels tramvies. També els dime que avui al Butlleti Oficial ele la
locneralitat i al de la Direcció general
de Seguretat, es publicaria un anunci
per tat de cobrir un concurs de 12334
places de guárdies d'assalt. per al servei de la Generalitat. Les condiciona
' fet
--mgM—son un xic severes, i abs
aixi per poder dur a cap una serecció.
---s S'augmenta el nombre de la plantilla actual? — ii digné un periodista.
—No—va respondre el senyor Se iVes—. Es tracta solament de cobrir
les vacants cae hi ha al cos.
No s'efectuaran augments de plantilla, mentre no siguin degudament valorats tots els serveis.
A continuació dora els següents detalla sobre els requisits que calen per
a prendre-hi part:
Els mis importants són aquests: Este' major de 23 anys i menor de 25.
Aleada mínima, l'as; haver acomplert
el aervei militar. No eximir d'aquesta
obligada els que actualment pertanyin
a casos armats. Certificat de mixement, de bona conducta, de l'alcaldia
i de penals. Presentar les instäncies en
un termini de dotze dies, com a mixinanni, després que hagi aparegut rautmciat autllctl, Revisió medica, i entre els diversos exercicis que vindran obligats a realitzar, hi ha les curses de cent metres, en un temps determinat; corda vertical, fina a tres metres d'aleada; sal t d'obstacles, d'un
mínimum d'I'yo metres d'aleäria; Ilannment de granades de mi, i pràctiques
de trasllat de tenis.
En el que es refereix a la part teórica s'exigeix un examen d'escriptura
i de lectura impresa al dictat. Coneixement de les quatre regles, amb entera decimals i trencats; coneixement
de les obligacions militars, i coneixements de geografia general, especialment de la regid autònoma. Seran
preferits els que procedeixin del cos
de la Guardia Carrabiners o
mostos de l'Eaquadra. Hauran de coneixer el català, i també será una
condició preferent posseir el tito' de
conductor mecànic. top admesos,
faran un mes d'instrucció i de practiques.
Ahir a la tarda va visitar el senyor
Selves el diputas de Lliga Catalana
senyor Carreres i Artau, juntament
amb un regidor electe de Ribes de
Fresser. Els visitants temien que en
prendre possessió el nou Ajuntament
d'aquel( noble ocorreguessin disturba.
El conseller va donar orden al comissari delegas d'Ordre Públic de Girona perquè prengués les mesures necessàries per tal de garantir la 'libertas i seguretat del nou Ajuntament.
Per evitar pay es evaSions han estat
Illuminats els costats del vaixell-presó
"Uruguay".
Ahir, a les set de la tarda, a Sant
Pare de Torrelló, va tenir 'loa una
manifestació. La forza la va dissoldre.
sense que ocorregués cap incident. La
manifestació tenia per objecte de protestar d'unes mesures preses Per an
-toria,phbntlaciruód'nes
línies d'autoertnnibus propietat d'una
cooperativa d'obrers.
Ha estat estructurada la secretada
tecnica auxiliar de la guàrdia civil.
segons disposa la Norma 15 de la
ponencia del Traspàs de Serveis d'Ordre Públic.
El conseller de Governació ha demanas urgentment les dades de les
quantitats de gratificació dels lloguers
i dels immobles llogats per resoldre
l'aquarterament de les forres de la
guardia civil. S'está estructurant un
pla general d'aquartcrament per tal
d'obtenir la màxims eficacia d'aquests
serveis, procurant, també, obtenir un
gran rendiment Serä,
tambo, aqueas pla una mesura que servirá per la seguretat personal dels individua del cos, puix que en el moment de concentrar-se, ja que viven
a les barriades extremes per mor de
pagar un lloguer mis barat, es quan
es presenten més casos datin. Diversos guardies civils han mota en
anar, sola, a concentrar-se.
També s'está estudiant l'aquarterairse de les forres de seguretat i
sa't.

Han estat visitades les comissaries
0° distriete; davant !es condicions de-

rlarahles que p resenten, ¿estudiara
millorament.

•
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fabricante. maearze
mistes i manufactnrer
han de redactar en cata&
Ilurs factures, alharans
dirieides ala diente de Ca
bien,/
ten,
neffligialMagini
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Badia

,

Abans dahin, a Sabadell, morí Is
Ilustre poetessa Agries Armengol i
Altavis de Badia. Havia nascut a la
matrixa cintas l'any 1867.
L'obra d'Agries Armengol lau de
gran relleu en el moviment literari cauta del costee Renaixement, sobretot
perquè va apat4ixer en un medi excepcinnalment refractad, particularment
en el sector fentent, el qua', abstret
¡ girat deonutna a toses les manifestacions espiritua:s de l'hora, carregat
de fingiments i de convencionalismes,
no Ii plavia fer una ostentació poética.
Des de l'any te.74 que el seu nom
hav:a figuras a toses les vetllades
Des Florals. Ea seva obra, extensissima, es escampada per totes les publicacions de l'època.
Es gairebé impossible donar una relatió exacta de la seva Ilarga prodtmrA Entre altres, cal citar les revistes
"Lo Gay Saber", "La Renaixença",
"La Revista de Sabadell", etc.
En "La Llumanera", publicació dels
catalans de Nova York, inserí la seva
"Caneó de la Verge de Montserrat",
acompanyada amb música de la mateixa autora.
Publica, tumbé, diversos !libres de
poesia, delicadIssims. Citem, entre altres: "La Verge de la Salut", "L'aplec", "Ramell de semprevives",
badellenques", "Redempció" j "Dies
clan".

El dia 19 de gener de 1930 la ciutat
de Sabadell li dedicà un fervores homenatge, al qual concorregué tot el
poble. A la tarda, al domicili de la
senyora Agites Armengol, tingui llar
lacte d'ofrenar-li un magnific pergamf, amb setanta signatures. El president de la Cornissió organitzadora de
rhomenatge, senyor Vives, pronunció
un escaient discurs.
Illustres sabadellencs feren in de la
paraula, després, elogiant la personalitat de l'homenatjada Agnes Armes gol, finalment, agraí l'homenatge ancla
frases senzilles i emocionar*.
Posant de relleu l'alta .personalitat
de la poetessa, s'adheriren a silsomenatge les figures mes rellevants del
moviment intellectual de Catalunya.
Reposi en pau la illustre finada.
*S*
La Junta Permanent de la Unió
Catalanista, després d'haver fet constar en acta el seu dolor pel trasPäs
de l'eximia poetessa Agnes Armengol
de Badia, ha acordat i prega a tots
els seus socis i entitats adherides que
vulguin acompanyar-la, assistir al seu
enterrament, que tindra lloc demà, dijous, a dos guarra de quatre de la tarda, a la reina ciutat de Sabadell.

Nota de la U. S. A.
de Catalunya
En la reunió que el Consell de la
Unió de Sindicats Agrfcoles de Catalunya va celebrar el dia 31 de gener
proppassat el president, senyor Carlea
Jordi, dona compte detallas de totes
les gestiona portades a cap a la capital de la República durant el darrer
viatge que feu, acompanyat dels senyors Cabot i alonmany, representants
de les Federacions del Litoral i del
Llobregat, sobre Miestions que, torn
les negociacions que actualment se celebren a París, implantació de l'Estatut del Vi, organització de les Cambres agricoles, etc., etc., tenen un risaxira ínterin per als agricultora ratalies.
Vista l'actitul dels industrials seders prop de les Corporacions catalanes, el Consell acordi adreçar-se al
ministre d'Iridustria i Comerç, pregant-li que en les converses que acatan celebrant amb el govern trances
no quedin postergats els interessos
agrícoles per a afavorir-ne uns altres,
segurament molt importants, peró no
pas tant com els de la producció agricola, que sim de finitius per a l'economia general del país.

Un

cas esirany

•

tin ¡ove. Nitral

pm, es
mona de gana
ell U 5l

Un: veim del grup de cases barates Ramon Albó avisaren la policía
que en una d'aquelles cases hi havia
un ¡ove al qual la seva familia tenia
se:uestat Ni acud i ren uns agents de
!sobri a. els (wats trobaren, tancat en
una habitad& i gairebé nu. un ¡ove
d'un. vint-i-quatre ,n n s. Així que
a queas va vetare entrar ele attents, va
que tenia farn. Des54. ja 00
s., sabe. resnondre a les preguntes one
Cl' avents ti feren. El sen e sta: era
una cesa lamentable. A la e asa no
havia ningó 5515 serian. Airneren
s«ents els vaina i de amarles la
fam(lis •. ' 1‘1 tres din fiara.
Es ells pos3, pel jutge, que es formés
una vuärdia entorn a la casa, i que
fos interrogada la familia, i. alhora,
ni ,. el Metife vjslti el s egrestat. Per
tal q n ,
<i. efrr.ivs"1“,t
tracta d'un segrestament o be d'un

,

anormal.

sernis::
d'Ordre Púbdi Fis premis't

Les banflis
d 'atracadors

La secretaria general i la
técnica de la guàrdia civil

Un

"EI

-

.Un veredicto olv°
_cer

ds.;

Allir a la nit et comistiark ge-

neral d'Ordre Ptiblic maniieslä
que s'estan fent els treballs per
st la inotallaciú de la secretaria
general. Da montent, per 1111111ea de la persona que ha d'estar
al cap d'aquell delta id u ment,
se'n taran carrec tres o quatre
empleats de la Generalital. La
secretaria getierill quedara Outtallada en el departament que
s'havia habilitat anleriorment
per al servei d'estrangers.
El senyor Da /Aun j Amat, entén que la secretaria serà l'oficilla que lindra al seo càrrec
tul el que es retereix a les comunicacions j relacions del comissari general ara els altres
elements de fo rca pública, room
guardia civil, vigiläncia, sometenis i museos d'Esquadra.
• ••

Ha quedat ja estructurada la
secretaria técnica de la guirdta
civil.
Actualment s'ocupa de confeccionar una estadística 1 S a

-berlquspagerutremeta d'aquesta force ¡ veure
la manera d'aconseguir tin
acoblament en el qual sortirà
la Generalitat més beneficiada,
i ensems es podran atendre
millor 1 mes ràpidament els

serveis.
El conseller do Governació
va dir que era parlidari laques j a l'objecte
la
sus ordina t que em faci el matoix per a cerrar l'aquarteranieta de les forres d'assalt i
soguretat. i una proposta per a
l'acondicionament de los comiscaries dels districtea.

l'Institut
tudis Catalans

Premi Aribau: Aquelit
instItuit en commemorael6 del
Centenari de la flonaixença
lalana i convocat per una sola
vegada l'any 8932, ha estat adjudicat per l'Institut al treball
presentat pel senyor Manuel de
Montoliu, sobre el tema: -Artbatt i la Catalunya del seu
temps". L'impo rt d'aquest premi es de 3.000 pessetes. Preml
Enric de Larratea: Fon eonvocal per primera vegada l'any
1931, 1 sera adjudicat molt
aviat. L'Institut n'ha rebut algnns, deis gneis donarä compte
a la premsa. El seu impon es
de 5.000 pessetes. El tema és:
ntasses d'aire o
'Intercanvi
d'energia entre les regions ärtiques 1 les temperades de la
terra". El termini de presentació d'obres que aspirin als altres premis que s'han d'adjudicar enguany, ala() es, els tres
de les Seccions de l'Institut de
consuetud, Concurs d'Arxius i
Concurs de Museus, es el dia
de maro vinent.

Un nou note de sobo-

faige als tramvies
Ahir al mea en un rumie de la
Unja 48, que es la que va de les
Rambles a Can Tunis, el qual estava parat davant del Cementiri Non,
un individu hi Ilaneä una ampolla
plena de liquid inflamable, que produi un inrendi. L'autor del fet va
fugir i no fou detingut. Els bombera
hi acudiren ripidament, sufocaren
l'incendi i remolcaren després el cotxe cremat fins a les cotxeres de Can
Tunis. El Jutjat, al qual es doni
cornpte de seguida del fet, tramita
el corresponent sumar( d'urgència.

n-••••-•)•-•••••-n

Patronat de Turisme de Catalunya

Constituc ó del Consell Superior Junta
directiva

,r

bon servei de la pol.cia

Abans-d'ahir a la nit la pulida .va
detennir dos !tomes que pernoctaven
en una casa del carrer de Calabria.
Sembla que estaven preparant Im
atracament, que havia dieser comes atuir al mal. A mes, ele detinguts es proposaven cometre'n un altre en un poble de la proyncia de
Lleida.
Els detinguts (oren conduits a la
Comissaria sie l'Ordre Públic, on mainfestj anomenar-se, l'un, Andreu
Arandia Ortiz, de 20 anys, al qual fou
ocupada una pistola Parabellum, amb
el set: carregador corresponent, i algunes apsules. Aquest individu ja
havia estat dctingut per indocumentat,
a Portbou, i feía una tres meares que
havia tornat de Franea, i es domicilia
a Barcelona. L'altre devisar/Id s'anomena Josep Mamo Cartel i té vint
-un anal. Te antecedents a la Comis--1
saria de l'Ordre Públic, i feo detingut giran la policía va sorprendre la
reunió clandestina del bar La Traequillitat, i posas en Ilibertat pel
jutge instructor dal sumad relacionas amb aquella reunió. Se li enmaren una funda de pistola i municions.
Se ell
que dhevia 'Reinar-la per
una finestra o per un baleó, en assabentar-se de la presencia de la concia. La dona detinguda s'anomena
Cenlais Migo Garcia, i té dinou anys.
Tots tres ingressaren, ineamtsnints,
als calabossos de la Condssaria. El
servei fas practicas per la brigada
_
Anit fOrtit posat a disposició del
jutjat de guardia es dita detinguta
En les seres dederacions aembla
que confirmaren les sospita que la
colleja tenia d'ella.
Aranda confesa que, efectivament,
tenia preparat un atracament en un
magatzern de carbons, don pensaven
apoderar-se de tres mil pessetes, i arnb
elles anar-se'n a un poble de Lleida,
amb el pros:1MB de tomare un altre
atracament de gran importancia.
Tenien ja preparas un altre atracamear el dia 9 de desembre, data en
la quah el seu company Alamo bou
detingtrt al bar "La TranquiNitat",
per reunió clandestina, i fina que recobra la 'libertas no van poder relacionar-se per tal de seguir l'organització dels ¿elides contra la propietat.
Álamo confirmó el que el Sell Company va dir, i alelí que un dels atraeaments que pensaven realitzar era a
Artesa de Segre, a les oficinas de la
Companyia Regs i Forca de l'Ebre.
En efecte: en poder dels detinguts fou
timbas un isla explicatiu de tot el que
hi ha en aquella població. El pla susdit conté, rann. les dades com on
sitien cadascun dels empleats i el cansí que soleo seguir per anar de casa
a la (eins. fa distribució de les dependencie. aixi con) tambo la de la central de Telègrafs d'aquella població.
la qual es installada al mateix edifici
que la de Regs i Forces de .l'Ebre.
D'aquesta manera, en un sol viatge
haurien atracar dos llocs segura i amb
poca exposició, ja que comptarien arnh
elements per a realitzar-los.
Ea dona digne que coneixia els
detinouts del bar La Tranquillitat, i
que ignorava arte s'ocupessin a fer
atracaments.
Fi, detinguts, atnb les armes ocupades, han estat lliurats al tribunal
d'urgència.
Sembla, per noticies extraoficials
que hem pogut adquirir, que el detingut, abans de declarar, mesura
les seves paraules, parla a poc a
poc i medita abans de contestar.
Ha reconegut alguns papera toril
a seus i en canvi altres que poden
comprometre'l ha negat que siguin
seas. Referent als objectes per a la
fabricació d'explosius que se li han
trobat ha dit que els l'hi Iliura un
company de treball el nom del qual
donä, si be es té la convicció que
és fals, i en assabentar-se, per un
company, que la policia aniria a
buscar-lo per detenir-lo, amb motiu del moviment del desemble passat, estigué uns quants dies sense
anar al taller, i llavors trasIladä alguna dels paluets a un altre lloc
que no recorda de moment. Ha reconegut les seves aficiona a la química, i ha dit que les fórmules que
sinn trobat a casa seva eren del
seu puny i Iletra. Ha confessat que
simpatitza amb les idees extremistes, si be no pertany a cap organització ¿'aquesta mena. El revólver que se li ha ocupat a casa seva
lambe iba reconegut com a seis ,
lia negat que estigues en relació
amb elements avançats de Catalunya, acre no ha volgut contestar
al In estava amb elements de fora
de Catalunya.
Amb les dades de la seva declaració la policia ha rebut ordres de
Ser certs esbrinaments.

at ita

per uns minuts, a fi de donar lloc
Palau de la Generalitat s'ha
celebrat, sota la presidencia del con- que es confecciones la candidatura
per
a l'elecció de president i :lumselten d'Economia ¡ Agricultura, la
bres de la Junta Directiva. Represa
sessió de constitucid del nou Conla sessió, quedi aprovada per aclasell Superior del Patronat de Tu:nació la candidatura que presenta
risme de Catalunya, amb assistenel senyor Francesc Eihregues.
cia de tots els satis membres. L'acte,
El Consell Superior del Patronat
que revesti .extraorchnäria solemnide Turisme de iatalunya ha quedat
tat, corneaçà amb un breu parlaconstituit de la següent forma:
ment del president accidental de.I
President honorari: Honorable
Patronat, sent or Pau Nicolau, e:
Senyor Joan Comorera, Conseller
qual, en termes concisos, explicó la
d'Economia i Agricultura del Gogestió duta a serme pela elements
vern de la Generalitat de Ctaluns a;
fundadors i l'obra a realitzar per
president, Ferran Cuito; Frederic
aquest alt organisme.
Turell i Boladeres, pel DepartaAprovada la gestió de la Junta
ment d'Obres Públiques de la Geprovisional, i atorgat un vot de gräneralitat; J. Carner-Ribalta, pel
cies als seus elements, el senyor
Consell de Cultura de la Generalilectura
a
una
Jautne Marill doni
tat; Ignasi Armengou i Torre, per
Memòria, en la qual, fent remarcar
l'Oficina de Turisme de la Genecom totes les nacions concedeixen
ralitat; Manuel Ribe i Jaume Maavui una importancia extraordinarill, per la Federació de Turistne de
ria a les activitats del turisrne per
Catalunya i Balears; Joaquitn Folch
la seva transcendencia en les relai Torres, per la Junta de Muscas
cions internacionals i l'aportació
de Catalunya, Bartomeu Amengual
económica que representen, s'afiri Andreu, per la Cambra de Comerç
ma la conveniencia que en el moi Navegació; Josep Thomas i Cormeta que Catalunya vol estructurar
la Seta vida interna hi dediqui una rons, per la Cambra Oficial de la
Indústria; Angel Bono ¡ Cruxent,
especial atenció. Fa histeria del moPer la Junta d'Obres del Port;
viment turistic de la riostra terca.
Francesc Fabregues, per la Unió
inicias ainb la fundació de l'AtraeCatalana de Federacions Esportició de Forastera, intensificas desves; Huís Creus i Vidal, per la Fepea ami) la creació de la Federació
deració
d'Entitats Excursionistcs;
de Turisme de Catalunya i Balean,
un representant de la Federació
l'Oficina de Turisme i, finahnent,
Aeronäutica Catalana; Juli Nogués
amb el Patronat de Turisme de Cai Montserrat Fénech, per l'Agrupatalunya. Assenyali la rnissió que ha
ment ¿'Empresas Ferroviäries de
dacomplir aquest Non organisme i
Catalunya; Josep Serra í Roca i Maels resultats que es poden obtenir
ciä Guarro, per la Federació d'Ade la seva aCtuació, .,i, ron; és d'esgències de Viatges d'Espanya; Riperar, tots els elements interessats
card Ramos, per l'Associació de
en la intensificació d'una politica
Navilers de la Mediterränia; Joan
turisfica hi aporten la seva decidida
Massó i Ramon Tarragó, per l'Ascollaboració.
sociació d'Hotelers i Similar, de
El conseller d'Economia i AgriCatalunya; Aureli Sanclemente, per
cultura, senyOr COmotera, constata
l'Associació Catalana de Balnearia;
en un interessant discurs les possiPau Nicolau, per l'Autor/16W Club
bilitats turístiques de Catalunya, i
afirma 'inc en la tasca que s'ha em- de Catalunya; Jatune Hugues, Pel
Moto Club de Catalunya; Josep Pépres el Patronat comptaró amb la
rez López, per la Federació de
cordial collaboraciú del Govern de
Banca i Banquera 'fe Barcelona; un
la Generalitat. Digne que en els
representant de l'Associació d'Emtres factors essencials que intervepresaris d'Espectacles; Jaume Gras,
nen en la riquesa turistica d'un país,
secretad.
la histeria, el clima i el paisatge,
La Junta Directiva la formen:
Catalunya es troba en una situació
President, Ferran Cuito; vicede privilegi i que en les activitats
president primer, Pau Nicolau; viced'ordre immediat caldrà tenir en
president segon, Juli Nogués; vocompte, no solament la intensificació dels corrents turistics estecals: Frederic Turell, J. Carner-Ririors, sinó tarnbe l'endegament d'abalta, lunas: Armenguru, Manuel Riquests corrents a l'interior de Catahé, Rus:0n Tarragó, Josep Esplulunya. Quant a aqueas darrer asgues, Josep Serra i Roca ¡ Ricard
peste, fin especial referència, puix
R am o s; secretad, Jame Gres.
que afecta directament les indüstr:es turístiques de Catalunya, al
IMI.J1•••••• .11••••••n
projecte de vacances obrares que
L-3 afecciona out/mies, la regenereold I nutrleI6 de la pell
permetri el de . placament de stocs000
obrera a diversos indrets de repòs
es guareixen amb meravellosa faollItat amb el
esbarjo, i, finalment. expressà la
SAB6 SALS IYAIGÜES
seva confiarles que l'estreta collaboració entre el Patronas de Turisme i l'Oficina de Tvr¡sme de Catalunya permeträ d'obtenir. ultra la
incrementada) i s uerfeccionament dels
(Pontevedra)
serves turfstics de la nostra terra,
una final:tat Icen sine:llar: la de fer
DEMMUU-LO A TOTES LES PERFUMERIES
co:WXer tot Catalunya a tots els
•
ratalans oer . al que aureneuin d'estimar-la i res, ertar•la.
Arte Reguit fou suapesa la ansió
Llegiu LA PUBLICITAT. en• Propleveula!
Ah
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cenienattrque desapareix
,

no

A jan Otean& Per llur conduele, deia
la reina "busea ansiosa al desvalido que necesIta de su apoyo, buce hasta en la aldea más obscura
las lágrimas que vierte el infeliz",
enserias es queixava perque eres
molt poca els Ajuntaments que havien contestat una circular discosant que diguessin quin era l'estat
dels respectius districtes municipal,
en les diferents branques de lidministraci6 pública, i censurava que
alguna haguessin contestas: "No
tenim encoles, ni tampoc en necessitem; no tenim camina, i ens
passarem molt bé sense".
Aquells pobles inapetents no tenien res, i ho tenien tot; vivien, o
feien la vio-vio, sense neceasitats,
inquietuds ni aspiracions de cap
mena; en una paraula, tren folie,oa
No podien hacer arribat a un wat
de decadencia mes lamentable.
Aquesta abúlia havia d'ésser després hàbilment explotada per lea
oligarquies monàrquiques i el caciquisme que donaven el to a la política espanyola.
En un segon article parlarem
tres aspectes Mere...santa d'aq uests
periódica oficial» que han de:imperegut, sense inspirar un cometed,
després de cent anys d'existència,
amb el sistema politic que va dona>
los vida.
CARLES RAHOLA

La implantació de l'Estatut de
Catalunya ha tingut com a natural
conseqüència la suprimió de les
quatre provincies catalanes, instanrades ara fa tent anys, filler d'una
d'alejó administrativa artificial que
no responia a les tradicions, a la
histeria, ni a la manera d'isser dels
nobles peninsulars. Amb la sucresaló de les provincias, ha estat suprimit el carrec de governador
han deixat de publicar-se, per deeres del Govern de la República,
els Butlletins (»dais, els quals han
estat substituits pel Butlleti de la
Generalitat. L'autonornia de la riostra terra resta ami oficialment consagrada.
La desaparicie deis Butlletins
Oficial& ha passat gairebé desapercebada. Al de Girona hom no li ha
dedicat ni un senzill record. Hom
no ha remarcar el que significa
aquesta baixa. Hom no ha escrit,
com sol fer-se en casos consemblants, un sol mot de condolença
—aquell mot ritual de condolença,
no sempre sincera, dedicat a l'adversad polític o periodístic que ens
deixa per aempre, Tanmateix, el
"Butlleti Oficial" era el mis vell
dels periòdics Ponina: havia Singut, com els de les altres províncies
catalanes, el privilegi, rarament concedit als mortals, i menys encara
• una cosa tan fugissera com és
una fulla periódica, d'arribar a cantenari. Aix6 vol dir, sembla, alguna
cosa, i bé val la pena de parlar-ne..
Villa periddics. — Miami de començar a publicar-se el "Butlletí
Oficial", per reial ordre de Ferran VII del 20 d'abril de 1833, havien vist la Ilurn altres periòdics
importants, com "El Correo de Gerona", el "Diario de Gerona" i la
"Gazette de Gironne". "El Correo",
de les ¿arranes del segle XVIII, es
sobretot remarcable perque reflectia amb tota la discreció possible
les idees renovelladores de l'Enciclopèdia i la Revolució francesa.
No cal dir que la gent tindria per
uns caps calents els qui el redactaven i els qui el Ilegien. "El Diario" va publicar-se durant els setges de /808 i i8o9 i era el portantven dels heroics defensora de la
terra contra la invasió imperial.
Consultant la seva collecció, hom
podria fer fäcilment una antologia
de penjaments, en vers i en prosa,
contra Napoleó. La "Gazette" fou
l'òrgan de l'Emperador a la ciutat
del departament del Ter durant els
quatre anys de dominació francesa.
Les iguiles victorioses, que semblava que no havien d'ésser mai
mis abatudes, senyorejaven la capcalera d'aquest periòdic, gairebé introbable avui i d'un interes histetic. Després van publicar-se, en els
rara períodes caí que hi havia certa
'libertas de premsa, altres fulls
que defensaven apassionadament les
idees politiques en pugna en aquella
temps tan agitats.
El "Boletín Oficial". — El primer número del "Butlleti Oficial"
de Girona va sortir el dia 24 de
maig de 1834. El seu formar era
petit, a dues columnes; el paper era
força bo; la impressiä, clara i acurada, encara avui fa de bell veure.
La conleccio del periòdic es feia a
la impremta d'Antoni Oliva, que
ostentava el pompas títol d'impressor de S. Id, — Fiera de remarcar,
de passada, que Oliva es un nom
ben assenyalat entre els impressors
catalana: és possible que l'Oliva, de
Vilanova, conegut u admirat per les
seves pulcres i sumptuoses edicions,
sigui un descendent del gironí. —
El número del "Butlletí" valla dos
quartos i el preu de subscripció era
de sis rals "de vellón" al mes. Els
Aiuntaments es podien ajuntar en
dos, tres o mis per a fer una sola
subscripció. Es donaven, doncs, totes les facilitats, i es t enia en Compte l'estat econòmic del pass.
En un dels primera números del
"Butlletí" hem trobat el nom del
primer governador civil de Girona:
Sena Chavier. La grafia d'aquest
nom sembla francesa; per?) hom
devia pronunciar-lo a la manera
castellana. Segurament que si lessim una estadistica dels governadors que hi ha hagut a Girona, o a
les altres provienes catalanes, durant cent anys, en trobariem almenas un cada dos anya ¡ ben poca
de catalans. Val a dir que, ádlnic
atol, la inajor bona voluntat que
haguessin posa en l'exercici del
cauce, no els era possible de conèixer el vals i les seves veritables
necessitats, sobretot en una epoca
en que escassejaven les vies de comunicació i elä mitjans de letonasció eren deiicientissints.
En la teta primera época, el
"Btalleti" no inser;a solament noticies de caräcter oficial, tintó Samba
articles lacrad, i cientifics, per l'estil de la "Gaceta de Madrid", en la
sual podent Urgir t' IN memorable,
discursos pronunciats a les Corta
per Castelar, Pi i Margall, Salmerón i altres orialors i politics ernitienta. Tenia, per tant, una cena
antenitat. Hom podia llegir-hi consells als agricultora, recensisma dala
darrers avenços científics aplicats a
la indústria i apologies del geni literari de Moratin.
En començar la publicació del
"Butlleti - es posava de sellen el
raracter - rateinar del, Goteras
civils, crcats per Maria Cristina.

El dia a la Generalitat
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Ahir, a la Presidencia, no es cesmunicaren als periodista noticies
d'interés. Quan aquesta es disposaven a abandonar-la trotaren el regidor electe senyor Vächier, al vial
saludaren.
—s Preparant la constitució da
l'Ajuntament?—li feu un periodista.
—No; res d'aisab. Ad no celebrem
cap d'aquestes reunions que imagineu.
—Dones ¡per que us convocaren
Vahee dia?
—Per parlar de circulació.
—De circulació o del eartipis.
—Ja ho teniu, home!—digué—. De
circulació del cartipis municipal.
A continuació els periodistes s'adrecaren al departament d'Economia per tal de saludar el conseller.
En rebre els periodistes, el senyor
Comorera va dir-los que interessava
de fer constar la situació en que
es troba la indústria de la transformació de la caro de porc. Hl ha
el problema del moresc—va manifestar— que a Catalunya es fa molt
poc, i no gaire a Espanya. Avui el
mocear 5'ha acabat i els productora
d'aquest ram es troben que
mentació del bestiar stIrt mes cara,
i això repercuteix en Mea, del presa
d'aquella productes. Tenint en camote això—digué---, a preca dele j'eh
teressats, hem cursat al Ildinisteti
d'Indústria de Madrid una instäncia
demanant la importació d'una quantitat de moresc.
Despees d'aquestes manifestaciones
un repórter fi va fer observar que,
segons s'assegura, s'ha tancat una
altra fábrica.
— Això—respongué— és cosa del
senyor Barrera, conseller de Tm.
ball; car, abans de plegar cap fibrica, se li n'ha de donar comptae.
Després aiegi: Les manifestacions
que se m'atribueixen relatives a incautació de fabriques que pleguin
no rain tosa mesa. Llegiu-ho a la
Llei d'Ordre públic, que ho diem;
per a quan hi ha "estas de prevencid", com és ara.
També ii fou preguntat: ¿Hen
llegit l'article de "Justicia Social+
cant-a el senyor Alcalä Zamora?
—Es clar que el conec—reapons
gue—. Tinc el costar', de Ilegir la
premsa.
—Reflecteix la vostra opinió?
—An cateo parlant amb el conseller—respongue cl senpur Comoreta—. Pm') si voleu conèixer detalls, pregunteu-ho al partís. Jo ade
un militant i no un "illustre cabdill",
Ultra aixä, el periòdic te un director que no sóc pas jo.
— s P es ó vós no compartiu aquell
criteri?...
—Jo no sóc el censor del pede,die—acaba—. El nostre. és un partit democràtic.

El Carnava
Hl ha gran entusiasme entre els ;rolen amli motiu del tradicional Ball
Ja Disfresses que la Germandat de
Sant Cristòfol organitza a benetici de
!a seca Caixa d'Invalidesa i Vellesa.
El ball tindrä lloc avui, dijous, a la
¡lit, a la Sala de la Bohemia Modernista, la qual estaré luxosament guaraida. Les disfresses que més sobresurtin pel seu sestil seran obsequiada
anda l'alunaos presento.
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Al Saló d'Hivern de Can Libre
tindrà lloc el dia 3 de febrer, a ._ nit,
el Ball de Disfresses que cada any
ve celebrara el Club Femení i d'Eaporta amb exit falaguer. Per a tiquet%
al Club Femenl i a Can Llibm,
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"Orquesta Filarmónica
de Madrid"
Ben vius encara els boas records
que deixà aquí la darrera visita de
l'Orquestra Filharmònica de Madrid,
aquests dies hem tornat a tenir l'agradosa avinentesa d'escoltar l'excellent institució que dirigeix el mestre
Pérez Casas. L'Associació de Cultura Musical ha ofert als seus adherits
dos concerts per l'orquestra ,nadrilena, i verament l'entitat organitzadora
d'aquests concerts pot enorgullir-se de
obtingut, que, almenys moralment, compensa el sacrifici que li ha
calgut fer per portar aquí un conjunt
orquestral com el que acaben d'aplaudir.
L'Orquestra Filharmònica de Madrid es una agrupació que hern vist
sempre que s'imposa tot seguit al públic amb un «reís particular. Potser
la joventut de bona part dels seus ele:tienta contribueix a provocar el sentiment de simpatia que s'encomana de
pressa a tots els oients; per() hi ha,
també, una altra causa principal: el
fervor latero amb que actuen tots els
que formen aquesta agrupad() exemplar; tm fervor que no es improvisació a la sala de concerts, davant el públic, sitié que es el resultat d'una
justa coincidencia d'ideals, d'una sincera vocació artística, d'una admirable doctrina ben compresa i assimilada. d'un acord perfecte entre l'artista refinat animador d'aquest estol,
d mestre Pérez Casas i els seus entusiastes collaboradors, El públic ho
endevina prou tot alzó, i aplaudeix
de la manera més franca i espontània.
Els qui tenla, però, l'evidencia d'aquestes 1 d'altres virtuts de l'Orquestra Filharmònica per haver vist
actua durant le.s llargues hores d'assaig, amb quina abnegació es lliura
a la tasca penosa de preparació, que
el mestre Pérez Casas condueix amb
un rigor inflexible; els qui ,ixi sabem a còpia de quins esforços la magnífica orquestra ha assolit la perfecció, aplaudim encara amb mis entusiasme i amb l'admiració que aquests
exemples han de desvetllar sempre
El programa del primer concert donat a l'Associació de Cultura Musical per l'Orquestra madrilenya era
encapçalat amb la música del Lallet
"Sonatina", d'Ernest Halffter, ja coneguda, en la seva major part, i
aplaudida altres vegades pel nostre
públic. Figuraven després al mateix
programa la Simfonia en re menor, de
Cesar Franck, i uns fragments del
tercer acte dels "Mestres cantaires",
de Wagner, obres que l'Orquestra
Filharmònica interpretà amb justesa i
fidelitat perfectes. La música catalana tingué, també, representació en
aquesta sessió: abans dels fragments
wagnerians fou executat, dirigit pel
111111111111111111111110111111111011111113111M0
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Demà, divendres, a la
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set( autor, el poema simfònic "El Gemí", de Jaume Pahissa, obra que la
neteixa Orquestra havia executat recentment, també sota la direcció de
l'autor, a Madrid.
La segona vetllada poguérem escoltar versions impecables de l'Obertpra d'"Oberon", de Weiser, de la
Quinta Simfonia de Beethoven, de
la Suite "Iberia", de Debussy, de les
Danses del "Princep Igor", i com a
novetat, l'episodi simfònic d'Oscar
Esplil "Don Quixot vetllant les armes", en tres parts, Preludi, dama i
escena, que s'executen sense interrupcié, composici6 molt ben construida,
que, senat subjectar-se a un programa descriptiu, es plena de brea evocadora i d'exquisides suggestions.
L'auditori de l'Associaci6 de C. M.
seguí amb el mis gran interés tota la
tasca dels artistes madrilenys, i eta
ovackasä llargament
B. &
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Associaci6 de Cultura Musical'
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princep dels estafadora,
tingué un digne, ante-

. cessor en
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Crommelynck és un dels autors

AVUI, ESTRENA

El terratrimol de San Ambient de gran m6n

1906.1934
28 anys d'inquietuds
i d'evolució

NOTICIAR!

Junta general de l'Oriol Catali.—
El diumenge passat a la tarda tingué lloc la junta general de l'Orfeó
Catalä a la sala d'assaigs del sea
estatge social.
Després de donar compte de l'estat econòmic de l'entitat i d'altres
assumptes que figuraren en l'ordre
del dia, el secretari, senyor Pasqual
Boada, Regí la Memòria de l'any
5933. En aquesta memòria es fa un
historial complet de tots els aspectes de la vida de l'Orfeó Catalä
durant l'any transcorregut, i després
de dedicar un cant a la labor artística i patriótica realitzada per aquesta institució coral, fa una crida a
tots els catalana perque aportin la
seva collaboraci6 a aquesta obra que
tant contribueix a desvetllar el sentiment espiritual del nostre poble.
Finalment es procedí a la renova ,
ció de la Junta, la qual quedara
constituida, des del primer de febrer, com segueix: President: Joaquín C,abot; president II: Vicenç
de Moragues; tresorer: Torné.' Millet; comptador: Martí Estany; secretari: Pasqual Boada; secretad segon: Josep Maria Aräjol, bibliotecari: Francesc Prijol; bibliotecari
segon: Francesc Torres; vocal-conservador: Joaquim Renard; vocals:
Albert Bastardes, Manuel Carreres
¡ Sever Roig. Vocals constes: Mateo Piguillem i Joan Codina.
Caneo= i danza i joco d'infante
per rinstitut Català de Rítmica i
— Es de consuetud d'alguns anys en aquesta part que la
sessió tradicional que per les festes dels Reis celebren els petits deixebles del mestre Joan Llongueres
tingui corn una mena de perllongació pels volts de la Candelera, la
darrera de les festes nadalenques.
Enguany, seguint aquesta bella
tradició, l'Institut Catalä de Rítmica i Plàstica. celebrarà una segona
darrera sessió de Cançons, danza
i joco d'infanta al Palau de la Música Catalana el diumenge vinent,
dia 4 de febrer, a dos quarts de
cinc de la tarda.
En aquesta sessió, ultra una primera audició de Jaques Dalcroze,
la delicada calicó per a nenes "La
pobra nineta" i la represa de les
cançons antigues que fa alguns anys
no han figurat en els Programes,
"Ronda de l'anyellet que bela", de
jaques Dalcroze, 1 "Quan jo vaig
al carne" ¡ "A la terra del bon pa",
de Llongueres, serán donades les
/laves cançons d'aquest mestre "Som
grans", "El joc dels cèrcols" i
"Nostra vida és un viatge", que foren ovacionades amb unànime entusiasme en la sessió celebrada Fendemä dele Reis.

Reel¡Anotat

Producció
Vegeu-la demà al

WARNER BROS
FIRST NATIONAL i GEORGE ARLISS en

Capitol

Avui, darrer dia de

i comprendreu com són
possibles les grans esta-

ASESINATO EN LA
TERRAZA

Se necesita
un rival

fes mundials
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"El hijo de la parroquia"
Kursaal

Balart I 81m6

Totes aquelles persones que hagin
llegit Dickens — i són moltes, encara
que potser no són proas de la generació actual — tindran una gran satisfacció en saber que una de les
obres mis conegudes d'aquest gran
autor, "Oliver Twist", ha estat portada al llene. Es per abre, que el Kursaal aquests dies es ven ple d'un públic, especialment de gent gran, que va
a recordar i que hi porta la gent menuda, perquè vegi que és Dickens.
(Caldria també ensenyar-li-ho amb bones traduccions catalanes, i comprarles). "El hijo de la parróquia" ens
presenta les incidències d'aquesta noveRa, amb gran respecte. Dickie Moore ens dóna aquell infant maltractat
per la sort i per les males persones,
tan dolentes i tan pintoresques en els
llibres de Dickens i els altres per William Boyd, Alee B. Francis, Clyde
C,00k, Irving Pichel, Doris Lloyd,
BArbara Kent, George G. Arthur i
d'altres.
El film, dirigit per William J. Co,
cema "o:i"I deglit
ser al fet que s'ha donat excessiva
importància al diàleg, que l'acosta mes
q ue a la noveRa, tot i figurar-bi incidències dif icils de donar
á l'escena, pele) es prou interessant
p-r satisfer la curiositat que desperta.

"Samarang"
Kursaal

B. F. Ziedman

SOn aquestes : la fotografia
amateur, la literatura i el fumar en pipa.
L'actor anglès trasplantat a
Hollywood porta la seva cambra a tot arreu on va, dintre
fora del recinte dels estudis, i
se'l pot veure fent fotografies
alai que té un minut disponible.
Si se li ocorre una idea que
conceptua original, al millor
desapareja del "sot" i se'l veu
al cap de poca estona penjat
d'una cäbria a l'escenari de so,
retratant tot el que se li posa
a tret de màquina.
FRANK BORZAGE VA DEBUTAR AMB CINC DOLARS DE
SOU. — Frank Borzage fou minaire, ranxer, "propery Boy",
primer actor teatral, actor del
llene i estel de films de l'Oest
abans de canviar el seu estoig
de maquillatge pel megàfon.

Formidable hit de

SAMARANG
Film realitzat per Ward INIng
a les illes encisadores de la
Maläsia. — Distribuida pels
Artistes Associats
I la creació de Dickle

El hijo de la parroquia
segons la novella de
Charles Dickens
Exclusive* Balan I 8Im6

Nascut i educat a Utah (Estats Units), Borage es trastlada a Hollywood a 19 anys,
després de . treballar algun
temps al teatre. La seva primera ocupado:3 a la capital de
Cineländia ii reportà cinc (»tan
diaris i les despeses de tramvia. Poc temps després es convertí en un dels directors més
ben pagats.
Primer actor en les produccions del malnguanyat Thomas
Ice, Borzage interpretà I nAS
tard les seves pròpies pellicules
de l'Oest.
Com a director, Borzage es
feu fames amh "Humoresque",
que li valgué la medalla del
"Photoplay", que guanyä
nou amb "El séptimo cielo",
ultra la recompensa de l'Académia de Ciéncies i Arts Cinematogràfiques.
Mes recentment obtingué una
altra recompensa de l'Acadèmia, per "Bad Girl".
Ultra aquests films, ha realitzat, entre nitres, "They Nad
te See Paris", "La canción de
mi corazón", "Liliom", "Young
As Pou Faul", "Pasado mañana" i "Adiós a las armas".

d'un

film a

ADOPHE MENJOU EN "LA
DAMA DEL CLUB NOCTURNO".
La
Columbia Pielures elegí
Carme Aymat a Lyceum Club.—
Adophe Menjou per a la interEI concert celebrat el diumenge paspretació de Thatcher Colt, l'ensat al Eyceum Club va anar a càrginyer delectin de les sensarec de la jove i excellent cantatriu
cionals novelles d'Anthony AbCarme Aymat, la qual interpretà un
bot, en nr, . de les' seves obres
programa d'obres de Mozart, Brahms,
recents que ha portat al Ilesa:,
Preciós
Inspirada en la me- Grieg, Fauré, Salvat, Toldrà, Serra,
"La dama del Club Nocturno".
Pujol i Lambert; totes aquestes comemocionant
Adophe Menjou es secundat
ravellosa "Simfonia posicions foren interpretades amb molt
per Un repartiment que Ehoincompleta" del gran mes- d'encert, especialment aquelles que denora ; Mayo Mhetot, Skeets Colmanen d'ésser cantades amb una gran
lagher, Blanche Friderici, Greta
tre Schubert
delicadesa d'expressió. Acta con a
Granstedt, Ruthelma Stevens,
pianista acompanyant Pere Vallribera
Piesentada per l'Agrupa- que compartí amb la cantatriu els
Albert Conti, Pat Pendleton i
Tera Shimada, l'actor japonés.
ció de Periodistes Cinema- aplaudiments del distingit i nombró,
La història es desenrotlla en
auditori.
togràfics i sota el patroun ambient de luxe j de misteri,
que facilita a Menjou inagnIfic
cini de l'Orquestra Pau
material per a la seva interpretació.
Casals
Sopar de companyonia
S'IDA PASSAT DE PROVA
Es despatxen localitats
"MICUELON". Davant lote
Els amito i companys del Sr. FreLESLIE
HOWARD
ES
UN
els directors, interpreta i alper a demà, divendres, nit, deric Fernindez, director titule de
guna elements técnica, araba de
Gnus, en abandonar-nos per ocupar CAMERAMAN " ENRAGE ". —
disabte i diumenge.
de
Mary
Leslie
Howard,
oponent
passar-se com a prova hi pelun alt arree en una important cau
PIckford
en
"Secretos",
ti
tres
'Mula Index Film "Miguelón".
del rata, a la capital de la República,
grane
aficione,
que
practica
dirigida
per Adolf Aznar, amb
Ii ofereinen un sopar que tindrà
Miguel Fleta de prolagonis
amb el•matei g entusiasme que
avui, Motu, al Restaurant Bona.
"Migueldn"
tiesta per
posa quan treballa per al llene.

di

"Samarang" Es un film de costums
deis pescadora de perles. En ell veiem
com pesquen les petxines, els perdis
que corren i, barrejat amb ala& can
es cacen serps boes, taurons, pops i
simis. Es un film que dóna la impressió d'un treball de muntatge, ategil a una anécdota i completat amb
documents reconstruits. Seltz temps i
bones exhibicions de natació. Dóna la
impressió d'un primer film del director Ward Wing.
A. F.

les estrelles a l'esta&
i al carrer,,

Cliii documental
CITILINII
Drama

que es deixen enlluernar per les novetats i que sovint s'enamoren dels
productes de la bisuteria mis trencadissa. Mis que l'obra mateixa, el
que vis fa dubtar precisament de
la seva solidesa és la qualitat dels
seus admiradors. Pous i Pagés, que
es un dels homes del teatre catalä
MES malfiat, dels que menys vol
deixar-se enganyar, la discuteix
molt i nega a Crommelynck les
qualitats essencials d'autor teatral.
La seva nova producció, "Une
femme qu'a le coeur trop petit", es,
precisament, per donar la raó a
aquella se'n malfien. Sena dubte
serà molt discutida, per a desinflar
ja moltes admiracions. El tema Es
la histäria d'una dona que posseeix
totes les virtuts domestiques, i que,
a causa d'això, fa la vida insuportable a tots aquells que la volten,
fins al d:a que el set( marit, exasperat, té la idea d'emprar amb ella
la "manera torta" i administrar-li
un bon càstig: simula així donar-se
a la beguda, anar-se'n darrera d'altres dones, etc. El tractament produeix els millors efectes. Desvetlla.
en la dona, una viva admiració pel
seu illkarit, se n'enamora, i, humanitzada així, deixa d'emmetzinar la
vida dels altres.
El canemäs Es, dones, molt sim-
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EL CINEMA
LES ESTRENES

del teatre francés actual. Ad no ha
estat representada cap de les seves
obres; per() el seu "Cocu magnifique" té molts admiradors i adhuc
em sembla que en roda una traducció catalana que cap empresari no
s'ha atrevit a representar. El motín d'això no és sols el drin g de no vetat que fa l'obra, el que té de rar,
ans també el que té d'atreva o escanda:Ös. Sens dubte, en la räpida
fama que va fer aquesta obra In
entra per molt aquest factor descändol. Adhuc hom pot preguntarse si acose aquest factor hauria esdevingut tan famosa. Car cal advertir que, en general, els mis partidaris de Crommelynck ho són generalment eh mes snobs, aquells

ILLIWn

Cima de %leal per a ceguea.
lampar de Santa •Llúcia. — Dissabte, dia 3, a les cinc de la tarda,
tindrä Coa, a la Casa de Familia
Per a Cegues. un concert a cärrec
del violinista B. Gälvez-Bellido,
acompanyat al piano per la mayo-.
reta Faustina Rovira.

iß

Producció de

Mes inquiets i fins més inquietants

Warner Bros

AMO
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crommelynck

"El rei deis ilumina" Francisco en tota la seva
Les més belles toaletes
la vida del qual ha ins- fúria devastadora i a
vestides per l'àrbitre de
través d'ell la vida
pirat la gran producció
l'elegància femenina
d'una pecadora
First National

tita

a estrenar-se a les primeries
del mes vinent.
ALEXANDER KORDA ES PREMIAT PER "LA VIDA PRIVADA
DE ENRIQUE VIII". — El Consell de l'Institut de la Cinemalografia Amatev.r de Londres
ha decidit crear una medalla
d'or del mera, que sera atorgada anualment al director de
la millor penícula que es faci a
Anglaterra. Entre els motius
que han contribuit a aquesta
resolució hi ha el fet que el
Consell está al aorrent del gran
interés que senten els camponents de El. C. A. ,er la cinemalografia professional, i del
gran deute que aquests tenen
amb els directors professionals
que troballen pel progrés de
l'art cinematogràfic. El Consell
ha decidit, també per unanimitat, concedir la medalla d'or del
mèrit per a 1933 a Alexander
Kurda, director de "La vida
privada de Enrique VIII".
Per primera vegada., un film
anglès ha estat acreptat en capitals de tan variat gust com
a Nova York, París, Copenhaguen, Roma, Praga, Berlin i Eslocolin, grades a la qual cosa,
Londres, després d'una relativa
obscuritat, ha adquirit gran
prestigi mundial com a centre
de producció cinematogràfica.
La medalla ha estat lliurada
pet Dllc de Sutherland, presidezit de l'Institut de Cinematografia Amateur, a Alexander
Korda, al Leicester Square
Theatre el dijous día 7 de desembre, teatre on el seu film
"La vida privada de Enrique VIII" es troba en el seu
segon mes de projecció.
ESNEST VILCHES TORNA A
FILMAR—En "La noche del Pecado". vellícula de la Columbia,
Ernest Vilches, hi fa el primer rol
escrit expressament per a ell; Ramon Pereda, el popular artista: Medea de Novara, l'estrella austríaca;
Alfred del Diestro, Juli Villarreal,
Carles Orellana, Lluis G. Barreiro,
Virginia Zuri. Enric Herrera, Bestrist Ramos, Emma Roldan, Maria
Lluisa Zea. Adela Jaloma i molts
altres q ue ia s'ha's creat fama a les
tenles o al Ilenc i Rita Montaner,
amb el s %VAS balls que han rebut
l'aplaudiment mundial.
La música de "La noche del pecado" Es de Max I'rhan. amb números en els gneis han collaborat Miguel Contreras Torres i Carles
Ofärril.
EL QUE DIU J. CAMOTE DE
GRIGNON DE "VUELAN MIS
CANCIONES". — He admirat tant
la presentad() de l'assumpte i la formidable realització dels personatges.
estupendamen • viscute cont l'esPléndida sonorització assolida, condició
aquesta que, per a nosaltres, amistes, constitueix el majar atractiu i la
mis poderosa evocació de la figura
del sublim autor de la "Simfonia inacabada".
Cree sincerament que aquesta pel?leida ha esta. un èxit definitiu
t a Ufilms i em plan fer constar que

ple. Per?) l'autor el carrega i fina
recarrega de brodats, molts delt
quals no són essencials, ni necessaris, ni oportuns Per a molts en al-

guns d'aquests brodats hi ha el millor de l'obra. Per a tots, tanma
teix, fan que l'obra sigui desigual.
mal contraída, de Mes confutes.
Un crític sagae—i de vegades
sarcistic—, Luden Dubech, diu
que aquests ¡ altres detectes de
Crommelynck seran dissimulats pels
seus admiradors, dient que és tracia
d'un poeta. Pece, —afegeix sorneguerament, tractant de situar les
coses al seu lloc— Crommelynck
ES preciosista, cosa que no és pu
el mateix.
I a continuació, per situar-lo 1
per definir-lo, diu d'una manera que
no ens deixa de semblar lúcida:
Horn ha vist que Crommelynck
inspirat obertament en Molière.
Mis del que s'ha pensat i que ha
volgut. Hom podrä reconiizer
Balbina —la protagoniata.—details
que provenen de "Fhilaminte", de
"Armande", qué ad jol Els (trata
provenen de "Georges Dandin!
de "L'école des femmes"-. Solament que, com Moliere, no és alud
autor cómic i M. Crommelynck de
també poeta, ha afegit Shakespeare
a Moliere: Balbine da evidentment
sortida de "La feren domada".
Hom no es cansari—afegeix dqr
vis— de repetir que is un uta
signe de puixança i de salut, 1 també d'originalitat veritable, d'imitar
els mestres. El cas de Crommelynck és, tanmateix, una mica més
complicat i no tan sa: és un autor
intoxicat de literatura. En part deliberadament i en part per instint,
pren a Moliere personatges i procediments, tal com la repetició del
detall còmic. Però per una ben
joiosa paradoxa, vesteix una trama
de Moliere amb l'estil de les "Predoses ridiculez".
I hom ho subratlla ad amb un
cert gust per tal d'aternperar certes
admiracions exagerades.

G.
totes les meves prevencions foren
vençudes per la magnificencia d'aquest film, el qual, interessant-me
des del primer minut, s'apoderä
de la nieva sensibilitat fins a emocionar-me profundament.
Es per a mi un plaer i un deure
de gratitud felicitar entusiästicament
la Ufilms que ha sabut produir una

veritable obra d'art., que això és
"Vuelan mis canciones" i desitjo
sincerament que e públic sàpiga
apreciar i sentir el to d'alt senyoriu
artístic que ella revela en els seus
productors.

COLISEUM
Avut I demi tarda solament

CM« creació de PaRLIEN E
en aquesta temporada
Demà, a la eilt, estrena

Original
Espectacular
Tot un n'en en >Kit, anth lea
«ves Bultos, afanys, alegreto,
dina un palau flotont
Director: LOTKAII PENDES
as un film Parament
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el manifestr.),tdel
fet públic
ee
rattit Nacional Agratt

EL CONSELL DE IIIISTIIES 1'11111
El retard en la signatura del decret d'amnistia Es refusada una proposició incidental perquè quedi sense efecte el decret
de substitueió de les Comissions gestores
dels senyors Calvo Sotelo i Benjumea. -- La
qüestió de l'atur forçós s'ha tractat llargarnent S'ha començat a discutir el dictamen sobre la intensificació dels cultius
a Extremadura
Respecte a la vaga dels obrers que
Madrid, 31. — Des de dos quarts
d'.,rsze del mati fins poc despees d'un
quart de dues de la tarda ha estat
reunit a la Presidencia el Consell
de ministres.
En terminar la reunió el cap del
Govern ha estat voltat pels penodistes, els quals Ir han preguntat:
—ti-la tingut importancia el Consell d'avui?
—La mateixa que sois eh. Consells. Però per que creieu que
aquest Consell ha d'haver tingut
més importancia que altres?
—Pels comentaris que s'han iet
sobre l'ajornament de la firma del
decret autoritzant la presentació
les Corts d'un projecte d'amnistía li han dit els periodistes.
—Alzó no té cap importancia —
ha replicat el senyor Lerroux. Ha
estat cosa de la nieva comoditas.
Probablement aquesta tarda portaré
a la firma del President de la República el decret. i potser tumbé
seré llegit a la Cambra.
Aquestes qüestions— ha continuat dient el senyor Lerroux — les
dirigeixo jo, i vosaltres busquen coses on no n'hi ha. Per exemple:
ahir es comenté que no estiguis a
la Cambra el ministre d'Instrucció
Pública, i es dedui d'això que havia
dimitit; quan l'ocorregut fou que
arriba al Collares el senyor Pareja
Yévenez i com que el senyor Didac
Martínez Barrio es troba malalt i
no podia contestar la interpellació
que s'anava a formular sobre els
successos de Sant Carles. vaig trenre que el senyor Pareja Yévenez no
haría de trobar-se sol en aquesta
qüestió.
Per evitar-ho Ii vaig dir quan
arribé al Congres:
—Vós us n'aneu d'aquí ara.
El ministre d'Obres Paliques ha
manifestat als periodistes que la major part del temas s'havia invertit a
donar comete al Govern de l'extensió
de l'atur obren i, per be que presenta
nüllor aspecte en aquests dies, no deixa de preocupar-li per ésser crescut
el nombré d'obrers a que afecta.
—Jo he exposat al Casen el pla
d'Obres Paliques que pot realitzarse d'una manera immediata, per tal
dalleugerir la situae.5 en qué e s [roben els treballadors, i especialmert
del pla d'algunes 9es huiräuliques
d'importància i posh'u benefici per a
l'erenomia nacion,1
El Con sell h escoltat amb veritable
aterida tot el que li he exposat, i en
principi s'ha convingut que el mis
important del pla traçat es reculli en
un projecte de llei que presentaré a
la Cambra en el seu dia, i que, per decret, puix que moltes d'elles poden
ernprendre's d'aquesta manera, s'enprenguin un bon nombre d'obres que
puguin remeiar l'atur a nombroses localitats espanyoles.

pertanyen a l'empresa Hormeche, i que
es digné que avui donada comerse,
he d'insistir en qué aquesta es perieetament inmotivada, puix que, per be
que és veritat que la dita impresa continua acomiadant el personas en acabar els trossos que te, tam'ae és cert
que tcts rts obrers acomiadats tenen
simultàniament collocaca5 en altres
empreses constructores i en obres de
l'Estat.
Per tant, pot afirmar-se que no es
la situació datar la que obliga a
aquesta vaga, sense que jo entri a
examinar les causes que tingui.
Els periodistes han preguntat al
ministre d'Instrucciä Pública sobra
els assumptes tractats en el Consell
davui.
El senyor Pareja sla limitat a dir
que no s'havia parlat d'altea cosa que
del que figura en la nota oficiosa.
L'assumpte que ta ocupat mes
temps—ha dit—és el relatiu a l'atur
obrer.
A continuació ha preguntat el ministre als informadors d'on hacia
nascut la noticia sobre la seva suposada dirnissio.
Els repórters han dit que s'atributa al fet de no trobar-se a la Cambra, i han afegit:
—Hem sabut pel seevor Lerrnux
que vós marxäreu perque aquest sis
digné: "Ja esteu marxant d'aquí."
El senyor Pareja ba contestat:
—Dones també és la primera noticia que en tima
Després els periodistes han parlat
amb el ministre d'Agricultura, el
qual ha confirmat que rassumpte
més discutit havia estas el de latan
obrer, puix que el ministre de Treball hacia citocat el problema de
tal manera que resolia únicarnent ratur en el ram de la construcció, i els
seus companys li han fct veme la
necessitat de modiJcar el seu criteri
a l'objecte que una part dels mil
milions es destinin a a:tres obres que
no siguin de la construcció, per tal
que es migan remeiar ratur en altres
especialitats obreres que tumbé ho
necessiten.
S'ha preguntat al senyor del Rio
si hacia Ilimat el pressupost al ministre de Finances. i lia contestas
que acabaria de redactar-lo, encara
que ignorara si portaría algun augment, si be eTera que no.
—Es clar que ja es molt — ha
cht — que el pressupost d'Agricultura no fingid augment.
A preguntes de si &hacia tractat
de l'amnistía, ha contestat que mimes shavia parlat de l'amnistia
parcial per als senyors Calvo Sotelo
i Benjumea, i el ministre de Justicia ita llegit el decret corresponent.

Joan March podrá entrar
tranquilament a la
Peninsul

El programa parlamentari
per a avui •

Madrid, 31. — A la secció tercera
del Congrés sita reunit aquest matí
la comissió de responsabditats.
El senyor Laniarnié dc Glairae ha
manifestat que burlen examinat un
ofici de la Direcció General de Seguretat preguntant si haría de complimentar-se l'ordre de detenció donada contra el senyor March per
l'anterior comissió de respon s abilitats.
Sha acordat, ansb el vot en contra
de la representació socialista, defensat pel senyor Jiménez de Asna, que
donada l'ordre de detenció per l'anterior comi . siö de responsabilitats i
havent estat elegit posteriorment rtt.
putat a Corts i admès per la Cambra, no pot ésser nocament rtetingut
el senyor March, sanó co virtut dc
suplicatori.
Se li ha preguntat quan es presentarla a la Cambra rautoproposta
de la consistió de dissolució de la
de re sp onsabilitats, i ha contestat
que segurament seré presentada la
setmana entrant.

Lactivitat del :ir. Camb6
Madrid, 3 1. — L'ea-ininistre
senyor Gambó ha celebrat avui
una conferència alta) l'ex-ministre socialista senyor Ferna ndo de los ftfos, i desprès
una Filtra ansb el senyor
quladea Alvarez.

Llegiu
tots els dijous
(M1RADOit»

Madrid, 3 5. — En terminar la
sessió del Congres, el president, senyor Alba, ha dit als periodistes:
En lis sessió demä anirä la interpellació sobre el , successos eSr0larF, ajornarla as vi per l'extensió
que ha pres el debat sobre les comissions gestores.
Hi assistiram com se sap, els
ministres crInstrucció Pública i Governació.
Després anirà el recolzament de
les següen t s proposicions de lei:
Una del senyor Salazar Alonso
establint bases per a restatut de
funcionaris de l'administració local,
i una ultra del senyor Fernändez
Labreda. sobre adquisició del retaule del Mar.
Continuará la discussió del dictamen sobre el projeete de llei d'intensificació del cometí a Extremadura.
49.-1111.11.

Després del debat sobre la
de les
Comissions gestores

• reorganització

Madrid, 31. — En acabar la discussió sobre la petició treleccions
municipals i provincials, abans del
primer de maig, en lloc de la reorganització de les comissions g estores, el senyor Martínez Barrio ha
manifeste als periodistep que com
es podia "eure, el GoVern Es qui
marca el rumb polític, i creu quina
ha d'aser la seca política sense
que per a abrò necessiti assessors.
Naturalment—ha dit— que el mateix que fa això (Entre de les normas que es traçä, :incisa la seva
posició i estableix la necenäria concòrdia amh les forces que li presten
suport, pub assumint sempre la direcen') politice i parlamentaria.
Per això-11a afegit— el Govern
no ha acceptst l'oferta condicionad+ del rot de::: ree'onalistes, que se
Ii oferiren per a aquesta votació. que
el Govern ha declarat qüestiú de
Gabinet.
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Madrid, 31. — Comença la sessió a
les quatre i vint minuts, sota la presidencia del Sr. Alba. Al banc blau,
els ministres de justicia, Governació,
Marina, Instrucció Pública 1 Comunicacions.
S'aprova l'acta i un dictamen de
la comissió de Marina, concedint recompenses a un cap i un oficial del
cos auxiliar de l'Armada, i un altre
de Comunicacions facultant la Direccid de Correa per a procedir a la reparaci6 de cotxes oficines.
El Sr. AIZPUN, popular agrari,
defensa una proposició incidental sollicitant que abans que es reorganitzin les comissions gestores es reconegui el dret foral que té Navarra per
nomenar ella mateixa la seva Dipulució. Diu que el contrari seria un
abús del Govern contra els drets forals de Navarra, abús que el Goteen no pot realitzar. Aferreix que en
allò que fa referencia al problema
general de la substittreió de les comissons gestores, no li sembla que
sigui constitucional. car si be pogué
nomenar-les el Govern provisional de
la República. que va assumir tots els
poders de l'Estat, no es pot aplicar
aquesta mesura per aquest, que es un
govern normal, subjectat, per tant, a
normes constitucionals que estableixen
que Espanya una República Democrática, els poders de la qual emanen
del poble, per6, a part d'aix6, és
que la hei paccional de Navarra diu
d'una manera taxativa que la Diputad() es nomenarà pels veinatges.
(Aplaudiments deis populars, agraris i monárquico.)
El senyor IRUJO, nacionalista
base, se suma al criteri exposat pel
senyor Aizpun, i es lamenta que la
República no respectés els furs de
Navarra, i que al cap de tres anys
es vulgui seguir el mateix sistema.
El MINISTRE DE LA GOVERNACIO contesta als dos oradors dient que ell no ha fet, en
aquest punt, sinó desenrotllar la
Ud votada per la Cambra i el decret dictat pel Govern. Cap dels dos
diputats que han intervingut no ha
dit res que perineti de suposar cap
anomalia en l'aplieació d'aquesta i
d'aquest decret. Per tant, res no ha
de contestar-los.
El que plantegen els diputats navarresos es una altra qüestió, que
no pot servirli a ell de pretext
moral per a concedir a Navarra cosa distinta del que es doni a altres
regions espanyoles, perque si no,
¿no 'es concediria a Andalusia, Extremadura i a lcs altrcs regions?
Es parla d'una • situació especial
de Navarra dintre rEstat espanyol,
en virtut d'un pacte, i això no es
Pol admetre. El Govern no pot fer
altra cosa sinó el que fa a tot arreu,
establir aquestes comissions gestores amb una proporcionalitat de representació a tenor de les distintes
influencies politiques.
Acaba dient que encara que se
sent guanyat pels raonaments del
senyor Aizpun, no pot accedir al
que demana perquè estima que la
dignitat del poder públic impedeix
pactar al marge de la Ilei. (Aplaudiments dels radicals.)
El senyor GONZALEZ LOPEZ,
de l'Orga, presea intervenir per tal
de tractar de les comissions gestores de Galicia, vetó el president
l'invita a qui esperi uns quants moments, puix que hi ha presentada
una altea proposició per a tractar
de les comissions gestores en general, i el debat només es refereix ara
a les comissions gestores de Navarra i de les províncies basques.
El senyor AIZPUN rectifica i insisteix en que la lIed pactada amb
Navarra obliga a deixar-la en llibertat de nomenar la seva Diputació, i que la dignitat del Poder públic
solamen t consisteix a no faltar a la
seva Panul&
El MINISTRE DE LA GOVERNACIO rectifica tambe i retira la
proposició.
Es data lectura d'una altra firmada pels monàrquics, en la qual s'invita el Govern a que deixi sense efccte el decret de substitució de les Comissions gestores, i que abans del primer de maig es convoquin eleccions
municipals j provincials.
El senyor LAMAMIE DE CLAIRAC, tradicionalista, defensa la prapasieia. protesta que es vulgui continuar un regim d'administració provincial renyit amb els principia de la
democräcia.
El renyor PEREZ MADRIGAL:
—Quina nostalgia sent V. S. per la
democracia!
El senyor LAMAMIE DE CLAIRAC: —jo parlo des del nostre punt
de vista.
El seoyor PEREZ MADRIGAL:
—Però Chindasvinto no vol la deMCS.
cracial
El senyor LAMAMIE DE CLAN
RAC: —Deixi en pau V. S. 011a.
dasvinto. El cert is que VV. es. censuráveu durament el senyor Mafia per
no convocar les eleccions provincials
i ara fea el mateix que ida ell. Crea
que això is %Mi burla Per ala deslio
del doble fino a tal punt que elle Iso

acceptaran cap cartee en aquestes comissions.
El PRESIDENT concedeix la Panula al mayor Gonzitlez López.
El senyor PEREZ MADRIGAL
demana que es Ilegeixin els articles 73
i 74 del Reglament.
Es dóna lectura a aquests anides,
que disposen que en les proposicions
incidental% només postran intervenir-hi
llurs defensors.
El PRESIDENT agraeix la collshoradé espontänia que el senyor Pérez Madrigal presta a la Presidencia.
(Rialles.) Perú és pràctica—afegeix-que en determinats debats la presidencia, interpretant àmpliament el reglament, deixi expressar la seva opinió
representants de les minories.
El senyor MENENDEZ, socialista:
—Aix6 també ho banda. fet Chinelascinto. (Rialles.)
E1 PRESIDENT: Jo no sé el que
hauria fet Chindasvinto; et que si si
és que aquesta interpretació del Reglament la donä en moltes ocasions un
ilustre president de les Corts, que
s'anomena Julia Besteiro.
El Sr. GONZALEZ LOPEZ, de
l'Orga, es mostra també partidari que
les comissions gestores no siguin designades pel Govern, car això es presta a nombroses arbitrarietats.
El MINISTRE DE LA GOVERNACIO s'estranya que el Sr, Gonzilez López coincideixi amb el senyor Lamamie de Clairac, i diu que
en tot cas es podran queixar i censurar curan les comissions hagin estat
nomenades, i no s'ha fet amb la deguda ponderació de forces. Afegeix
que está disposat a què aquesta ponderació es faci amb tota imparcialitat,
excloent solament els partits que no
militin dintre del règim.
iunEtaltsenyourFLENTES PILA, de
Renovación Española: —Però i la vopopular I
El MINISTRE DE LA GOVERNACIO: —La voluntat popular, senyor Fuentes Pila, es manifesta en les
consultes que hom Ii fa; mentrestant,
el Govern ha d'interpretar-la pensant
que no desitja que entre els seus administradors figurin enemics del Regim. (Grans aplaudiments.)
Quant a la comminació per celebrar eleccions no creu (pe el senyor
Lamamié de Clairac ni els seus anima
ni cap altre sector de la Cambra, amb
molt bon senti t politic, desitgen consultar tan aviat el Cos electoral. A
mes, no es poden marcar terminis al
Govern, car aquest no esté disposat
a governar amb poders limitats i fa
qüestió de gabinet la votació d'armes(Grasasa
ta
els p raodlmicsaicIsió.i
agPiraaud
risim
.) mis en
El senyor LAMAMIE DE CLAIRAC rectifica i das que ells no temen
unes eleccions ni cremen que amb unes
eleccions podrien produir-se pertorbacions d'Ordre públic, puix que cal recordar que en mornents de més Peda s'han realitzat a Catalunya sense
que hagi passat res.
Diu que no té inconverdent a retirar de la proposició el que es refereix
a la data, mantenint-ne la resta.
El senyor PRIETO, en nom de la
minoria socialista, diu que aquesta
subscriu la proposta del senior Lamamie de Clairae. (Rumors en la minoria radical.)
Afegeix que si la Cambra es manifesta en contra de la proposició no hi
ha dubte que el Govern té perfecte
dret a nomenar aquestes comissions
gestores. Altrament, ells es pronuncien
sempre per la consulta popular, i a
falta d'ella han de fer al Coceen
l'observació que es tingui niolt en
compte la ponderació de les forces en
aquestes comissions. No es vagi a
seguir el mateix criteri (me amb la
destittsci6 d'Ajuntaments i alcaldu
socialistes, perque alta parlat molt de
si •'està o no dintre de la legalitat,
pea) del que cal tenir cura és de no
posar els socialistes fora d'ella.
El MINISTRE DE LA GOVERNACIO demana al Sr. Prieto que
porti les denúncies concretes d'aquestes destitucions, en la seguretat que
seran castigats els governadors que
les hagin realitzades.
El Sr. CASANUEVA, en nona dels
populars agraris diu que ells no creuen
convenient anar a unes eleccions abans
Si ne bi hagi una Ilei electoral que no
sigui tan injusta dan l'actual.
El Sr. MUÑOZ, radical socialista:
Aixi, dones, reconeixen que aquesta
Cartera no rePreeenta la voluntat del
país.
El Sr. CASANUEVA: Crec que
la representa mis que les Constituents, pero u/lb aquesta Ilei no es
poden fer mis eleccions. Per tant,
nosaltres hem de votar en contra de
la proposició del Sr. Lamamié de
°airee.
El Sr. SANTALO, en nom de
l'Emperra, diu que aquesta ha proPulnat sempre pene tots eh orlaCismes politice tinguln per guia la yoluntat popular.
No obstant, no crenen °portó el
mosiö
me
po
ic nt, i per aireé no votaran la proEl Sr. ROYO VILLANOVA, en
Doto de la ansoria agraria, diu que

Madrid, 31. — Aquesta tarda; a
lanera hora, s'ha facilitat el documea% anuncia pel Partit Nacional
Agrari, del qual is l'extracte que
rieguen.
La minada agraria del Congrés
dele Diputats acordé constituir-se
en partit politic sota la denominació
de "Partido Agrario Espaäol".
El "Partido Agrario Espatior,
com a deelaraci6 preferent, proclama la sera orientad() econòmica a
base de la defensa i foment de la
riquesa nacional en totes les seves
manifestacions, i en especial de la
producció agricola, forestal j ramadera.
Rebutja tot intent de subversió
violenta, qualsevol que sigui el sector de qui procedeixi, i accepta el
régirn legalment constituit, com a
expressió de la -volantes nacional,
disposat a prestar la seva lleial collaboració ala Governa de la República. que coincideixin amb ela seta
postulats essencials, g intime a governar si les necessitats nacional»
ho exigissin.
Sense perjudici d'aquesta decíaraen), el Partit Agrari pretén que
pela camins legals que la mateixa
Conatitucid assenyala es revisaba
aquells preceptes del Codi lona:mental que aternpten la consciencia religiosa del poble espanyol, o imposen principis de socialització que
pugnen amb els fonaments del nostre regim eco:lea:tic i aspira a aconseguir la instaurad() d'una segona
Cambra, on les fosen social, tinguin organitzada representació amb
la indispensable estabilitat política
que permeti el desenvolupament del
treball i de la producció nacional.
Es partidari que es concerti amb
la Santa Seu un concordat que, sobre
la base de la independencia de l'Esglesia, reguli les teces relaciona amb
l'Estat, sense perjudici de la Ilibertat
de consciéncia de les minories dissidents.
En l'ordre internacional el partit
agrari espanyol desitja una politica
de pau d'acord amb l'actuació a l'exterior de la nostra pitria.
En la política interior el partit defensará sempre la unitat nacional,
que considera intangible, sense prescindir d'aquelles condicions de descentralització administrativa acordades en la Constitució i que respotren a la varietat regional de l'Estat
espanyol; renraustiment del principi d'autoritat; l'avanç de la legislució social a favor dels treballadors;
la independencia de radministració
de Justicia; cl foment de la instrucció pública, u, sobretot, l'austera reduceió de les despeses supèrflues,
amb la simplificació de la legislació
tributäria, constituiré el principal
objecte d'estudi i en el seu cas de la
iniciativa parlarnentäria del partit.
Mentre l'assemblea del partit no
precisi el programa detallat que ha
de constituir el seu objecte, es fa
fore6s el precisar en les bases que
a continuació s'enumeren els seus
essencials postulats económico-agraris que constitueixen la seva característica primordial.
T. -•-• Estabilitat del rigim aranzelari, que ha de finar drets protectors per a la produceió agrícola i
pecuària, en harmonia i proporció
amb els que pesen sobre les manufactures industrials, a fi que la producen) del camp sigui remunerada.
Segon.—Reconeixement del Princini
de llibertat de comerç, que solament
amb carácter temporal i per circurnslances anormal; podré alterar-se. Si
s'arriba a l'assenyalament de taxes
mínimes, aquestes no podran éster i nfe riors al cost de la producen), ni el
de les máxinies al dels productes similar; estrangers incrementat Pels
drets aranzelaris corresponents.
Te.reer. — Prohibició d'importació
coles
amb drets rednits de Ptoductes agrí-

aquesta desitjaria mis que cap altra
posar-se en contacte amb el sufragi,
per tal de saber el que pensa aquest
de les seves recents declaracions; però en vista que el Govern planteja
la qüestió de confiarlos voten contra
la proposició.
El Sr. PUIG DE LA BELLACASA, en noto de la Lliga, es Pronuncia també en contra.
El Sr. SUAREZ DE TANGIL, en
nom de Renovación Española, s'adItereix a la proposició del Sr. Lamamié de Clairac. Diu que el criteri democràtic indubtablement el que
s'ha de seguir. perque és millor que
cap altre. (Rialles.) - No migue; perqué ha estat sempre el Mett criteri.
(Noves
UN SOCIALISTA: ¿Llavors acaten SS. SS. la Constitució?
El senyor SUAREZ DE TANGIL: No l'acatern, peró hem de viure dintre ella. No fern el que abres,
que disten respectar la Constitució per
a vulnerar-la constantment.
El senyor PEREZ MADRIGAL:
I D. Alfons no l'ha vulnerada mai?
El senyor [LAURA (Honorio):
Tingui cura el senyor Pérez Madrigal
que després no l'admetrem entre nosaltres, (Grans rialles.)
El semor PRIETO anuncia al ministre de la Governació una interpellació per a poder proporcionar-li les dades que li ha sollichat sobre la destitució d'Ajuntansents socialistes.
(Entra el cap del Govern.)
El senyor LAMAMIE DE CLAIRAC fa notar que ell retira de la seva proposició el referent a la data de
la celebrad() d'eleccions.
El MINISTRE DE LA GOVERNACIO diu que no hi poden haver
dubtes de la intenció del Govern en
aquest punt, puix que está elaborant
una llei d'administradó local i una
altra d'administració provincial i una
hei electoral, perra no pot acceptar la
proposició de cap manera, ni tampoc acceptar e: rot d'alguaa minoria
com la Elige, que sembla haver-lo
condicionat amb t'a d'un adverbi per
el Govern no pot admetre.
El senyor PUIG DE LA BELLACASA, de la Lliga, rectifica, i es
disculpa de l'és d'aquest adverbi per
la seca inexperiencia parlamentaria, i
assegura que no 12 tingut un altre
sentit el seu ns.
Se sotinct la proposició a votació
nominal, i és rebutjada per t87 vota
contra 36.
El CAP DEL GOVERN dóna lectura a diversos projectes de Ilei que
passen a les Comissions corresponents.
També el MINISTRE DE JUSTICIA llegeix cl projecte d'amnistía
dels senyors &Malea i Calvo Solelo.
El PRESIDENT es disculpa de
no poder posar avui a debat la interpellació sobre els successos escolars per trobar-se encara delicat de
salut el ministre de la Governació.
Es posa a discussió el dictamen de
la comissió d'Agricultura sobre el
projecte de Ilei crintemiiicació de
conreus a Extremadura. El dit dictamen autoritza els camperols que
haguessin efectuat treballs a les terres ocupades en virtut dels expedients d'intensificaci.', de culthis, perque continuin en la tinença de les
terres fins acabar el present any
agrícola, o, com a data máxima, fins
al 30 de seternbre, quedant en suspens els procediments judicials per
desnonar els actuals portadors de
parcelles, i suspenent també l'exeenció de les s entencies dictarles.
El senyor AZPEITIA, popular
agrari, defensa un vot particular en
el qual &ruana que el respecte en
la tinenea d'aquestes terres sigui només en el cas que els propietaris
hagin fet Ce3Sid voluntäria dels seus
drets i abonant la renda que correspongui al temps d'ocupació de la
parcella.
El senyor ALVAREZ MENDIZABAL, radical, rebiltja el vot en
nom de la comisen:).
El senyor AZPEITIA rectifica i
retira el seu vol.
El senyor MARTINEZ HERVAS, socialista, defensa un altre vol
particular en el qual demana que es
mantiguin els camperols en les terres ocupades, tense que els propietaris els en puguin treure.
El PRESIDENT talla un incident sorgit, i adverteix als contendents que no esté disposat a
tolerar semb lant espectacle, 1 den
que si ele senyors Pérez Madrigal
i Menéndez han de dirimir alguna
qüestió personal han de fer-ho fora
de la Camina, perd no al saló de
sessions, perqui, costi el que costi,
esta decidit a mantean la dignitat
del Parlament per tots els mitjans.
Sollicita de la Cambra que es
prorrogui la temió fina que el senyor Martínez fierras termini el
seu diecurs.
Aixi s'acorda, i un top ha terminat de defenear el vot particular
el representant socialista, salaces
la unió a un quart de deu del
rapte.

Quart.—Intensificació dol Crèdit
Agrícola amb l'ajut dels establiments
bancaris oficials i creació del Banc
Nacional Agrari.
Cinquè—Enrobustiment de les entitats agríenles de carácter econòmic
la
rár ia
reosfteim
srsaiacorzl la1 ninriliourtoucaui irtaanttag
dpoo
protecció
cpe
Sise.—Partint del fecund principi
pietat de la terna com
a una fundó social ha d'estimular-se
el
Seid—El
declara la seca oposició a la creació d'assentats, perú
admet una limitació que atengui la
divisió dels latifundis amb la creació
de petits propietaris mitjançant la
justa Indemnització als amos.
Vuitena. — Preferent licenció Per
l'Estat a la repoblad() forestal de
conques hidràuliques i protecci6 a les
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repoblaciona degudes a la iniciativa
particular.
p. — Modificad() de les tarifes de
transporta
lo. — El partit propugnad parqué
es respecti elS tot momest el principi
d'autoritat, rodejant del maxim prestigi els instituta arman.
— Minora de les condicions saaitarim del camp.
u. — Dotació suficient de rensenyanca agrícola a ()arree de l'Estat
en tots els sena graus.
— Revisió de la legislad() social de l'Agricultura dictada en els
darrers anys.
— Descabdellament de les obres
paliques d'atecé: per a la riquesa
agrícola 1 ramadera.
13. — Per a la coordinad() de totes
les forces productores, ultra procurar que cessi per a la propietat urbana la inestabilitat i inseguretat en qué
avui es descabdella, el partit defensari
els interessos del comer; i Indústria,
evitant la Iluita de classes.
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Madrid, 31. — Aqueet metí ala
reunit al Congrio la minoria agraria
El senyor Martínez de Velasco
ha manifestat que s'han limitat a un
canvi d'impressions sobre la
ci6 política, i que com una prova
de consideració, afecte i adhesió,
demä l'obsequiar& la minoria
un El p rog ra oa
del partit aguad ja
esté enllestit, i serà repartit a la
Premsa a última hora de la tarda.
ELS RADICALS
A la acedó segona del Congria
s'ha reunit la minoria radical. S'ha
donat compte de l'informe del ponent de l'anteprojecte de Tribunala
de Comerg, i ala ¡cordal distribuir-lo entre els comPan7a de minoria per al seu estudi i discussió.
El ponent és el diputen senyor
Izquierdo.
També ha quedat acordat el reglament de la secretaria de la minoria parlamentariaAlai mateix sha acordat encarregar-se dels diferents assumptes
política de les provincies que no
tenen representació parlamentaria
del partit.
Ha estat designat el senyor Peire per representar la minoria a la
Comissió de Guerra acuse deixar
per abrd de pertányer a la de Pressupostos.
LA

MINORIA

DE L'ESQUERRA s

A les dotze del mati s'ha reunit a la secció cinquena del Congris la minoria de l'Esquerra.
El senyor Santaló ha dit que
havien estat examinant la situad()
politica.
Han nomenat ponent per a restudiret
Fer
de les conclusions de rasadablea de cases barates el senyor
Han aprovat l'actuació del senyor
Santal6 a la Comisei6 de Preseapostos amb relució al projecte d'bavers a la clerecia, 1 han acordat intervenir en el debat anunciat sobre
pertorbacions escolars en el sentit
de prestar suport a la F. U. E.
S'ha autoritzat el senyor Trabal
per presentar un vot particular al
projecte de llei de derogació de la
de termes municipals, i s'ha encarregat el senyor Aragay de l'oposició al projecte sobre intensificació
de conreus.
Finalment Cha examinat 'record
del Go,,ern sobre el projecte concedint amnistía als senyors Calvo
Sotelo i Benjumea La minoria lamenta aquest acord, que creu de
significació contraria a la voluntat
nacional expressada en la votad?)
de l'abril de 1931.
.1•11.40.4.1.111•

Les divergències entre els

socialistes
Madrid, ji. — Segons una nota faeilitada a la premsa, durant els dies
29 i 30 del corrent, es reuní a Madrid el Comité Nacional del Sindical
Ferroviari per tal d'examinar la situad() i proposicions presentades a
l'entitat després de les reunions extraordinàries celebrades els primers
dies de desembre i durant el corrent mes, en les quals es liza la
posició del comité nacional.
La comissió executiva dimití, i fou
rebutjada la sera dimissió.
Es designa una ponència amb roblecte que redactes i presentes a reas.
men del comité nacional una propala de resolució relacionada amb el
moment present del Sindicat Nacional Ferroviari.
Ag uanta ponència ha Yo:Metal sui
Informe ratificant acorde anta:rime.
La poni° la sera sotmesa a ea re
ferbnclum <1,- tot el personal moche.
En la ponència s'afirma la dad.
sid de mantenir la disciplina lato%
na del aindicaL
El referéndum dude& lloe

4,

fem.

PUBLICITAT
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L'ACTE D'AHIR, D'A. C. R.

11111E11111

Eis senyors Duran-Reinals, Martí Esteve i Nicolau d'Olwer,
fixen, en uns interessants discursos, la posició del partit
davant el moment actual
Anit pasuda, al saló de festes de
l'Hotel Orient, tingui loe l'àpat
d'homenatge que en honor del conseller de Finances de la Generalitat
scnyor Martí Esteva, dels consellers
electas a l'Ajuntament de Barcelona
senyors E. Duran-Reynals, Ferran
Boter, Tomas Fumarola i Ot Hurtado, i de tots els consellers electes
d'A. C. R. dels Ajuntaments de Catalunya, havia organitzat la Joventut Catalanista Republicana.
Maigrat les vastes proporcions del
local, fou tal el nombre d'assistents
a aquest acte que calgué instalar
taules suplementàries ja Corea estona abans de començar.
Ocupa el lloc preferent de la taula presidencial el senyor L. Nicolau
d'Olwer, el qual tenia a la seva dreta la senyora M. Esteva, Estanislau
Duran -Reynals, senyora Pumarola,
Ot Hurtado, senyora Imbert, Tomäs
Ptrmarola, senyora Tasis, Pere Lloret, senyora Segarra, Rafael Tasis,
senyora Molins, i a l'esquerra la senyora Ametlla, Martí Esteve, senyora Rugasol, Ferran Boter, senyora
Peypoch, Claudi Ametlla, senyora
Rahola, David Ferrer, senyora Cortés, Pere Domingo, Cristià Cortès,
LES ADHESIONS
Entre les moltes que ens ha estat
possible de recollir donem a continuad() una lista de personalitats 1
entitats que s'han adherit a l'ho-

menatge.
Honorable President de la Gene.
ralitat; Amadeu Hurtado; Carlea
Jordi; Consellers electes d'A. C. R.
de Pau: Antoni Rustellet, Jaume
Blaneh, Honorat Garriga, Pere Cortada; Dr. Estiles; Jaume Fonolleda
Serra; Alexandre Plana; Pere Batot i Boixeda; Juli Bassols; Dr. Salvador Vives; Centre Catalanista Republica de Les Corts; Centre Catalanista Repubiica de Masnou; doctor Massot Palmés; doctor Mas i
P uig: Acció Catalana de Sant Feliu
de Codines; redacció esportiva de
LA PUBLICITAT; Esteva Camino, ale-Me de Granollers; Josep
Torra,
Manresa; Vicenç Prat, de
Manee-a, Acció Catalana Republicana de la Comarca de Bages; Lubrus,
de Sant Feliu de Gubcols; Delegacii d'Ac c ió Catalana Republicana
d'Organyä; Nadal Silvestre, de Cardona; Arrió Catalana Republicana,
de Reus; Brisuso, en nom dels re-

gidors electes de Reus; Noguer-Illa,
en nom del Casal Catalanista Republici de Palamós; J. M. Lltd.5 1 Fi guares. secretar; de l'Associació de
Periodistes; F. Pujol i Alguerd; doctor Jeroni Moragues; Josep Verges
i Barrí; Quelus; Antoni Freu, de
Sarga; Redacció i Administració de
LA PUBLICITAT: Lluis Guarro;
Maca Mallol, de Tarragona.
LES REPRESENTACIONS

Estacan representades a lacte, entre attres, les entitats següents:

Ateneu Nacionalista Barcelona Ve.

Parlament

lla, A. C. de la Barceloneta, Ateneu
Nacionalista del Districte II, A. C.
de Sarria i Bonanova, A. C. R. del

Districte IV, Ateneu Catala
blicä del Districte VI, A. C. R. del
Districte V, Casino de Sans, A. C.
R. del Districte VIII, Ateneu Catalanista Republicä de Sant Martí,
A. C. R. del Guinardò, Centre Catalanista Republicä del Poble Nou,
Centre Catalanista Republicä de Badalona, Centre Catalanista Republici de Granollers, A. C. R. de Tíana, A. C. R. de Mataró, A. C. R. de
Sant Celoni, A. C. R. de Gualba,
Cens d'A. C. R. de Cassà de la Selva, Centre Catalanista Republicä de
Tarragona, Foment Català Republicä
de Girona, Bloc Catalanista de Vilafranca de 1Penedes, Centre Català
Republicä de Tàrrega, Centre Catala Republicà de Guissona, Centre
Catalanista Republicä de Terrassa,
A. C. R. de la comarca de Bages.
Acció Catalana Republicana de
Lleida, A. C. R. de Canet de Mar,
Centre Catalanista Republicä d'Arenys de Mar, Centre Republicä
d'A. C. de Reus, Delegació Catalana Republicana de Berga, A. C. R.
de Sabadell, Joventut Catalanista
Republicana de Sant Feliu de Guiacola, Casal Català d'Olot, A. C. R.
de Vic, Centre Català Republicà
d'Igualada, Agrupació d'Acció Catalana de Sant Cugat, A. C. R. del
Vendrell, Centre Catalanista Republicä de Tortosa, Centre Catalanista Republica del Masnou, Unió
Gremial de Sant Martí, Federació
d'Ultramarins i Queviures, Cooperativa Gremial de Sant Martí, Delegació d'A. C, R. de Tora.

ELS PARLAMENTS
Rafel Tasis i Marca
El president de la Joventut d'Acció Catalana Republicana senyor
Rafel Tasis i Marca. oferí lacte als
homenatjats i n'explicà l'abast. Va
dir que de bon principi hi havia el
propósit d'oferir-lo al seu representant, el regidor senyor Oc Hurtado,
pedí que a precs de molts havia estat ampliat. Explica que no era un
äpat de la victòria, per l'estil d'aquells altres que solien celebrar altren partits. Que no era un bornenatge a la manera antiga.
Ara— aiegi — aixa no cal fer-ho.
En tot cas quan acabin la. seva gestió, :ta que aleshores hauran demostrat que n'hauran estat dignes. Tinc
interés a fer constar d'una manera
directa l'adhesió més entusiasta del
Partit d'Acció Catalana.
Estern al costat d'ella. Acció Catalana seguirá la seca posició de
sempre. (Aplaudiments.)
Als representants i regidors electes de fora he de dir-los que en tot
moment tindran al seu costat Acció Catalana. I acabo repetint les
paraules del nostre ilustre company senyor Nicolau d'Olver: Per
Acció Catalana Republicana. Per

de Catalunya

(Ve de /a prime ro Pagina)

Respecte a la intervenció del sei Ponsetí creu que el Govern no pot contestar-li. La minoría
socialista pot dirigir-se directament
al Govern Central. Diu que el Govern no pot contestar el que diguin
els bornes de Lliga Catalana fora
del Parlament quan hi tenen repteuntació. Perd per liquidar la sitas.
ció creada pel resultat electoral darrer, volem contestar algunes afirnyor Ruiz

macions.

Pregunta que si reconeixen que la
Caatieió d'Esquerres hauria guanyat cense coaccions per qui s'han
retirat del Parlament. A mis aguaste s eleccions eren municipals; ¿si
les han perdudes perquè no es retiren deis Consistoris, en comptes
del Parlament? (Rumors d'aprovació.)
Creu que aquest procediment es
contradictori, perquè el Govern no
pot rectificar cap orientació. Únicament admet les pressions democritiques dintre del Parlament i a
la llum del dia.
Manifesta que tant el Govern com
el conseller de Governaci6 estan
disposats a donar les explicacions
que es demanin des dels bancs de
Afirma que el Govern no ha pensat mai posar l'ordre públic al sers'el d'un partit.
Manifesta que els bornes de la

Lliga no tenen autoritat per parlar de coaccions ni violencias davant dels bornes d'esquerra, perquè,
encara que hagin canviat el nom del
partit, secan sempre els hornea de
la litiga Regionalista, partit que té
una història plena d'atemptats sociali que comenten arnb Montjulc
I acaben amb l'actuació d'un Martínez Anido.
Recorda que Lliga Catalana
leo pot parlar de puresa electoral,
SIMIlei ella sbn oteares en l'art
cultivar un cene fictiei j en la

compra de vots. Remarca que l'aliarma d'esquerres provocä un augment de vots que significa l'entuajume amb qué fou acollida aquella
coalició per la democracia catalana.
Manifesta que seria convenient
que els bornes de la Lliga rectifiquessin llur conducta, i afegeix que
si s'ha referit al passat d'aquest
partit is degut al menyspreu que
han posat en retirar-se del Parla-

ment.
Diu que el Govern no pot accaptar les acusacions ni les campanyes demagògiques que sembla
que vol començar Lliga Catalana.
Manifesta que el Govern els requereix i els reclama pel be i la
pau de Catalunya perque acudeixin
als seus asemos. Es rúnica manera
de mantenir el prestigi del Parlament, i si no ho fan així, demostraran que llar actitud obeeix a una
plataforma política, i el Govern seguiré el pla que s'ha traçat, i si no

volen fiscalitzar la nostra obra, ala
ells arnb llur responsabilitat. ;Nosaltres farem les Ileis d'acord amb
la nostra ideologia i pel bé de
Catalunyal (Aplaudiments a la ma-

joria.)
El PRESIDENT suspèn la sessió per mitja hora.
ES EEPREN LA SESSIO
A un quart de vuit es repren la
sessió. Es Ilegit un decret del President de la Generalitat autoritzant
la lectura d'un projecte de llei sobre
ampliació de crèdit per a les despeses del traspäs de serveis.
El CONSELLER DE FINANCES, senyor Marti Esteva, llegeix
des de la tribuna de consellers l'es-

mentat projecte.

PRESIDENT manifesta que estas reunides diverses
comissions i que si la Cambra ho
creu convenient aixecarà la sessió.
Aixi s'acorda. Són dos Quarts de
vuit.
Tot seguit el

Cztalunya! He dit. El senyor Tasis
fou oracional.

les nostres forces, per Barcelona,

Estanislau Duran-Reinals

tres. (Ovació.)

El senyor Molíais, a continuació,
anuncia que parlaria el regidor elec-

ta senyor Estanislau Duran-Reynals,
el qual, en disecar-se fou saludat a/1M
una altra ovació.
Sc nyores, senyors: En nom dels
meus andes estimats Boter, Hurtado i Fumarola, consellers electes
per la ciutat de Barcelona,

i en nene

igualment, dels consellers dels altres
pobles de Catalunya, i en nom propi, agraeixo les paraules cordialissi-.
mes pronunciades per ramic Tasis.
‚Puc assegurar-vos que no ens hem
posat d'acord amb els arnics, en nom
dels quals parlo, sobre el to de les
meves paraules. Crec interpretar el
seu pensament si us dic que per a
nosaltres, els que som consellers
electes de l'Ajuntament de Barcelona, aquest acte co pot esser interpretat e0111 Un homenatge. Si ho llagues estat, no l'ilaurient acceptat.
Per brillant que fos la nostra actuació, l'hornenatge seria excessiu, perque tot el que puguern fer no será
altea cosa que el cotnpliment d'un
deure. (Aplaudirnents.)
Ben estás, dones, amics, que no
es tracia de cap homenatge. Que és?
Un corniat? Tantpoc. No venim a separar-nos. Al centrad, és ara, justament, quan hern d'anar més units.
Nosaltree teninr, per damunt de
tot, el senthnent de la nostra responsabilitat. Us asseguro que el sentim vivament tots els amics que ara
anem a les corporacions públiques,
pecó principalment els guatee que
hi anem representant Acció Catalana Republicana. Com que estem
avesats a exigir-ho als nostres amics
aquests tenen el dret d'exigir-nos-ho
a nosaltres.
A. C. R. va jugar un paper decisiu en les eleccions dareres. Possibiliti el triomf de la Coalició d'Esquerres. La nostra fallida lumia
estat la dels nostres a:iats, i hauria
estat també la fallida, per a resdevenidor, de les esquerres. I tingueu
ben entès que no estem sotmesos
a cap altra disciplina que a la del
sastre partit. (Aplaudiment s.)
Anem junta, pezó ‚in barrejats.
Voldria referir-me al record de
la passada campanya electoral, la
qual, afortunadament, va esblaimant-se de la memòria dels cintadann. Els excessos verbals i gräfics
d'aquella campanya voldria que no
fossin ni un record. 1 sohretot que
l'agror d'aquella campanya no es
reproduis al Consistori. Que els
Mames dirigents dels partits de dreta, als quals jo no nego la catalanitat ni d'honestedat, pensessin que
moltes vegades haurem d'actuar
junts per &tensar coses que ens
interessen a tots. Que recordessin
el que va dir Prat de la Riba: que
tant si era republicana, corn reaccionaria, católica cona extremista,
Catalunya sempre seria Catalunya.

(Aplaudiments.)
No vull cansar-vos amb ¡'explicació detallada de problemes administratius. Quan les eleccions del
12 d'abril de 1931, A. C. R. n'elaborä un de programa, el setanta-cinc
per cent del qual encara és de plena actualitat.
No us el repetiré. Penó com a
directrius generals, us diré que convindria abolir, en primer lloc, el
costum cle sostenir llargs debats política. L'Ajuntament que ha estat
elegit sota el signe de l'autonomia
ha de retre homenatge, posant-se a
segon pla, al Parlament de Cata-

lunya.
Despees d'aixà, cree que Pactuació

d'aquest Ajuntament ha de tenir
dues etapes; una, d'estudi de tots
els problemas i de les seves possibles solucions, i una altra, en qué
elaborats i estudiats, siguin aplicats
amb energia. Aquestes dues etapas,
enquadrades dintre un fons comí
d'honestedat, de seny i d'austeritat
que doni a la ciutat una sensació

de confiança en la nostra actuació,
ja que aquesta is rúnica cosa que
ens pot donar autoritat per a in>
posar-les.
Fa poc, en un llibre de Carlyle,
vaig trobar una frase, la següent:
En definitiva, la història universal
és la història d'uns quants bornes.
ju vaig pensar que era la 'listória d'unes guantes grans ciutats.
I aquesta frase l'he trobada en un
Hilare d'un historiador alemany.

Nosaltres catalans n'hem fet una
de gran ciutat, Barcelona. Jo us diria que els catalans han aportat dues
apreciacions precioses al patrimoni
universal; una llengua i una ciutat
per a assimilar tots els valors del
pensament. Aquestes dues coses justifiquen totes les ambicions nostres
cont a catalans.

Tant la ciutat cont la lengua no

són coses metes; són, ans al con.
trad. ben vives, i no pas per ésser
posades al mustia Són dues coses

vives, palpitants, que canvien cada
dia. «pie poden morir el dia que moni la seva ánima. Per aquesta tasca
de contribuir en l'escassa mesura de

ciutat nostra, compteu amb nosal-

Martí Esteve
Seguidament s'aixecä a parlar el
conseller de Finances de la Generalitat, senyor Marti Esteve. Fou
saludat amb una ovació.
Senyores, senyors—diu—: La Joventut d'Acció Catalana Republicana, g enerosa com una autentica joventut Que és, ens ha congregat entorn d'aquestes taules per celebrar
la victória electoral obtinguda pela
consellers d'A. C. R.. i l'haver entrat
jo, en nom del partit, a formar part
del Govern. Jo no he sentit mai la
necessitat dels homenatges. 1 més
en ésser als inicis de la tasca. No vaig
però, defugir-lo per poder estar junt
amb amics d'arreu de Catalunya, i
sobretot en uns moments que jo entenc que són d'una importäncia extraordinària per al sastre país. Si
que per molt gros que sigui l'afecte
dels reunits envers nosaltres, el que
han volgut ha estat subratllar que el
partit d'A. C. R. hagués acudit a la
darrera Iluita electoral en coalició

amb els altres partits d'esquerra.
Aquesta decisió del nostre Consell
Executiu no cal justificar-la. (Aplaudiments.)
Perú això no en; pertany a nosaltres. No ha estat una cosa feta pel
nostre partit. La decisió de coaligarse les esquerres va tenir un primer acte amb l'entrada del nn stre partit al
Govern de Catalunya. El segon acte,
fou la candidatura que va ésser sotmesa al plebiscit de Barcelona i de
tot Catalunya. No va ésser el nnstre
partit, sisó la massa esquerrana, la
que va compartir amb nosaltres la necessitat de fer un front únic d'esquerres. (Aplaudimente)
Per altra banda, no podien fer altra cesa. La cnmunitat de la tasca de
les esquer•es. la coincidencia en una
actuació s'havia produit a les Corta
Constituents i abans al Govern revolucinnari. Existien en tot alió que era
obra capita l del Gnvern de la República. En les eleccions a diputats a
Corts pel Parlament de Catalunya.

I

en moltes altres ocasons.
el resultat de les eleccions darreres ha demnstrat que estävem en el

cert.
Els bornes del sastre partit han demostrat que tenen disciplina. Saben
que no anem més que a realitzar els
ideals del partit. Demostra que entre
els militants la pedra de toc de la
seca decisió sera sentare el catalanism e. Tenim la plena seguretat que els
nostres homes no vacilaran en l'hora
grávida de les nostres llibertats. Jo
sabia del cert que no votarien mai
una candidatura de monárquica o de
carlins. (Ovació.)
I ara, la victòria ha consolidat les
nostres posicions. I ale) que ha consolidat ha estat l'obra que han de
realitzar les esquerres coaligades. Duran i Reynals us a s senyalava els propòsits dels consellers d'A. C. R.
Aquesta obra ja l'hent començada dintre del Govern de Catalunya. No es
tracta d'una cosa que pugui ésser deixada de banda. Es tracta d'acabar de
consagrar l'autonomia. Escapa als limas del dos dels partits, i jo, que
he estat sempre borne de partit, voldria que en uns moments tan transcendentals com ara, no ja nosaltres,
sind tots els partits, especialment els
catalanistes, que sena han posat en-

front, collaboressin en l'obra que el
destí ha posat davant nostre.
Ciutadans: s'acosten uns moments
molt importants per a Catalunya. Hi
ha tan problema urgent, immediat, que
ha d'ésser resolt sense tardança, i que
és vital per a l'autonomia. El primer
ella d'ésser jo conseller fou plantejat
amb tota la forea. He de fer honor
als companys meus del Govern de

Catalunya que a l'hora de donar vida
a la comissió de traspäs de serveis,
que havia dimitit, no es va fer obra
exclusivista; que prescindiren de la
preponderancia de les seves torees politigues.
No és glòria mesa ni d'A.C.R., sind
del Govern de Catalunya i d'homes
com En Nicolau (aplaudiments), com
el nostre Raventós, com En Serra i
Moret, que ja han demostrat isser
dignes de portar les responsabilitats
del Govern. Ara tus trobem amb
que els traspassos de serveis gairebé
ja estan realitzats. Ben aviat ho seran tots.
Paró l'autonomia, amics, al mateix
temps que una satisfacció espiritual, es
la consagraci6 de la personalitat nacional de Catalunya, i aquesta consagració ha de bastar a les necessitats
coHectives de Catalunya; és l'obra
practica a realitzar cada dia. No podrä
isser realitzada si la Generalitat no
té els mitjans financers necessaris.
Estem en vigílies de Murar un combat decisiu perquè s'aconsegueixi l'obra de justicia de la valoritzacid del
traspäs de serveis I aisb equival a
una nova votació de l'Estatut. Si ele
trillan .; no són sufieients fracassara
l'autonomia. Això es d'una imnortanda extraordinaria. Tirr la seguretat
que a l'hora de la batalla dr e isiva. que
ha d'ésser l'airada a Madrid. cap par.
ti* catalanista nó es newo, 11

lació que els hem fet reiteradas vegades. A l'hora de resoldre el problema vital de Catalunya, totes les
diferéncies seran ajornades. Si a l'hora de realitzar la politica exterior de
Catalunya, el partit que té la majoria catalana al Parlament de la República, no vingués al costat nostre, desertaria dels seus desees catalanistes. (Aplaudiments.)
La Iluita pol tica d'aquests darrers
temps l'he contemplada inmassible. Jo
sé que aquest partit que ens Isa criticat per hacer anat a la coalició desg uerres, ens criticava abans perquè no
hi anàvem, i després es girà contra
nostre perque hi anävem. I ara voldran atribuir-se la glòria d'haver obtingut la representació proporcional,
justament quan el Govern ha començat
de preocupar-se'n.
¿Qui pot pensar que els partits coaligats es poden sotmetre al programa
d'un partit? A Catalunya i a fora,
els Governs no poden sostenir-se com
a governs totalitaris. La representació
equival lambe a un govern totalitari.
El nostre partit té la noció exacta
de la sera responsabilitat, Fora del
programa comd, clar, i en allá que
faci referencia al Govern i a l'Ajuntament, racció dels representants d'A.
C. R. serä solidaria. El dia que es
presentessin obstacles a l'Ajuntament,
acabarla la seva participació a l'Ajuntament o al Gotero. Jo no he pensat
mai de casar-111ln. No hi vull estar,
tampoc, a precari. Sé que aló que representa A. C. R. i els atres partits
dins nI'un Gavera de &elida, es sacrifici per a una obra patriótica i conjunta.
L'obra revolucionaria de les Corts
Constituents era la de trancar la tradició secular iniciada amb el compromin de Casp, secundada pels Reis Católica i acceptada pel darrer Borbö.
Era trencar la tradició centralista
d'Espanya. Cara, per a realitzar-la,
tenir una enmendó distinta de la política espanyola, de l'anti ga.
No havien d'ésser els conservadora,
els agraris i actuals seguidors de
Martínez de Velas co o de Gil Rn}les, ni tampoc els republicana histórica als quals coneixem ja masas, per
la sera actuació d'anys enrera a
juntament de Barcelona, es que reaitzessin alai:Tata obra, que suposa un
desig evident de cread& que havia
d'ésser enmesa per un ratat de passió.
Havien de realitzar-la les emperres.
Com podia, dones, trencar-se la solirlaritat de les esqutrres catalanes i
les espanyoles?
A continuació explica detalladament
l'obra que podria realitzar-se al Govern de Catalunya que farem comptant ‘.• 111tire amb l'ajut dels
catalanistes, dels republicana i de tat
el noble (le, Catalunya. Com s'estremiran de joia els romántica (le C.attlunya quan regin restaurades les Pibertats. peró tumbé regio que ho siguin tots aquella ed:Ccis nobles que
recorden la nostra història,
Orle ens combatin les dretes. A l ' Im
de salvar Catalunya vindran amb-ra
nosaltres. Però perque no sigui desvirtuada la República aniran plegats
també els republicana. Pedra sobre pedra, hern d'aixecar la Catalunya dels
nostres dies.
(Una larga ovació va cloure el
P arlamen t del senyor Marti Estere )

Lluís Nicolau d'Olwer
Una ovada a peu dret saluda el •
nom de rillustre president del Consell
Executiu d'A. C. R., en ésser anuncia que va a parlar.
Fet el silenci, diu, davant el mi-

cròfon:
—Abasta que res, cal dir-vos a tots
el Sestee agraiment per la costra presencia a aqucst actc. Sou vosaltres,
els presents i els que arreu de Catalunya escolten les nostres paraules,
els que doneu escalf i ajut als companys que hein volgut tenir al voltant
de la tanta en aquesta festa de com-

panyonia.
Veig, entre vosaltres, multes carea
amigues, conegudes de temps; i és que,
sembla res, i A. C. ja té dotze anys
de vida. Dotze anys de vida són molt
poca cosa en la vida dels pobles. Són
molts, però, quan són gràvids i plena

de responsabilitat. Em plau veure,
entre vosaltres, molts bornes del primer temps del nostre partit, com ern
plan veure-tili i saber-n * 11i molts dels
que s'han anat ajuntant a la massa
d'A. C. R., la qual, a paren de molts,
es tota una altra cosa que no era al
seu primer temps. Els que diuen aix6
obliden que Catalunya no és ara, tampoc, la de Ilavors, i que un partit no
és un cenacle d'arnics que hagi de
ciare de records de les gestes passades.
Al contrari. Un partit politic es. sobretot, un organisme que ha de fer
tasca variable a cada moment, posada
al servei de la seva ideologia, que
aquesta sí que coman intacta. I A. C.
va Macen essent una agrupació de patriotes i un partit d'esquerra, i això
segueix essent i això sen. En in,ments «pie Catalunya sentia .1114 denressi ó del sentinten, patriòtic, túnica veu que es tela Sentir tau la

d'A. C. Llavors A. C. va haver de
lenir mis a tàctica primordial retar
la consciencia del poble, encendre Ca-

talunya d'entusiasme patriótic. Vingué
després la Di.:tadura, tancant la boca,
fent callar la ves <ida hornee que tenien el sentiment de la Ilibertat. En
aque da época la tasca iÅ'..\. C. no podi isser altra que la de posar-se al
costa t de les torces que oposaren Ilur
resistencia contra la Dictadura. A. C.,
fidel als seus ideals, va estrènyer les
mans de tota c.s bienes definits com a
encintes del reja) q::e oprimía el pais,
i coopera. a la furmació del front
compacte (me Itavia denderrocar la
Dictadura. Cama aquesta, el nostre
tartit ha portal seu esforç al triomf
de la causa de la República i l'Autononna de Catalunya. ¡Quina ha d'ésser, ara, la Metica d'A. C.? Contribuir a a:el-mar aquel triond Dissortadament, els enernics dels ideals de
democracia i liberalisme (oren venmita, acró no desarmats. Tots, com
saben. estan diseosats a la Huna. El
deure sastre és evitar que l'obra totjust iniciarla fracassi. L'hora és mes
gres i el perill m:s fa. rt que el de
les hures que Iluitavern per assolir
aló que ja tenia% penme Havors ens
jugàvem el que ei a personal, i ara
ens juguem el que és da tots. Dones
Ja nostra táctica dcl moment actual
no pot ésser altra que posar tot el
sastre esforç i tot el nostre entusiasme per tal de salvar Catalunya, l'Autenotn;a i la República, dins la qual
Unicantetit és possible" la llibertat del
ilustre puble. (Oiació.)
Es una cosa mol fácil crititar i
ecasarar u ,ora
ene costaras a nasa.tres ue
auto l'obra
(le s altres a e amu, per Ventura,
que pugui oblidar que l'obra feta. és
una re...eluda? ¿iii ea qui bigui tan
miel, que peeque el te ionn de la República i ei de ,atalunya s'han obtingin seme vessamte t de sane, pugui
creure que no ha eatat una perfecta
gesa re volucionaria
Es ara tasca :lustra consolidar l'obra de la revolucia. Per a contribuirhi, hi luan d'aportar el nostre esiore,
el nostr e bennt de g, ,,ern i el nostre esperit de justicia. Aquesta és la
tasca Inés importan!, més transcendental, atan, d A.•L. El nostre partit
s'ha trobat, en les darreres eleccions,
al costat ‘ ie partits i bornes d'ideologia semblant a la riostra, però que
tenen una formació distinta. Nosaltres
hem de coadjuvar a l'obra de tots
portant-hi el nostre segun de ponderada. Fer tisis no és destorbar
valle de la notara terna, binó pugnar
cerqué aqucst avani; es iaci amb el
meuur dam possilae, )Ovació.)
liem anat coaligats a les eleccions
cOl'hervant a soscra plena personalitat i seme abdicar en res
dalló que es ilustre. La multitud del
nostre partit — j netita o gran — ens
ha estat fidel i ens ha volgut provar
que no ens equivocárent.
La ameates cleccions darrcres
beli les diliCU;LatS que els nu,tres organismes comareals han hagut de vencer per niantemr-se a la ideologia i organització d'A. C. R. .lassa
sovint interp..‘at ea rasas d'ordre
material. No obstent, els hortes del
!lastre partit han saaut vencer-les, i,
fidels als nostres principia, podem dir
que cls que mes han sofert han estat
els mes heroica i da que mes alta
han mantincut la bandera deis nostres
icicals. Siguin per a vmaltres, arenes,
els majors honora El triomf que Acció Catalana ha tingut en molla Hoce
de Catalunya vol d.r que Sutil una
iorea democrática, amb fermesa i

conviccions.
Aquesta afirmació democrática cal
més ara que »Jai. Entre multa gent
que a les primeras llore, de la República sumaren' amb un entusiasme que semblasa veritable, hi ha ara
la desillusió i manea de fe. A Madrid
aquests clics em dejen homes ,ple havien estas cmupam s mena a les Corta
Constituents que sctuien truncada la
sera fe i danaven com a cosa feta que
calla deiaar pus a les (orces reaccionades o a una dictadura proletaria.
1 Expeclacio.1 Dones nosaltres diem
que no! Ni els tisis, ni els altres! Els
que en el temps dz la Dictadura alçàrem la bandee' de la Ilibertat i la democracia, defensarem fins al dame'
moment la ají:a de la República.

(°
n"aecnieú)nts pe: a , a, nJsaltres, no. No

n'estem pas! El pule va enser al nostre costat per proclamar la República i per implantar l'Autonomia, i inc
es possiblc que en dos anys s'Itagi perdut aquest instrument que la democracia ens mata a les mana Si se li
diu: Estigues en peu de
guerra contra una i altres, dictadura
reaccionaria o extremista, tant li fa",
tara el bite per defensar-se. 1 els
mis obligats som nosaltres, catalans,
pula que acuse la República ens velariem tornats als temps vergonyosos
del nostre esclavatge.
Vivinu uns moments perill, que
algú no vol reune, i jo no voldria
exagerar, peró cal no desconéixer-los:
cal que tinguein Uril fe profunda i
anclada en nosa!tre3. i cal estar alerta per defensar les Ilibertats del nos-

tre
. En unes eleccions próximas cepa.

DE BARCELON
AL PINTOR
MAS I FORTOEVILA
NA 1111ORT

A quarta de dotze d'aqueata
nit ens era comunicada la no,
Ud& de ha mort del pintor Ar
cadi Mas :I Fontdevila, esdevinguda gairebé sobtadament ahir
al vespre a Sitges, on residía
fein temps.
Mas 1Fontdevila hacia nascut
a Barcelona l'any 1852. Coniencä els estudis a l'Escola
Bellas Anis, sola la direcció de
Lorenzale i Antoni Caba. Instituida la pensió Fortuny, ell
fou el primer de guanyar-la.
En virtut d'aquesta recompensa, l'any 1891 es lraslladä a
Italia on residí dotze anys. Tte..
ballä a Roma, Venecia i Nàpols,
on s'incorporä a l'escota realislira representada per Morellj 1
Dalbano.
L'ascendència napolitana no
statt esborrat mai de la seva
pintura, malgrat les inevitables
influimcies que el seu art llague
d'experimentar en la sera 11arga
carrera d'artista. La visió de
Capri, lluminosa i optimista,
donà el diapasú que conservä
la seva paleta conslanlment
jove i fàcil. La seva pintura,
animada d'una simpatía captivadora, en traslladar-se a Catalunya trobi lemes propicis
que transerivi ami) rara for-

tuna.

Mas j Fontdevila ha pintat
fins els últims dies de la seva
vida, que s'ha extingit silenciosament, després de sedanta
cinc anys d'una labor copiosfssima, escampada pels
seus i en les cotleccions particulars de Barcelona. Artista
d'una probitat exernplar i d'una
sólida discipulan. ha resistit
victoriosament l o luS vicissituds estéliquas que s'han
succeït en el inón artistic de
Catalunya; el son nom ha anal
sempre acompanyat del respecte j de Eadmienei6 dels intelligents i do l'afecte que les
seres qualitals personals el
feien mereixedor.
Descansi en pau l'illustre

artista.

DE MADRID
La vaga general a Castelló
Castelló de la Plana, 31. — fla continuat la vaga general. El cbmere ha
obert les seres portes, i han serio
els propietaris i familiars. Els serveis de primera necessitat no s'han

interromput.
Des de primera hora del mati les III
aautoritats han adoptat grana precau.
cions. A mig mati s'ha format una
manifestació que s'ha dirigit a la pre56 per la Ronda de la Magdalena, amb
l'objecte d'alliberar el Comité de vaga, que és a la preso.
Al cap de la manifestació anaven
dones que portave n cartells allusius.
Els guardies sortiren al Pas dels manifestants i foren rebuts a cop de pedes.
La tarea pública dona una cirrrega
i dissolgué els revoltosos, que fUgiren
en diferents direccions, pera en arribar a la plaga de la Independencia rea. araaren pel carrer de
roenaarientrietm
acci
ped
Saragossa. En arribar a Veneren-lment del carrer d'Amador, fou detimguija la mandestació per guärdin
d'assalt, que foren agredits a copa de

Els guardies han repellit l'agres516, i han matat Joan Royo, al qual
trobat un carnet de cambrer
de la Unió General de Treballadors.
Han resultat un maniiestant i cinc
guàrdies ferits.
No obstant es creas que han re-

sultat ferits i contusionats altres
manifestants, que slan curat als
Seus domicilia per tal d'evitar res-

ponsabilitats. Slan efectuat dotze
detencions.
Es é a
impressió que grades a
les naves gestions que es realitzen
se solucionará el conflicte.
renn que podrem aliar a la IlMta amb
un regim de representada proporcional. Fou una de les condicions que
imposárem en entrar a la coalició de
les eleccions passades. Una representació majoritäria pot formar governs
liomogenis. Una representació proporcional pot formar governa de coalició. El fet de tenir al seu arree una
conselleria en l'actual Luceras el nostre amic Martí Esteve, sera una experiencia profitosa per a convencer
de la bondat dels governs proporcionals.
Avui com avui, la riostra posició és
la de mers espectadora de l'actuació
dels nostres homes en els llocs de
govern que se% confiera Tindrem
molt a aprendre dc la sera tasca, i estarem atenta al scu costat per a ajudar-los en l'obra empresa. Per a ells,
que en norn del ruht ocupen llocs
de responsabilitat, sigui tot l'honor
d'aquest acte, la costra simpatia mes
íntima, la :lastra ven encoratjadora.
(Una ovació cuida, frenética, act.1
les darreres paraules de Nicolau dOlwer.)
Uorquestrina toca, a seguit, "Els
segadora °, que els concurrents al banquet escoltaren a peU dret. Mitja hora decores, encara l'ample Sala) de
l'Orient era ple de gent i (l'entusiasme.
Un gran acte! Un emocionant ade
Un ade digne del partit que el cel ebra!

ANGE

ES
La celebració del primer aniversari
del Govern Hitler ,1.5

La unificació de rImperi
alemany sota el nazisme
El Papa i Mgr. Pacelli envien l'adhesió
al cardenal Faulhaber
Berlín. 31.— L'aniversari de l'acces de Hitler al poder es va celebrar
al/ir a tot el territori dcl Reich sen-c pompa oficial, tal emir slavia
manas, i amb manifestacions de carácter popular.
Malgrat això, a moltes poblacions i especialment a Berlín es va
feste jar l'aniversari amb manifestacions i festes de diverses classes. El
canceller Hitler fou ovacionar a tots
el llocs on va aparèixer i el seu
discurs de dues liores, ja telegrafiar,
fou acollit pels diputats amb molts
aplaudirnents.
Carvi a coincidencia notable esta
recordar que el president del Govern prussià. senyor Goerin g. en la
seva qualitat de cap de policia política, Ira dirigir una carta al ministre de l'Interior del Reich , sollicitant la dissolució immediata de
totes les organitzacions monàrquiques. basant-se en l'activ:tat que
darrerament han desplegat contra
el /nos-inserir nacional-socialista. El
document del senyor Goerin g diu
entre altres coses que les formes
de govern san qüestions que el nou
estar politic d'Alemanya no té per
que tenir en compte.
Noticies procedents de diversos
Roes d'Austria diuen que en aquella
nació sha celebras lambe' l'aniversari hitleriä.
Les festes han acabat a primeres
hores de la marinada. Una gran
gernació ha desfilat davant el palau
de la cancelleria durant tota la nit
aclamant
A tots els temples protestants
s'han celehrat graos festes en commemorada de Falvettiment del tercer Reich. Les campaneo dels temples del barri de Charlottenburg van
contribuir a donar animació a la
jornada.
Al Palau dels Esports van assistir rnés de vint mil persones a la
festa commemorativa de l'adveniment de Hitler al Poder. El discurs
de Goebbels, durant el qual el ministre de la Propaganda jiu un resum de l'obra realitzada, fou atolla
amb adamacions.
La lieb de
del Reich

reconstrucció

el que no pocha per menys de dir
sobre Austria, ja que era per aquesta
banda per on es podria apreciar la sinceritat politica del govern de Berlín.
El scnyor Hitler ha afirmar que
Alentanya no té de Cap manera la intenció re violar l'Estas austriac, pero
ha afegit immediatament que és natu
ral que la idea que s'apodera de tota
la nació alemanya i la colman de
dat a baix, no es deturi a les fronteres d'un país que és alemany, no
solarneat per nacionalitat, sinó. tan,bé. per la seta història.
Afegeix que, o això no significa res,
o vol dir que, si bé no es té intenció de realitzar un cop de ¡orca contra saw. tria, la qual cosa, per altea
banda, representada perills seriosos,
tin es renuncia de cap aranera a conquerir Austria pel descabdellarnent
del nacional-socialisme i l'establiment
d'un govern "nazi" a Viena.
Aixa és — continua dient "Le
Temps - — el que el canceller senyor
Dollfuss no podria tolerar, i aixe, és
el que no podrien admetre els que saben que la independencia d'Austria és
una de les condicions essencials per
al manteniment de la pau a l'Europa
central.
El Papa envla un missatge a

monsenyor Fau-

lhaber
Ciutat del Vaticä, 31. — El Papa
ha trames al Cardenal adonsenator
Faulhaber un telegrama expressant-li
la solidaritat de la Santa Seu amb
l'Arquebisbe de Munic respecte als
ataco que ti han estat dirigits per un
ministre havarès en un discurs que
Ira pronuncias no fa gaire.
El Cardenal secretari d'Estar, Monsenyor Pacelli, ha trames Samba; a
Monsenyor Faulhaber un missatge per
protestar centra els atacs de que ha
essa t objecte el bisbe.
El bisbe jura fidelitat al

Relch
El Sr. Goering ha fet prestar al
nou bisbe de Berlín el jurament previst en el Concordat establert entre
el Reich i el Vatica.
Noticiar' narista
Berlin, 31. — El capitä Morosorice, que fati durant diversos anys
un dels principals caos dels Cascos
d'acer, ha mort a Francfort de l 'Oder,
a conseqiiencia d'un accident d'auto .
mbbil
Berlin, 31. — El ministre de l'Interior prussià ha ordenas, en interés. segens s'afirma en la disposició, de la
salut pública, la dissolució dedo Societat d'adversaris de la vacunació.

Una Conferencia balcánica a Be'grad
Se nse amagar-ho, perore la premie'
italiano n'ha parlal amphament el y over,' de Roma ha posas Sois els ob:.
facies per la farmacia del bloc balcanic, que haurN de constituir un 2.eit
de la Petita Entena i reforcar-ne N
coalkid. Perd aquestes oposicions no
han obtingut altre resulta! que el tejía — potser momentani — de Bulgaria d'adherir al Parte la signatura
del qual constiturix un dels esdrvenitnerits mes importaras d'aquests temps
i un dels grans passos envers cl comí
de la pu

Belgrad, 31. — Els ministres de
Negocio Estrangers de lugoslavia,
Romania, Turquia i Grecia es reuniran a Belgrad el dia 3 de febrer.
Aquesta Conferencia, la primera que
se celebra després del Tractat de Bucarest de 1911 assenyalarà un pas decisiu en la marxa de les negociacions
encaminades a posar en vigor el
Pacte balcánic, pera seria molt arenturat afirmar que en la reunió projectada es porti a cap la signatura
del pacte.
Sofia, 31. — El President del Consell ha declarat que la noticia segons
la qual els reis de Romania i lugoslävia aliasen a fer un viatge a Sidra
pot considerar-se cont a prematura.
Estambul, 3 1. — El ministre luce
de Relacions Exteriors ha sortit en
direcció a Bucarest, on celebrará
conferencies amb el senyor Titulesco, especial:1km per tractar de certes modalitats relatives al pacte balcànic.
Bucarest. 31 — Aquest mati, a
dos quarts d .out7e, ha arribar el nr:nistre d'Ajero Estrangers une, senyor Ruchdy Bey.
El ministre turc conierenciarä
aquesta tarda amb el senyor Titulesco.

La situació a Cuba
-VAGA DELS OBRERS
TABAQUERS
L'Havana, 31. — Avui ha començat
la vaga dels obrero empleats a les Manufactures de tabacs.
Peer altra part, els obrera del por t
i els ferroviaris anuncien la declararla de la vaga per a una data propera.
Sembla que el scnyor atendiera, el
mateix que l'ex-president senyor Grau
Sanmartin, ro podrà fer frotis a aquest
movirnent vaguístic més que recorrent
a la força.
L'encarregat d'Afers del Japó a
L'Havana ha estat encarregat de reconeixer el Govern del sensor Mendieta.

Berlin. 31. — La hei dita de
Reconstrucció del Reich, tolmera
abir al Reichstag i aprovada en
l'acte en tres lectures consecutives
per unanimitat, assenyala el fet mes
A honor d'un oficials
important de la Commemoració del
primer aniversari hitleriä i manifesfrancesos
ta d'una manera extraordinària la
Berlín,
31.
— Els ambaixadors
nora mentalitat política que impefranceaos oferiren ahir a la nit un
rara a Alemanya.
banquet als ofirials francesas i alePer la dita Ilei queden supritnits
mana, que prengueren part en el
els representants dels Estats Unas
particulars d'Alemanya a Berlín:
Detenció de malversadors concurs triple de Berlina.
Entre els assistents figuraren la
tot: els drets , le sobirania dels esde fons de l'Estat
senynra de von Papen n el general
mentats Estats particulars passen al
Blonberg, ministre de la ReichsGovern del Reich; els governs deis
Belgrad, 31. — Hall estat dewehr.
referits Estats, que podran subsistir,
titaInls
el sols-prefecte de Saqueden subordinats al Govern del
Reich; els governadors del Reich als ragevo, trenta advocats, un enClausura d'un organisme
ginyer i tots els oficials de la
Estats particular; queden sotmesos
SPCCV) agrària de Banovina, a
ginebri
a una inspecció més rigorosa del
Ginebra, 3 1. -- La r riai ameministre de l'Interior del Reich; el conseqüència d'haver-se deseoGovern del Reich queda facultas per herb nialversations en perjudici
ricana, i en particular la deslo PEslat, que pugen diversos valorització del dOlar, ha origia establir un nou dret constituciominoras.
nal d'Alemana-a, i per últim, el minal el taneament d'un organisDe tnes a Imi s, se sap que esnistre de l'Interior del Reich resta
me internacional afecte a la
faul
comprOntesos,
també,
190
facultas per a reglamentar l'aplicaSociclal de Nacions 'nil'Oficina
si
be
fins
ara
no
funcionaris,
ció de l'esmentada llei, que, com
Internaci o nal de Trehall:
alta adopi al contra ells cap
es veta representa una considerable
Internacional per a l'Ordisminució del sentís federalista que disposiern.
ganitzaeiii Científica del TroL'a fer consiolia a laxar a
fins ara haría dorninat a Alemanya.
1;a
preus exagerar:: propietats que
Tora la premsa comenta extensal'Estat havia adquirit en virtut
ment la Ilei que crea l'Imperi aleLloyd George a Londres
many unificas, i fa constar que el sic la Ilei agraria.
Londres, 31. — El senyor Lloyd
Algtitis sols-prefecles de la
obra que tractaren d'emprendre notoGeorge ha tornar a aquesta capital,
broses generacions, i que, a pesar Backovina han estat suspesos
procedent de Portugal.
en Hura eärrees.
regim hitlerià ha portat a Cap una
•
de grans esforço, no pogueren venre-la realitzada.
Les temptatives per a la creació
de l'Imperi alemany un i ficas es reI
produiren sovint en la història
manya, pera sempre fracassaren
degut principalment a errors de
táctica, i especialment als obstacles
de les dinasties. El nacional-socialisme ha tractat el problema amb
lembla segur que Austria recorrerä a la S. de N.
gran prudencia i circumspecció, tensen precipitar res i deixant madurar
De comú acurd, la dala !Val'el que fa a la independencia ausles coses.
quest viatge estat fixada
triaca, el discurs de llitler no ha frt
La promulgació diquesta hei gens de bona impressiti. bilis la preciprovisiOnalment per als i lies 7
con,titueix simplement el coronai 8 de leHr a ilient.
sa italiana ho relees rartinimenient,
mera d'una obra que només ha nercr bi que amb llenguatge cortes, l'aUna proclama de Dollfuss
cessitat la reacció d'un any per a
f.rtnacict que el trazistne ha sorgit esEl Carmene!' senyor Dollfuss
ésser una realitat. Les etapes d'apantimiament a Austria, merare que
ha adreçat a la població una
questa obra t'oren el notnenament
fou ef rete de la propaganda n'eme°.
emocionant proclama, concebude governadors del Reich, el restapr e msa italiana adverteix airí ma- da en termes de gran energia,
biiment del principi d'autoritat i la
trix qae ddltuc nacions arnipael co,:,
en la qual posa de tuanifest el
supressió deis Parlaments particuItalia imprdiran al Reich l'absorcitj
desig d'acabar per sempre més
la-s.
aludí el teriorisme
d'Aust ria. Maigrai aisb, les manioLa Ilei posa fi a un període mibres hitIcrianes a la frontera i dintre
IllobIlltaachb a Innsbruck
lenari, durant el qual la pressió de
el territori d'Austria segura-en florenComuniquen d'Innsbruck que
les cases regnants havia estat fatal
jan! la situació.
la mobilització dele heirnwehren
per als destins del poble alemany.
totes maneres, is segur que AusDc
del Tirol continua en !mininoLa D. N. B. anuncia que ha quedat
tria recorrer& contra aquestes maniorabies condicions de disciplina.
dissolta, per prenda iniciativa, la Llibres al Consell de la S. de les N.
Els vult mil bornes de la
ga de joventut fidel al Kaiser.
heimwehren prhpiament dita.
un comentan d• "Le
Viena, 3 17 --El Cancellcc les organitzticions catnliques
Tomos"
senyor Dollftiz,o ha comunica t els atajes combatents, sita»
Paris, 31. — El diari "Le Temps", al ti AV0111 hongares que té la posat a disposiciú del cap de la
comentant el discurs pronunciat ahir
intenció de turnar al sellyor Segurelut del Tiró', per lal de
Pel canceller senyor Hitler, diu que
Gomboes la visita que va fer-li presentar una batalla definitiva
s'esperava amb un interes particular
contra el terrorietne
el mes de juliul darrer.

Dollfuss va a entrevistar-se
amb Gomboes

Comarques catalana
BALAGUER
- gueri en perfil
L'Orfeó Bala

L'actitud d'Anglaterra i Jaba
davant del desarmament
(Fe de la primera pagina)

- El memorändum esposa després
la forma com el Govern britànic

creu que pot arribar-se a un acord
amb les tres subdivisions següents:
Seguretat, igualtat de drets. Desarmanicio.
Quant al primer. o sigui. la Seguretar, el Govern britànic estima que
els quatre primera artides del projecte de la Convenció de mare són
molt importants, i suggereix la idea
d'afegir altres tres articles nous, en
el primer dels quals es declararia que
l'execució lleial de la Convenció és
una qüestió d'interès comal per als
firmants; en el segon, es preven la
consulta inmediata en el cas que
una de les parts faltes al compromís
adquirir, i en el tercer, quedarla definit l'objecte de la dita consulta, que
és un canvi d'impressions sobre les
mesures a adoptar per a mudar la
situació.
Aquestes estipulacions subratlladen el deure ineludible deis firmaras d'impedir o remeiar tota violació de la Convenció, i amb la proposició d'Alernanya d'acabar pactes
de no agressió, representarien una
suma total de seguretat digna de
reluce l'acceptació general.
Quant al segon punt, és a dir, la
igualtat de drets, el Govern
tänic declara que l'aplicada practica d'aquest principi és no
menys essencial en l'acord que el
que es refereix al principi de la seguretat.
Per últiurm. quant al desarmament,
el Govern anglès soltares les proposicions següents, especificant que
l'acord hauria de tenle una durada
de den anys.
Per als efectius el projecte de
Convenció suggereix 200.000 honres,
que prestando servei durant vuit
meros, seguits a la metrapolis per
a Franca, Alemanya, Italia i Polònia.
Alernanya solícita que aquests
efectius es fixin en 300.0510 honres,
que prestarien servci durant dotze
meses.
Comentarla anglesos
Londres, 31. — Als cercles anglesos ben inforrnats es din gee les
pr a posicions contingudes en el memorándum anglés. que també han
estat publicades aquesta tarda, estan impulsades pel desig d'arribar
a sota costa a un conveni general
de desarmament.
Aquestes proposicions tendeixen
a traduir immediatament la igualtat de drets, suprimint la institució
tebriaa del periode de prova. si Iré
la realització d'aquestes proposicions suposa, naturalment, un termini.
En efeete: Anglater a suggercix
la idea de recluir sota els exercits
continus a milicies. ami, un efectiu Mitid pie eS fixaria erm 200 0
300 Mil bornes.
El memorándum proposa la prohibició de totes les preparacions militars fora de lernèrcit, i per a aixó
aacenta la constituria d'un
permanent i automàtic.
En el que es refereix al material.
Anglaterra admet que Alemanya
augmenti el seu material defensiu
en la mesura de l'augment corresponent dels seus efectius.
En el que es refereix a Ir; armes prohibides, es CO0Cedeixe0 al
Reich sanes de sis tones i canons
de 155 mrn.; en compensació, les
potencies no desarmades pelo traelato llaman de destruir, en un perfode de vuit anys, els talles
potents que posseeixin. aixi cona els
canons pesats.
A més, durara els dos primer.;
any s . Alemanya no posseiria aviació
militar.
Les potencies utilitzarien aquest
periode de dos anys per establir el
futur estatut de tata trena darirres,

.Anglaterra accepta min control
permanent automätic, de conformitat atril, el punt de vista franees.
a rendirte que s'arribi a un acord
sobre leo dltimes proposicions.
Als cercles anglesos co posa de
relleu que en el memoràndum s'afirma que la tornada d'Alernanya a
Ginebra i a la Societat de Nacions
hauri d'ésser una condició essencial per a arribar a l'acord.
El memorindum Italia ::
ROttlk, 31. — El memorándum del
Govern italii relarlif a la situació del
problema del desarmament, el contingut del qual bou comunicas a Sir
John Simon en el curs de les converses celebrades els dies 3 i 4 del
corrent entre el cap del Govern italiä i el ministre de Negocis Estrangers angles, comprova que la qüesfió del desannament ha arribar a tot
punt mort, i que el lima farrear per
poder-ne sortir és ja gairebé assolit.
El Govern estudia els perills que
poden resultar del retad' a trabar
una solució, entre els quals figura la
divisió d'Europa en grupa hostils i
la cursa dels armanients.
Conaidera, per tant, el Govern iralia que ha arribas el momees que
cada Gavera co faci carrec de les
seres rexponsabilitats i CO dr.••deixi
a adoptar una actitud ben •''
la qual bauri de fer pública.

El Govern italiä desitja afirmar
que vol seguir fidel a la política del
desarmameift, la qual cosa ha demostrat pràcticament en donar la
seva adhesió incondicional al projecte anales de 16 de mane de 1933.
El Govern italiä desitja declarar
amb tota franquesa que Anicament
condicions precises, concretades com
més aviat millor i no subordinades a
condicions inacceptables "a priori"
per altres potencies, podrien permetre alguna esperanea d'èxit.
En alba que es refereix als efectius , cal recordar que la petició d'Alernanya de tres-cents mil honres estä subordinada al fet que les altres
potències no redueixin els seus a la
xifra suggerida pel pla MacDonald,
sinó que mantingui les seves xifres
actuals. Tenint en cumple que el
problema de la reducció és massa
complicas i causa, per tant, un retard en la concertada dels acords,
el Govern italiä es mostra disposat
a tractar sobre la base d'un "statu
quo" sobre la limitació oferta en les
proposicions alentanyes, limitació que
es realitzaria per etapes, en virtut
de compromisos successius.
Quant a la qiiestió dels armametas naval,. la revisió de l'Estatut
naval alemany hauria d'enviar-se a
estudi d'una propera Conferencia
naval.
En les concessions previstes als
acords traçats, segons el pla abans
esmentat, França hauria de trobar
immediatament una contrapartida
eficaç en el manteniment del conjunt dels armaments.
El document recorda, per últim,
el Pacte dels Quatre i el Pacte de
Locarno eta relució amb les garanties sobre la seguretat, i creu que
no són necessärieas altres garanties
diplomàtiques contra les agressions;
assenyala la contribució a l'obra de
la seguretat que podria representar
la tornada d'Alemanya a Ginebra,
con' a contrapartida a l'acceptació
de les demandes alemanyes, i acaba
assenyalant la necessitat de celebrar
canvis de punto de vista, dels quals
podria sortir la solució per a treure
la Miestió del Desarmament del carrera, en que es troba, la qual cosa
justificarla la reunió dels ministres
d'Afers Estrangers o capo dels Governs de les quatre potencies occidentals, amb l'eventual participada dc representaras dels altres paiS05.
Les suggestions italianes es condensen en els següents punta:
Primer. Ahondó de la guerra
química.
Segon. Prohibició de bombardeig de les poblacions civils.
Tercer. Limitada al nivell actual
de les despeses militars de les potencies no compromeses per Traeta t.
Quart. Limitació a l'estas actual
del material de guerra, de les potencies no compromeses per Tra c
-tas
El Govern Galadler tara
connixer la seva °oliste
Paria, 31. — Després d'haver-se
efectuar la transmissió de poders
al president del Consell, els senyors
Boncour i Daladier han estat confet enciant breument sobre les Miestions que hi ha pendents en relació
arid, el Minister; de Negocis Estrangers.
El senyor Daladier, de totes manecee, abano de donar a coneixer
la seva °Mina, estudiará els - dossiers
En el que es refereix al desarmament, el nou Gavera haurà d'exposar la seva opinió sobre el memorándum alemany.
Com que per una part el Govern
britànic ha cornunicat als Governs
interessat; un text en el (mal es
tracta cle trabar un terreny de coincidéncia entre les tesis francesa i
l'alemanya, i per altra part el Govern italià ira fet pübliques avui
les seres proposicions sobre el desannament, ningú no dubta que en
aquestes condicions la contestació
al document alemany sols es donará
quan els dos textos liagin estat
degudament estudiats.

Celebrant la signatura del
Pacte germano-polonès
Berlín, 31. — Anib motiu de :a signatura de l'acord germano-polones, el
ministre de Polemia a Berlín Ira Jornal
un banquet a honor del govern alemany, al qual Iran assistit, entre altres, els ministres de Negocis Estrangers, von Neurath; d'Agricultura; secretad d'Estat a la Cancelleria del
Reich, i secretad d'Estat a Negocia
Estrangers.
A les postres el ministre de Polimia
ha brindat pels senyors Hindenburg
i Hitler, i ii ha contestat el senyor
Goering, que ha fet un gran elogi
del President de la República i del
general Pildsuski.

El "Creu del Sud"

amara al Senegal
Sant Lluis del Senegal, 31.—L'hidroavió francés "Creu del Sud" lia
amarat aquest mati a tres quarts
de dotze, proceden! de Natal (Brasil ) .

Darreramette das, celebra, O renalpe de rOrfe6 balagsteri jacta general
ordinaria, es fa mal ts prosea • la
renovació deis carric,: de la directivo
i o raprovacid de restar de compite
La holla par s'elegí per tal de perseverar en rara« de robra adtwral
de rOrfed, fas la marina: ',re:Una,
Joan Marra; vice-president, los»
Morull; tresorer, Srta. Roseta Reberle; secraari, afaiaerbran; metan
Francesc Aiguader, Anroni Villa%
Angel Ferrer.
El diumenge dia 4, a petició de diverso: socis de T'Intentada enfilar, el
torna ed a celebrar junta genend
traordindria, rar la Md/0140 d'ells /ton
demos/rol la sera disco n formitat cene
reten-id dele carrees que hem anoto
mir e annint.
El fans de la giestid, perd, no is
ben bi aquest, ja que ha queden demos:rol d'una manera ben termina«
que les rivalitats pelítiques han pres
partir en "rafer", i jo s'ha entaulat,
Per taut, debat partidista.
Nosaltres, des del punt de vista insparcial, fr a pedem snenys que protestar daquestrs coses que naif-ladren
fan davallar el valor de les neutros
institurions rulturals. L'espera d'una
mama (-oral predestinada a vigoritzar
la mrisica i la !len gua +nutres, hauria
d'estar mete Per deng ue de la bais'esa deis prrsonalismes i de la impuresa de la deslIcialtat.
L'ürfed Ralanuerf. creat Per ein noble desio d'enaltir la cultura del noster palde, pertnnv a teas els balearerins i rnerri.r l'esforç de has i el patriatistne Öls qu i esperia lment trotan'
les ceses de Catalunya ans!' fervor O>
i fidst ic.
Yo hem de boicotejar injustamest
una inStittiCi4 que tets heno ajadas a
creirrr i a fomentar. Ni els blanca
el els negres. i elf de dalt ni els
de bale. ni elf dreta ni els des.
guerra, no han d'interposar ni un hrl
del ser& desamor per l'obra de l'Or-

fed.
Fer-la mis eran, si éS POSSible; ajada ,- al ten enaltiment definitiu.
Corresponsal.

TARRAGONA
Ruptura de negociacions entre fleNoves
Fet estrany
quers
diverses

Tarragona, 31. — Han estat trencades les negocions per a la solució
del conflicte existent entre patrons i
obrers flequers.
Intervindrä en aquest afer, d'una
manera amistosa, el delegat de Treball, senyor Vilafranca.
—Ahir a la nit, el nou comisiari
senyor Pujol i Font visil el Centre Catalanista Republicä, essent rebut pel president de l'entitat, senyor
Massalles, i per l'alcalde, senyor
Llores. El senyor Pujol visità tambE
l'Ateneu. Aval visitarä el Centre Federal
—Sense cap incident s'ha celebrat
a Gandesa l'escrutini general de les
eleccions municipals, celebrades per
segona vegada.
—Ahir es presenti a la nostra dutat un subjecte anomenat Dionts
Reyes Molina, acompanyat de dues
noies anomenades Magdalena i Francesa, de quinze i setze anys, respectivament, i digné que viatjava a
peu, al mateix temps que demanava
d'ésser socorregut. Al tribunal de menora li donaren deu pessetes, i continoä el viatge a Barcelona. No obstant, avui s'han presentat les dues
!mies i han dit que en arribar a Altafulla el sea pare havia desaparegut, deixant-les abandonades. Han
ingressat al CoHegi d'orfes. — C,

atrtomabila ha sotat prorreme
giez
• proper dia lo. Per liad
taaph d eobrsmest de hl 14
da febrer 1 després feroz sobrase
regadas as& un so %, el qua miro
roe seri rebaixat un ro % d 41
gameot a'efectua del ¡S d 14 ád adid
de "'tarar.
Li guardia civil de Moya be
detingut apuesta entinada Aag•
Martínez Mullo; que el die a4
eorrent fugf de la pecad d'aquesta
ciutat, Juntament amb set presos
mas.
—El delegat interf d'ordre pdblig,
aenyor Puig-Pujades, ha manifestat
als periodistes que havent tingut noticia que demS podrien produir-se
disturbis a Canet d'Adrí amb motín
de la presa de possessió del non
Ajuntament, enviarà algunes pare.
Iles de guàrdia civil a la dita pem
blaci6, a l'objecte d'evitar incidente.
—La nit pastada entraren Badest
a un magatzem de cales propietat de
Miguel Padres, del noble de Santa
Eugènia. El 'sereno", que es dora
compte del que ocorria, donä Vaho
als lladres, que es Urea escäpols perseguits per aquell, que disparà repe.
tides vegades per espantar-los. El
guàrdia che Seguretat losen Albert,
que viu en aquell barri, sortl al baleó
i també disparä alguna trets, 1 immediatament bain al carrer per perseguir els fugitius, els gneis no foren detinguts.
A primera hora d'aquest matf,
quan el dit guärdia es dirigia a
aquesta ciutat a prestar ßervei, na
trobat amb en individu que ha efe.
gut reconèixer, i lisa detingut.
nomena Francesc Gibert 1 Bígama,
ha confessat la seva participacI6 esa
el robatori. Ha ingressat als cala.
bossos de la Inspeccid de
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TORTOS11-Centre
Comiat de l'alcalde ::
Catalanista Republie.i Tortosa, 31 (Per telefoa). :rs A lea
sis d'amauta tarda l'alcalde sortint,
senyor Benet, ha pres comiat dels funcionaris municipals i dels periodistes.
— L'Associació de la Prensa ha
cursat un telegrama al cap del Gcrrern
saicita nt que sigui concedida l'ami'.
Ola ala periodistes processata o COnthera.
nats Per camnanyes de Psemsa.
— En la Junta general celebrada
ahir pel Centre Catalanista
fou elegida la nova Junta directiva, la
qual queda constituida de la forma segúent: president, Gaietà Nolla; vice.
president, Joan Agelet; secretari, En.
rk Carbó; vice-secretari, Ramon Mi.
sayal]; tresorer, Alexandre Canyelles
vocals, Rarnots Odena 1 Antord Valles.
També medä nomenada una ComisEta!) d'Actuació politice, int egrada pe%
senyors Morató, Cid, Villa i Salvador,—C.

MALLORCA
Atletismo rl Teatro mallorqd
Homenatge a Pollean

Palma, 31. — Diumenge ta van celebrar dues pronos de P edestriune, al
camp de la Hipica. La primera, da
velocitat, en una distància de wo
tres. Vencé Joan Riera, del Club Esporliu de Santa Maria; en segun lloc
arriba Raraon Sauapol, independent.
d'Alar& La segona prova, de eno me
-tres,fouganydperAntoiCarnpina, del Club Esportiu de Santa Maria; en segon Roe arribä Ferrar! Martinta, del Regiment d'Infanteria.
— Al teatre Líele debuta l'Or ques
-trafilhmóncadeMri,lam
executi "Les Petites Rietts", de Mo.
zart; "Parsifal", "Cinquena Simionia", de Beethoven; • Iberla", de Debtrssy, i d'altres. Obtingué un exie
grandiós, si bé no la concurrencia que
era d'esperar. Actuar* en &reo vet'
hades mes.
GIRONA
— Al camp del Mallorca, el titular
Manifest vencé per 4 gols a cap la seleccid
Sopar d'homenatge
obrer :: Precauciona a Canes d'A- marinero angleses del "Renown".
— El Foment Turístic de Polleaa
Robatori frustras a Santa
dri
diumenge celebrä un homenatge al se.
Väria
El:granja
nyor Adam Dihel, en agraiment
Girona, 31 (Per telefon).—AnIt
l'obra que ha realitzat a favor del
l'Associació de Música donà a co- turisme a Pollensa. Tots els estamento
nèixer la ¡ove guitarrista Rosa Llo- socials sie Pollensa s'hi adheriren,
ret, la qual desgranä un interessant l'Ajuntament prengué l'aeord de do.
programa que fon rnolt ben acollit clarar el Sr. Dihel fill protector de
per la selecta concurrencia.
Pollensa. A les onze del matí, al mig
publicat un manifest que de la plaza de la Llibertat, amb l'as.
—
és una crida als obrers persme
sisténcia de tot el noble, el senyor
neixin a liudar contra el feixisme. Gabriel Sastre, secretad del Foment
El firmen la totalitat d'entitats obreTuristic, oferi un album de signatura
res de la nostra ciutat.
recollides entre les diferents classet
— Aquesta passada quinzena ha socials, artística confecció del sensor
estat molt freda i les pobres besSimó Brussotto, en la portada del
tioles del minúscul pare zoològic de qual es llegeix: "A Adam D. Dibet
Figueres n'han tocas les conseqüen- esperit intensament romäntic, vibrant
cies. Ha mort l'estimas "Duc", la d'activitat, que deis seus somnis de
mona Cirila i cl petit simi, que era Formentor n'ha it patrimoni del tres
ball d'un poble. Pollensa, en agral.
l'alegria de la minada.
— A Figueres han estat detingu- ment, li dedica aquest homenatge."
des quatre dones conegudes dins Seguidament a Claustre del Convenit
l'argot de l'ofici pel nom de "me- de Sant Domines', se celebri un batei
cheras" les quals havien començat quet popular, al qual van assistir 311
a "operar" amb bastant bon resul- comensals, l tal final parlaren en ter.
tat, perquè són bastantes les denún- mes efusivament elogiosos l'obrer se.
cies que hi ha cursades.
nver Antoni Cerdä, el Sr. Josep Orell,
Les detingudes s'anomenen Anna el pintor CittV i ni. el Sr. Villalonga,
de Pollensa. Amb terma
Heredia Garcia, Navarro Cabello, i
Carme Garcia i Antònia JimEnea de gran emoció. el Sr, Dthel agrad
tetes
les
proveo
d'afecte. Pel matehs
García, les quals han passat a die.
MOtill, tota la tarda es bailaren bond
posició del jutge.
— Dissabte vinent, a l'Hostal Fon- tiples a la plaea de la Llibertat —
taus, "Els Intima", donaran un sopar d'homenatge al caricaturista
No podem publicar ki
amb motiu de l'èxit obtingut andr l'exposició que ti oberta notes pregades que »
a "Garbi" i que clausuran dimitenvinguin escrites en cate
ge al vespre.
I
amb un timbre o eigmt
— Hom fa públic que el perfoda
tura muenda
voluntari de pagiment de pitan.*
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FULL DE DIETARI
Un encís frägil
L'eatranger que havia voltee
ene «a:
• --3ragracla la Patita datar, tt
ara de les Inés cosmopolites d'Europa: hi trobeu de tot. Famas parisanes, fanal: neoyorquins, fanals
Palier he arribat a campear tienta tipus dilemas de fanal i
entre ells n'he reconegut molts que
ja havia vist en altres ciutats, En el
rom trampies i dels autoamnibus,
no he tingut pas menys sorpreses ni
Intitys reconeixences. Tenia mitoétnglibus igual: als que circulen per Londres; n'hi ha d'altres que recorden
els de París. Veig tramvies que em
fan suPosar que sóc a Buenos Aires,
altres que em transPorten a Melbourne o a Yokohama. Per tot, descobreixo una varietat de gustos. de
tendències i de soba-ion: que ‚neu:mora. Son la ciutat Inés anti-standard
que he rist mai.
Quan ell su acabar aquest elogi, jo
vaig fer, ainb una certa melangia:
'-Efeetivameni , Barcelona té
aquest ends que vós celebren amb
tanta amabilitat. No ha patrocinat en
res una solució única; no ho contret
matrimonl amb cap moda
amb cap
standard: de tot tenin‚ sos veritable
MOS1rari; son: la imatge de la vohtbilitat i del ca/riel... Ara fa gracia.
Aird té el :en encfs...Ya ho nego,
fekr us confessaré que alguns dies
em diverteixo COI» vits en el roe de
tantes tendéncies i de tapetes saludan:- Pera no deis° de comPrendre
quer en el I pas d'aquesta pintoresca
proutiscuacie, ¡si ha una febesa quasi
femenina. No sols la veig ron a conseqiii-ncia d'una perenne vacillacid,
d'un papalloneig continu, d'una dispersió irrefrenable, sind que modoso
t'entibé que is un reflex de la *ostra
fato de personalitat industrial...
I aleshores-ai de mil-enyoro la monotania, la- an/form/tat, la unitat
d'Ares ciutats d'Europa, com París Londres o Berlín, on hi ha menys
modetr de fanal i menys marques
d'autoámnibus. Com presea?
Corles SOLDEVILA

FETS

DIVERSOS

Prop deis tallers de l'Aeronäutica Naval un tren de mercaderies de l'estació del Morrot
passä per damunt d'un noi de
quinze anys, anomenat Manuel
Alonso Pérez, j Ii produi ferides
greus. De moment fou assistit
a l'Aeronäutica j després trasIladat a l'Hospital Clínic.
Ahir al mati, al Passeig
'del Triomf fou trobat mort un
borne. Segona sembla, va morir
de fam i de fred.
El eadäver fou trasiladat
Dipòsit judicial per ordre del
jutge.
La policia pos ä ahir a
disposició del Jutjat de guàrdia
dos “espasistes • i un carterista
que està reclamat per diversos
delictes. A tots ella se'ls aplicara la 11ei. de vagabunda.
Un metge particular dona coneixement al Jutjat que
havia assistit d'una intoxicació
greu al seu domicili del carrer
de Sans Rosalia Alliden i Gener, de 34 anys. Aquesta dona
s'havja pres una infusió de Ilumine amb el propasit de suicidar-se.
De la Muntanya de Montjuic es desprengueren ahir a la
tarda unes roques de molta
grandària i causaren destroces
a la via ferrada del Morrot. Alguna de les pedres pesava mis
de seixanta quilos.

L'EN SE N YA MENT
Unid de Professors Pare-Mulera del Districte Univereltarl de
Barcelona. - Denla, divendres,
a dos quarts d'onze del matt,
i a l'estatge de la Unió, Hospital, 95, se celebrarä la segona
•essió de l'assemblea extraordinària per a discutir la reforma
dels Estatuts de l'entitat.
Deganat de Me:atrae Nacional,"
de Barcelona. - A l'assemblea
general extraordinaria celebra-- da abans-d'ahir, die 30 de gener, es prengueren els acorde
que seguelzen:
1. Dei"? en suspens l'execució de l'apartat tércer de la
proposició que s'aprovà a l'assemblea extraordinäria del dia
211 del mes passat, meo/re no
es rebtri les indicacions oporSanas de l'Assoclació Nacional
Fiel Magisteri Priman, de lea
cuata ea donare compte als as»Mata remas en asaemblea.-g. Organitzar una campanya de
vomita j un acte pahlic amb
fobjeote d'ewitar a repintó les
»une que motiven el gisgust

el

0~4

NOTICIAR! VIDA SOCIAL
A lbert i , 8.323'69; Benet Chicote,
241.37694; Ignaci Domenech, peS•
sales 9 49253; Tomas Puenmayor,
135 0 '41; Em/li Garcia, 46.6773 0 ;

Servei Meteorològic
de Catalunya

.
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IIITUACIO

D'EUROPA A LES 11187 DEL 0111
SI DE CENEN DE 1034
A tot el continent s'intensifica el
fred per haver-se duplican cap •
les Illee •ritiniqueo el risInt antlcielinIc establIr-se premien. MIlee des de la mar Itiltloa fine •
Celia. Nena a Alemanya, • Timeslorsqu'a, a mamut a Salase. Les
zonea de piala aan ARE una compren ' p itanza el sud-oest d'Ohslaterra, I Piltra i'eotin per teta
la mar l'Irme, fina a les costee
O. Tanta.

I

I

I

EITAT DEL TILIAP3
A CATALUNYA, A LES VUIT

Domina col mire, excepto a /llida, on Si ha Peines; ele santa son
Ultimo • modarats del sector nord,
el fred Os unten, • tot el pala.
Les temperatures mis balan, registrados aval han Ungut noc a leo
comarques plremnques, • la coma
de Trame, a la Plana de Sic I
Urgell. A Ribu s'ha registrat una
Mima cis O sraaa sota miro, 5 a
Sant Julii de Vilatorta I • Puloran, I 7 tumbó sota zero • CapSella,' a la Fobia de Segur I a
Tremp.
(Les otservacium tul temas

•

earcetona. a les set, van a la capcalera ds ta primera pdalna.)

La Junta de govern de la Villa
de Salut "L'Aliança" fa present als
participants al concurs de cartells
recentment convocat que no reunint
a judici del Juras cap dels esbossos
presentats les condicions peculiars
d'un cartell de propaganda, es declara desert el concurs convocat,
mes, atenent-se als rellevants merits
artistics d'alguns dels concursants
s'acorda crear, amb carácter extraordinari, tres premis de 250 pessetes
cada un que s'adjudiquen als que
porten els temes: "4 tintes"; "Fortitud III"; "Pep".
De conformitat amb el que disposen els vigents estatuts de F.Agrupació Catalans d'Amèrica, es convoca a tots els catalans que hagin

resida a Santiago de Cuba -encara
que no estiguin afiliats a l'Agrupació -a la reunió que tindrà lloc al
seo estatge social (Ronda de la Universitat, r, primer), diumenge vinent, a dos quarts de dotze del
rostí, arnb el fi de nomenar el delegas que els representi dintre el
Consell directiu d'aquesta Agrupació.
Des d'avui, Dinàmic-Club ha
trastladat el seu estatge social al
carrer Comtal, 9, pral.

lEmn

_

Banyeres, lavabos,
etcètera -Ida. Universitat. 9

Les Oficines de la Caixa d'Estalvis
Mont de Pietat de Barcelona, Central i Sucursals, estaran obertes de
deu a dotze demà, divendres, dia 2
de febrer, per a tosa mena d'operacions.
En la darrera setmana sisan efectuat a la dependencia central i les
sis sucursals de la Caixa d'Estalvis
Mont de Pietat de Barcelona les
operacions que s'expressen a continuació: 6.091 imposicions per pesse;es 2.081.491; 2.879 reintegres per
pessetes 1.360.76288; 23 compres de
valors per pessetes 83.698'9o. Nous
imponents 409.
Es fa avinent als que tinguin robes empenyorades a la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat (Central), les
dates de renovament o empenyorament de les quals siguin anteriors al
3 0 d'abril darrer incluAu, que en la
subhasta pública que se celebrará en
aquest Mont de Pietat el dia 6 de
Lehrer es procedirà a la venda de les
prendes dels préstecs núm. 13.277 al
51. 1 70 que no hagin estat pronogats, desempenyats o venuts anteriorment.

Ildefons Garcia, 13.56680; P. Garcia,
15.591'05; Josep Iranzo, 199.83569;

Vicenç Hernitndez, 17.62661; Josep
Jo fre, 25 .4 10 67; Eugeni López,
1. 24999; josep Mara, 4.14299; Casimir Manzanares, 6.05499; Robert
Oms, 178.02593; Miguel Pardo,
583.880'59; Josep Real, 21.38596;
P. Rey, 278.97855; Virgili Zamorano, zo.582'86; Bartomeu Bermasaus,
54.2767 0 ; Lluciä Cervera, 4.33817;
Lluis Fajardo, 76.958'46; Josep Garcia, 104.0325 0 ; Enric Gómez, pessetes 121.641'98; Francesc Gómez,
75.68127; Vicenç Martorell, pessetes 45.27331; Josep Montagut, pessetes 87.86318; Jaume Rosselló,
84.068'62; C. Rosal, 53 .932 81; Erancese Terrailes, 27.26918; Antoni
Vallesai 73 .1 96 58 ; Enric Viala,
131.95519; Josep Pérez Nin, 250.000
pessetes.
L'Institut Benefico-Social Basar
de l'Obres, carrer Lledó, 4, pral., celebrara el XX aniversari de la seva
fundació denla, divendres, festivitat
de la Purificació, a res c;nc de 13
tarda, amb un ‚alece festival a dIrree de la secció infantil de l'esmentada Institució, a la qual seran repartits els prernis i joguines del passat curs.

Contra l'Impost d'utIlltate. Ha estat trames a Madrid el
següent telegrama: "Excmo. señor ministro Hacienda. - Empleados casa Salvado Sociedad
Anónima ramo coloniales en
número de veinte respetuosamente a Vuestra Sefioria ruegan
supresión impuesto utilidades
que grava sueldos modestos. Delegado, José Ferrate Fontana."
Assoinlaoló de Perita IndustrIals de Catalunya.-La Junta
Directiva convoca bota els seus
associats a l'assemblea general
ordinària que tindrä lloc el proper diumenge, a les deu del
mati, al seu estatge social,
Rambla dels Estudia, 12, principal.
Unió Professional de Cobradora 1 Aloma del Comerç, Ban-

ca I Indústrla de Barcelona. Aquesta entitat celebrará assemblea general ordinària el
pròxim diumenge, dia 4 del correist, a les onze del mata, al seu
estatge social, Montcada, 14,
principal.
Jurats mixtos de les Indóstries 'Nietas I de la Confecció.
Es recorda a tots els tallers
sotmesos a la jurisdiccia daquests Juraba Mixtos (Secció
Camiseria) que estant en vigor
el calendari de festes aprovat

NOTES POLiTIQUES

el 25 d'abril de 1 93 O, buen l'obligació de concedir festa als
seus operaris tot el dia 2 de

PER UN HOMENATGE PERPETU A JOSEP MORAGUES. A l'estatge del Partit Nacionalista Ca-

febrer i la larda del dia 14 del
mateix mes, la qual cosa se'ls
avisa per tal d'evitar-los les
sancions que per incompliment
de les bases vigents els puguin
ésser aplicades.

talà, convocats per aquest, es reuniren
els representants de Joventut d'Acció
Catalana, Palestra, La Falç, Casal
d'Esquerra Estat Catala, Lliga Catalana, Unió Democrática de Catalunya,
Patria NOV3, Unió Catalanista, Nosaltres Sols i l'Intransigent, els quals
designaren una Comissió permanent
per a portar a cap la idea llamada pel
Partit Nacionalista Català, d'hemenatjar, d'una manera perpetua, el ferm
patriota Josep Moragues.
AGRUPACIO ESCOLAR NOSALTRES SOLS! - En l'assembla
constituent ton elegit el seguent Consell Directiu: President, Jaunie Valls;
vice-president, Josep Maria Flanassa;
secretan, Alircd Pi; vice-secretari,
Jaume Biosca; tresorer. Josep Reixach; delegat de Medicina, Joan Rocarnosa; delegat d'Arquitectura, Antoni Godoy; delegat de rEscola Industrial, Oriol Sans.
ESTAT ARAGONES. - En rassemblea general de constitució daquell nou organisine aragonés, domiciliat al carrer de la Portaierrissa, 7
i 9, va ésser elegida la següent Junta
Directiva: President, Gaspar Tsrrente; vice-president, Emili Jover; secretari, Lluis Portee; tresorer, Josep Pena; ceniptador, Talar SaliIles; vocals: Jaume Ubieto i Erancese Atrian.
CASAL D'ESQUERRA "ESTAT
CATALA" (Corts Catalanes, 627).El Consell Permanent del Casal d'Esquena Estat Català prega a tots els
seas socis que vulgain assistir a l'Assemblea general ordinaria que rinda
lloc al seu estatge avié, dijous, a les
den de la vetlla.
ACCIO REPUBLICANA A CATALUNYA. - En l'exprés d'ahir al
vespre sorti cap a Madrid el senyor
Fausti Bellver, president d'Acció Republicana a Catalunya, cridat pel president del Censen Nacional de Acción Republicana", senyor Manuel
Araba, per assumptes politics de gran
importancia.

Cooperativa General de Consum de Barcelona I Comarca.-

lIavent aribat a coneixement do
la Cooperativa General (la Consum de Barcelona i Comarca
(Montmany, 24) que a diverses

barriades de la nostra ciutat
existeixen nuclis de consumidora que desitgen organitzar-se
cooperativament a fi (le millorar les aoves condiciona de vida,
davant la imperiosa necessitat
de mantenir la major unitat
d'acció possible dintre el moviment cooperatiu barceloní, els
ofereix la seva organització i
els invita cordialment a entrar
en contacte ami) ella per tal
d'estudiar conjuntament la miflor manera d'assegurar una
entesa favorable als esmentats
nuclis en particular i a iota la
massa consumidora de liarenlona en general.
C. A. D. C. I. - El Consell
Directiu reromana als associata
la conveniencia de proveir-se
del corresponent carnet, de soci,
car seris indispensable por a
assistir a les properes Juntes
generals.

AssoclacI6 de Treballadors de
Banca Boris. - La Junta Directiva posa a coneixement de
tots els seus afiliats que, seguint la campanya empresa pel
Proa Unic d'Organitzacions
Obreres do Serveis Públics per
tal d'Alustrar l'opinió treballa*
dora sobre Eanullaci6 del decret
del 23 d'agostreferent a acomiadaments injustificats que es
proposa el Govern actual, prendrä part una representació de
la dita Directiva a l'acte organitzat per les Associacions
Obreres de Serveis Pública afiliados a la U. G. T., que se ce -,
lebrarä avui, dijous, a dos
(marta de deu 'de la vetlla, a la
Casa del Poble, carrer Nou de
Sant Francesc, 7.
41 n11
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Mutua Asseguradora de Cristalls
de Barcelona, que assegura als seus
associats mutualistes el risc de trencament de cristalls en tots els casos, davant dels recents successos
que han produit trencaments conectisis de llunes i cristalls a diversos
establiments d'aquesta ciutat, ha dirigit un raonat escrit al conseller de
Governació de la Generalitat de Catalunya interessant sigui garantitzat
el manteniment de l'ordre públic i
cvitats els perjudicis provinents de

Llegiu
u

IM
•

IRAD

la manca de respecte al principi
d'autoritat i desordres pública que
aquella té el deure de prevenir 1
evitar.
La Secci6 Permanent de Propaganda del Centre Autonomista de
Dependents del Comerç i de la Indöstría ha organitzat per a den*,
divendres, a lea cinc de la tarda, una
extraordinirla 'adietó de Sardanes
a eirree de la cona Barcelona Albert-Martl.

La Delegsció d'Hisenda ha aseenyalat per a avui els següents paga meist,: Angel Antoo, 1.012'91; Ene.
Alemodre, 3.38541; T. Arrear,
•33'321 M. Alons o, 200.80 4'39; Joan

PELS CENTRES °MIMA Els tribunals

HA SORTIT AVUI

•

: Setmanari de Literatura,

•
•
•
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Art i Política

Preu: 30 cintims •
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GENERALITAT
II Mutile« deis Bistres ded'ola a Francesa nade. Dutliet1 dels Mestres", publicació mensual del Guisen de
Cultura de la Generalitat, ha
publicat un número extraordlnari, corresponent al 15 de gener, eta homenatge a la mentória de Francesc Maciä, Primer
President de Catalunya.
Aquest número es encapçalat
amb un article de Ventura Gassol, sota el Mol de "Francese
afaciä, l'amic deis infants i dele
mestres". Publica lambe, entre
altres, un article d'Alexandre
Galt, sobre "El President Macitt"; un resum de la seca ylCla
i de la seva obra, per l'ere Llnbet, i una relació de Faceta) (le
cultura de la Generatilat duran
la seva presidencia.
Aquest número extraordinari
conté, fora de text, un retrat de
Francesc Mac/ä, a propòsit per
a ésser enquadrat a la mateixa
escota.
Després de repartir-lo a tota
els que el reben habitualment,
aquest "11101101i dels Mestres"
será repartit gratuitament a
tots els inestres, oficials i particulars, de Catalunya, que
viuen fora de Barcelona.
Els mestres de la 'l astra ehttat poden passar a recollir-lo
a les oficiar!: del Consell fe
Cultura, al Pidan de la Generalitat.

•

COMISSARIA GENERAL
D'ORDRE PUBLIC
A causa d'una denúncia presentada per la Junta de la Cooperativa La Constructora contra l'encarregat Ladislao Meléndez, el qual havia amenacat
de mort la majoria deis que en
formen part si de cas el destituïen la policia va procedir, durant la nit d'abans-d'ahir, a
practicar un escorcoll al seu

domicili, 1 s'incauta), de dues
pistoles i dos sabres: un de
soldat d'infanteria i l'altre (le
soldat del Cos de cavalleria.
terrogat per la policia, va dir
que eren d'uns avantpassats
seus que havien estat mililars.
Se sospita que el n lotingut està
afilia!, a les orgaiiilzacions extremistes.

* Ahir al mati una Comisaba
de la Creu Roja estigue a la
Comissaria General d'Ordre Públic per tal de complimentar el
senyor Tomàs Ramon Aniat.
* De la Generalitat han
passat a la Comissaria d'Ordre
Públic per a prestar-hi els seus
serveis, quatre mecanògrafes.
A partir de denla i en dies successius seguiran essent traspassats altres empleats de la
Generalitat a aquella nova oficina.
També hi han estat portals
mobles de la Generalitat per tal
de completar la installació.
AJUNTAMENT
• El consum d'articles alimentarla durant l'any passat. Cona a nota curiosa, que dalia

una idea de la importäncia que
va adquirint la ciutat de Barcelona, el Negociat (l'Estadistica
i Política de Proveiments del
postre Ajuntament ofereix a
continuació les dades del consuris dels principals articles de
menjar assumits per la ciutat
de Barcelona durant l'any 1933,
alai com els preus obtingu. ts per
aquests articles en el nostre
mercat: carns: bous, 1.726 capa,
o sia 3.240.285 quilos en canah; vaques, 12.020; vedettes,
127.222, o sigui en conjunt
11.278.331 quilos en eanal; moatons, 71.004; erestats, 1.801;
cabrita, 8 3.7 6 6; xais, 6 2 5.6 2 1;
ovelles, 39.744; cabree, 3.268. o
sigui en conjunt 7.87 9.'150 quilos en canal; porcs, 95.833, o
sigui 10.800.879 quilos en canal; cavalls, 2.954, o sigui
5 53.5 31 quilos en canal.
Peix: 19.443.615 quilos.
Fruites i verdures: fruites
verdes diverses, 66.661.250 quilos; melons i stridries, 6.507.423
quilos; maduixes, maduixons,
gers, arbossos i groselles,
420.345 quilos; cocos amb
cloaca, 288.920 quilos; xufles, 16.610 quilos; castanyes
fresques 1 tendres, 598.230 quilos; moixarnons i tafenes,
5.032 quilos; boleta, 586.915
quilos; patatas, balotes i moniatos, 65.109.850 quilos; verdures i hortalisses, 98.099.170
quilos, o sigui en conjunt un
total de 238.273.745 quilos.
Ous, 196.352.052 unitats.
'Mirara, caça i conills: per
caps: galls-,d'indis, 27.885; titele ( polls de gall - d'indi ),
1 1.7 5 0; galls. gallines, pollasilars. 3.1 87.2 0 2;
tres, änees i

perdius, 3.440; becades, becadells, beeassIns i similars, 2 8 1;
coloms, guatlles, tortóres i altres ano atontara, 279.091; grlves, torta 1 altres aus similars,
15.080; conillt, lulbuc els de
corral, 2.035.376; faisans, 83;
liebres, 1.275; la 'qua' cosa fa
un total de 5.5 89.3 32 cape.
Consum per habitant en
1932; carn, 32964 quilos; peix,
1 82 9 5 quilos; fruites i verdures, 2 2 99 3 2 quilos; ous 19 332 5
unitats; avirarn, cara i
5'575 capa.
'Any 1933: carn, 3 32 2 1 quilos; peix, 19'137 quilos; fruites
i verdures, 234521 quilos; ous,
193325 unitats; aviram, caca i
conills, 5501 caps.
Resum comparatiu tuIs preus
mitjans obtinguts pels queviures de major consum a Barcelona durant els anys 1932 i 1933
acompanyat de la relació corresponent A - 100 en 1932:
Miaja
1932 1933 Index
9961
Gener
256 S'55
Febrer
253 26 2 1 93'55
Mere
2'75 265
9636
Abril
257 258 10039
Maig
2'78 2'65
9532
9585
265 25'.
Juny
Juliol
218 212
97'21
Agost
203 2'1 O 1 031 5
Setembre
Octubre

2'17 22 1 1 0 3 . 3 2

10720
228 2.33 102'19
2'21 235 10633
222 238

Novembre
Desembre

Promedi general anual: 241 212 10041
Bubhasta d'un qulosc.-Havent-se publicat al Buttleti Oficial de la Generalitat de Catalunya, corresponent al dia 24
del corren!, l'anunci relatiu a la
subhast a per tal d'adjudicar
l'explolacio del quiosc de begudes sana( a la Rambla de Canaletes, sola el tipos inicial de
2.000 pessetes mensuals, es fa
públic que Eacte d'obertura de
plecs tindrä efeete a la Casa de
la Ciutat, despatx de la Comissió de Finances, el dia 17 de
l'actual mes de febrer, a les 12
hores.
Els picea de proposicions,
acompanyats dels resguarde
acreditalins d'haver-so constiInri els dipissils previnguls po-

dran presentar-se fins a les 13
hoces de la vetlla de la celebrada) de la subhasta al Neguciat
Municipal d'Ingressos, on es
troba exposat el plec de condicions.
I.a carta de Deban deis estrangers. - L'Oficina de Collocació de l'Ajuntament de Barcelona prega als senyors estrangers Caries Ortega, Paula
Simonski, Han Schuflin, Oscar
Peña Miranda, Piral Warner,
Marc Melher, Felix Rusch, Ade1/ne Rothenbucher, Francesc
Cardona, Enric Oberholze, Gerard Uschner, Robert Schon,
Paulina Riugeinssen, Gertrud
Richert, Aron Weiss, Antoni
William, Rodolf Vitte, Pietro
Sampo, Alexandre Mayer, Albert Martin Ribero, Ramon
Eduard Ribes, Jordi Osz, Jatune
Itennard, Pau Ituosc, Frederie
Sehonholer, George E. Molyneux, Paul Volz, Joan alargues,
Jaurne Monrós, Joan Vadesche,
Louis Maucourant, llorad i Nivelet, Herberd Wiederhol, Ida
Weltzien, Ernest Stoessel, Marti Jones, Klaus Walter, Clase/na
Van Piuxteren, Marcella Endora Millicent Osinan Carr,
Josep N'ante, Berta Ottlenehlanger, Carlee Tomàs, Anna de Rosa Glisenti, Juli Rosenkevitch,
Richard Wertington, Giovanni
Epada, Bárbara S. Pegran, Mäxim Tramb, Prieto Tieni, *Víctor
Zavarise, Felip Pollet, Genoveva
Steinmayer, Ernest Oschutz,
Denis Tabaesnill, Ernest Stegmalee. Josep Weis, Jaupti Mayer, Cristian Mast que se serveixin passar per aquest Nego •
ciat de Politica Social corn mas
aviat millor, de les deu del mati
a la una de la tarda, per traelar-se d'un assumpte que es relaciona amb la seva carta de
treball.

Canea vistes ahir
-

A la Secció Primera es va suspendre el judici que estava anuncias per a ahir.
A la Secció Segona va comparèixer el processat Josep Cols, el qual
estava acusas que essent alcalde
de Sant Sadurní d'Anoia, i amb
motiu (Fans incidents ocorreguts
entre parcers i propietaris,

coaccicarat la guardia civil; a mis
Savia desobeit els aras-clics negantse a executar les odres que aquests
portaven. El fiscal va demanar que
li los aplicada la pena de dos »sesos i un dia de presó.
A la Secció Tercera, i a porta
tancada, es va veure una causa per
abusos deshonestos contra Ende
Vivancos. El fiscal va retirar Facasació pesque les proves resultaren
favorables al processat.
A la Secci6 Quarta es va veure
una causa contra Francesc Maria
Peris, el qual, conduint un auto,
atropellä un vianant a la carretera
de Vic. El fiscal soHicitä que li fos
aplicada la pena de dos menos 1
un dia de pres6.

TRIBUNAL D'URGENCIA
Per aquest Tribunal ha estat declaras dos el sumari instruit pel

Jutjat número onze, amb motiu de
les vint-i-cinc detencions efectuades de resultes de la reunió clandestina sorpresa al Sindicat de
Fusta. El sumari ha passat a l'Audiencia per a la seva qualificació
Consta de més de cent folia.

VARIA
L'ESCORCOLL PRACTICAT
A LLIGA CATALANA
Davant del Jutjat número sis,
que fou designat per la Sala de
l'Audiència per a la instrucció de
la querella presentada pel senyor
Maynés amb motiu de l'escorcoll
practicat per la policia al local de
Lliga Catalana el dia abans de les
eleccions, declararen ahir els agents
de vigilancia senyors Yagrie i .11coy, els inspectors senyors Andrade, Carratala i Gramages, i
caporal de les forces d'assalt que
practicaren aquell escorcoll. La declaració fou molt Ilarga. El lletrat
de la part querellant va fer-los moltes preguntes. Segons les noticies
que en tenim, declararen que havien
practicat l'escorcoll obeint ordres
superiors, i que anaven proveits del
corresponent manament judicial, i
que no Sacien trobat oposició per
a dur-lo a cap. Solament els fou demanat que aixequessin una acta del
fet. la qual co s a feren.
Per a avui estaven citats a declarar uns quants socis de Lliga
Catalana que presenciaren rencorcoll. Un cop hagin declarat aquests
testimonis sera cridat a declarar el
Comiscad General dOrdre
UN SECRETARI
DE CONFIANÇA
Espontàniament es presenta ahir
al Jutjat de guàrdia el secretari del
Jurat Mixt del rata de l'aigua, gas,
telefonia i electricitat. Va confessar que era l'encarregat de la recaptaciii de les quotes i que haventne de donar compte a la Junta, ahir,
es trobava que no podia fer-ho, ja
que slavia apropiat d'unes dotze
mil pessetes. Per aireó va consti-

Als malalts de
. reohniac i

instestins
Interesse cenitxer que el medicament que referelxen tots els metges
del mem amb exit
creixent 'des de fa
mig segle, és

els

ADVERTIMENT
Advertim a les persones a len
gneis interessi la publicació immediata de les notes que ene enojen que ele originale dan de di.
rigir-se tots a la Redacció, Corta
Catalanes, 58e, r.er pis, 'bine

ele les non del vence.

Els que

ens arribin mas tard d'agente

hora o vegin adriKate a la
impronta del diari: Barbare, ti.

1
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11134
M'ou, 1 ðe febrer de
tMr-se pres. El jutge ordenä que
ingressés als calabossos del Jutjat,
i que fossin cridats a declarar els
components del dit Jurat Mixt. El
Ruiz
detin gut s'anorne n a Eduard
Gaja.
A instäncies d'Avelina Villa, dependenta de la Clínica Plató, fou
detinguda la infermera Carolina
Cuenca, acusada d'haver-se apoderas de seixanta- cinc pessetes que
pertanyien a Avelina.
La pulirla va detenir, i la posa
immediatam ent a disposició del
Jutjat número tretze, el qual l'havia
redamada per un robatori de jales,
Dolors Infantes Fuentes.

Assenyalaments

per a avui

AUDIÈNCIA TERRITORIAL

Sala primera. — Menor quantia:
Estanislau Puiggròs contra Carme
Artes. Menor quantia: Didac León
contra Pere Sala.
Sala segona. — Divorcis: Joaquima Ribes contra Maten Bros
Clan; Angel Saus contra Teresa
Garriga. Pobresa: Joaquim Solis
contra Miguel Valls. Major quantia: Josep Gesti contra Ramon Molins Volta i un altre.
AUDIENCIA PROVINCIAL
Secció primera. — Tres orals per
vagabundeig, lesió i horni.:idi contra
Agapit Just Pere, Aureli Ródenes i
Enric Vilaseca.
Secció segona. — Dos orals per
tinença ;Ilícita d'arma contra Antoni Valdivia i Josep Pones i un altre.
Tres orals mis per vagabundeig,
robatori i furt contra Angel ValePläcid Ramos i Vicenç Arbiol, respectivament.
Secció tercera. — Un juras per
homicidi i tinença d'arma contra
Manuel Bertran.
Secció quarta. — Tres orals per
coaccions, lesions i danys contra
Constanti Barbará, Carles Auba
Josep Puig, respectivament.
n••••nn

CURSOS
CONFERENCIES

I

SALA PARES. — Avui, dijous,
donará a la Sala Pares una conferencia el literas Francesc Pujols. L'acte
comengan a un quart de vuit en punt,
i les portes del local secan tancades
quan estiguin ocupats tots els seients.
* CERCLE REP UBLICA DEMOCRATIC FEDERAL DEL DISTRICTE VIL — Avui el publicista
Frederic Planella donará una conferencia sobre el tenla: camí de la
redempció humana-.
* PUBLI-CLUB. — Prosseguint
les sessions d'estudis publicitaris, el
vinent dilluns el tecnico-fotógrai senyor Pere Català i Pich dissertarà
sobre "Publicitat moderna", formant
part del curset de quatre lliçons que
tindran lloc els tres dilluns següents,
dies 12, 19 i 26 del mateix mes, a la
sala de l'entitat (Rambla dels Estadis, 12, pral.), a les 7'30 de la tarda,
i la sera matrícula sera gratuita per
als socis i interessats en la publicitat
científica.
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COMPREM
tota mena de géneros
d'ocasió 1 saldo

LA 11013100RI COIEICIli
Villarroel, 41, principal
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CERQUEU PIS?
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MOTORIBME

Un remei d'urgència per al vol
sense motor
A partir de la Il Setmana de rol
a vela celebrada al Pia de la Calma
en el mes d'agust de 1933 el nostre
sense motor au ha modittcat les Psicions amb que es manifestara en
agiten: avinentesa. Es veritat que As
clubs, socialment, han sapigut mamenir-se en una vitalitat constata i progressiva, peró per a nosaltres,
només ens interesas mesurar la välua
estrictament serunautica dels clubs catalans, no pudriera preLdre en CO/Liideració cap d'aquestcs manliestacions
externes i espectacu l a r s sine.> brin celebrades als camps de vol i artib cls
aparees per davant. En realitat el
nostre vol sense motor está anquilosas
i parafine, i rio p.at considerar-se com
a reine; ni com a patent de sanitat el
te, el ball, la sessió de cinema, el lestira/ benèfic ni el butlleti sumptuós.
Aquestes manifestacions sabem pede:tament com valorar-les i llar orces51121 com a complement ens és Poleo.
tament coneguda. El que cal es no
confondre-les amb la missió primorchal
que ha d'empémer els clubs dediems
al sense motor.
Sabem que la passivitat dels clubs
catalans és deguda, en part, a la press'u:. de les circurnständes, i sabem també com alguno d'ells efectuen a hores
d'ara uns esforços que els treuran de
l'actual marasme. Però també sabem
que les noses de les circumstàncies no
són tan absolutes que cap rcacció no
es pugui intentat ami) probabilitats de
reeixir.
Els agrupaments tenen en general
una situació económica modesta que
no els permet les grans realitzacions
ni els magniics programes. Llavors
tota IlUr esperança es concentra en la
protecció oficial, quemes tard o més
d'hora s'ha de deixar sentir. Res no
tindriem a dir d'aquesta actitud si simultäniament existís un esforç per
part dels clubs ca p a les mitjanes realitzacions i cap als minims programes,
però amb l'excepció de pocs casos que
és ben satisiactori de constatar, des
d'aquella II Setmana enea hem pogut
observar com els clubs que abans es
trobaven en primera línia ara han gairebé oblidat el camp i el planadur.
L'ensopirnent que s'ha infiltras dintre dels volavelistes és degut a causes
exteriors molt complexes que podriem,
si fos del cas, examinar antb tota
atenció, pern que mai no són prou
justificades per explicar la situació
actual de completa paràlisi. Malgtat
l'escassedat de planadors i dc sandows,
n'existeixen ríes deis necessaris per
donar una expressiva mostra d'activitat que enlloc no es veu. Admetent
que el moviment a favor del vol sense
motor no pugui en aquests moments
desenvolupar-se amb extensió, queda
la possibilitat d'avançar en profunditat. Els camps plans han donat als
capdavanters tot el que podien, però
després d'unes proves de vol remolcat
per cotxe, que foren realitades fa unS
dos anys amb resultats satisfactorio,
ningú no les ha reprès per abrir
uns horitzonts tan vastos com el que
el tense motor francés s'ha obert amb
el mateix tinas de remolc.
Aquest sistema de vol que de tant
temps preconitzem com a saludó immediata, és perfectament conegut i
extensament practicat. Aplicas atril)
rota solvencia, no °tercia cap altre
perill que els que trobariem en el vol
a muntanya, i en canvi permet un entrenament completíssim sense la incamorlitat ni les despeses del vol montanyenc.
Sovint, en fer remarcar les Peques
iniciatives que tenen en aquest sentit
la malaria de clubs en actiu, hom replica amb l'argument ja revellit que
al nostre país no existeixen indrets
muntanyencs de fácil accés i que per
altra banda el rernolc per cotxe presenta nombrases dificultats. Cap d'aquests arguments és convenient ni es
mereix éster tingut en compte. Els
que això asseguren és Molt Probable
que ignorin el veritable estas del vol
sense motor actual. A Franea, on
adquirit un desenvolupament notable i
rapid, no s'utilitza gairebé mai els
terrenys amb pendent, puix que són
comptats els clubs que tencn la fortuna de posseir-los. Malgrat això,
s'obtenen arnb gran facilitat els titols A i B per la sola aplicació del
remolc amb cotxe. 1 si per malastre
aquesta practica produeix algun accident, com tamhé succeeix a la nitinrama, la causa, que és la inateixa, cal
cercar-la en la ineptitud o imprudencia dels dirigents o practicants i no
en l'essència del procediment de val.
Precisament és ara quan als P ai
pdavanters del sense motor-SOsca
dediquen gran atenció al vol remolcas
1 n'obtenen els resultats mis encoratjadors. ¡Qué dirien, dones, els recalcitrants al remolc per cotxe, tan fácilment aplicable, quan s'assabentin que,
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Per exemple, a l'escota alemanya de
Griesheim, després d'efectuar un s
quants llançaments, no gaires, ene
sandow i terreny pla, obliguen l'alumne a sortir amb vol remolcat per avió,
primer amb ¡llenador biplaca i doble
comanda i seguidament amb planador
unipersonal? que l'Aero Club de
Gand a Bélgica després deis llancaments de ritual amb sandow en camp
pla, fa passar els alumnes al planador amb motor auxiliar, on sense necessitat de doble comandament efectuen ami) rapidesa i exceNents resultats les practiques de pilot de motor?
LI nostre vol Sense motor es trobt
encallat ¡ cal posar-lo en moviment
pels mitjans que calguin, perä a part
de les directives i orientacions que
l'ajada o protecció oficial Ii puguin
incorporar, cal que els clubs per ella
mateixos posin en j et totes les Po>.
sibilitats per aplicar el vol remolcat
per cotxe, que, sortosament, no exigeix res que en el moment actual els
clubs no puguin concedir.
Un dels clubs catalans posseeix o
pot utilitzar un camp suficient per
aquest tipos de remolc. A la segada
sabem que pensa aprofitar-lo en aquest
sentit. Res no s'oposa, doncs, ara que
les relacions amistases entre clubs són
satisfactòries, a que les Primeres Pro
-vespuginérd'es
präctiques de collaboració que facie
beneficis
del
sistema
arribar a tots els
remolcas.
Cal confiar en l'entusiasme dels volavelistes i en el desig de superar una
etapa somotOrta del sense motor i
esperar que una reacció que tingui per
finalitat arribar a un vol a vela normal a tot arreu i desconegut a casa
nostra aconsegueixi de fer aplicar el
vol remolcas per cotxe.
?d. FOYE

gel, unes aso vegades ts volta a la
terca o encara 1/5 de la distancia
que ena separa del planeta Merc. El
nombre de passatgers transportats
is de $0.08, junt atnb 1.513 tones
de mercaderies i 210.000 quilos de
Correo. Aquest treball ha estat realitzat per 248 avions emita per
110 pilots. Respecte de l'any anterior representa un augment de 13.000
passatgers mis transportats per lo
aparells menys que enguany.
L'examen d'aquestes 'cifres pot fer
meditar els que encara creuen que
el transport per via t'iría Es un experiment inaplicable a la práctica.

"Mercedes" 8

ca

v., amb

el

motor darrera
La fàbrica d'Unterturkheim esa
acabant de posar a punt un tinas
de cotxe utilit.ari, amb el qual hotn
espera revolucionar el mercas. Es
tracta d'un Cotxe 8 c. v. fiscals de
0.300 c. c. que tindrà com a particularitat interessant el motor a la
part posterior. Amb les rodeo indepents, el motor i tota la transmissió, amb diferencial i tot, forman un bloc muntat sobre causan
en una biga central tubular que unirá les rodes del davant a la part
posterior. El motor de 4 cilindres
en linia amb una compressió de 6
dóna una trentena de cavalls a 3.600
voltes per minut.
El radiador está muntat a visdret de la caixa de velocitat de tres

marxes endavant. La circulació d'aigua és forçada per bomba centrifuga. L'acarrossat està perfectament
afuat.

El XXI'Vé aniversari del
vol de Mamet a Barcelona
El dia 11 de febrer de teto és
una data histórica en la vida barcelonina. En tal data i al recinte

El Saló de Ginebra, que tindrä
lloc del 16 al 25 de *marc, reunirá
55 marques de cotxes i 19 camions
inscrits fins ara. Eis Estats Units
van al davant amb r7 marques. Franca segueix amb 13 marques. Alemanya i Anglaterra amb to marques
cada una, i Bélgica i Julia amb una
i 4 marques respectivament.
El grup_dels camions comptara 19
constructors dels quals 5 d'americans, 2 alemanys, 2 francesas, 8 suissos, un d'anglés i un d'italiä. També
hi exposaran onze carrosses.

de l'Hipòdrom de Can Tunis, el
pilot francés Lluciä Mames va
efectuar damunt de l'aparell "fiénot", amb motor Anzani de 25 c. v.,
la primera demostració aeroniutica
que tingué lloc a la Península.
Enguany el dia 11 s'escau en dinmenge, i el XXIV aniversari podri
isser celebrat amb tota magnificencia. Al mateix Hipódrom de Can
Tunis s'ha organitzat un festival de
carácter benific de protecció als
hospitals de Barcelona. Aquest festival d'aviació, que amb el tito! de
XXIV aniversari del primer vol
efectuat a Espanya s'ha organitzat
sota els auspicis de la Unió de Pilots Civils i de l'Aero Club de Catalunya, comportara diverses proves
aeronäutiques, algunes de les quals
encara no han estat mai efectuades
al nostre país.
En próximes edicions procurarem donar mes detalls d'aquesta
testa, que pel seu carácter benéfic
i de divulgació es fa mereixedora
dels millors resultats.

Els passos a nivell
a Alemanya

ATLETISME

El Saló de PAutomäbil
de Ginebra

A Alemanya existeixen no gens
menys de 75.522 passos a nivell deis
quals 33.930 estan proveits de barreres i els 41.592 restants no tenen cap
mena de protecció. Encara que existeixin uns pals indicadors situats als
indrets próxims al pas els accidents
es produeixen amb freqüència. Per
aquesta raó les compenyies de ferrocarril comencen de generalitzar un
siStenta de senyals Iluminases accionades automàticament per la locomotriu, que lia donat resultats satisfactoris.

El turisme automòbil
a Suïssa
A Suissa el turisme autom&bil continua progressant corn ho proven les
estadistiques següents:
En 1920, 3.389 cotxes de turisme
entraren al pais. En 1921 n'entraren
5.116; 2.284 en 1922; 10.131 eta 1923;
21.916 en 1924; 36.380 en 1925;
50.047 en 1926; 78.693 en 1927;
103.645 en 1928; 131.213 en 1929;
163.584 en 1930; 176.673 en 1931, i
finalment 194.612 en 1932.

Un nou pilot aviador

Entrenaments a l'Estadi
Després d'haver-se procedit a la

reparació de les pistes de l'Estadi de
Montjuk, les quals han quedas d'una
forma digna de tot elogi, la Federació
Catalana d'Atletisme fa públic que, a
partir de dimarts, es tornaren a començar els entrenaments dels atletes
a l'Estadi de Montjuic.
Els dies assenyalats san els dimarts
i dijous per als homes, ¡ dirnecres i
divendres per a les dones, de sis a
nou del matí. Els diumenges no hi
ha entrenaments.
Per tant, totes les persones que dcsitgin anar-se a entrenar, i no estiguin en possessió del passi d'entrenaments corresponent al corrent any
de 1 934 seis prega que passin qualsevol dia, de vuit a nou del vespre, per
la Federació, carrer del Doctor Don,
número lo, per a facilitar-los l'oportú

carnet.
La Federació prega a totes les senyoretes que, sense ésser afiliada a
clubs federats, desitgin practicar el noble esport atlètic que passin per la
ó, de set a nou del vespre, on
Federaci
pela donaran detalls perquè puguin en-

Francesc Cabrer, un deis elements
més entusiastes i actius de l'agrupament "Falziots" de Palestra, acaba
de passar amb tota felicitas les proves de pilot aviador. Francesc Cabrer s'adjudica en representació del
seu agrupament una de les mitges
beques concedides darrerament per
la Generalitat als clubs d'aviació catalans. Després d'haver-se distingit
en les präctiques de vol sense niotor i d'adquirir el titol d'aquesta
especialitat en la II Setmana de

trenar-se a l'Estadi de Mont juic, i trobar-hi facilitats.
Com sigui que el dia 4 de mare
tindrä lloc el Troten Molock's per a

Vol a Vela celebrada l'estiu passat
al Pla de la Calma al Montseny,
Francesc Cabrer ha demostrat coro

AZURNIENDI - L.RJONA

la preparació en el vol sense motor
és especialment eficaç per als futurs
pilots d'avió, puix que el seu aprenentatge personal en l'Escola d'Aviació Barcelona ha estas regularissim
i obtingut en un mínimum d'hores.
En felicitar-lo pel seu ingrés definitiu en l'aviació amb motor fern
extensiva l'enhorahona al professorat
de l'Escala d'Aviació Barcelona i
als seus companys d'agrupament.

debutants, es d'esperar que molts atletes ja es cnmenearan a preparar immediatament.
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HOYES DE TOT ARREU
COXA
Anilla informa en tina listes I
que ha trames de Lille, que el
dia 18 de febrer vinent buera
en aquella andel contra Bataille, en una vetllada que se
celebrara a profit de Bel:1U, el
vencedor de Locatelli que ha
hagut de deixar la boza a conseqüència de lesiona greus ale
òrgans de la vista.
Informes d'un altre origen

dineu que l'adversarj ele Bataille, en la vetllada que es pro.
jede, sern el campió d'Europa,
Praxile Gyde.
— Pri1110 Cernera ha arribat a Miatni, on comenearä tot
seguit la seva preparacita per
al combat amb Tommy Loughrata, que se celebrara el dia 22
de febrer. Soresi, el manager
del gegant, Tamagnini, sisan
embarcat recentment a Genova
amb destinarió als Estala Units.
Després del seu combat arfa)
Loughran, Cernera anirit a Rio
Janeiro per a boxar amb Santa.

CICLISME

El Campionat Infantil
Organitzat per l'A. C. Montjuic,
diumenge al mati se celebri la final
del campionat ciclista infantil de
1933.
A l'organització, totalment acurada, i al seu hon desenrotllament,
ajudi en bona part el Departament
de Circulació de l'Ajuntament, el
qual tingué cura que la immensa
gentada no s'apropés als petits
ciclistes.
Aquesta era la darrera prova que
puntuava per al campionat, el qual
se l'adjudica el noi Josep Vicente.
Totes les proveo foren molt disputades, i la immenSa gernació que
presenciava les competicions aplaudia i animara els ciclistes quan,
entre els primers classificats de
cada categoría, s'establien vistoses
lluites colze a colze.
Ultra el campió sobresortí en primer pla Joan Bisbe, de la categoria
de quatre a sis anys, el qual perjudica la fórmula handicap correguda el primer dia, en el qual tots
corregueren contra tots.
Causaren molt bona impressió
també els nois Aureli Bisbe, J. M.
Urgell, Ernest Valdé, Juli Casino
i les noies Urgell, Arbat, Bisbe, Zir011i, Albert i Rovira.
Les proves tingueren lloc a l'Avinguda central del Parc de Montjuíc. S'establiren els següents resultats:
Primera eliminatòria. — Jeroni
Zirotti, Mariä Martínez, Lluís Valdé, Josep Pujol, Ernili Garriga, Josep Villanueva, Joan Manuel, Enric
Gili l Alfred Villarroyo.
Segona eliminatória. — Josep Vicente, Ernest Valde, Juli Casino,
Josep Llopard, Josep Comes, Rogeli Molina, Josep Cruz, Miguel
Catall i Jaume Churulla.
Final. — Ernest Valdé, Josep
Vicente, ;uli Casino, Maria Martine., Josep Llopard, Jeroni Zirotti,
Lluis Valdé, Josep Comes i Josep
Pujol.
Nenes de vuit a onze anys
Angelina Urgell, Rosa Arbat,
Mercè Bisbe, Blanca Casanoves i
Maria Galan.

Nenes de cinc a volt anya
Isabel Zirotti, Montserrat Albert,
Marta Rovira, Annt Espinosa, Joana Roig. Maria Vicente i Maria
Neus Callardo.

Nena de quatre a ida any.
Joan Bisbe, Josep Nin, Miguel
Gómez, Jordi Situó, Joan Domenec, Jordi Cos, Joaquim Fortuny i
Joan Torres de Bes.
Nena de sis • vuit anys
Aureli Bisbe, Josep Maria Urgen, Ferran Costa, Manuel Borns,
Joaquim Rosselló, Francesc Vidal,
Llorenç Cairol, Miguel Galve, Jaume Roig i Enric Dominech.

Final handicap
Joan Bisbe, non punts; Aureli
Bisbe, vuit; Josep Maria ttgell,
set; Joan Nin, sis; Ernest Vaidé,
cinc: Josep Vicente, quatre; Juli
Casino. 3; Ferran Costa, don, i Miguel Gómez, un.

La classificaci6 del primer campionat infantil
Josep Vicente, vint-i-nou punts;
Joan Bisbe, vint-i-vuit; Aureli Bisbe, vint-i-vuit; Ernest Valdé, disset; Josep Maria Urgell, disset;
Josep Nin, dotze; Juli Casino, onze;
Joaquim Rosse 11 6, set; Antoni
Fresquet, set; Francesc Vidal, sis;
Miguel Gómez, cine; Josep
setos, tres; Jaume Roig, dos; Robert Pérez, dos, i Ferran Costa,

dos.
En la primera eliminat6ria, en
prendre un viratge, el noi Erancese Maria tingué la desgricia de
caure, veient-se preeisat a retirar - se.
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El balanç de Patiació
comercial francesa
de 1933
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Durant l 'anY 1933 els ¡viene COmerc.alo fr mc7sos han recorregui
aproximadament una distància total
de lo milions de quilómetres, o al-

emitid

contra
Nil.
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Un torneig a profit
del Júpiter
Demi, a les tres de la tarda, al
de Les Corto, tindra lloc el festival a benefici del Club Esportiu Júpiter, en el qual prendran part el Barcelona contra l'Espanyol i el venceCamp

dor contra el Júpiter.
Es disputaran una magnifica cana
Itom espera que tots els amants del
hubo'. donas el caire henific del perfil i l'hi.torial del Club E . portiu Júpiter, no mancaran a aquesta (esta.

— Anderson ha sortit de
Parle en direcció a Londres per
tal de boxar el dia 1 del Rtell
que ve contra George Cook.
— El 14 del mes entran!, al
Parle Ring, Angelmann seré
enfrontat al pea mosca Ilirsch.
Segone unes deciaracions
d'Alero, aparegudes a "El Mundo", de diumenge, Josep Gironès està disposat a boxar contra Echevarria.
— El dissabte passat al
Central S. C., de Paris, l'italià
Tino Rolando 1 el valenciä Garcia Lluch, foren desqualificats
al cinquè round d'un mata convingut a den, per boxar incorrectament.
— Nick Benza substituirä
Al. Brown en el comba!, que
aquest havia de disputar a
Edwards, el dimecres vinent, al
Paris Ring. de Parle.
— El dia 1 del mes entrant
a Liverpool Cuthbert se yä oposat a Seaman Watson.
— Lenglet i Laudrin, recentinent designats per la Federació francesa per a disputar
el Mol de campió nacional dele
pesos forts, actualment vacant,
hozaran probablement Al més
que ve a la Sala Wagram de
Paris per al dit Campionat.
— Comuniquen de Nova
York que Midget Wolgast, campió del món dele pesos mosca,
emroarcara molt aviat, amb
destinació a Paria.
— El matx entre Locatelli
Canzoneri s'ha ajornat fins al
dia 2 de febrer vinent, per indisposició del primer.
— La Federació Catalana
de Boxa, en la darrera reunió
celebrada pel seu Consell directiu va prendre, entre altres,
els acords següents, que pel seu
interea expressem:
Convocar exàmens de managers, acceplant les inscripclons
fina al dia 28 del mes que som.
'Aixecar la desqualificació que
pesava sobre el boxador Puy,
pels actes ocorreguts en una
de les reunions del darrer Campionat de Catalunya amateur.
Donar autorització a diversos boxadors amateurs parqué
puguin pasear a professionals.
Destinar una quantitat en
metällic, per tal de contribuir
al monument que es pensa bastir a la membria del primer
president de Catalunya, l'honorable Senyor Francesc
CICLISVAR
Ha quedat constituida l'Agrupació
Ciclista Santboiana, la junta de la qual
és integrada pels senyors següents:
Pere Camats (president), Francesc
Puig (vice-president), Jaume Ventura (secretari), Constanti Martí (videsecretari), Claudi Sorli (tresorer),
nändez (vocals).
Aquesta Agrupació, el passat diumenge omanita una excursió a Cornellä, Sant Joan, Sant Feliu, Molina
de Rei, Sant Vicenç dels Horts i Torrelles, la qual constituí un ixit.
— El Casal Ciclista Barcelona ha.
organitzat un cicle de conferéncies per
al dia 5 de lehrte, les quals tindran
iloc al set, estatge social, Ronda de
San
e nt t Ps:au, 77, a canee dels senyors sega
F. Montfort. Tema general.
J. Alavedra. Ajut oficial.

J. Domenech. Secciona a crear.
A. Tens. Premsa, aspecte tècnic, es-

portiu i financer del Velòdrom.
FUTROL
— La nova Directiva 'del
Badalona ha quedat integrada
com segueix:
President, Artur Comes i Bofill; vice-president, Jaume Estapen i Culta; secretari, Pere
Cortacans i Serra; vice-secretari, Pere Navarra 1 Costa; tresorer, Josep Marti 1 Xtspelli;
comptador, Joan Argenten i
Torres; vocals: Josep Sabater i
Farrtis, Manuel Garcia Gonzälez, Ernest Barriga 1 Remisa,
Florenci Gonzälez i Cazorro,
Ramon Marimon j Rochey.
— Solà, el qual es trobava lesionat
a la riostra ciutat. s'ha reintegrat al
Racing de Santander completament
guarit. 110 eelebrem.
— El mata amateur entre Anglaterra 1 el País de Galles, ion gua/Wa t pels angleses, per 5 a 3.
— Resultats dels campionats arreo
onlya
nta
d'EAtitrcop

El Campionat del Sud:
Borussia Neunkirchen bat F. S. V.
snrlarst...5,-,3b.
Ftaef
ruck guanya Eintraeh
Francfort per 2-o.
Karlsruhe F. V. bat F. S. Norabella. 3-1.
S. V. Waldhof - VIL. Neckarau,
r.'.".;: kera
s j. Stuttkart bes S.V Fetlee
b•elt,
186.5 • F. C. Nu einle-g,
errIlDanyt ern a Munic guanya el Spot
Furth per 3-1.
S. C. Birkenfeld - Union Birckin:ter tsms..isl.

DiviIó d'honnr:
Lierache bat Bélgica per 3-1.
Betreebet bat F. C. Mallneis, 34.

C. de Gen/ wat
'fea: 1-o.
-%ring Club bat Lyrar
farbig C. B. bat Tahona t S-1
St,Gileiee bat C. S. Ilevonie,
por Id.
IMl
Llameo bat Palennot 3-2.
Napoli Ambrosiana: 3-1.
Juventes a C,asale: 3-o.
Vereeffi Lasio:
Terina - Bestia: 1-e
Triestina - Genes*: 1-0.
Roma - Florentina: 2-5.
Milano - Bologna, 1-1.
Padova - Alessandria: 1-0.
S'agro

Liga Nacional:
F. C. Berne - Lugano: 4-2.
Servette - F. C. Chaux-de-Forgls:
3-ct
F. C. Locarno - Young Boys, 2-1.
Concòrdia Bale - F. C. Sitiase, 3 -0.
Grasshoppers - Urania Genere, 2-0.
Blue Stars Zuric - Nordstern (suspis).
Young Fellows Zurich - Lausannes
suspes.
Primera Lliga:
Racing Lausanne bat F. C. Soleare,

Per 4-2.
F. C. Grangef - Etoile am-de
-Fond:31.
F. C. Krealingen - F. C. lentasthottr : 2-0.
F. C. Lucerne bes F. C. Saitt-Ga/11

F. C. Aarau - E. Seebachs ea"
U. E. Bienne - Boujeen - F. C »la
borg, susph.
F. C. Monthey Emite Camal
suspès.
COXA
EL CAMPIONAT D'BUROPN
DELS 111G FORTS
STEYAERT, L'ADVERSARI DF/
MARTINEZ D'ALFARA, MIL
BARA DIVENDRES
Decididament les gestiona pm fastar a Barcelona l'interessaat comba
Per al titol europeu dels mig torta
que han d'efectuar Maniste d'AB"
campió d'Es panya, 1 Leonard Sta
yaert, campió de Rece, amigada
per la I. B. U., aloe vist coronada
per l'èxit, contribuint-hi exx gran pare
el Sindicat de Periediates Feriad"
Qu e davant la importancia temidonal d'aquest combat ha acordat potro.
cinar la veólada que ha de Unir dee
te a l'Ol ymPia e dia 7 del mes entrant
Martínez d'Atara, comprenent la
importancia decisiva que ta ateten
combat per a la seva carrera, ala
sotmès a un rever entrenament de
diles setmanes a Mataró, a la Sala
Teixidor 1 sota la preparació de Pere
Siez.
Leonard Steyaert ha anunciat la
aeva arribada a la nostra caztat per
al divendres vinent amb el fi de poder entrenar-se i aclimatar-se en el
mateix ambient en qué ha de disputar el ccanbat cim de la seva carrera.
El cam p ió de Bélgica pertany a

l'equip de Macilenta, que té per manager el famós Rik Senten, el qual
acompanyari el seu "pedal" en

aquest viatge a Espanya.
Del notable record professional del
campió belga ens n'ocuparlo detingudament en properes edicions. Per ami
recordem que no Is el primar cop que
Steyaert ens visita; al mateix re
que ve a constad:re ara obten& en
deis Sella més brillants triomfs amatesos vencen La categoria del, mitjos
en el Torneig Liad organitzat atril
moths de l'Exposició Internacional.
OINNASTICA

Äcords de la Federació
L'assetnblea de la Federaciú Catos
lana de Ginmis prensad ele euritatalli
acords:
Celebrar cada any, su ei mes de
maig, la Festa Federal Internacional
Catalana de Gimnástica.
S'anomenà la següent Juntas
Carlea Pi 1 Stmyer, president Jeta
Roca i Alcanyls; Torres de Prat,
les entitats; Cadcf, A. E. Pb, a de
Tarragona, Falcons 1 C, G. Baroslo.
nts.
Anomenaren, tambd, tod honorar' al
senyor Creus.
Convocar tots els professora de les
nästica a una reunió pública per feg
les gestions encaminades a crear reo
extenúa d'Educació Física de Catee
lunya.

ESPORTS DE NEU

Aplec d'hivern deis muda.
dors de Gräcia
Diumenge, a La Molina, se celebri
la cursa d'esquís de l'Aplec d'Hivern
dels Esquiadors de Gräcia. Els resultats sitio els següents: General, 1,
Enric Guasch, del C. E. Catalunya;
2, Manuel Arqueta, del C. A. Núria;
3, Josep M. Nubiola, del C. E. Catalunya; 4, Kurt Wittmann, del C. A.
Núria; 3, Angel Guerrero; 6, Pere
Agres; 7, Francesc Parnies, del Club
Xf. Barcelonés; 8, Rolf Moneuse, del
C. A. Mirla: 9, Franceso Ruma. (4e
la U. E. Catalunya; to, Maui Maten, del C. E. Catalunya. - Per entitats: 1, Centre Excursionista de Catalunya; 2, Club Alpf Núria. Es vais
elassificar uns a 44 corredor,. - Gracienca: 1, Romä Camps; 2, Resma
Fort ; 3, Bernat Sanjuan; 4, Salvador

Borràs ; 5, Enric Llopis, tota del Club
Excursionista de Gracia ; 6, Mariano
Masiques, de l'Agrupació Esctsitidal
7, Jacint Falouzle, de l'Orfe6 Gris.
clenc; 8, Francese Gran; o, Fenece
Jan ga, del C. E. de Gracia; to,
nuel thich, del C. E. Rafel Casare»
ves, fins a qUinie clauifkati par en.
Utah: 1, Club Excursionista 112 Ore
da; a, Oriol, Graeltne.
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VIMENT
MERCAT LLIURE
El sector d'especulació continua irregular, i en les darreres sessions celebrades torna a dominar la pesantor
en posicions, malgrat la bona disposició demostrada per una part de la contractació, en particular en el rotlle
carriles..
Encara sofrim els efectes de excés
c!c reacció constatat ara fa un mes, i
fins que no es normalazi aquesta situació forçada veurem transcórrer les sessions sense cap orientació definida.
Després de l'hora els Nords arribaren a cotitzar 5290, i 46 00 els Alacans.
Tunca finada pel Mercat Lliure de
Valors en la reunió de Borsa :
Vaters

Dia

Tasca .4Ica

31

anterior

Nords

Alacants
M. Rif
Filipines
Explosius
Colonial
Platea
Felgoeres

53.30
46'23
5650
303.00
i38'oo

53.80
46.85
b725
306'on

13885
4825
47,7.5
14'oo
14'50,
42'65
42.73
Aigües
16125 161.50
Chades
34 8'00 346'00
Petrolis
5'45
5.60
Tramvies p. 59'ors eco

haisa

-o'50
-o'6o
-0.75
-300
-43'85
-0'50
+0'50
-o'to
-0.25

+2oo

tata, queden' la major part a posinons
sostingudes.
De les Diputacions noma operen les
Provincials, les quals davallen. un
quart d'enter.
El grup de cèdules, irregular; 'de
les Hipotecari mames operen les 3
mig per cent; en canvi, les Crèdit Local, amb regular negoci, aconsegueixen algunes millores d'escassa importancia.
El sector carriler acusa una minva
en la contractació, sense registrar cap
modificació apreciable en canvis. S'aprecien algunes oscillacions entona
d'un quart d'enter, sense dominar cap
tendencia.
El grup d'electrics, aigües i indastrials, amb regular negoci, registra
bona tónica en canvis, i fina s'aprecia lleugera tendencia de represa. Modifiquen mes: Aigües serie B, 63'5o
(--1'5o); General d'Electricitat, 88'oo
Foment d'Obres 5 per loo,
80 '00 (+4 . 00); Bona, 89'00 (+20 ) ;
Metropolitana Construcci6, 5 4'0 o
(+fu), i Teneria Moderna, 85'00
(-Voo).
De les accions, Es de remarcar la
millora assolida per Aigiies ordinàries, 16t' (+5no), i la baixa d'Asland, 65'oo (-3'0
0)

_0,15

-300

La tanca anterior de Tramvies preWatts Es del dia 3 del ifleS que 50171;
del 26 la corresponent a Felgueres, i
del 19 la dels Platea. La de Filipines
data d' a lguns mesen enrera
BORSA AL COMPTAT

El sector de comptat acusa una !len-

CAT LLOIJA teatres- -

R,I

--

BORSA DE PARIS
El mercat parisenc prossegueix la
tendencia deprimida que es ve registrant d'alguns dies ença. El sector de
rendes presenta baixes entorn d'un
quart d'enter i algunes de més importancia, com: renda francesa 3 per
zoo, 64' 50 (-0'40), i 1918 4 per zoo,
7370 (-0 '45); Banc de Franca, 11005
(+0'05). L'especulació, mes irregular
que en jornades anteriors, presenta
depressió general en cansis. Rosal
Dutch, 1815o (-83); Suez, 19750
(+25); Kuhlmans, 6zz (-6); Wagons Lits, 96'oo (-o'25); Barcelona
Traction 5 i mig per loa no varia, 7'30.

gera minva en el volum d'operacions
que es registra en la jornada anterior;
pel que respecta als canvis, també es
nota menys sosteniment, encara que no
OS pot qualificar de depressió.
El sector de rendes de l'Estat no
es ven tan actiu com en la sessió precedent. La tendència que domina en
aquesta jornada és de sostinguda, i
solament sito de remarcar les millores que registren els Interior, entorn
fer a cae/menta 1 batelga
d'un quart d'enter, i Amortitzable 5
4.77
per 100, 1927, net que davallen fins
Capees a mida
a un quart d'enter.
Obligacions Tresoreria Generalitat
BARGUES
cotitzen la paritat.
(antrigu,sa-TeLmm
Els Ajuntaments no gaire soHici-

CAPSES DE LUXE

Alfil) els anys que fa que freqüentern Llotja, no beta comprovat mai una sitttació com
l'actual. Es de doldre que no
s'aconse g ueixi tina nuitua intelligencia que faci prevaler l'esgue/u la poca fortuna de no
esser compresos pets que ocupen cärrecs que haurien
ressar-se pel que eonsil mes al
país.
Attib el blal ens trobem que

Cinemes

NOVETATS

TEATRE

Tarda, a les 5; n11, a un quart d'tl t
Na delxeu de veure e/ meravellds

COMIgEtwo
Au. mote .t tes 4; nit. a le e Hl:
REVISTA PaRRMOUNT. LOS INVENTOS DE RETTY'', dibulsos.
EDUCACION DEPORTIVA. durnmental. 1 EL CANTAN Da LOS CANTARES, per Marlene Dielorh
Son filmo Daramount

METROPOL CINEMA

ala el sen esplendld conjunt I
msgnirica presentac10. PrIncIpalä

lulerprets: [milla Allega, Mea
Allega, Tino Folgar, Joaquim Valla
E. Cuera., 20 glrla II•neets, 20.
Troupe de 'M'alesna. 30 ballarins.
130 persones a escena. Nodrlda er911eStra. - Escenan gira/0d. 400
veslits
Virsh I Flotan,
de Berlin
bamft. tarda 1 nit, l'exitäs dual

per Anny Ondra. I

4.4 1/2
4.5 7/8
4.6 3/1

ril EME 2582J - 2414.
larda a les 4: nit, a les /O:
EXIT 88888 PAPI° DE

per

TIVOLI
4 tarda I 10 rilt: "El túnel", lean Garbin 1 Madeleine nonato. Documental.
IMbilixos, Reate Journal I Revista
CAPITOL
4 'Job u 915 nit: "La propia culpa",
turnara Dix. "El dillivlo". Lols Wilson
Shannon

Avul, tarda. de 4 a 8; nit, a les deu:
Gustav n'odien en la comedia musical

4 tarda I 10 n1:: "La JuslIcla del fueg o". "Héroe o reborde", Tom Brown
I
bIlm Summerele
II U 88888
4 tarda I 10 un: "Tres tilda, de misler" (únlearnent tarda). "E/ chico de la
parroquia". "8amarang"
88888 •ALACIII
Continua 4 tarda: •• Taxi", morella Young.
-De rara al cielo". "3m:drenara", explicada en espanyol. Nollciarl
• EXCEL 810N
4 larda 1 030 /111: "La banda de las
perlas lO? u ttinleament tarda). "De
cala al cielo". •• Anlarkehak", explirada

%Viene, Bastar I aluna Loy
Producció Metro Goldwyn Mayor
No delxeu de veure la 511l0e
pellleula de la temporada

NEGOCIEM ELS CUPONS

Demä, divendres. tarde:
LA SERONITA ANGELES

91 7/3
90 1/2
91 1/2

TEATRE POLIORAMA
allora-Eapantaladn-Barrow
45,1 1. larda. 1 4 4 de 6, 1 n11, 1/4 CC/ I
SEVILLA LA MARTIN. Denla, tarda I nit:
SEVILLA LA MARTIR.

1 1/8
3/4

52 3/8
54 1/4
55 3/1

7.35
7.53 •
9.68
9.88
9.99

Li.oaufft

per a guardar valors, documente, joies altres objectes

de valor

7.28
7.43
7.57
9.77
9.96
10.05

TEATRE COMIC

1/2
3/8
38

Aquesta nit, a tun quarl [Come, inaugurioln de la temporada de revistes,
estrena de la revIsla de Vela Sle:Ta I

mesure Guerrero

LI CAMISI IIB LI POMP110011

S. ...

5.1 1/4

5
9

Assistlran els autora, I dirigir& l'orquestra el mestre Guerrero.

6

5.7 1/2

1/2
1/1
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MISS LOUISE

Continua 345 tarda: "La novia de Escorla". "La muerte negra". "Es esto
amor", alary Ilrian I Leo CarrIllo.
Ret istä
•ONZIIIIA 1 PECIR41
Continua 343 larda: "Yo y la emperatriz", Lilian Ilarvey. "Viaje de Ida",
Bay Francis. rn e gpanyol, 1 una ultra
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• Nora . Ele 'more oeurentis se 115 Urea en is

4 larda I 930 nit: "Fra Diävolo" Oinlcament larda). "Timbuctoo". "Roma
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ERAN MITRE COSITAL
C01111102./ 3'15 lerda: -Con ml l'arfan me
basio". •• Tunbuctoo". •• noma express",
Emher Ralslon. COnMea
11110NUIll
Continua 3'15 Lude: "Erase una vez un
vals". "La muerte negra". "Es esto
amor", Mary tlelnil 1 Leo Carrillo.
Colbelart

Tarda, 430; nit, 243, dos grans
Culta en el matelz programa: Moleta. ESPIAS EN ACCION. PAJAROS EN PRIMAVIIRA, dIbultos
robes. te Watt Diene'. EL PADRINO IDEAL, per Jean Mural. neme,
dlvel:'.lrv. matinal, a les 1030. Es
.lespuma a le taquilla per u la ses•
sis numelada de derntt. dIvendres, 1
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,.
VALIDO

MIR

Avul, el 111m de leal

Laoa110, blapy Cae-té., 12 surgestives semivedettes, lo. Artur Lledó,
Vleene Aparte!. Manuel Alares, Ilarael
Cervera, 40 tellissimes I esrulinrals
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Margarita Carbajal
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Dem). ses51.) mailndl: a la nIt, estrena
de VUELAN MIS CANCIONES, per Marta
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numerales de cierna tarda i nll

Obrel que perla 1719S de 800 representaricas al Teatro Maravillas, de Madrid.
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NOTICIAR!

La posada
del Caballito Blanco

Alas MI.
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per Georges TRU
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ral. MUSA. DIE LA PAMPA, eanÇflfI3 per Caries Mardei EL HIMNO
DE LA VICTORIA, le r 0/Xa Toeile•
chotea
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:ola: "Se ne r ealta un rival" es proAmar& a les 405 i a les 6'50 de
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mundana", es donare a tes 525
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) Rambla deis Estudis, 11 1 13, i Bonsuccés. 1 1 3

Compartiments des de 22 pessetes anuals
Es pot visitar tots els dies feiners, de 9 a I i de 330 a 6

Avul. tarda, de 4 a II la divertida
comedia 111 NECESITA UN RIVAL,
pei gran ama. &Has, que en
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Panela da areola. 23. Tele, 13852
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El drama en tres actea dignes1 t'Oestes
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SUEÑO DORADO

deliciosa opereta. dialogada I cantad&
trances, magna creactO de Litlan Ha
Jean Mural

Company a de
Merco Nicolau

TEATRE ROMEA

acceptar les pretensions que se
Ii olereixen. Ho diem aixf, perque estem tan acostinnats a
servir de mingo als nitres mercats, que ja es hora que es resolgui d'una vegada.
Es dóna el (las que en aquesles estacions es troben mes de
200 vagons de blat quo no volein pas esbrinar si són tots
venuts o be n'hi ha molla part
que no ho són; però si que ens

VOLANDO VOY
per Bert Latir I Charlotte oren

Per a vals 1 abonaments. Bellolgerla
Manar, Sal g ada de la »res& 8. TIr. 16013

la nostra fabricad() no pot Os

cal reconeixer que aquest nombre d'existencia ha d'ésser entrada a les nostres fäbriques;
per tant, això ja es suficient
perque, tenint en compte la situad() bladero-farinaire actual,
pugui esperar-se com recauran
les disposicions que encara
manquen.
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EL DIVINO IMPAUENTE, de Ponen,
AMI apoleosie, 132 represara:Lentit o Deu dlumenge, a lee 330, a les 6,
a un quart d'II: EL DIVINO HIPACIENTI.
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pot beneficiar multo estamento.

volkow. me

TERTULIA CATALANISTA

GRAN TEATRE DEL LICEU

Poc concorreguda fou la seasiú d'ahir en aqueel mercat,
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