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LA SOLEMNE S ESSICe DE CONSTITUCIÓ DEL NOU
AAJNTAMEN'r

Comença una vid'
municipal nova EI senyor Pi 1 Sunyer, Alcalde de la

genes a ter allò que necessäriament slauria hagut de ter quitase
dies després del 20 de novembre,
si' la Ilei que regia aquella consulta
al cos electoral de la República no
hagués estat burlada a Barcelona.
El premi de la victòria que les
Discursos deis
Pi
Duran
esquerres obtenien el 14 de gener, Comiat del Dr.
victória que virtualment ja era aconVentosa,
Soler
Martínez
Cuenca
seguida en les eleccions legislatives,
és l'alta responsabilitat que ahir els
Dues
del
una
represent ants de la coalició vktoriosa començaven de fer efectiva en
prendre possessió dels arrees. Les
Iteres tebroses de la Iluita són passades, ¡unes realitats presents, denses
d'esperances i de preocupacions, venen a desbancar el record d'aquells
moments de passió.
Ahir per Catalunya començava una
etapa noca en la seca història municipal; les ciutats i els pobles del
territori slan donat les corporacions
que han de regir els seus destina
locals i els seus interessos dintre el
regim autonòmic consagrat per la
República. Comença una vida municipal noca: nosaltres ens havem fet
la llei i nosaltres l'hern posada en
fundió en designar els bornes que
han de vetllar per la convivencia urbana. Amb la remeció d'ahir era cancellat un episodi transcendental de
la revolució exemplar del t4 d'abril
de 1931; d'aquella Ajuntaments projectats als llocs de govern per l'esdat revolucionad, no en queda si no
la memòria; conquistada definitivament la regularitat adminisLacte de conetitudó, ahir tarde, del non Ajuntament
trativa en els Municipis de Catalunya, ha arribat el moment de fer
que proposa ei, amenes •Carbonell,
A dos quarts de set en punt, pregola, Gispert, Godó, Jiménez, Hurhonor a les nostres legitimes iHutado, junyent, Martínez Cuenca,
Gestó, Cortes Codolä i Frigola, persions de ciutadans. Si, com deia cedit de macera agutzils i ordenanques,ja
hi
hacia
hagut
al
Saló
de
Cent,
que
era
canvis
d'imMassip, Matheu, Matutano, Mori,
ces,
enträ
Duran-Reynals en lacte de l'altre
pressions entre • Ulls i altres, i
Oliva, Pi i Sunyer, Pla, Pumarola,
dia, hem estat exigents amb els que ple de püblic, i amb una !larga cua
proven els noma i•a'aixeca la sessió Rossell, Roda Ventura, Segarra,
ens han precedit, ara ens toca ésser- a fora, i presidit pel doctor Aiguader, l'Ajuntament sortint i i, tot se- perquè la COlniali0 procedeixi a Saltos, Salvador, Serra-Hunter, Sone anda nosaltres mateixos, perquè
guit, els nous regidora. L'aglome- l'examen de les actes per tal d'eme- ler ¡ Janer, Vichier, Vendrell, Venl'obra de gocern que emprenem sigui
sació del públic j fotògrafs impedia
tre dictamen, Tres quarts de set
tós, Vilalta i el President (el senyor
gloriosa pels beneficia que porti a
Duran i Ventosa).
la ciutat i per l'exemple que doni a de veure la disposició en què els menys dos.
diversos bandola es disposaren. De
El PRESIDENT obre l'urna i
favor de l'autonomia.
EL PRISIDENT
moment,
aixecant-nos,
'els
llegeix els noma Surt elegit el seL 'AIRAIN Iaterrt de Barcelona estä
DE VAIIMISIBLEA
tots
barrejats.
Seuen
Cha
que
caben
nyor
Josep Escofet i Andreu per
constituir i comença la seva gestió
,A, na roan Ae pie en pum torna
vOta j is paperetes en blanc.
d'acord amb la nova Ilei municipal, als escena i, havent-se fet ailenci al
. conjur..4401 campaneta del doctesri- U" Consistió, ei repien la iessió 1 er
El senyor ESCOFET,t deis
Ningú es va creure excusat
aplaudiments de la mejoría, ocupa
tir-hi. La Lliga, que menysprea puela presidencia.
rilment el Parlament de Catalunya,
Diu que agraeix•el nornenament
no ha trobat raons prou poderoses
I que procurará extreme el carees a
per inhibir-se de la Corporació musatisfacció de tots ¡ amb la màxima
nicipal. La seva presencia al Contiscordialitat.
Inri feia mes absurda la seva absència al Parlament; tard o d'hora conEL SR. PI I SUNYER,
fessan el seu error i tornan resigALCALDE
nada i avergonyida abs seus llocs.
—Es procedirà—diu després— a
Catalunya disposa ja dels instrul'elecció d'alcalde.
ments legals imprescindibles per coSón repartides noves paperetes.
mençar-se a regir autonòmicament;
es vota novament i resulta elegit
la nostra fe de catalanistes i de reel senyor Pi i Sunyer per 25 vots
publicana ens obre el cor a tots els
i 15 paperetes en blanc.
optimismes. En inaugurar la noca
El senyor Carles Pi ¡ Sunyer revida municipal de la nostra terra no
sulta elegit Alcalde de la ciutat. El
volem recordar-nos sinó que Barcesenyor ESCOFET proposa un aplaulona és l'obra cabdal de la cataladiment en homenatge al nou alcalde,
nitat i que per ella han d'ésser totes
;11 > la • majoria i el públic li tributen
les nostres energiet i les nostres
1 tzna ovació a peu dret.
inusions.
' EL CONSELL DE GOVERN
El PRESIDENT diu aleshores
que es va a procedir a la , votació
Ahir va caure neu a
dels vuit consellers i que la !lista
de coHocació en la ',lista triomfant
Barcelona
será la de l'ordre de substitució de
Feia un parell de dies que
l'Alcalde.
feia bastant fred. Ahir el dia
' L'ordre de la candidatura és: jauEle
metiste
I
l'entrant
do.
alcalde.,
e/
•
me Serra-Hunter, Estanislau Duran
a'aleä núvol, amb gran deseena
•
Reynals, Antoni ' Vilalta, Madi Marde la temperatura. El vent fou
anuncia
que
el
sePRESIDENT
que
presidia,
el
seAIGUADER,
tínez Cuenca, Antoni Ventós, Jaume
variable del Nord, bufant a sacretari, senyor Pi i Sunyer, llegeix cretari Iligirà el dictamen. •
Vachier, Odó Hurtado J. M. Mas lones amb alguna intensitat.
El SECRETARI el Ilegeix, i
l'acta de la sessió anterior, i s'asip.
A primeres hores de la larda
aquest accepta la capacitat de tots
prova.
Els interessats iban, esborrat el
s'encapotis el firmament, seseo1 proposa al Ple que s'aprovi pesque propi nom. En una de les cand¡daTot seguit el doctor AIGUADER
nant alguns leona, al mateix
quedi
definitivament
constituida la
tuses, per6, hi ha dos noms esbortemps que queja una Ileugera pren la paraula i dóna compte del
rata
pluja, barrejada amb algunes telegrama del ministre de la Guerra Corporació.
El PRESIDENT din que en reaSurten elegits els senyers Serrabolves de nets i en alguns Hoes sobre la cessió del castell de Mont ó.
Hunter, per as vots; Estanislau Duanal quelcom de ralarnarsa. El jefe, del qual ja parlen/ en un altre litat s'hauria de procedir a votaci
lloc
d'aquesta
edició.
El
doctor
Aipesó
no
havent-hi
ningú
que
s'hi
ran-Reynals, 25; Vilalta, 25; Marmal estat del temps va durar
guader es congratula de la marxa
oposi, queda aprovat per unanimitat. tínez Cuenca, 25; Ventós, 25; Våpoca estona,
En havent dit això, dirigetx una
de les negociacions i desitja un bon
chite 25; Hurtado, 24, i Massip, 24.
Ni ha 15 paperctes en blanc.
èxit a l'Ajuntament nou en la con- salutació afectuosa als regidors i
GOVERN...
PARLAMENT
secució dels anhels de la ciutat, i la chitar, Es constitueix sial, el pris'acorniada desitjant bons encesto als mer Ajuntament, constituit segons
DEL SENYOR PI I SUNYER
una Ilei del Parlament de Catalunya
nous regidor, en henefici de CataEl senyor P11 SUNYER diu que
i sota el regim de l'Autonomia. Diu
lunya, la República i la ciutat.
per un deure d'agraiment ha de dique
aquest
Consistori
no
s'ha
de
abandona
la
presidenseguit
rigir
les leves paraules als cornTot
veure entara sotmes a les diver- panys regidors per l'honor que li
cia i l'ocupa. després de saludar-lo,
gències que vindran després, i per han fet de posar-lo en aquest cärree.
el senyor DURAN I VENTOSA,
president d'edat, el qual dita que se aixó els saluda a tots i els encoratDesprés ha d'espetases una salutaja
perquè es facin dignes de la con- cié no formularla a les paraules de
buspendrä la sessió per alguna ano'
fiança
de
la
cintas.
No
oblidem—
ments per tal d'acorniadar els regil'alcalde que ha ceasat, dient-li que
din— que de nosaltres dependrä molt
dora sortints. Surten tots els regicontinuaria la línia dels Ajuntaments
l'assegurament
de
l'autonomia
mué
el públic el que
dora, i aleshores
republicana Dedica una salutació
nicipal i la continuació de la de Cata- ben cordial a les minories
comenta.
qu e anlb
lun)a, perqui no hi ha cap paper la d'Esquerra formen el Conzistori.
A tren quarts menys quatre enque asseguri tant les conquistes com
D'aquestes
minories
n'hi
ha
de dues
tra el nou Consistori, i el senyor
la conducta dels que en testen la
menee. Les que entraren a la CoaDURAN I VENTOSA ocupa no- custódia, excita ele regidora que
j
vament la presidincia, 1 els regidors ho tinguin en compte per amor a lició comparttiam les tasques del
Govern. A aquellee minoriea he de
efectius i suplente es disposen: els
Barcelona 1 per amor a Catalunya. dir-los que tindran en ells una
de l'Esquerra a raqueen de la pretidencia, Lliga i radicals a la dreta. Reeorda que l'article 66 de la Ilei companys ILeials i une Mies sinmunicipal faculta el Consitori per- cero. Les altres minorim que no
El senyor DURAN I VENTOSA qué s'elegehti tan
President de l'As- poden tenis la responsabilita del Go/a
sessi
ó,
el
cecee
i
obre novarnent
temblea. Pregunta si s'acorda fer vern els oferirem ene tota cordiatari dóna lectura de les credencial s
lis de la facultar, aixi n'acorcha litat el mixira respecte. Aquestes
dels regidora per l'isla de parths. Tot seguir són distribuldes les Pa* mirarles crea que
no terma solaEl PRESIDENT diu que.convin.
pereles per a la votad&
meta una tasca fiecalksadora, sinó
tisis &mimar una consistió pesqué
una tasca activa, I els Invita a qui
Es proeedeix a cridar els regidora.
examiné' lea credencial(
ponla ernb iniclatives tot el set:
comeneant pel eenyor Allahs i se.
F.I senyor B ERN AD ES propasa guínt ele!senyors Bausili. Bernadee
manee a les tasques d'aquest Ajununa emniasió de ti« i primate la
tament, que ell eh ha de veme amb
llenes; oter, Calderó, Carbonen.
'^ a la Presidrncia.
Data simpatia.
.
todo' r . Cordoml, Cortes, ,Pnrste•
(Continua a feAlAgása & ea.
4,.;e1, la M'AM, sed, 1. .an Reynsl s F . s:st, Fri
EI . PRESIDEN 1

.SSir es constituiren a tot Catahaya els Ajuntaments designats per
la voluntat popular, segons la Ilei
cuida del primer Parlament català.
uportunament varees ter les observac.ons i les reserves que la norma
electoral posada en practica darterament ens mereixia. Proporcionalistes convençuts, hem de repetir
que la llei adoptada no tradueix
amb la fidelitat que voldriem cl
nostre criteri en aquesta qüestió capital; aixi i tot, pe/ab, la sinceritat
ens obliga a reconéixer que la seva
implantació representa un guany
evident respecte a la injusticia foDementa l que fa recusable el sistema majoritari. Aquesta injusticia no
neutralitzat del tot ni ha estar
reduida en els termes que caldria, sind que en alguna Ajuntaments, principalment en el de Barcelona, subgisfeix amb unes proporcions irri
a aquest despropor--tans.Gräcie
eionalisme, un partit que a les urnes
sumava vint mil vots disposa
unatre 'loes al Consistori, mentre que
ia una altra candidatura que niconseguia mes de cent mil, n'hi tonnea només deu. A dreta Hei, vint
itta votants no haurien d'haver tingat finó dos representants, comptant-ho amb molta generositat. La
Be!, per?), ha permes aquesta sorpresa lamentable, que ha afavorit
justament l'únic partir no català
que es prescntava sol a la consulta
Pop ular, I no tenim altre remei sind
acatar-la, tot treballant dintre la
legalitat constituida a Catalunya per
corregir els detectes que donen peu
a desproporcions que deformen el
perill politic de l'organisme que
hauria d'ésser l'expressió exacta de
la voluntat ciutadana.
Les coalicions electorals, entre alters justificarions de tàctica política,
tenen la de contribuir a rectificar
a l uests errors insolubles de la Hei.
C,alició, pecó, no vol dir confusió
si. barreja dels diversos components
rolitics que integren una candidaura coaligada, sitió una cosa ben
i comprensible. Cada partit,
ei a1iarfst7'mante intacta la seca
:.scnalitat coHectiva amb tots els
/rus caires, rota la seca significació
paltica sense minvar-ne la intens:tat i la seca total independencia.
ho entenia Acció Catalana en
participar en les eleccions municiP3:5 coaligada amb les esquerres
dc Catalunya, i aixi ho entenen
i ho sostindran els seus represent2t1:5 a la Corporació municipal
de Barcelona. L'acte que abansd'ahir a la nit les joventuts del
partit dedicaven als homes que en
nom d'ell actuaran a l'Ajuntament
i a la Generalitat fou una ratificació brillant ¡ entusiasta d'aquest
criteri. La continuitat de la República i la realització de l'autonomia
amenaçades per l'alçament agressiu
de les dretes de dintre i fora de
Catalunya imposava la unió de les
esquerres, unió que el Partit, en altres ocasions, hacia preconitzat sen.
se éxit. No era cap novetat, dones,
ti Acció Catalana reiterava el seu
criteri davant de perills que cada
dia es feien més imminents. Els fets
ami han demostrat l'encert i l'oportunitat del determini de sumar en
ena sola candidatura tots els matisos del catalanisme esquerrista,
derrotas injustament el 20 de novembre per una maniobra artera de
la Lliga aliada amb els monàrquics
1 els carlins de Catalunya. Com hem
dit altres vegades, les eleccions municipals venien a ésser el segon torn
de les eleccions legislatives indignament frustrar per la desaprensió
de les dretes catalanes, ¡ no hi havia cap ra6 per a negar-se el 14 de
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El senyor Escofet, president de l'Assembgea
EI COnselt de BoVern
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Aiguader.
senyors i Sunyer,
Matheu,
Janer, Vilalta,
i Duran-Reinals
proposicions
senyor Berakdes i
intervenció extemporinia
M aenipr Frígola
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LeIcendicioni;del refornde la
Lliga al,Parlarnent catar
Segons les nostres referincies, restas de les negociacions entaulades per
tal de facilitar la reincorporació dels
diputats de la Lliga al Parlament Ca Sala topa amb alguna dificultats.
Se'ns ha dit que un dels motins
principal' is que els ‚mis' del senyor
Cambó se semen molestats amb el comissari general d'Ordre Palie pels escorcolls que va ordenar i dirigir
personalment al local de la Lliga del
Passeig de Gracit la vetlla de les
eleccions, ¿emanen com a condició
indispensable la sera dimissió.
Amb aixt, el senyor Ventosa i Calvell, que sembla que is un dels mis
disgustas& per la intervenció que va
tenis en l'afer de referencia, es donaste per satisfet.
De totes ~eres, sembla que la dimissió esmentada ha estas ja Prevista,
i no té res a vente amb la pretensi6
de la Lliga. Possiblement per això,
el senyor Companys no vol que per
ara sigui presentada; els diputats regionalistes podrien atribuir-se-la i
exhibir-la als seus electors com a
una viere/da obtinguda amb la seca
aparatosa retirada.
Aquesta actitud is lógica. Posats a
dimanar i arribats a aquests extrema
la simple negativa d'un urbi a condonar una penyora imposada al senyor

El senyor 611 Robles
bromeja en parlar-Ii
d'acatar ei räglin
Madrid, s. — El Sr. Gil Robles,
discutint en un dels escriptoris de la
Cambra amb el Sr. Mora i altres diputats, en preguntar-li el diputat radical ii farà declaració de republicanisme en el seu proper discurs, ha
coutestst bromejant i ha eludit tota
resposta categórica.
Ha parlat després respecte a la conducta que segueix el Govern en el referent als municipis ¡ a les comissions gestores.
El Sr. Gil Robles, respecte a ames'
aSaunspee, ha «petar la seva cretino
que :lluvia d'anar a les eleccions provincials i municipals, immediatament,
encara que fos escometent abans la
reforma electoral.

Ventosa per Pites de velocitat o per
infracció deis preceptes que regulen
la circulació hauria estat suficient per
a motivar una nova retirada semblant
a la que hem pogut veme aquests diez.
No transcorrerä gaire temps sense que de tot abrís sen parli davant
d'un públic mis o menys restringit
El senyor Ventosa té anunciada una
conferencia, en la qual possiblement
intentati aclarir un d'aquests extrema.

Es retiraran els
socialistes del
Parlament?
Avui s'ha reunit novament l'agruPació socialista madrilenya sota la presidencia del senyor Torres Fragua.
S'han aprovat els pressupostos per
a l'any 1934

S'han discutit diverses ProPosicions,
la de solidaritzar-se amb
la posició táctica del partit i demanant que no es posin entrebancs a
la formació del front únic del proletarias.
Una altra pesqué es donin per acabades les discrepáncies que poguessin
existir en el si del Partit arnb lies revolucionaris a fi que puguin anar tots
a una acció conjunta.
S'han aprovat ambdues per unanimitas.
Una altra sollicitava que es retiré&
del Parlament la representació socialista sial oom dels munkipis i diputacions.
A aquesta proposta el Comité executiu ola oposat una abra segons la
qual s'havia de deixar en llibertat
ció els representants del partit per
elegir el moment oportú d'adoptar
aquesta classe de determinacions.
S'ha aprovat aquesta última resposla una altra en el sentlt que es ven
amb i úia la labor que realitza el periòdic "El Socialista" ea- defensa siel
proktariat.
Es proposa per últim una protesta
pública per tes detencions de tres búlgars i un socialista alemany a Leipzis.
entre elles

Després d'haver arribat

a

20.600 metres

Els tres exploradors russos
de l'estratosfera han mort
Les autoritats soviétiques han anunciat oficialment que els aeronautes
Fedoseenko, Usyskin ¡ Vassenko,
s'havien elevat amb intenció d'efectuar
estudis sobrel'estratosfera, han mort.
El globus estratosferic havia arribat a una altura de saúco metres—batent així el récord oficial de /7.65 3 tn•
dels americans Settle i Fodney--. se-

gons el missatge transmes per radio
pels rnateixos aeronautes a les cinc i
vuit minuts de la tarda de dimarts.
Després d'aquest missatge no es tenia
cap mis noticia de la sort que hagués
pogut córrer el globus i eis seus ocupante. De l'aerextrom militar de Moscos* sortiren diversos avions i àdhuc
algun globus 'hure per tal de cedertar-los. Horn suposava que l'aterratge
havia d'haver tingut lloc a uns zoo km.
al S. E. de Moscou.
A la sessió de dimecres del Congres
del partit comunista, el camarada
jenukidz va Ilegir la segtient nota
oficial:
"Ahir, entre les 15.30 i les 17, en
el radi d'Insarsk, regid de Mordes,
prop del Poble de Potijsky Ostrog, a
8 km, al sud de l'estació de Kadoixkino, de la linia ferroviaria de Moscou
a !Cazan, s'Ita després la ()arqueta del

globus estratosteric "Ossociakhim I"
i ha caigut a terra. Els cadáver; deis
aeronautes Fedoseenko, Usyskin i
Vassenko han estat trobats dins la barqueta."
Segons dec/aracions de testimonis
oculars, sembla provat que durant una
caiguda del globos la coberta es desprengué, al mateix tenlos que se ientien dues explosions. A consequincia
de la caiguda, un dels cadavers estata
tan mutilat que era impossible de reconeixer-lo, Tots els aparells d'observació quedaren trencats.
Una comissió especial ha reben Ventanee d'estudiar les causes de la catástrofe.
El Congrés del partit ha decidit
d'enterrar a la Plaça Roja, prop de
la muralla del Kremlin, els tres aer3nautes: Pau Fedosenko, enginyer de
la flota aeria civil, de 36 anys; Andreu Vassenko, enginyer especialitrat
en navegació aéria, de 35 anys, i 'ha
Usyskin, de les joventuts comunistes.
Llurs cadavers arribaren ahir a la ca
i foren dipositats en el local del-pital
Comité central executiu, en espera de
les honres fúnebres que els secan tributades avui.
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REvisTA2.9DE
Uiga fon del
Parlament
MIRADOR
Observa go ei, dirigene 4 la Lliya ten la mistació d'estar metas de
sota md per uno form oculta i baixa
de eatere que ele enegetty a situar-al

fora'rie lo retditot
"La retirada del Parlament catali
. ett
n'es im exemple tiple.
Cono a protesta, no te cap valor.
Aquesta institució naixent, encara no
ben situada dins la mandria de les
nostres muses ciutadanes, malament
pot Esser l'escenari d'un d'aquests copa
de teatre que fan trontollar els homes d'un regir& Manca esclat a l'accid. Tot l'efecte útil es redueix a posar el postre Parlament en parangó
amb el de Madrid =1 una nota pejorativa. Si això 43 una finalitat ben
catalana, ni cal pensar-ho.
En canvi del poc efecte que ha fet
el cop a Catalunya, es immens l'arsenal d'armes que ddna als mals catalana per combatre les nostres
tueions. Ea aquest sentit, Es maguitic- Com per a contribuir a laugmeist del conftrsionisme entre les tradieionalment confusionistes clanes
conservadores de casa nostra.
Perquè ja es pot repetir que una
cosa Es el Parlament, l'altra l'Estatut
i ralea l'autonomia. En un moment
inicial les nocions encara no ein prou
distintes a la consciència pública, i no
es pot atacar un detall sense que en
pateixi el conjunt.
Altrarnent, ¡quin sentit pot contenir la protesta? Es una maniobra per
a fer fracassar el rodatge de l'autonomia en plena època de traspàs de serveis? Els protestataris demanen restabliment del vos proporcional. Per?)
també en una forma q ue saben que
no 4s la més adequada per a aromeguir-ho. Tot fa creure mis aviat que
he demanen així per retardar la solucid justa a entrebancar la bona mar:a dels esdeveniments polítics.
El senyor Cambe, i la Lliga, en suma, fan d'advocat del diable contra la
nostra autonania. Aquesta posició no
és gens airosa. Sembla, per:), que els
és imposada per la mateixa natura
dels fets. Des del dia que entre les
masses esquerranes comença la idea
de constituir foses de govern. la
Ira no tenia imbit per bellugar-se ni
créixer. Llavors, com totes la minories quan saben que mai mes no sortiran de ilur posició minoritaria, atstomaticament ha esdevingut demagògica i revolucionaria. Perd la seva detnageigia i el seu revolucionarisme.
adreçant-se a gent de dreta, no pot
anar sind contra la llibertat i contra
el pobk 1 a casa riostra aquestes dna
coses es contenen dins el nons de Catalunya. Fatalment, dones, els que segueixen el senyor Cambó, i en, que
també segueix la seva fatalitat, s'han
de veure enmesos cada dia mis a Posar-se enfront de la pitria i de l'autonomia."
L'OPIMO
glasea l'exemple que ha

Retreu 1
ofert Pau Romezu — tatalanista autintic — a la Viga Catalana:
"Gxn a adversaris Refala, han de re-

conèixer qtje sentiem certa emoció
quitt l'únic diputat de dreta que ¡'assen als escons del Parlament cata
demanava respecte i facilitats reglamentiries per a realitzar millor les
funcions critiques que ha assumit.
Pau Romeva ten= la seguretat que
troban en els seus companys de representarle, parlamentaria, separata
d'en per un abisme ideològic, tota la
eonsideració 1 tota la correcc16. Una
Interrupci6, una parola forte que fos
emprada contra d'en constituirla no
sols la infraeci6 barroera de la mis
elemental de les educas-Mita, sitié, una
covarelia.
Prenguin exemple els altres dipttbes de dreta que ho sacrifiquen tot
al drapit d'una darme inesperada.
I més que ningú, que en prenguin els
caps-pares del regionalisme noatrat
que cerquen en ranim filo-espanyoliata de Lerroux la reeixida de la ven¡anca contra les esquerres catalanes.
Mentre el senyor Cambó, el fosagitat per la victòria republicana, no
té inconvenient a dimanar, corn ja ho
havia fet Ventosa, la revocació de la
part de l'Estatut que ens diSna la facultat de regir el nostre Ordre Públic
i es confabula amb la grossa indústria per anear treballadors a la miskria, un borne de dreta, Pau
•
amb el, mateixos suposats greuges contra ele governants catalana,
amb identica emoció per la derrota,
s'aixeca serenament a la Cambra per
corobatre cara a cara els seis eneldo.
Cal llegir les parada d'a q u est heme
eqtdvocat, perd sincer, en llir-les,
hom s'adona tot seguit q ue se les beta
amb im boto cate* que no vol acomPattOr ela eetn germana de credo so-

lide pelo camina «Moteta de tanda-

talitninne,

la concluid Es molt semilla. El
senior Catub6, que ha concentra t tot
l'amor a la terra en un mecenatge
profitós econòmicament, 1 al sol Óbitos de tepe pacata clstelderables
deaprn "o« windln ele que Perse
Mina nacional, no Es-guíaslnz
~dota. No pena d'IN« un vulgar fignacer.*
LA HUMANITAT
Pa ~reas che ei remserisatal do
TIlwrobie Preskion fe le Conmigo di 001111108 4, 1. LE. Cableekieft del Parionenn, len Me
pamb S *Mar do cok:

°ea deele, la perdida& en rs.-

'dentada yels non de
Les Cinglan es podril interpretaren ads que com una covardia, una desersd6 o aria inadmiesible plataforma
Mida, parada justes pronunciades
tIt

en el sen dikurs pel sengd"
puye Fet el requerimentellit
notar d'una manera clan t i concreta
la posició del Parlament de Catalunya 1 del Govern de la Generalitat en
el cae ete perder qh resdeedietes
en llur abstencionisme inexplicable.
I aquesta peaski6 queda igualment 4e.
fieles: "el Perlatnent dique •Pdo-'
norable President — seguirá les seves tasques legislatives i , Cl Govern
continuará el cera que' sin traçat".
Magnific discurs el que pronuncia
ahir el President de la Generalitet metates els diputats de la LlIga a
complir llar dense Magnifica, tambE, la interrenció del Conseller de
Governació senyor Selves, desfent tetes les invencions a qué apenaren les
dretes per justificar-se a elles mateixes una desfeta electoral que no
fou motivada per altra cosa que per
la voluntat sobirana del poble, expressada a les times.
Ignorem quina actitud adoptara la
minoria regionalista despres de la seasid d'ahir, després dele discursos magnifica de l'Honnrable President de la
Generalitat i del senyor Conseller de
Governació. El que s'iban Es que cada
dia que passi els será mis difícil de
justificar una posició absurda i antipatriótica."

Represa
Torna a sortir el "Diari Mercantil", 5 deu, sois doble etiimulat per
¡'espectacle que ofereix oigan diari de
dreta de Barcelona, tal per temple
"Defensa Patronal -, de reten' agari-

ple desgarips histerics i redactat en una mena de castellii del Passeig de Gracia:
"La necessitat d'un (irgan de de-

fensa de les classes mercantils, assenyat s inestrident, que cregui mes en
la persuadió per la serennat que en
l'atabaiamen: prodult pe; crit i per
la gesticulacio incorrecta, era, dones,
ben ostensib.e; l'hern vuigut a cubrir
apressadament, co la mesura de lea
:sestees brees actuais i en espera d'un
demà immediat que ens permeti d'actuar amb mes Ilibertat de my:lenta
que an.
Aquesta és la rad per la qual els
nostres lectors es trobaran amb aquest
diari, confeccionat un xic a cops de
colees, que fa enyorar la forma dels
nostres dies passats, però que en serva
integre resperit; aquesta, lectora, es
la justificació del bilingüisme transitori que ens ha calgut adoptar, i que
era rúnica fórmula que ens permetia
de reprendre les nostres activitats,
sense necessitat de viure nous dies
d'allunyament, que no per escassos
eren menys dificils d'ésser passats en
silenci.
Les pàgines de Ilengua castellana
que publiquem desapareixeran dintre
molt poques —poquíssimes— setmanes.
I aleshores, augmentat el nombre de
pagines j reincorporats al format d'abans, tan estimat deis mitres lectors,
reprendrem d'una manera definitiva la
tasca interrompuda ragost passat.
Entretant allá que és lisperit de la
nostra actuació, ja en aquesta situació transitòria d'avui seguirá expressat en la nostra 'lengua nacional.
I que els lector, ens perdonin aguaites anomaliet en gricia a l'esperit que
ens ha menat a tolerar-les, que es el
de no pernongar per un moment més
l'absència a Catalunya d'un òrgan de
cultura i de defensa mercantil produida d'ençà de la nostra suspensi6."

L'amnistia
LUZ

Aquest diari, osen obsolutament CM>
servador, condemna ~mera ronniaia concedida pe! GOW113 Gil senyors Calvo Satelo i Guadalorce,
Quino el país oblida —din-- el
pene dele governa h int oblit gibe
e s paga ca?:
"La República podría amnistiar a
los ministros dictadores, pero no puede amnistiar a la Dictadura. Y no
otro que este último es el carácter
que tiene la amnistía a los señores
Guadalhorce y Calvo Sotelo, que han
de venir a Espata no a vivir como
los demás ciudadanos, sino a actuar,
como lo han declarado públicamente,
sobre todo uno de ellos, en contra
de todo lo que la República representa„n pro de una política dictatorial.
Su amnistía constituye una crueldad
contra la República. Ea injusta, porque no basta la opinión de una parte
tan reducida del sufragio para contravenir al orden moral de todo un régimen.
Es, sobre todo, desmoralizadora en
los momentos en que ttás se precisa
dar moral, vigor, espiritu a tm régimen acechado desde todas las esquinas.
Los republicanos del yy cometieron

graves simplezas que se disculpan por
virtudes Las virtudes de los seMalee no creemos que lo valgan para disculpar esta que acaban de cometer en el Cotudo de minietros."
EL DESATE
Trebe, est eme4 fou 45 Ilma
"milarde" tono de «die Palie ei
ere he Ieeet el mere Leerme:
« Gallarda muestra heme dicho,
porque no se neo oculte, ni segurase le faite el MEOf Ldn'eux

a lee olesde odiare; ene lea
ass que
ene ce adelteres deba mes
badea spe sirvieren a en seria, pas ses eadenilen d te la mea, Sade d deeillNe quo lo
'muelen«. ruso. II oo 1.4 elididas
ene es aresJerde Ag, d prodigio
y sobre el honor de los caídos para
no • perder a la postre mis que mostrarles un odio sin fundamento.
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por su patriotismo, por ;todo' sus
grandes méritos, dos figuras, politi- REUNIÓ DEL NDCLY ini15242
ces de primer orden. En el injusto
Tal com esteva anunciat, ahir a
destierro tif 'hall en grandecido. TM"' les volt del vespre Mediten la
reunió del Nucli Femení d'A. C. R.
cientemente hablábamos de lo inútil
que resulta esponer las tiene; tul!
Es »mol di çdmIte conts7regire
abonan el derecho de los dos ex ministros a sentarse en esta Cámara.
Y advertíamos: es la Cámara la que
los necesita. No sobran figuras como
Gnadalhorce y Cdvo. Faltan. Y pem

'eso es buenito y antipatriótico gen
cuando está la justicia de su parte,
se quiera, en holocausto a los viejos odios, privar a la Cámara de su

les tasques, sime melt ayiat emprendran, él ¡del quina' constkuit de le
forma següent: Presidenta, senyor%
Maria Lluiea Cortes d'Esteve; vice-presidenta, Mar,. ?cris d'Ametbilla; • secretiria, rembnia Vinyall
d'Imbert; vice - secretaria, Merce
Carbonen, i treemere, Joaquima
Mani de Peypoch.

colaboración."
Si; ir anib tolo gallardia su,

gallardia que s'aseen:No al 4'4ms-que Lerroux :libra la Repliblien ale

Rectificació del
, Cens Electoral

set.: cuentees.

Davant la nova tàctica
,tl elfla's socialista 4311-b.

A les oficiales d'aquesta

seres adherid., queda oberta la
inacripció d'aquello pensases
que seden-hl dret no figuren
al vigent CM» Electoral,
samba d'aquellas ene hl cona.
ten amb el nom o cognoms
equivocas*, mal l'objecte de
tesis cara de la sen inmun ó
o rectificad&

"Estamos viviendo un momento singularmente dificil. A la República,
desde su existencia, no se le ha planteado un momento de mayor trascendencia. ¡Hacia dónde va la República? Adonde las circunstancias la
empujen. Loa que luchan contra el peligro del fascismo han de darse clara
cuenta de que la futura fuerza de
4ats o su estéril organización dependerán de la conducta que las fuerzas

politice, avanzadas del país adopten
en estos mases. Una actitud de violencia contra lo que ea hoy el régimen, con intención de darle un sentido de mayor justicia social, podría
provocar una reacción de derechas de
tipo dictatorial, que es lo q ue todos
los demócratas tienen la obligación
de evitar. Una unión estrecha, firme,
de todas las fuerzas de izquierdas dentro del régimen es lo que en cambio
patria salvarnos del peligro de la
reacción. Decíamos ayer esto y nos
pare oportuno repeti rlo. Anota más
que nunca es preciso que le :indigencia rija las pasiones. Porque han
de tener en cuenta los que creen en
la ;mística revolucionaria que un paso
en falso en sentido subversivo baria
agrupar en torno del fantasma del
Estado corporativo a muchos que en
época normal lo combatirian.

Hace más de dos años, cuando el
entusiasmo nacional vitoreaba a los
gobernantes primeros de la República — también hemos de repetir ésto—, les echábamos en cara su falta
de técnica revolucionaria, y los hechos, desgraciadamente, nos han dado
la rudo. "La revolución no es eso",

AGRUPACIO D'ACCIO CATALANA DE SANT CUGAT DEL
VALLES

En la darrera reunió general de
socia celebrada per amena entitat
es nomenà la syüent Junta Directiva: President, Joscp Alemany;
vice-president, Francesc Ribes; secretar:, Tomis Fàbregues; tresorer,
Joan Justo; comptador, Josep Massana, i vocal': Tornis Domknec i
Josep Rigau.

ATENEU NACIONALISTA
BARCELONA-VELLA
Deslaces de la darrera assemblea
general d'aquest Ateneu, la seca
Junta Directiva ha quedat formada
de la següent manera: Francesc
Salvat, president: Joan Massanis,
vice-president primer; Josep Bor
rás, vice-president segon; Jesús
Alfons, secretari; Hermetes Ginl.
y ice-secretari, Domènec Atnargant,
tresorer, Joaquim Santaoläria,
comptador; Antoni Jordana, bibliotecari; Lluis G. Noguera, vocal
primer; Joan Marca, co . -al segon.
J. Pacreu vocal tercer; J. L'oyeres

vocal (luan.

veníamos a decir. Y no era eso, en
efecto. Ni se desarraigaban viejos intereses ni se creaban nuevos. Se hostilizaba más que se hacia. La palabra
superaba al hecho. Entraba la Repú-

JOVENTUT CATALANISTA REPUBLICANA

Cursen d'ondula, 1 cirro del
professor senyor Ramo Jover

blica por la vía del derecho sin haber
andado el camino de los acontecimientos que crearan la nueva juridicidad.
No se creaban los intereses populares

Primera unió
dia 5, a dos quarta de
vuit del vespre
Per a inscriura-ue, a lee cinchos
d'A. C. R., Corta Catalanes. $89
principal
Les sessions se celebraran els

necesarios para servir de base al régimen. ¡No es — digámoslo sinceramente — consecuencia de aquellos
errores que reprochábamos lo que
ahora acontece? Pues bien: con la
autoridad de haber estado siempre situados en una zona avanzada del pen
semiento y de haber previsto loe pe-

ligros de esa falta de técnica decimos
ahora a los que se lanzan a la aventura revolucionaria que toda precipitación en este sentido es un camino
peligrosisimo para los intereses del
proletariado y para los de la Espelta
republicana en general."

PER A TOTA LA TARDA
m'orerelzo per a portar complabilnat o
entes treballa n'oficina. sense pretensions, pula que p onles Interesas ocupar
la turna. Eserlgre a LA TIALICITAT.
¡Minero 6133

en.

titat central (Corta Catalanes, 58g) i a lee de totes lee

HERALDO DE MADRID odre,Seis, assenyadament, que una revolucid sense abeoluto poetibilitat de
triando: afavoriria la ,.acció el fe:siente:

dilluns i divendrea

LA T. S. F.
Programes europeos
selectos
1•1 10.—Franotadt, 251 m. "El
dominó negra", ópera d'Auber.
111'15. — Copen ling sien, 1.28 1
metros. "Lillom", Ilegenda de
Franz Meinar.

19'15. — Vareela, 1.415 ni e tres. Concert elaseic.
19'35.--IuTeen romana., 442
metres. Música moderna.
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ART P L'AS-TIC
per Mine Font

El corrent actual propugnador de
la pedagogia liture en l'art• ks uso,
.conseqiiincia immediata del moví.

premia imag in ació: aq ueas sistema

deis a uniformar la visió, individual

senrament de les arto plästiques, ai
be s'usen per al desenvolupament
de la imagineció en les escotes generals. En alguna d'aquestes aco-

i collectiva, amb uns principia esteleles i un concepte de la bellesa
; de la perfecció, avui en desús en
els media avancen. A unes proporcions clàssiques, a una perfecció de
plasmació de la realitat externa, a
una visió individual de la mateixa
que no pot traspassar uns limita
prefixats, s'oposa un sentit autòcton, un prinütivisme deformador, el visionarisme mis delirant.
Per ohtenir aquests resultats cal
una disgregació d'aquest uniformisme academie, d'aquesta visió en-

carcarada que ha estancat les arts
plästiques, fent-les reaccionäries a
la revolució actual.
Els metodes de pedagogia lliure,
deixant l'individu actuar segons els
seus propia impulsos, permeten el
subconscient (instint) influenciar
l'obra d'aquell, tant mis quant
menya travat sigui l'instint. Es en
el subconscient on es troba la dilerenciacio, en tes Conecei tritats i en
l'individu particularment, tot el que
la inteltigéncia uniforma a través
d'una civilització, el subconscient
ho autectonitze. Es per alisó que
certs paltos interessats te el ressorgiment de Ihr personalitat, recorren a la pedagogia lliure, en el
camp de l'art, COM a (une recen
per a tornar a l'autòcton i alliberar-5e sial de tota influencia estranya; s; no ignoren bkicament
lea Ileis de l'art, com aquel, altres
paisos que, tot cercant una puresa
racial, imposen les normes més ande/migues, perque creues que elles
da han de tornar la grandesa i
l'esplendor de les epoques clässiques. Els paisos que han estat
molts segles dosos a influencies
estrangeres, poden tornar ficihnent
a l'autócton, diferentment dels
pulsos d'alluvió, on el primitiu autòcton ha estat soterrat per civilitzacions entremesclades; en aquests,
és l'individu. replegat en ell mateix, que pot alliberar-se creant-se
un món peculiar.
El cae de Mexie, on la civilització
europea influí durant els darrers segles, torna a l'autòcton en general, i en l'art especialment, j apli-

quen la pedagogia lliure. En les encoles mexicanes els nois aún ataran a la naturalesa directament,
amb llibertat d'acció i onza prejudicis; d'aquesta manera, el noi,
isolat en en mateix, amb una visió
premia de l'extern, es crea una personalitat definida; per abrd s'ha dit
que "el gran d'aquetes escoles
precisament que cap pintor no

ensemble a un altre". L'obra d'ag ente escolars, si bi no es presenta
amb figures rellevente, ta la continuad(' de l'art admirable de les
màscares mexicanas, Es un exemple
de realització conectiva, exactament con: l'art negre; no implicant
aleó que el dia da dual ea dunaquin personalitats.

Uns enguata

Qué pensen els joven?
Du eenyer ESTEVE ALZINA
I CASTANY (vint-i-tres anys),

TERRASSA.
Accepto i admiro el régim capi-

talista t'ergs:2 reconec que ens ha
proporcionat un progrés moral i
material dignes dels tnillors elogia.
Detesto la idea comunista perqué
no crec en i'esforg cohecho per a
fer cap obra comuna. L'escola comunista esta en cantradiccid amb
les mateixes Ileis de la eaturalesa.
Ens din c,ue l'obra conectiva ens
portad a una vida pleura i carregada de benestar. No hi cree. Les

excessius, ens diu que un benestar
inestroncable no existeix i q ue la
vida ks una Huila permanent i mes
o menys aferrissada amb l mateixa naturalesa. Sóc partidari de
la demencia per als individua i per
als pobles que en siguin mereixedors. Cree que l'home digne de
gaudir de la democräcia quan ronda la responsabilitat dels san actes i les conseqnenciea dels seus
comportaments. Sóc republicä, sóc
catalanista i sóc un ferm aniant de
la disciplina, i en teta da actea de
la meva vida procuro asee el més
honest possible, en bé del meu no.
ble 1 de la Humanitat.

URICO
SERA

DISUELTO

11

Del senyor FREDERIC MIGUEL, de Sort (trenta enia).

.crerra:1

DISOLVENT.

ren el noi directament amb la seca

ment plàstic de l'impressionisme
mica. La pedagogia académica ten-

irregularitats mateixes que ens presenta la naturales' amb la seca
abundancia i la seva eacassetat en
les collites, i en la calor i el fred

ACIDO

,0`2
.71.1tres sistemes, potser mis interessants encara, són els que ara-

He militat sempre als re ngl es del
Catalanisme; tinc una fe cega en ele
destina de Catalunya. No cree en
cap dels homes que acabdillen ac
tualment la nostra politice. Primer
perquè són mes dogmática que m'U
tire; «gen, ¡roque de Catalunya no
mis en cnneixen la place d'armes,
floss, a Barcelona; tercer, pesque

no es troten gaire estesos en l'en.

les es proporcionen temes de realitat externa al noi, i aquest. mitjançant el record, els executa; aquest
procediment, si bé implica un efforç d'imaginació i retentiva, no ks
encara el mes adequat en un sistema aplicas a l'art.
El noi que va a l'escola de dibuix i pintura no ha de sofrir coacció de cap mena; lliurat a les seves
preferir/des de tema i execució,
l'ha de posseir tan sols de la ticroca, pesque li sigui fácil la plasmació de les iniatges, i el proles.
sor escleve en aquest cas un vigilant per a evitar tota influencia externa ¡ un guia per a referir la iniaginació dels nois a les fonts oniriques i estimular-los amb l'elogi en
l
co realitzacions pures. AqUest 513.
tema de pedagogia, experimental en
diverses ocasions, és de resultan
sorprenents: mes encara si es topa
amb individuo d'imaginació exuberant; immcdiatament es destaquen
les formes i els assumptes peculiars
a cada personalitat, i correspon al
pedagog el veure quan s'introdueixen formes nos-e: o estranyes en
aquell procis, a que es deuen i el
per que s'han produit. La referencia onírica és un altre factor important en aquest sistema; el somni, resum moltes vegades de les ten.
sacions imaginatives d'un dia. altres
vegades plasmació del subconscient
sexual en formes inversemblants, i
deformador sempre de les imatgea
reals per convertir-les en suprareals,
és un revelador del carácter intern,
i la referencia a ell será un cami
fácil per arribar a la introversió;
fita a assolir per una expressió interna veritable.
•
El fi primordial d'aquestes pedagogies Rimes Es, doncs, arribar a
la introversió. Les races i els individua fortament extravertits són
nula en l'expressió del pastic, i
perdrien el temps en escoles d'aquesta mena, perque sense una vitalitat interna no ks possible l'expressió lírica.

• -• •

P. S. — Agralm al senyor Joan
Saca la seva deferencia a interessarse per l'exposició del nostre punt
de vista, divers del sea, en el petit
debat, que per la nostra part donem
per dos, entorn del tema "Realisme
i Superrealisme". Són dues posicions seculars i totes dues tenen
Ilurs addictes i Ilusa adversaria. I
els tindran segles a venir... La coneixerma deis argumente que afavoreixen la nostra tesi no vol Pas dir
desconeixença dels argumenta que
empra el senyor Joan Sacs i dels
que pot emprar fin:, a escriure una
biblioteca. Sión dues actituds i aducís adopta la mis escaient al seu
criteri honest. — M. F.

cap d'aquests política no ha sabut
parlar als obren per desvetllar-les
l'amor a la Pátria; quart, perqui
tots ells, en Ilusa converses amb el
poble, nomis tenen compte de Huir
lea aves habilitats. El poble, del
q ual es queixen, només dóna el que
se li ha donat. Dues vergonyes:
reseola (ten qui ea diferencia l'escola catalana rural de les escoles
espanyoles?), i la defieiincia de comunicacions per carretera. Una altra vergonya: la manea d'austeritat
en l'administració pública.

Del senyor C. D. BAILE, de
Barcelona.
Nacionalismo: Cree que l'esperit
nacionalista dels catalana ha retrocedit d'un temps engi. Ho stribueixo als dirigrnts politice. (No és que
jo em desentengui de la politice,
però no tinc gens de confiança que
en els temps actuals de crisi mundial, en qué moltes Ilars tenen serioses preocupacions econòmiques,
pugui guanyar-se el cor de la gent
que encara no petisa en nacionalista).
Per be que aparentment hi hagi
una gran quantitat dels nOstret
obrers, especialment d'ofici, que
sembla que hi hagin entrat, he han
acceptat com una cosa mis del programa que seis ha p-esentat en
conferencies i mitings, Aquesta babilitat jo la c ree obra personal da(
nostre malaurat Francese
que en la seca le de catalanista ha
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fet que moka gent obrera eral
gui inculcat aqueas esperit, que no
considero, però, suficient per al dia
que Catalunya necesites llur ajut.
Política: Sócun entusiasta d'Acció Catalana Republicana, la qual
be segelt des de la sera fundació,
no pesqué els tregui Puritana com
a nacionalistes, sinó ;y ergue veig
els seus dirigents que hi ha un seguit d'addictes que petmen en Catalunya. La politka la dirigeixen
uns bornes. i com que els hornea ens

devoto a les circumatinciee, actualment iba de fer una política honrada i el mis sana possible. Respecto els altres partits polítics, perque
considero que en tots hi ha gent
bona i gent detenta; perd el meu tarannit no pot avenir-se amb gent
que pesque en obrir el calaix hi troben deu pessetes menys perdin el
sentit de catalanitat, que nomes
senten quan troben el relaja ple
(consti que tambe treballo amb ealaix).
Refigid: Com que penso iseer

liberal i demòcrata, considero injust
que es privi ningú d'exercir la seva
creença. La religió, si vol que tingui aquest to sagrat, Iban de deslligar de la vida del carrer; si no
corre el perill que cada dia perdi
mis adepta. Això de prestar-se a
fer de bandera politice d'alguna partits is una equivocació, pesqué indiscutiblement han de fe; perdre la
fe dels militants en els partits adversos.
-Aspiro a que ele Mita lillo tinguin
sentit ben comprensiu del que
és la Patria, que l'estimin per sobre dels interessos materiale,

no fins arribar al fanatisme.
Una de les meces preocupaPions
ks la consolidació fanüliar. No alíe
egoista, perque entenc que és una
gran pena sentir-sli. Crec que rhome ha de pensar sempre en el dia
de denla
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Ha sortit el número 5 de la
gran revista mensual
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Acaba desser repartit als subscriptora i posat a la venda el número y
de la magnífica revista mensual Art,
tan sollicitada i corresponent a iebrer.
Conté: "Joan Colom", per Joan M a
-tes,amb3rpoducin;"AeNs
Fenosa", per Sebastià Sánchez-Juan,
amb 13 reproduccions; *Jame Mercader, per Josep Llorenç i Artigues,
amb pa reproduccions; "E. Bosc-Roger", per Ignasi Agusti, amb tp reproduccions; ".Amadeo 'atodiglani".
per Joan Merli, amb to reproducciens;
"Soledat Martínez" per Josep R. Ri f is, amb 8 reproduccions; "Un grup
d'art constructiu a Madrid", per Terres-Garcia (J.), amb 6 reproduccions;
"Vuit oye". amb 4 reproduccions;
°Les exposicions", amb reproducciens
de Duran-Camps, !l'humeo, Ochoa,
López, Cittadini. Beran, Costa. Sabe-

ter i Rovira; "L'Exposci6 del Nu",
arnb pintures de Vidal-Rolland, VilaArrufat, Santasusagna, Fabregat i
Crinems, i escultures de Paredes i
Ciará.
Total: 97 magnifiques reproduccions, que són una veritable abaten de

l'art contemporani No elidid= aquesta revista: 'Acr.

EL CORREU D'AVUI
—
*

Borren. — Avui. a les eine

de /a tarda, a les Galerita Laietanes,
sera inaugurada l'exposició Juli Berrell. amb tina calleccid de qUadrei a
Inh. amb figura, marines de la Coa
ta Brava i paisatges del Pireneu ea.
tall.
*

Tea, exposicions mit de pia
tures 'eran inaugurado també a les
susdites Galeries Laietanes. Els «vomiten són: Simb Cuevas, Matee Pis
i B. Puió
*
uno 4'ettaitara
l'artista Manuel Benedicto.
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La *sitie 'alintille
(Ve de la Pri me ra Pd9iNa)
No de el moment de presentar un

programa de Goma sind de conatirad() del Consiatori. Es reuniran
en data ben propera. A corneneements de la setmana entrant es convocare un altre ple, en el qua' s'expasara la tuca del Censen de Gocrn i capotaran el programa que
hagin acordar.
Ara be: encara que no expon el
programa no pot menys d'expressar l'orgull de dirigir aquesta
ra y en& de voluntat creadora que és
barcelona, en la qual veu la concreció de tot resperit del que es
Catalunya. Per això emprenen aquesta tasca amb aquesta ambicid mes
ala, ho venen amb una visita amp ia, considerant la importancia d'aquest les que té dintre la Catalunya
autónoma. Per abre no solament
dirigeixen una saturad& sima una
elhesi6 absoluta a l'organisme capdal de Catalunya i si Iii ha aquesta
proximitat que algunes vegades ha
portat /luites politiquee, elle no hi
portaran real aquestes lluites, sine
un esperit de germanor.
El din d'avui te una mejor siga:finada que altres constitucions
d'Ajuntament, 'y ergue ela Ajuntaments es constitueixen sota el regiro autonòmic de Catalunya. Podria
ésser dia de festa, d'alegria civil,
pera aquesta festa ve frenada Pe rque hi manca una ven estimada, i
és per ala ò que tenim una enlodó
contin guda , i voldriem que aquesta
testa civil fos un record pel que
hm el plasmador de la Catalunya
autònoma, Francesc Mecía.
Per això el ecu primer acte, com
a alcalde, atea portar un tribut a
la sen samba, I voldria que aquest
tribut los de tot l'Ajuntament.
Dirlgdx una salutació de l'Ajanternura de Barcelona, cap i casal de
Catalunya a Sets els Ajuntaments
de Catalunya sigui la que sigui la
seva filiació.
Anem a fer—diu—una tasca de
carácter municipal, i ja he dit que
no presentaria un programa. No obstant he de dir tota la importancia
de la vida municipal.
En el món hi ha grans trasbalsos.
No se sap quina será la direcció de
<lema. Peda en mig de totes aquestes
Lunes hi ha una cosa que queda incommovible, i es el nucli municipal,
i la importancia d'ainn és que d'aquesta persistencia en podria sortir
una nova orientació de la vida política. Avin ens trobem en aquest
saló. Volean seguir la Cediera d'aquestes pedres; pecó la trarlició catalana no es una cosa fossilitzada, sine,
que ha servit per anar endavant. Per
abra afirma el major respete a la
tradició catalana pecó perquè reneixi,
r e r emprendre la MilX.1. cap al
futur. Posaran en la tasca el majar
esiore. No saben si podran reeixir,
pena esperen que quan es retirin tindran el sentiment intim d'haver compleja amb el seu acure d'haver fet
lar restare per aconseguir la grandesa
de la ciutat de Barcelona.
EL SR. DURAN I VENTOSA
El senyor DURAN I VENTOSA
li contesta en noto de la minoria de
Lliga Catalana. Li agraeix les paranles de salutació i accepta la doble hmcid que li ha assignat: la fiscalitzadora i la d'iniciativa , que són les de
totes les minories. Recollim aquesta
invitació, i acollint-se a la {unció d'iniciativa exposarà el seu punt de vista
en l'administrada de la ciutat. Se sent
francament optimista perqua, malgrat
tot, n'hi batuda prou amb qua l'Ajuntament valgan governar bé la ciutat
percine es puntal renovar la vida municipal de la eiutat. I corn que no Pot
dubtar que això es faci, és per això
que es optimista.
El pobles, perd, no poden viure sol,
d'ideals; cal posar els mitjans per a
realitzar-los. Diu que el primer que
s'hauria de fer és saber que tenifn,
quins mals penen i quins remeis hanclero d'aplicar. El que caldria seria
ter un inventar; real. En l'aspecte financer convindria que la ciutat sabes
tnts els mitjans amb qué compta i totes les carregues. No pas la situació
del pressupost d'un any, sinó la situad() de conjunt. Es diu que la cintas té
carregues no consolidades per valor de
mes d'un centenar de milions de pessetes- Convindria tumbé una estadística
completa i detallada de tota la burocracia que passa de les cinc mil persones. Que el poble sabés sota l'organització d'aquests serveis i les defici ències que té. Que se li dignes tota
la seva situació real i la dels dos grans
e ements de la vida de la ciutat, la
propietat i la rna d'obra, l'atur toreó,.
Ti
o ajad serviria percate Barcelona i
el sets Ajuntament sabessin la situa.
ció en qui es troben. tJn cap salant
aquest inventara cal emprar tots da
majan; indispensables Per remeiar
situació. Sap que en el Programa
c, inridensen tots. 1-ja disser el de
l'antoritat . que podria salvar restat en
en e ens trobem.
°aria de la tendencia a reorganitzar
el; serve:s augmentant les despenes. La
sèva minoria creu que es molt mis
lanil impulsar la vida per pròpies iniciatives de la ciutat, perqun ella Pot
molt mes que totes lee reorgaiihrao
eiona. eran he ha demottrat pel lloc
de prnsperitst i grandesa a qui ha
arribas. Si aquestes iniciatives fesin
ben portades i dirigides acabarien anib
l'atur foreds. llj ha robra de fa eessi6 del castell de Montjuic a la cintas, que seria un shnbol, la grandormeció dels serve: , sense arans. des'
Pes es per atraure el turisme. (El mi blic tue La Presidancia agita la ram
Panela.) Diu a la Majada que not
campear que per part de les minories
'
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no •'hi posara ca p dificultas. S. par- Hei mtinielpal pequé din que no de
ten a cap *mota . 6the l'honor aer.L democentieni 2pliréne 'dolida que fins
no, tots farlut tn1
ara ha callat, sn ha de dir que Es
per a la maiorilL
triat paper. (Aplastebnenta a u liga) abusiva, eaticosetitudenat i destruchl senyor MATHhU, rad• caa :a- tora de l'autonomia municipal. Dita
luda l'alcalde s el Consistori. Diu que que no fou disentid&
El PRESIDENT li crida
la seva =oda ofereix tarnhé I: seva
cid perqui es erecta de la sudó de
roaaboratia. No s'ente una ~aula
cona,
tueia.
del que diu. Sembla que diu que ells
El senyor FRIGOLA diu que
són un partit de Goteen ¡ «alabaraaquesta Bel ti els precedente de quan
ran, pera) demanen en canal que nu
es iaci una obra política de partir, governaven ele regionalistes i del
sM6 una obra per a tota la cintas. No temps de la dictadura (rumore) i que
ja en parlará una altea vegada (saparlarà del programa. El lersia Per
tis(acen) i alarma).
a raltra sessió. Acaba saludant a fot.
El senyor BERN ADES. en notes
E/ senyor SOLER I JANER (trad'E.
R. recollint lea paraules del sedicionalista). Diu que ha de in un
nyor Pi i Sunyer, s'erthereix. a la
esforç de volantes per adaptar-se a la
instancia d'anar a retre solemnial
realitat. La minoria que representa na
tribus a la memòria del que fou pride dir amb noblesa que no camparteix
mer President de la Generalitat nosel principi del sufrag i univerw. San'
trada, Francesc Mea. i també de
Pre qu e es traen del be de la dura:
saludar els alees Ajuntaments de
s'In adherir-a de tot cor. Comparteix
Catalunya.
de
vista
de:
armanDuran
i
els punts
El senyor DURAN I VENTOSA
programa,
especial
sen
el
Ventosa i
diu que no s'hauria de prendre cap
ment Cl sanejament i urbanització de
acord, que no consta a la LleiMules barriades extremes, qUe és, potser,
nicipal en aquesta sessi6. Aireó da
el que mes 111 de resoldre el panr,'A
qüestió del Consell de Govern i de
problema de l'atur iormas. Ell
l'alcalde. Abel) no treu que tots els
Sota !a se‘a collabaracia. .Ara, si a
regidor, que vulguin acompanyar
ei/ rhostilitzesbin 'sets seltz ideals,
l'alcalde puguin fer-lia
els hauria de defensar. Comenta les
El PRESIDENT li diu que és
paraules de l'alcalde sobre la tradicia, cert i proposa que el Ple es reuneixi
ue
l'han
afectat
agradablement
pel
q
el darrer dilluns de cada mes a dos
que ratermara en els seus Principia.
quinta de sis de la tarda.
Acaba corresponent a la salutació de
I a les nou i cinc minuta s'aixeca
l'alcalde i els companya
la sessió.
El senyor VILALTA, en nom de
LA DISTRIBUCIÓ DELS
la minoria del P. N. lt. E., saluda
DEPARTAMENTS
l'alcalde. Agrada la distincio del
Sembla que la distribució dels deConsistori per la representad() que li
nartaments entre els vuit consellers
ha donat. Contenta lea paraules del ledel Consell de Governació serà la
nyor Pi i Sunyer sobre la Coalició
següent:
electoral. Troba corn ell que no és el
Carlea Pi 1 Sunyer: Alcaidia i
de
fixar
posicions,
moment oportú
Pressupostos, Credit i Treeoreria.
din a lea altres minories que hi
Jume Serra Humea: Cultura.
prosa temps per a fixar - les.
Estanielan Duran-Reynals: EnteraOfereix collaboracid als altres cornn/a.
panys, lleialtat al senyor Pi i Sunyer
Antoni Vilalta: Recaptació, Ina nEsquerra perquè faci possible
gresaos i Patrimoni.
una obra fruitosa i constructiva. i ia
Maria Martínez Cuenca: Politica
que tenim l'Autonomia procurarem que
Social.
.
la llei que aquesta ens ha donat faci
Antoni Ventas: Foment.
Jaume Vichier: Policia urbana.
Possible que en sortor dad tinrun
l'orgull crhaver in una tasca irrofitosa
Odó Hurtado: Proveiments.
per a Barcelona, cap i casal de CataJ. M. Massip: Governació.
lunya. (Aplaudiments.)
El senyor MARTINEZ CUENCA.
en nom de la Un() Socialista saluda
tarea i el felicita per tunee
estat elegit. Diu que amb tota la Ileialtat de col han donar preves rentes
vegeta contribuiran a la grandesa de
Barcelona.
El senyor DURAN I REYNALS:
—peques paraules—diu—en nom de la
minoria d'A. C. R. per complir amb
els deures de cortesia. Les primer:es
han d'enser per enpressar la satisfac- La casal) del casfell de
cid per'haver estat elevat a la Pri- Mon ¡tac. L'arquelg de caixa
mera magistratura de la ciutat Carles
Ahir al migdia, cl Dr. Aiguader rePi i &layen Tots sabem el que es
be els periodistes.
pot esperar de la seva intelEgincia i
—Us.he cridat — digué — per acode la seva lleialtat Anta Pi i Sunyer
miadar-me de vosaltres. I aprofitant
hem estat separats en politica, pera,
aquesta ocaaia, us llegiré un telehern tingut el mateix anhel i el =- grama del ministre de la Guerra, i
teje desig d'una política orientada en
abrí el coneixereu abans que se'n doni
el sentit d'esquerra liberal, pera amb
compte aquesta tarda. El telegrama
teas els neguits, amb totes les inquiediu:
tes del moment actual.
"Ministre de la Guerra a Alcalde de
Venim els homes d'A. C. R. deciBarcelona. — Expedient relatiu a
dits a prestar la conaboració mes castell de Montjuic, proper a resollleial al Consell de Govern. Per readre's a favor de la cintas. — Hidalgo."
titear aquesta obra, amic Pi i SunVer.
—Ida vingut d'uns dies — seguí el
Barcelona compta amb vas. Nosaltres
Dr. Aiguader — que no fos resolt
comptem amb vós. Tant Barcelona
aquest assumpte pel nostre Ajuntacom vós poden comptar amb nosaltres.
ment.
Voladera que en estrenar aquesta
L'arqueig de la caixa municipal és
nora Ilei municipal estrenéssim tam- una altea bona noticia. En ralea existeixen, en el moment actual, pessetes
bé un esperit nou d'acord amb les
3996 97029 que es una situad() molt
aspiracions del momear.
millor de la que trobärem, ja que no
Voladera que inauguréssiu una
obra de conjunt sacrificant les petihi havia mes que un i mig. pera
havent deixat dt p agar-ne tres 1 mig
tes ambicions i els petits antagonisdel
cup6 de desembre, que ells hames per realitzar una obra en bé
vien amplias a quatre i nignorat rimde Barcelona.
S'ha parlar de programes i d'ini- port de lloeuers, operad() de la qual
ciatives. En alba que tinguin d'inda ja hem pagas un milla.
—Us n'anea satisfet?—li pregunta
cació concreta no es creu autoritzat
un repórter.
per contestar. En alba que fa refe—Sí.
rencia a orientació global, ii que
—I ara cap a Madrid?
voldria dir que destacades persona—Cap a Madrid i aci, percine ad
litats del Consell de Govern s'han
mostrat contriries a aquella debats també hi tinc moltes coses a fer i
política que recordaren que Catalu- estar a la disposicia del partit
—a letee municipal?
nya no tenia altre Parlament que
—F.4 incompatible: el que he de fer
l'Ajuntarnent de Barcelona. Ara que
té un veritable Parlament es alll on són coses que no hacia pogut atenhan de discutir-se aquestes qüestions dre abans: cases de caricter edito
deixant per a l'Ajuntament les que li
de-rial.Encqueohdixat
sortir les "Monografies Midinues",
san pròpies.
Voldria dir també que hem dit, en peró hi ha altres coses mis impordemanar els vots a la ciutat de Bar- tants.
celona, que la nostra actuacie muse sap qui sea el nou alnicipal tindria dues etapes, l'una d'es- calde?
—Supon° que Pi i Sunyer Astil hi
tudi de prob/emes i de les solucions,
i una altra etapa que, fet l'estudi batiré una unió amb mine cts sci'ne,
del cerdeas?
—I
previ, aniria a implantar decidida—No en sé res. No hi he volar*
ment i amb valentia aquella solució
que s'hagues acordes. Voldriem, per Intervenir. porqué san ells els qui
això, obtenir la confiança del noble han de fer. I res més — acaba —. Ja
de Barcelona, de tot Barcelona, per ens veurem soviet, percute encara que
imposar aquelles soluciona per dolo- el món es aran. eta homes es timbre,
¡ en mi podreu dispasar sempre de
roses que puguin ésser.
Jaume Aiguader.
Vol correspondre, diu, a les pareales del company Pi i Suny er en
dir que estava disposat a facilitar
Conseqüencles duna
l'actuació de les minories, venint
avise
establir un regias de convivencia civil que faci possible q ue, Per viu que
Ha
estat
suspès el
tigui el debat , les mane es puguin
estrènyer cona aban s.
de la pres6
venim amb plena consciencia de director
la responsabilitat mis aguditzada,
de Girona
mes precisa per fet que sabem que
°imana. I. (Per lelefun).—En
aquest Consistori és el primcr que
es constitueix sota el sin= de la (nata ell dquesin (q u'al Un InsRepública i sota el signe de l'Auto- flerbor dé Pre g ults inuiruint
ezpedient per reventó de ispPmn.
nomia, i catalanistes conscients, voleas que Barcelona sigui digna de ocorrasuda a la oread truques&
les facultats que li dórui la Llei Mu- pertit el dia 24 del mes pasead.
nicipal i que ha de fer que contieni i A conieq(1111e1 g del dlt upe augmenti la *en grandesa, ja que dient, he. ustat IMP.» s u si M'A
Barcelona ha estas el bemol i ea el ciare° al dlneater do la valed, I
baluard de la Repúblics. (Grano alta nomenat per a substituir
aplaudiments.)
lo inlerinarneuis
El senyra FRIGOLA censura le m'upo' Moler.

e

El Dr. Siguader

s'acomiada
dels repürters

Ets NeXIS
MUNICIPALS
EL NOU AjUNTAIIIINT
DE TORTO8A
Tortosa, 1. (Per telèfon). — Aguad
mati ha tingut lItze la reunid del non
Ajuntament. Hi han assistit els regidor, andes, a excepcid de la minoria
mordrquka, i els regidors nous. Han
quedat elegits: alcalde, el Sr. Jorep

Berenguer, i centellees, els senyors
Tudó, Benet, Faltó i Rodrigues.—C.
INCIDENTS /IN LA CONSTITUCIO D'UN AJUNTAMENT
Girona, t. (Per teléf«). — Aquest
matí, en anee a prendre possessió els
r egidore q ue componen l'Aluntunent
de Joiä, el secretari ahí ha negat allegant incampatibilitats dels nous regidor,. Aquesta han posas el fet a coneixement del comissari d'Ordre Públic, Sr. Puig Pujada, si qual ha ordenat al secretan que et limiti a cosaplir la lid, ja (PM (4 la (abeja Cer•
Dorarla la que ha de resoldre els casos d'incornpatibilital — C.
A GIRONA NO S'II* CONSTITUIT L'AJUNTAMENT
Girona, t. (Per telefon). — El Tribunal Contenciós Administratiu ha
publicat anuncis dele recursos interpeseta contra la valkksa de les elecdone celebrades a Gitana, Castellfo-

llit, Plus*, VenudI6, Sant Feliu de
Pallareis, Cantallops, Sant Joan de les
Abadesses, Ogassa i Begudi
Per estar pendent de resoloció el
recurs contenciós-administratiu presentar contra la validen del resultar electoral, no s'ha constitult el nou Aiuntament.
!nema celebrara sessi6 ordinaria
l'Ajuntament mide. — C.
EL DE MASNOU

El Masnou, t. (Per telèfon). — S'ha
eonstftuft el non Ajuntament. La sala
consistorial esteva completament plena de públic. L'alcalde Sr. Ferrers i
Sust, després d'oberta la sessió, ha
donat ordre al secretari que dones
lectura a les disposicions dictades referents als tramits per a la constirucia de l'Ajuntament. Tot seguit ha
cedit la presidencia al centellee senyor !san
Ha estat elegit alcalde, per unanimitat, el Sr. Tomas Ferrer i.Sust, el
quid ha estar molt apianan. A continuada han estat elegits els tinents
d'alcalde primer, Jaume Ixart i Pellieer; segon, Josep Puig i Goda; tercer, Bonaventura Bouls 1 Bellegarde.
Han estas assenyalats ele dien de
unió de primera convocatòria els 14
i 28 de cada mes, a lea vult de ves-

Pee.
El proper dia f. a les vuit del vespre, es reunirà l'Ainntament per tal
C.
de designar ler comissions.
LLEIDA
EL NOU AJUNTAMENT
Lleida. t. (Per telifon). — Aquest
vespre s'he ccmstituit el nou Ajuntament. Ha estat elegit alcalde el seayer Antoni Vives, el qual ja ho era
en l'anterior. Per als cierres de tinents d'alcalde, els Sr;. Ramon Cervera, Juli Barbera, Josep Mecies, i
Antoni Pujades. Despees d'un mogut
debas a'ha acordes celebrar reunió cada trimestre. — C.
'ATARO

SE111110 DE CONSTITUCIÓ DE
L'AJUNTAMENT
Mataró, t. — Aquest mati, amb la
sala atapeida de públic, ha tingut lloc
la primera sessió del nou Ajuntament. Abans sie procedir-se a releed() de l'alcalde, iha suspis per uns
momento la sessi6. Represa aquesta, 1
fet l'escrutini, ha donat un resultat de
15 vote a favor del Sr. Salvador
Cruixent, per 9 en blanc, aquests dels
representante deis partits que i n te g raren la candidatura de "Defensa Cith

tartana". Amb la mateixa votació. surten elegits consellers regidors els senyoe Josep , Abril, Artur Peirerd,
Albert Puig i Onofre Vidal.
Els elements que formaren la candidatura de "T a res d'esquerres" han
fet constar que malgrat lleven anat
jets a la pasuda 'Irrita electoral,
ohrarien amb absoluta llihertat polític a . Seguidament, l'alcalde ha aixe-

cat la sessió. — C.

leeci6, ha fet as de la paraula el senior Deuldeu, el qual, en tan ball Par-

lases/e, ha assesualat l'obra que 411
PlIP218/Vtaklitt/ I mugre Unid-

r

El Sr. Riera, en nom del Centre
Republici Catala, en un discurs molt
raonat, ha manifestat que procurarien
en tot moment enrobustir ¡ enlairar
el Crean 'Municipal, aixi com també
portar a terme mo obre de Cetina
efirient i abnegada.
El Sr. Pujol en nom dele Wat.
listes, ha parlat de la responsabilitat
política del moment.
El Sr. Isern, inde pendent ha Pesat
eh reten que el seu crited politie era
II d'A.C.R., per que serraras de la
disciplina A'intrest partit. &en a una
ageeciael6 nersonal de la ponlas be.
«tonina, ell tenia el deure de manifrutar que en la sera actuad6 obrada 0001 a catalanista i republial, fins
470e dempareixin les causes que motiven la ten abundó.
El Sr. Vitro el non/ d'A.C.R. ha
exprime et ericen; riel Centre Catalatrina Republicà. de fer ana tasca honrada 1 constructiva, passant per alt totes les petiteses que puguin enterbolir
01 ten desenvolupament.
• ambé han oarlat ele representante
de lee minories re gionalista: radical 1
tradicionalista. •
A proposta del Sr. Bonet, s'ha acero
dat celebrar sessi6 phblica els primer< dimarts de cada mes.
Tot seguir s'ha aixecat lacte.

Els discursos han . estat radies per
l'en-lisura local E. A. J. - 39, Rädio
Badalona.—C.
TARRAGONA
LA CONSTITUCIO DEL NOU
AJUNTAMENT, HA ESTAT RE.
ELEGIT ALCALDE EL SENYOR LLORET, D'A. C. R.
Tarragona, 1 (per telefon). — A
dos coarta de aun del vetare sha
obert la sessió municipal ainb asiletencia dels entice consellers. La Pero
sidencia ha indicar que un regidor
de cada frauió municipal sortis a re-

bre els nous regidors, i han restat als
escons els que han resultas reelegits.
Aleshores la Comissió indicada ha sortit del Sala, i ha tornar al cap de
breus moments amb tots els nous regidors.
El saló era atapeit de públic, entre

el qual hi hará moltes senyores.
Ha passat a ocupar la presidencia
el senyor Vives Terrades, com a regidor de más edat S'ha procedit tot
seguit al nomenament de l'alcalde de
la Comissió amb el següent
resultat: Per 17 vota contra set paperetes en blanc, ha resultat elegit el
senyor Pere Lloret, d'Acció Catalana
Republicana, i tinents d'alcalde els cenyors Joaquim Ford, d'Esquerra Republicana; David Valli, del Partit Socialista Cuela; Josep Nin i Estanislau Salvador, del Partit Democritic
Federal.
El senyor Lloret, alcalde, ha fet un
brillant discurs, en el qual ha atoases l'obra de l'Ajuntament sortint,
que es va honorar a presidir, també,
diu que aquest seguirá les petjades
de l'anterior, intensiiicant, ti cal, l'odentada esquerrana, que fou una de
les directrius d'aquell Ajuntament.
El senyor Delcles, de la minoria
de la Lliga, ha dit que, per be que
ells han de portar la tasca fiscalitzadora com a minoria d'oposició, esta:
ven també disposats a treballar pel
be de Tarragona.
Aixi mateix han fet ús de la paraula els senyors Ramos, radical, i
Valli, socialista. Acte seguit s'ha aixecat la sessió, sobre la qual cal remarcar que en prendre possessió l'alcalde, senyor Llores, i en conèixer el
resultas de l'elecció dels tinents d'alcalde, el públic ha prorromput en
ovacions entusiistiques i pernongades. — C.

Voilosicié
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BADALONA
ELS NOUS REGIDORS PRENEN
POSSESSIO DI LLURS
CARRECS
Badalont, 1. Aquest fruti, a lee
deu, al saló de sessions del nostre
Ajuntament, ha tingut lloc lacte de
lliurar el comandament de la ciutat als
nous regidors elegits el re de gener.
La tribuna pública era plena de gont

a gag, L'expectació durettlada amb
moda d'aqtsest eideveniment no ha estat, per), defraudada. A l'entrada deis
nous elegits, els caps de les antigua

«nones han pronuncie sengles
cursos. El batlle cessant, Sr. Cases,
Ora acomiadat del cirrec emociona-

dament. Ha remarcas que sortia sense
deixar cap rastre de discórdies tan
fäcils de dentar si es tenen en comete

les circumstàncies de l'època del se
governament.

Tot seguir ha donar postemi6 de la
¡emigran al regidor de 17-guerra,
Sr. Arbeite, el qual es el qui per la
seva idas lj pertocava d'ocupar previo
sionaiment Cesar** lloc.
In la «lucid per a cabrio. &l in k
*amera l'Alcatdia lii «tu ele g it el
Sr. Joan Deulofiu, que encapçalava le
candidatura de la Cosilield d'Esquer.
wal, per se isele delata 9 en blanc',
per a lee d'anche han estar elegir.'
per aquest ordre, 1 pe i mateix tMe , •
bre de vota el* Sra. Domiae a'
i Vigo Un cop reta l'e
Mara

Ilisles

¡atora

A lea oficines de l'Institut Municipal d'Estadistica (Via Laietana,
número la. entresol) segueixen exposades al ralle lee Instes clictoralt, el període de rectificada de
les eluda cornead el 29 de gener i
acahara el vinent I2 de febrer.
Es recorda als ciutadana que poden, durant aquest (caspa, presentar
totes les reclamacions documentades que tinguin per convenient, tant
sobre incluirme i excluirme com
referent a rectificada de noms, connotas, edat, domicili 1 de qu'Itero'
altre error COMeS en lee actuals
Instes impreses. La petici6 de noves
inclusions afecta als ciutadans que,
tenint 23 o mis tuya i podent de-

mentar que co porten más d'un de
residencia consiente« el Municipi,
no figuren, perd, a lee eamearades
Instes per cblit o per orniasió.
Per tal de contribuir al millor
andedunent d'a quest terral, ea ere1, una cegada mis, que no s'esperi per a fer reclantacions alt dar
reza dies, puix que ningú no ignora
que l'aglomeració de Miran es tra.
due:x, s'irrite sempre, en perjudie/
Taquea, i. si ntés no, en poden esdevenir molesties, tot i posees la
nue:or cura a tervit -los, Per ala Propis e/elemento.

ifiott
a Llei de creació del Tribunal
de Cassació de "Cataluie:
se
aprovaren també diversos
articles de la Lid i de Contractes de Conreu
A un quart de sis el PRESIDENT,

temor CAbANOVES, obre la sessie.
Al banc vermell hi ha el conseller
de Justicia i Dret, .enyor Lluhi.
Eh motu i les tribunee, desaniman. La minoria de Lliga Catalana
tampoc no acut cviii al Saló de Seadom.
Un secretari Ilegrix recta de la subió anterior, la qual es aprovada.

Entren' ieguidament a la discussió
del projecte sobre la creció del

TRIBUNAL DE CASSACIÓ
DE CATALUNYA
Continua la diseussie oc euriculat
de Venteases projecte.
Ea llegit un vot particular de Diga Catalana a l'article 13. La Comissió el rebutja, i la Cambra, com que
no in ha cap diputas que el defensi,

també el rebutja.
Es llegida una esmena del senyor
Sim6 i Bofarull al mateix article, la
qual tre acceptada pel senyor ANDREU, en noen de la Comissió.
Tot segun s'aprova l'article, que
queda pendent d'una redacció definitiva.
Són Ilegidee diversa esmenes de

Lliga Catalana a Verdete i.s, les quals
són rebntiades pel .enyor ANDREU,
en nom de la Comissiel
Com que no hi ha cap diputat que
s'hi oposi, queda aprovat l'article
El /mayor ANDREU l'ende la aova reacció de l'article 15.
Són llegides diverses esmenes de

Lliga Catalana de l'article, i corn siguI que no Id ha cap diputat que les
defensi sérn rebutjades, i s'aprova
El senyor IBARZ defensa una esmena a l'article 16, en nom de la
minoria radical autónoma.
El senyor ANDREU, per la Comissió, diu que accepta l'apartat quart
de l'esmentada esmena, i rebutja la
resta.
El senyor IBARZ rectifica breament per a demanar petisa aclari-

ments al sentit del dictamen.
El senyor ANDREU li dóna
aquestes explicacions, i el senyor
IBARZ retira l'esmena.
E, dóna lectura a la nova redacció
de l'article 16, despees d'haver estas
encentada la part de l'esmena del senyor Iban.
Seguidament s'aprova l'article.
Sense discussió s'aproven els articles 17 i 18, dels quals no In ha cap
centena ni vot part icular.
Es Ilegit un vot particular a Verdete tg, presentat per diputats de la
majoria.
El mayor ANDREU, de la Comisare., diu que lamenta no po der accep-

tar 'gneis vot particular. Dóna hmpiles explicacions. Quedat rebutjat el
vot particular.
Es Ilegida una esmena del senyar
IBARZ a l'article 1 9, la qual és re-

tirada per reintentar diputas.
Es rebutjada tma esmena de Lliga
Catalana a aquest article, i se n'aprova una altea de la mateixa minoria.
El senyor ANDREU denla lectura
a la aova redaccie de rarticle 19, el

qual Es aprovat.
Sense discussió s'aprova l'article
30, que no té cap vot particular.
A proposta de la Comissiö, que ha
rrentudiar la incorporada al dictamen de diverses esmenes, se suspèn

aquest debat.
Seguim l'Ordre del Dia amb la discussió del projecte de

LLEI DE CONTRACTES
DE CONREU
Comença la disoussie de l'articulat
d'equest dictamen.
Sto Ilegidea vint «menea obstruccionistes de Lliga Catalana a l'articf. primer,
jiil senyor CEREZO, de la Condesid, lea rebutja.
Com sigui que no hi ha cap diputas que les delensi, queden rebutjades.
El amor RUIZ i PONSETI detente una entena al mateix
(Entren el President de la Gssenalitat el conseller d'Economia i Agricultura.)
Dernana que no siauin exceptuats
els contractes pecuaris en aquesta hei,
i demane que la Comissió expliqui per
qué el dictamen fa tu ya excepció daBRU 1 JORDI, per la
enyorraael.
q""
El s"
Consistió, Ii dóna les expluaciona,
accepta anar a una nava redaccio de
rarticle per tal que quedin clara
aquells entrenas.

El senyor RUIZ 1 PONSET1 accepta la fórmula.
S'entente un petit debat entre els
esmentats diputats, els quals manteles liara punta de vista.
(Entra el conseller de n'unces, ateos' Martí atttt.)
Finalment s'aprova l'article primer
tal cona esteva redactas 10 01 dictamen.
Queda rebutjat un tot particular de
...liga Catalana a l'artiele segon.

Seprova
:n'ion.
Id senyor ROMF.VA fa unes obervacions a aquest article ja aarovat.
Crees lit no da convenient la retroactivitat d'adusta Llei, tal 02111

posa l'article segon.
El CONSELLER DE JUSTICIA
li contesta.
Diu que encara que se ,uprians
aqueft antele, . la Llei tindria igualment afectes retractius.
El senyor ROMEVA rectifica.
trifesta la seva saivetat pel que afecta
aqueas adiete. Cresa que han de respectar-se els contrastes de comer:
santeras es promulgar-se squeem
Llei.
El .enyor RUIZ I PONSET1
una observació a la reducid de l'article tercer. Creu que aquella tedieció dice una su perior-nat del Prusianazi sobre el comedor. Denme ea
petita reforma.
El senenr RIERA, de la Combe&
li comenta. Mueca l'esperit ö rd•-

serváció.

El mere RUIZ agrade yema
manifestadora.
anua e/ conseller de Goverundd,
senyor Selva.)
El ~yen RO1LEVA fa, tumbé, petitm observado« a l'article tener.
El Mayor RIERA, de la Crugegles
aclaraba l'abut 1 significada de fieb
tiele.
El mayor R011IEVA readflea, 1
agrade lea menifestadona
El mayor BRU interné es d debat, i expensa* els matonee pules de
vista defensats pels abres roembres

de la Comissió.
S'origina un liara debat entre ti/
anterior, oradora, j finalment es ape o
vat l'article tercer, amb lleugeres modificacions en les troall s'acepten era
suggeriments fets pela seniles ileie
i Peste i Romera.
El senyor ROMEVA demana aclariments a l'anide miau, els mala ä
són donats pel senyor BRU, de la

Combinó.
El senyor ROMEVA insisteix
els seus punts de vista, I demana la

supressió de l'anideEl senyor BRU, per la Comissió,
l'hi gota.
El senyor ANDREU proposa tms
suggeriments per tal d'aclarir Vesperit de l'article.
El senyor CEREZO, de la Comistroba que el senyor Andreu defensa el mateix punt de vista de la
Comissid.
Es deixa pendent d'una aova re-

dacei6 aquest article. •
Es nereida una esmena a rartkle
cinquè presentada per diputats de la
majoria.
El aenyor BLASI la defensa, 1 la
Comissió accepta part de resmena.
El senyor ANDREU amplia el significat de l'esrnena anna petites obrera
5acions.
El senyor CEREZO, de la Coaliaste, llegeix la nov reducid de

l'article cinque.
El senyor CASADEMUNT fa
llempres observacions a aquesta
va redacció de l'article.
El senyor ROMEVA desuna. tumbe, aclariments a l'article.
El eenyor CEREZO, els lii déme,
s'aprova seguidament lartide Ciated.
Es Regida la redacci6 definitiva de
rarticle 4, el qual fa apunan
El senyor ROMEVA no admet algunts punta de handele sisé. Presunta
per que no s'admet el pagament a
l'avance& en Vesmentat article.
El senyor BRU, de la Comisaren li
dóna les explicador» conveniente, i
s'aprova l'article sise.
Seguidament se suspen siguen debat

aso MIL PESSETES PER A LA
UNIVERSITAT AUTONOMA

Després de llegit un decret presidencial autoritzant ti seva lectura al
Parlament, el CONSELLER DE FI-

NANCES, senyor M. Esteve, llegen
des de la Tribuna de Consellers
projecte de hei concedint un credit da
250 mil pessetes a la Universitat Autònoma de Barcelona.
Tot seguir, per tal que puguin eaunir-id diverses comissions, el President aixeca la sessió a un quart da
ruit de la venta.

PELS PASSADISSOS
MANIFESTACIONS
DEL SENYOR CASANOVES
Ahir pela passadissos els repórters
conversaren amb el Prendeul de 'a
Cambra, senyor Casanoves, el qual
preguntes dels periodstes va continnar
la noticia de l'entrevista que va celebrar fa uns guante dies amb el cap
de la minoria de Lliga Catalana, senyor AbadaL

El senior Casanoves va mando«,
que le visita es va desenrotllar
toas molt cordials i que ea limita a
un canvi d'irupressiona, que el president 'petisa per exposer al maree
Mide eh mimbree cosseePtes ele
vis exposat en unes remete ateadeelf

tociona.
El president va amblar dient que
senyor Abadal va tenir interés a ter
constar que record de retirada per la
Lliga no ha estat motivat per cap ante

que Pele beldar-se a la ...da
del president.
e . •-e.,

teseitilineció per Ii majó.
ria del. que e-miren-e/ Jtsrat. Ne
pretenc ferir susceptibilitats ni neineg ar mérits a minad que tela
reixi verament. No pretenc atacar,

Esynena
'

tampoc, les obres premiades; pele
cinc el dret de creare, o de suposar que, per causa de precipitació
en el fall, o be de confusionisme,
ha arribat al cas extraordinari de
premiar-se tres obres i de distingirne vuit amb recomanació que si-

FANTASIO
AVUI, divendres, a la nit
ESTRENA

guin especialmeat ateses i represen-

Ilt1 Abstncluner el sets trebalt: Cit'eletnent que ha pres
part. a gairebé tots els filma
d'Art dtreittor el lit:12
no atas& Vente: es it
gerly, nom un xic desconegut,
tttiOr ,1:11111 tothom recordara
ärnplfeth detalle.
Raymond Oordy és l'inoblidible xofer parisenc, rondinalre
mandrós, que es passa llores t
boces davant la Delegació de
Policia en el film "El millón";
és el pres que, escapat, arriba
a ésser un industrial poderós,
per tornar-se'n a la vida 'Hure d'un vagabund en "A nous
la liberté", i es en "té juillet"
Ora cegada el arder cridaner,
cona en "El millón", malgrat
hacer - Ce convertia en zoter d'un
milionari begut.
Horn diu que en el nou film
René Clair té la intenció de donar-li un paper important.

ur>
•
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El Campionat de Lliga

• Club Basolttiapartits per a avui al mati al Fron-

llena -ad l'ordre de partits que
s'anuncien per al diumenge que ve:
PRIMERA DIVISIO
Barcelona-Dombstia.
Betis-Espanyol.
Oviedo-Valencia.

te Novatas':
Primer, a

les &u, de concurs,
grup C: Tusquets-Lobet contra

Granada-Sabat.
Segon, del grup B: Caminal-Escudero contra Lasheras-Riviere.
Duffo-TintoTercer, del grup
rer contra Aria Il -Batlles.
Quart, de campionat: AramendiaAmat contra Väzquez-Duasso.
• ••

Athletic de Bilbao-Arenas.
Racing de Santander-Madrid.
SEGONA DIVISIO
'

Pe,, It'860 reateea, j.; Mi, el día
4- 5 -24, a Barcelona.
345.090 muta, P. Ricard,
el dia 52-1-33, a Barcelona.
Martell, 45 9 40 metres, F. Tu.
gires, el dia 3-10-31, a Barcelona.
Javelina, 53'6o metres, J. Bru, et
dia 28-8-27, a Tarragona.
Barra, 27850 metres, L. Pou, el
dia 11-6-33, a Barcelona.

Pentathlon, 2.56737 punts, Roca, el dia 2-4-33, a Badalona.
Decathlon, 5.520'735 punts, Consegal, el dia 30-9- i r-to-33, a To.'
losa.

Irun-Sabaden.
tades pels grups artistics que conAthletic de Madrid-Ossassuna.
junten la Federació Catalana de
Coruña-Celta.
Societats de Teatre Amateur. La
BOXA
Al Frontó Principal Palace es doresponsabilitat de justicia que ens
l'Urda-Sport:lag.
naré la seguent matinal:
harem imposat ens obliga a seguir
Primer, a les deu: Erice-Marcela
TERCERA DIVISIO
Al Brown boxarà contra sic
un Cann dreturer a salvar els dubcontra Boldú-Gama.
tes que ens han manat a distingir
(Eliminatòries intergrups)
Young Pérez
SB
Segon: Soler-Jordi contra Värun tan desproporcionat nombre d'oGimnastic-Recreativo Granada.
Ha estat signat l'encontre, välid
quez-Rodelles.
bres en relació a la limitació dels
Unió Vigo-Logro:1o.
119
Tercer: Rcnoin - Guasch contra
per al títol de Campó del món del;
premis concedits. Si per causes alieCastanyer-A. Steemnann.
pes gall, entre Al. Brown, enripió, i
nes a la nostra particular visió haATLETISME
Quart: Germans Torrents contra
el jucu tunisenc Young Pérez. TM . Te
guéssim errat cadascú la distinció
er
dra
efecte
Salsamendi-Mas.
el proper dia 12 al Palau
la
majoritària que vulgui atorgar-li
o
Campionat de Catalunya dels Esports de París. Es molt prodiversitat de criteris de la FederaNOTICIARI
nsky,Lumia
que contrabable que
ció, abtenint-nos d'imposar una obra
El festival a profit del SinMarathon
riament al que afirma Al. Brown,
determinada per a la competició de
un
alancee
a
Emili
Pujol
donarä
dicat de Periodistes
assegura ésser encara manager del
El diumenge 5 inent tindrà 11 oc. el
les companyies j deixant a llur arBarcelona. - Nombrosos atines destorbar
la
.,
la celebranegre,
I Campionat de latalunya de Mabitri l'elecció de la que procuri
mis els
Esportius
achniradors de l'exquisit guitarrista
ció d'aquest combat. La conducta u
rathon, sota l'organització del Cenplagui representar entre les que han
Emili Pujol, assabentats de la sePot conceptuar-se d'exit esportiu
Lumiansky
no
le
d'Al. Brown envers
tre d'Esports Aire Lliure i conobtingut premi i les vuit distingides
la vetllada que tingué lloc dimecres
ca presincia a Barcelona, li han
ha estat en aquests duren temas
trolat per la Federació Catalana
recomanades.
al
Frontó
Novetats
a
profit
de
la
pregat
que
es
faci
sentir
en
pú"°
correcta. El negre, que no té
gaire
d'Atletisme. A continuació publiAquest is, senyor President, el
calza de socorsos del Sindicat de
blic abans de la seva tornada a
un cèntim, esperä a rompre amb el
meu criteri, dictat per un sentiment
quem el circuit:
Periodistes
Esportius,
puix
que
el
París, ja que fa mis de quatre anys
manager després d'haver embutseu
d'estricta justicia, i espero que la
Sortida de l'Avinguda Pi i Mardesinterés dels components del
que no ha actuat a la nostra capital.
7
un important avanç sobre el
xacat
rectitud del Jurat, estimant-lo en
gall, de l'Exposició, lloc conegut
Montepio
de
Pilotaris
Paliases
perL'artista ha accedit a donar un recique havia de percebre pel seu matx
substància, voldrà prendre'l en conper les quatre columnes, plaça d'Esmeti combinar uns partits que feLa
data
i
el
lloc
tal
únic
de
comiat.
amb Seaman Watson a Londres
sideració, tota cegada que no repanya, carrer de Creu Coberta, carren les delicies dels bons alicionats
on se celebrarà aquesta festa d'art
(quantitat que Lumiansky va hacer e.
presenta negació als principis d'equiretera de Sans, Hospitalet, CarneInspirada
en
la
meal
joc
de
la
pilota
petita.
seran
anunciats
dintre
pocs
dies.
de reemborsar perquè, com hom sap, e
tat que han estat i són norma del
11ä, Viladecans, Garä, donar el tomb
Jugaren el primer partit Araquisel rnatx no es va fer) i d'haver-li fet
no tre procedir.
ravellosa "Simfonia
a la Rambla i tornada per Gavä,
tain - Chiquito Gallarta, vermells,
pagar tots ele deutes que hacia a
El saluda atentament,
Viladecans,
Cornellä,
L'Hospitalet,
contra el tercet Quintana IV-Azurcontret al Notti d'Africa i el -rata
SZGIMON ROVIRA incompleta" del gran mesLa
Bordeta,
plaça
d'Espanya,
carmendi-Unamuno, blaus. Portaren la
j
de tornada a París. Lumiansky,
Membre del Consell de
rer de les Corts Catalanes, passeig
1ta
molt
igualada
fins
al
final
de
tre Schubert
doncs, sembla tenir la paella pel
la Federació Catalana
Agrícola, carretera de Can Tunis,
la tercera desena, al punt 28, que
t
mànec; però seria arriscat aventurar
de Societats de Teatre
Rosselló, 257 - Teléton 78705 bu quan els blaus prengueren decarretera de Port, avinguda de
I
un pronòstic del que pot succeir,
A matear
Presentada per l'Agrupa- Avui, tarda, numerada. Darrer finitivament
Francesc Layret i arribada davant
la
davantera
fins
a
ven(
de Lumiansky no és
car
l'adversari
Barcelona, 31 gener
de 1934."
del local del Centre d'Esports Aire
cer
per
33
a
40.
ció
de
Periodistes
CinemaAl. Brown en aquesta qüestió, sinó
dia
de
emsmerellmor
Lliure situat a l'avinguda de EranTots cinc jugadors -demostraren
Jeff D:chon, l'organitzador del
Un vaixell carregat de bellesa
cese Layret, 91.
el domini que posseeixen de la pala,
togràfics i sota el patroBLUFF
EL
GRAN
matx en miestió.
Els inscrits rebuts fins ahir són
emooló. Meravellosa travessla
però els blaus, aprofitant unes fa
DESPRÈS DE THIL-SEELIG
cini de l'Orquestra Pau A la nil: ESTRENA
hades que tingué en els darrers moels següents: Soler. Pellin, Peirats,
d'un palau d'ensomni.
bord
4
de la victòria de Thil daDesprés
e." IVÁN
/441 P Y
ments Araquistain, s'apuntaren un
Martí. La inscripció continua oberta
director:
Casals
Capità
1
del jueu Seelig, hom parla del
munt
al local del club organitzador, EranPETROVIGH
CIIRISTIANS merescut triomf.
matx de Campionat del Món deis !
LOTHAR MENDES
La quiniela que seguí a aquest
cese Layret, 91, i a la Federació
CINEMA AMATEUR
Es despatxen localitats
partit, va Esser molt disputada, i la
Pes miljd , a celebrar entre l'esmentat
Catalana d'Atletisme, carrer del
Marcel Thil i el belga Gustan Roth,
A nido, l'altote musical
guanyà Abasolo, i es collocä Pasay.
Doctor Dou, número ro, coda dia,
per a avui, dissabte i diuDos cineistes nous
actual campió d'Europa de la cateFini el festival amb un partit ende les vuit a les nou del vespre, fins
goria. Horn dóna també com a molt
tre Zärraga-Ábasolo, yermas, i
LA CASA ES SERIA El dijous passat la Secció de Ci- menge.
demä, dissabte, dia 3 de febrer.
probable que abans d'aquest combat
Izaguirre-Pasay, blaus. Zärraga, que
nema
del
Centre
Excursionista
de
CaOARDEL
EL
TROFEU
MOLOCICS
per CARLOS
el francès serà oposat a Ignasi Ara.
aquests dies s'endun el públic amb
organitza una sessió a cartee
talunya
PER A DEBUTANTS
Quant a Seelig, ha manifestat que
`411
i IMPERIO ARGENTINA dels socis Ferran de Caralt i Enric
les seves actuacions, també ahir tehacia retardat la Seca mama als EsAcció Atlética, que organitza el
nia les simpaties de la majoria de:3
Cera. Hem considerat aquests dos ti- 1111!!!!!!!!!1!IJ!!IU991!lilheet:::'
tats Units a fi de boxar a Brusselles
II Trofeu Molock's per a Debojugadors sie diner, per-6 aqucst noneistes com a elements nous perquè no
contra Gustan Roth. Seelig es protants, fa arment que ha quedat
table pilotan i tenia per contraris una
recordem d'ells cap film, i a mis perble-sembla que hi hagin estar indopasa, de més a mis, mesurar-se amb
obert el terminid inscripció al seu
excellent parella, i sobretot Pasay
sos per a treure la mala imp.ressió
qué en la realització de les pellícules
Ei POIric p rE E LO; E3barritiD0E,
Tunero a París en el primer combar
q. primer pis,
estigué formidable, i el triomf fou
estatge 'social,
que presentaren hl observem les falque ens hagin pogut (er els metres
de la Federació Catalana
q ue el cubä disputi després de la
set punts de diferènper
a
ell
per
al
o
bé
En
general
trobem
a
mantes que són comunes a toas aquella
Les aventures Inés etnocionants
anteriors.
seca imminent tornada de l'Havana.
d'Atletisme, doctor Dou, ro, entrecia. A tots quatre jugadors decena
car un muntatge mis escrupolós que de l'estafador més célebre que
que comencen.
l'havern presenciat un craquells parsol, de les vuit a les nou de la
Schmeling accepta boxar
hauria-si mis no-salvat els meres
Ferran de Caralt ens presenta un
ha existit en un marc de bellesa
tito que es retarden amb gust.
vetlla.
viatge per França i Itilia en el qual que del llar de Como, per exemple,
contra Uzcudun
N.
que
el
de
frívola
galanteria
inusitada
Acció
Atlètica
recorda
1
panoràmiques, que, com
ens presentä, metres sense valor Pre
Un telegrama de Nova York inEl Concurs d'Obres teatrals abusa de les
II
Trofeu
Molock's
es
disputará
a
-cisamentpr hl'odació
sabem, Pagues vegades resulien reexiforma que el manager de Max
el diumenge vinent, dia
de la F. C. T. A.
valorització que el muntatge els batides; algun que altre moviment de
11111111111111111N1111111111311111111111131111111111111i11111111111111111111(111M11113111111111111111111111111N, 1 FEstadi
Schmeling ha acceptat un combat
al
mati,
per
puntuació
assolida
en
cambra inútil, o be moviments de
rla donat.
entre aquest i Uzcudun a celebrar el
quatre priores de participació obliUN MEMBRE DEL JURAT
cambra massa allargassats com el que
Presentà, a més, encara que en un
dia 8 d'abril vinent a Barcelona.
gatòria; són aquestes: lo metres
PROTESTA DEL FALL EMÉS
aspecte netament familiar, una mehi ha a Cannes. Recordem, però, Mili
L'esmentat manager, diu el mateix
salt
llisos,
llançament
del
pes,
i un contrallum final, que junt amb rla d'isards, film en el qual destaquen
Pierre Louys
telegrama, ha telegrafiat al promoSens prega la inserció de la se% eodife ag, Zgehre .
mitres
lusos.
d'alçada
i
300
el rètol últim-tècnicament acceptaencara mis les faltes que hem remargüent carta:
tor alemany Strauss acceptant els
La primera de les sessions d'enmo M'otteTts! oce0 LO
A. Granowsky
cat en l'anterior.
"Sr. Lluís Masriera, president de
quaranta mil dòlars oferts per al
A TU VECINO ANTOION
sinistrament
que,
cona
s'anuncià,
LO
14A2
Enric Cera, amb uns metres fotola Federació Catalana de Societats
combat amb Paulino. Horn informa
MI1111111111111H111111111111111111111MINH1111111111111!IIIIIIR
fpUtteAre
precediran
la
celebració
del
II
TroCromelyuck
gräficament bons, ens presenta diverencara que Schmeling ti el propòsit
de Teatre Amateur.
feu
Molock's
s'efectuarä
el
dia
11
Un
imperatiu
de
sos esports de neu a Suissa. Llästima
Distingit senyor:
de tornar a Europa una cegada hagi
de febrer, al mati, al camp del
Andri Berley
del repetit moriment de cambra en
consciencia al qual no puc sostraudisputat el matx que té concertat
C. A. D. C. I. (Bordeta), i les sucvaler seguir els saltadors de l'esquí
re'm, per raons que estimo de jusamb Paul Mamas per al dia 13 del
cessives els dies 18 i 25 del mateix
Armand Bernard
ticia, m'obliga a fer-vos pública dei manca de varietat en la presa de
mes que som.
campo
de
mes. també al mati, als
claració de la mera disconformitat
vistes.
AL NOU MON
Edwige
Feuillire
.... . E. T. (Escola del TreF....
la
en el fall definitiu emès pel Jurat
Es
projectaren
d'ell
també
uns
me9
I&so» zsaízum
PERE ROS FOU BATUT PER
ball) i C. E. Júpiter (Sant Joan
de la vostra digna presidència, en
viatge amb aeroplà
tres
fets
en
un
MARTIN PER PUNTS
i(ENA
AV e.A.,
Malta - Casp), respectivament, les
són els artífexs
el Primer Concurs d'obres teatral
de Barcelona a Madrid amb fotograLa reunió d'abans-d'ahir iota defiquals entitats amb l'alt sentit d'esdestinades a la competició de les
fía bona.
El conibat principal que anava
del genial film
portivitat que sempre les caraccompanyies que formen la Federa¿El seu sacrifici pogué
Resulti interessant aquesta sessió a
a arree de Barranco i Ros, fou substeritza han volgut prestar Ilur sució Catalana de Societats de Teatots els que s'interessen pel moviment
tituit, per lesió del primer, per un
port a aquesta tasca profitosa. Les
• tre Amateur, en una eunió a la redimir-la dels seas anys amateur i acceptem la bona voluntat
Martín-Ros, que, com era de suposar,
contrasenyes
per
a
poder
concórrer
qual em fou impossible assistir.
amb qué han realitzat les seves obres
no oferia moltes garanties de com.
Resulta tan paradoxal el veredic- de crims i depravació?
a
aquestes
sessions
d'ensinistrament
LA/ AVENTURA/
aquests dos nous cineistes, dels quals
plaure tothom. No obstant, Martín,
podran recollir-les els que desitgin
te, tan oposat a les impressiona fatenim dret d'esPerar mis.
superant-se ell mateix, gràcies al seta
ROL
vorables i conträries que anteriorassistir-hi al local de la Federació
M. M.
entusiasme inesgotable, és féu amb la
Catalana d'Atletisme, a hores häment teníem formades de les obres
decisió per punts, després d'haver
en competició, que difícilment trobus, des del dimarts vinent.
transcorregut deu represes mancades
bariem una raó prou convincent i
RÉCORDS
DE
CATALUNYA
d'interes i en extrem monòtones.
NATIOnAlpeoprk
igg li
El film en el qual apareixen les belleses
ablida que pogués justificar la deEn l'anterior combas, Tuset i Las
La Fede ació Catalana ens asdejó final. No dubto per un moHeras feren matx nul. Fou una
sabenta
dele
següents
rècords
de
més notables d'Europa. Una pellicula que
ment de l'honestedat i bona fe dels
Iluita molt disputada, amb dues tècCatalunya que eren homologats el
companys del Jurat. De bon prinniques distintes en pugna. Las Hedia 31 de desernbre darrer:
cipi, totes les gestions han estat
parla als ulls i a l'esperit
ras mis seré que Tuset, superó
loo metres, en ic s. 9-10, LI. Seportades a terme amb escrupulositat
"CATALINA DE RUSIA". UN
aqueas en molts periodes del combat;
rein, el dia 29-6-31, a Barcelona.
digna dels mis grans etogis. Dad
FILM ESPECTACULAR.- En el
Tases, en canvi, amb el seu joc llarg
200 metres, en 22 5. 7-lo, M. Arédiversitat de criteris i els desDistribuida per
"set" construit per a representar
i alhora desconcertant, també es féu
rato. el dia 2 0-3-32 a Barcelona.
acord alarmant en l'apreciació de
les antecambres de les habitacions
remarcar en alguna ocasió. I..a resde I' emperadriu en la nova produc400 meres, en ;.,o s. 1-10. J. MiRiabbo, Films, S. A. -- Aragó, 252
mèrits sobre lea produccions rebuta del programa la integraren Arguel el dia 15-7-28, a Tolosa.
ció de London Films "Catalina de
des. Començärem per judicar les
landis i Cazorro, el resultat del qual
Rúsia", es van filmar algunes de
800 meteco, en 1 ni. 58 s. 2-5,
obres sotmeses a un procediment
fou de matx nul, ultra els prelimiles mis brillants escenes que s'haJ. Rose Hobart
Douglas
Fairbank
s,
J. Miguel, el dia 22-7-28, a Tolosa.
de puntuació; i ara resulta que han
gin presentat al llene. Corts de 300
nars a arrec de Jiménez i Trinxer,
1.5oo metres, en 4 ni. 13 s. 1-5,
estar invertits els termes en una
artistes, tots vestits amb abillament de
els quals venceren, reepectivament,
en
i
Antony
Buskell
J. Miguel, el dia 26-6-27, a Madrid.
tan desconcertant confusió, que les
XVIII,
segle
la Rússió imperial del
Merino i Jimeno.
que van obtenir una puntuació ge5.000 metres, en 15 m. 41 s. 3-5.
es troben reunits en aquest "set".
J. Miguel, el dia 23-3-24, a Barceneral més alta, en virtut de conAl centre de la gran sala es balla
sideracions mis objectives que no
un minuet. El jove gran duc Pece,
lona.
FRONTÓ NOVETATS
admirablement interpretat per Doupas substancials, han estat pospo10.000 metres. en 32 In. 51 s..
AVUI. DIVENDRES
glas Fairbanks, jr., rebia l'homenatJ. Diéguez, el dia 25-5-24, a Tolosa
sades per altres tingudes abans en
Tarda, • 1••
ge deis aduladors cortisans que es110 tnetres tanques, en 16 s. 4-5,
Quintana IV - Quintana II
obtenir el seu favor a la
1111111111111111111111~111111111 peraven
.
»~~~~~.444
M. Consegal, el dia 26-7-35, a Bar°entra
mort de l'emperadriu. De sobte s'oVida, acció, espectacle, grandiositat
celona.
Callarte III - Jburequi
la porta i la sobirana, a la qual
v ilm melodramilth•
"Ací tenim un film bre
tanques.
en
57
s.
4-5.
400
metres
creien tots al seu Bit de mort, és
-cit., • un quart
Una apassionada història d'amor de dos
J. Roca, el dia 52-8-33, a Barcelona.
excellènl
anunciada. Segueix a
InguIrre - Perea
ple de recursos... Mol- • solemnement
metres "steeple", en ao m.
3.000
això una escena de gran intensitat
s
centra
germana per una mateixa dona
dramätica entre Pere i l'emperadriu.
ro s., A. Smandia, el dia 27-8-33, a
Araquistaln - Chiquito
tes i belles coses trobem
La magnificencia d'aquestes esceI.1Nt
Barcelona.
Callarte
RAN nnUAND
TICS era, de vegades, extraordinària
4 X loo metres, en 4 4 5, 3-5 (SerExclusiva SELECCIONS CAPITOLie
5S1118 POP Cartilla"
reeonsen "Barrio Chino" i so- eonstituis una meravellosa
rahima, Oliver, Arévalo i Jonqueen
el
pisa.
russa
Manejó
de
la
con
ONCE
ra), el dia 6-7-30, a Barcelona.
AVUI, ESTRENA AL
bretot les escenes del ele del den esplendor.
Frontó Principal Falsee
4 X 400 meres, en 3 ni. 33 S. 3 4
(O live r, Villacampa, Colomer i
Avui, divendres. Tarda, 415
I terratrèmol, úniques en
Muntaner), el dia 26-7-31, a BarceDel non film de René Clair
ASTIGARRACIA ClAZALIII II
lona.
el gènere."
Llargada, 7'215 metres, 1. Alta.
contra
Tal com diguérem "Le derfulla, el dia 10 -7-32, a Barcelona.
nier
milliardaire",
la
pellfcula
OURUOMAOA - CE LAVA I
(J. P. Contiseons,
13'6So metres, M. ConseTriple,
que René Clair començari
Nil. 1015
g al, el dia 13-a-33, a Barcelona.
en "Cornoedia") aciut, serä realitzada amb eleEs prega que s'abstinguin
Alzada, 5.760 metres, J. Olivella •
ANDRINUA - GUIL LE RMO
menta nous, puix que luid Pe• ei dia 28-13-sy ^a Tarragona
de veure'l les persones que
rinal, el fotògraf dele seus darContra
....zsligrbufflassuhemallomalmaTema, 3'74o metidas, j. Culi, el
na valen pregones emociona
rers filme, com d'altres
',
.."1,11: 11.,THNIMMINOINIMIAr dia go-ro-29, a Valla.
ITUARTE
- UWIRTIONMA
boradors, ea veuen Imeosaibi
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La vista de la causa pels fets L'augment del
preu del pa
del 10 d'agost
El Fiscal de la República modifica les conclusions provisionals i demana set condemnes de
&be anys de presó
cesado Manuel González y González la pena de doce silos de
prisión militar mayor, con las
accesorias de separa c t ú n del
servicio y stispenston de todo
cargo y del derecho de sufragio
durante in condena. Y a l os Procesados Etnia:, Rodriguez Polanco, Antonio Veres Bejarano,
Vicente Va le ra lamia Jesús
Ranzan Gaveta, Miguel Naranjo
y Santos Ilernandez Carretero,
.1a pena de doce aüos y un dia
de reclusión menor, con las accesorias de perdida de empleo
e ¡zulla bi I i tan On a be ol u la duran te 11 condena y con abono
a todos del tiempo de prisión

Madrid, t. — E Fiscal general de la Repú l .lica ha modi ficat les seves t',Onclusions prosisionals en La causa instruida
amb metiu ?Jets fets ocorreguts
a Sevilla ,z1 dia 10 d'agosl
1932, en el sentit següent:
"Les hechos son constitutivos da un delito de negligencia

en cuanto al cumplimiento de
los deberes en los casos de reheliÓn, comprendidos en el artículo 252 del Código de Justicia Militar y otro de auxilio a
la rebelión previsto en el articulo 240 del mismo cuerpo
legal.

Del primero de los expresados delitos y en concepto de
autor, resulta responsable el
procesado, general de diviaión
don Manuel González y
les, y del segundo, también
como autores. l o a procesados

preventiva sufrida.
No hay responsabilidades civiles que exigir.
Con respecto a tus demás
procesados, este ministerio retira la acusación que contra
ellos sostenía, por no quedar
comprobada su culpabilidad según el resultado de las pruebas
practicadas en el juicio oral."
En ésser represa la sessió,
després de la lectura de les con-

coronel de infantería don Emilio Rodríguez Polanco. teniente
coronel de artillería don Vicente Velera Conti, tenientes coroneles de la guardia civil don
Antonio Veres Bejarano y don
Jesús Rana/1, comandante de
Estado Mayor don Miguel Martín Naranjo y teniente do infantería don Santos Hernández
Carretero.
Procede esfiniarse como cir-

cunstancia agravante de la responsabilidad por lo que respecta al general don Manuel
González la gran extensión que
por su inhibición alcanzó la indisciplina, y corno atenuante
para los demás procesados los
escasos daños materiales producidos por el delito y la circunstancia de haberse reintegrado a la obediencia por expontänea decisión, sin llegar a
producirse el choque con tan

Gobierno.
Corresponde imponer al pro-

fuerzas leales al

1

clusions del fiscal en la vista
de la causa pels tela de Sevilla,
alguns Hetrats defensora han
dernanat a ta Sala que uns
quanta encartats en virtut de
les causes que exposaren puguin traslladar-se a Sevilla.
La Sala aixt ho lia acordat.
El lletrat senyor Jiménez ha
llegit les seves conclusions definitives, en les quals, com els
anteriors lletrats, tumbé sollicita l'absolució.
El senyor Mariano Gómez,
president de 11 Sala, anuncia
que inunediatainent aquesta va
a dictar Paule d'aliiberament
per a tots els processats respecte als gneis el fiscal ha retirat l'acusada, I seguidament
s'ha aixecat la sessió.

Madrid, 1. — El ministre
d'Agricultura ha manifestat que
havia rebut la visita de l'alcalde de Madrid, el qual li ha parlat dels problemes del pa i de
la ferina, i Ii ita demanat que
es concedeixi a FÁjuntament,
una intervenció sobre aquesta

problemas.
Ha dit el ministre que despres d'haver obtingut la conformitat absoluta deis seise
companys de govern en el Consell celebrat ahir respecte a les
mesures per ell adoptades en
relació amb aquests problemes,
pel que es refereix al proveiment de pa a les poblacione ho
considerava une cosa secundaria, de la qual no tela qüeetió
d'amor propi.
He dit a — ha aregit el senyor Del Rio — que per
la me y a part podia nomenar
una comissió que estudii el problema junt amb la designada
pel Govern. per tal de cercar
una fórmula de concòrdia respecte al preu del pa.
No he tingut inconvenient a
ajornar la puja del preu del pa,
que havia d'implantar - se avui
mateix en l'anomenat pa de
luxe, i ha quedat, per tant, pendent fins que el Municipi en la
sessió de denl à divendres designi aquesta comissió perquè
treballi amb la nomenada per
aquest ministeri.
Ja he dit repetides vegades
que jo com a ministre d'Agricultura no tinc mes política que
la d'aconseguir la revalorització del blat, que no podia continuar al preu que el vaig trobar el mes d'octubre.
En un termini de quatre o
sis dies podre arribar-se a
una fórmula ea el preu del pa,
perb ineisteixo que la me y a política és que no podia passar
mes temps sense revaloritzar
el blat.
Pel que es refereix al pa, ea
una conseqüència d'aquella politica, car no es podia seguir
amb el preu del blat a 40 céntima, absolutament minó& per
als agricultors.

Una comissió d'impresos Una comisse. de represenperiodistiqvis s'interes sa tante de les entitats econòmiques de Catalunya
per 'augment del pieu
a Madrid
deis diaris
«El .ocialista» es lamenta
Madrid„ r. — Aquest maní ha
Madrid, r. — Una representació
d'empreses periodístiques, de tot Espaya, ha visitat el President del Cansen per reiterar-li el prec que dicti
una disposici6 oficial per apenar el
mea de venda dels periòdics a 15
cèntims.
Amb aquest mona han lliurat al
cap de Govern la justificarla de resmentada mesura.
Tambe han aollicitat del Gavera
mesures de protecció per a les empresea periodistiques, en relució amb
la radiació de publicitat per les estacions emissores de tot Espanya.
Demanen les empreses periodistiques que es complelxin estrictament
l es disposicions levas vigilas, que limiten la publicitat a les e mis sores de
radio.
El Presiden del Consell ha díapensat una atenta acollida a Im dites repreentacions de les empreses.
les quals hauran de continuar realitzant gestiona per tal d'ac, ri c eettir el
fi que es proposen

• La posició política
del senyor Casanueva
Madrid, 1.—El setty . Casanueva ha estat preguntiit pela
Periodistes, en arribar al ConFréa, sobre Si era cer1 ei conungut d'unes declaraciuns se'es en les guata senibla que ha
manifestat que no es fat ä mal
republicä.
—Jo—ha conlestal—no
fet tal declaració, ni m'explico
(1 • ,,n podeu haver-la tret. Ara
na diré també que jo be est at
sempre niunärquie, ¡ que en
factualitat estic en tot d'sencit
amb el programa de la C E 1.1
perquè es clac que essent la
nieva ideologia nionatquica,
pie surtir ara client Viät;i1 la
República.
Ile Oil sempre, i bu dic ara
una allra cegada, que acato i
observo, el lomea que hu fa la
G E D A, el regulo qiie el puta
ala dona' i que nial aprofilare
ele reasorts que la potilica pot
posar a les nueves mans per a

conspirar contra ella.
La serviré amb completa
Ileialtal, que mil semblit que da
molt n'es prävlic que cridsr
visca la Re p ública u conspirar
contra ella.

Segueum el programa del meu
partat, i si alguna sesgada hl be
un canse de rumb, Ji vetead llavero que ea al que farde
el arribes el moment
que a la Camera es plantegis el
problema do deeinrareee- o no
r e p uhileli..T i e ferien?
-- A qUeela a una qtienti,S que
no pot pl antejar-te a la Clon"

trx, «DO drama si pata ea una
llana alesteral.

arribat a Ma(lrid una comissió de
representante d'entitats econòmiques
' de Catalunya, presidides pel Foment del Treball Nacional de Barcelona.
Els comissionats, acompanyats de
representacions d'altres entitats, han
visitat aval els ministres d'Indinatria, Estas i Agricultura, amb els
quals han celebrat cateases conferencies.
L'entrevista amb el ministre d'Indústria i Comerç ha estat molt detallada. Sembla que en el transcurt
d'aquesta conversa el senyor Samper s'In mostrat molt explícit i que
ha donat als c omissionats implica
informacions sobre els diversos assumptes que li han plantejat, entre
ele quals figurava l'estat actual de
les negociacions comercials amb diversos p aises i el projecte d'una
ventral de vendes del radió vegetal,
ami com de l'actuaciä del Consell
Ordenador de l'Economia Nacional
del recent decret establint an arbitri sobre el fornent del conreu
del cot6.
Sembla que els comissionata han
tret una impressió francament favorable de l'entrevista celebrada.
especialment en el que es refereix
a la central de vendes del carbó i a
la preparació d'alguna convenia.
Tanthe han trct una imprimido
esperançadora en altres qüenions.
Demà eta comissionats visitaran
els ministres de Treball i Hisenda,
i a la tarda seran rebuts pel senyor
!Arroya.

El partit co . servador contra

lamnistia
Dues baixes a la

minoria

i al peral
Madrid, t. — El senyor
Maura, en arribar aquesta tarda a
la Cambra, ha doaat als periodista
uga nota que diu aixi:
"I-le Ilegit en alguns periódica una
referencia equivocada de la reunió
que la mirro-ia • reptdelicana cortaervadora celebra ahir.
El grup parlamentan, en expontinta i perfecta coireidanela de la qm.'
si totalitat dels seta componente adema el 4erm i terminant acord de votar
ea contra del rojecte
Solarnerd es mostri orla discrepancia finamente' per pul dels tUS dipatata per Huelva srdeus Cano Pé.
res Je Guinda, el. qualc, C0111 ki natal, han deixat de pertànyer a la
duda i .1 arma-

que els vlsitards del Parlament siguin escorcollats

Madrid, 1. — "El Socialista"
publica el següent Boa:
"Ayer tarde so procedió en el
Parlamente a caohear minuciosamente a cuantas personas se
encontraban en el de espera.
Suponemos que la orden para
estos cacheos no puede proceder sino de la presidencia de la
Cansara.
Es una previsión en la que
no fue necesario pensar durante la vida de las Constituyentes,
y sorprende que tea ahora
cuando se adopta, con lo cual
se prueba muy escasa confianza en las manifestaciones de
la euforia nacional que a todos
nos prometió el sea« Lerroux.
No comprendemos que suerte
de temor asalta al presidente
de las Cortes para haber dispuesto que los visitantes del
Congreso sean cacheados.
Guando una cosa no puede explicarse satisfactoriamente, se
hace entorno de ella un silencie

impenetrable y al no es suficiente se manda el periódico
que la publica al fiscal.
Ayer planteábamos un caso
grave de falsedad en documento
pdblIco, y el ministro de Hacienda, al que correspondfa resolver, se ha hecho el sueco.
Sueco y todo, su desliz no es
pequen°. Ha inventado una ley,
qne estd a rabie horas en litigió, la que convalidard en al
supuesto de que se apruebe el
enorme disparate del traspaso
de los servicios de Sanitind ele
Gobernación a Trabajo.
Calla el ministre de Hacienda
tinizde repitiendo la frase que
inmortalizó el sellar Allendesalaznr: "En siendo de Znrago;Mallará también el (comidente de las Corles? — No sabemos
en razón de que peligro es eacheó a las visita" que acuden

al Parlament, ni tampoco cómo
marcha la reforma del Reglamento de la Cámara.
Parece que tratan de establecoree %Migo" económicos —
disminución de las -dieta§ — a
aquellos enlodes quo ebn sus
diseureoluteopiecea- con la Pon.
flama: rh
Parece que la figura de delit6
rse ha dieefiado teniendo a la
vista alunaos distarles- ..411
nt11.«Irn esmerado Lorpo..'es.
llanero.
No se que el mamad, .
miento no es original. Lo-as NO
grado minio, y a lo queespera•
mieg proolftwerA l.

Les
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Corta de la

República

intélat una interpeflacló sobre els darrers conflictes escolars. - Ha contiJ
nuat la discussiö del dictamen sobre la intensificació deis cultius a Extremadura
Madrid, u. — Comença la aceda a
les 4'51 cota la presidencia del senior
Alba. Al baza blau, els ministres de
Justicia i Indústria. S'aprova l'acta de
ra seasi6 anterior.
Entren el cap del Govern i els miMatees de la Governació i Instrucció

Púbica.
ORDRE DEL DIA
S'aproven definitivarnent dos projectes de hei.
Es concedeix la paraual al senyor
Fernández Labrecia per defensu la
proposició de Bei sobre adquisici6 del
Retaule del Mar, obra de Sebastià Miranda, però com que el senyor Fernände Labreda no hi Es present, s'ajorna l'assumpte.
ES PASSA A LA INTERPELLACIO SOBRE EIS succssS08 ESCOLARS
EI senyor HERNÁNDEZ ZANCAJO, socialista, diu que es tracta
en aquests successos d'un problema
nacional. Fa ressaltar la solidaritat
d'alguns sectors de la drena que perenterca aquesta mena de Iluites, i
per provee aquesta solidaritat n'hi ha
prou amb l'afirmada, de "El Debate'.
que diu que otea feta amb rinitis de
tergiversar aquests successos per disculpar l'actitud dels elements feixistes,
Afegeix que eis assalts als locals
de la F. U. E., especialment al de la
Facultat de Medicina de Sant Corles, no és sin& un factor mes en la
Rasga serie de malifetes comeses Pes
mateares elements a diversos locals de
sisnificació esquerrista o obrer a, smb
la tolerancia i la indiferencia de les
autoritats, Pregunta per qué es tolera
el gran desenrotllameat Cine l e a nrisnitsacions feixistes esta aeonseetiet
es limita en canvi l'activitat d'organitzacions que meten= donar a coniker els propenits ¡llegan dels feimistes.
refereix als seremos de la Porta
el Sol en els guata resulte mort un
¡ove i aasenyala el fet que hi Prendad
Part activa el diputat temor Primo de
Rivera.
El senyor PRIMO DE RIVERA:
—Perú no es negará que fou molt mis
activa la part del que mata el rnim&
El senyor HERNANDEZ ZANCAJO continua garlito de / peananació per a la venda de l'òrgan feixista, i diu que estä sostinguda i vigilada per bornes forts destinats •
barallar-se amb els que tratan d'impedir-la. Abre es tolera per pan de
les autoritats, I no es toleren en canvi les organitzacions idintiques de les
classes treballtdores, fins al punt que
mentre en aquestes so'n inexorables
el, procediments, en canal es reman
un guirdia de seguretat per detenir
un feixista.
(Entren eta ministres del Treball,
Agricultura i Obres Paliques.)
Igualment rnentre es tolera que
"Bandera Espafinla", brean de les
joventuts tradicionalistes, publiqui
tota mena de treballs i injúries contra la República sense que se'ls
molesta es persegueix constantment,
es denuncia i empresona els redactors de "Renovación Espaftola", órgan de lea joventuts socialistes.
(Entra el ministre d'Hisenda.)
Això suposa que la política general del Govern és una política de
repressió contra la duce obrera, la
qual está convençuda que aquesta
repressió s'aguditzare cada dia mes.
Mentre a Bilbao s'apallissa els
tramviaris que havien declarat la
raga, que tenia la seva raó en una
protesta popular, a Macotara, amb
igual motiu, s'organitza una manifestada reaccionäria amb banderes monärquiques, a ciencia i paciencia de les autonitats.
Elienyor LAMAMIE DE CLAIRAC: ¿Qui us ha explicat aquest
conste?
El senyor HERNANDEZ ZANCAJO diu que qui ho ha vist i
inercia plena confiança. Termina
dient que si es continua consentint
a aquests elements monárquica que
'ain a matualva ele trcballadors, aquests faran que per cada
un d'ell s que caigui en caiguin cent
dele altres. (Rumors i aplaudimenta.)

El senyor GONZALEZ LOPEZ, de l'Orga, diu que ell vol
prescindir de l'aspecte polític general d'aquest problema que ha assenyalat el senyor Zancajo per
r e fe r ir .» eoucrelament als teta de
Sant Carlee.
Presunta al mielen'. da la Governació quistes foren las disposiclans governatives adoptades amb
motiu dels 1111C CISH06, a fi que tots
puguin donline compte de l'actitud
del- Gasean.
. El PKESIDE,Iir din que han denunest la ponla par a mea debat
non senyors diputan. 1 reinan& al.
ministre da la Gorernaed el estima
oas ha de piular ara.
-El hiihRSTRII DE LA GO-'
VERNACIO manifesta inc
i
preferejx.fer-ho al •
El PIESIEN
T, en vis ti d'antb,'
concede!: la patuda al senyor Pavón, safari, el qual diu q uo aguaste

successos no aún sin6 manifestarle
d'un greu estat de coses que el
Govern ha de remeiar räpidament,
perquè sigreuja mis a mesura que
el tamos passa.
Censura l'anomenat fur universitari tal com vol interpretar-se per
pan d'alguns estudiants. Aquest fur
té un carácter medieval que ja
fou abolit per la legislarla liberal
del acate XIX, sense que hl hagi
cap disposició sobre la qual pugui
recolzar-se. Aquest fur no pot estendre's mis erina de la disciplina
académica; rebassar aquest aspecte
ja no Es fur, Binó la implantació del
desefur, i per aixe, Ii sembla absurd
que el ministre expressi escrúpols
sobre semblant cas.
Creu equivocada l'actuació de les
organitzacions escolar§ que desviaren les seves funcions en sortir-se
del terreny academie per entrar en el
politic, i opina que precisament peralte aquestes organitzacions actuaren contra la monarquia, la República ha de sortir-los al pos, puix que
igualment nuitaren contra el nou re.

gen.

Llegeix dades d'un plebiscit celebrat fa un any i min. i pel qual
s'estableixen les opinions estudiantils contraries al monopoli que suposen les organitracions de la F.
U. E.
El PRESIDENT: Senyor diputan,
la presidencia s'encomana a la vostra discreció, pesque si els vuit diputats restants que han d'intervenir
inverteixen el mateix temps que S. S.
no hi Miura manera d'acabar aquesta interpelad&
El senyor PAVON: Acabo de se-

guida.
Diu que ja en una ocasió un catedritic socialicta. Per cert, proposi
la supressió d'aquest monopoli. a la
qual cosa cal arribar. (Aplaudiments
de les dretes.)
El senyor PRIMO DE RIVERA
di u q ue l'as s al t del local de la F.
U. E. de la facultat de Medicina es
un fenomen perfectament explicable,
perquè n es tracta d'una nrjeanitzaci6
politica subjecta a aquestes lluites.
Diu que en les rcunions d'aquesta
associació escolar no es parla de res
que tingui relació amb les finalitats
estudiantils, sine només de coses politigues.
Un DIPUTAT RADICAL: Esta: en un error. Mai no es parla de
política en aqueste, reunions.
Maní ho fa, i una d'elles es tefereía a oposar-se als maneigs dels
estudiante feixistes (molt be als redicals), una altea a no admetre en
la seva organització els afillats al
feixisme (nous rumors d'aprovaci6
en els radicals), i una altra a no admetre els estudiants que tinguin
idees feixistes. Creu que això es ja
completament inquisitorial, perque
es refereix al mis sagrat de la consciincia individual. (Aplaudiments
deis monerquics.)
Aquesta enemiga de la F. U. E.
per l'interès que alguna estudiants
senten per una tendencia europea
que s'anomena feixisme, es mandesti a Saragossa tractant d'assassinar
per l'espatlla un estudiant que hom
creia que era feixista.
Un DIPUTAT RADICAL: Com
a Mateotti.
El senyor PRIMO DE RIVERA:
Posats a citar casos històrics, també
podrern portar a cocine allá dc Cala
i Abel. (Rialles.)
El fa és que l'estudiant esmentat
Lau travessat per una bala que el deixi
greument feria, i a conseqüència de
la qual cosa fou clausurada la E. U.
E. a Saragossa. Amb aquest motiu
els estudiants de la dita Associació
s'imposen als d'Espanya, fent suspendre les classes.
lia de temr-se en comet e — ele —
que a les butxaques des estudiantil
de la E U. E. es on apareixen aquestea pistoles que es trobeu a la Universitat.
Assegura que en l'assalt de Sant
Caries els feixistes es limitaren a maltractar els mobles, i els q ue Primer
dispararen Dura pistoles foren els de
la F, U. E.
Es alar — afegeix — que els altres
també portaven algunes pistoles, i ensegaren trets, per tal de repeNir
(cremad.
Insisteix en qué la F. U. E. s'Ice
somit deis viaranys estudiantil, per •
convertir-se en una associació politica que exerceix ii violencie
Protesta que s'atribueixi al lerdame el sistema de la violencia, puix que
hl heme qui cregui el feixisme sial,
peró el cett es que no es n'Id una
concepció politice que tracta d'imposar-se àdhuc demscriticament.
El merar BOLIVAR (comunista):
~s'inane.
El mayor PRIMO DE RIVERA:
Opsr vote. Per Ad uno jo no dono

musa importa:tela ale vota
IA ~rosa NELKEN: Els
cite del dictado».
El s'ayer PRIMO DE RIVERA:
Malt be, ameres,
La »oyera N ELK
: Senyors.
KI teme PRIMO DE RIVERA
parla de les vereseselens opte per part

del Bical ardite Unan periodistic
felxista, que diu ha grelo a dime
denuncie per un anide contra el senyor Gil Robles, i creo que arribará
el dia que sil denunciare pel peu
d'immemta.
El senyor MENENDEZ (socialista): Igual ens succeeix a nosaltres.
(Itálica)
El tenor PRIMO DE RIVERA
continua dient que no es podrá citar
cap cas en que els feixistes hagin
mon ningú, i, en canvi, a ells els han
mort molts heme&
La aenyora NELKEN: A Zalamea
de la Serena un feixista mata un
obrer.
El senyor ALBIRANA: 1 a Bilbao mataren un fascista. Dernano la
paraula. (Forts rumora)
El mayor ALVAREZ ANGULO:
¿I a la Porta del Sol, senyor Lamamie de Clairac, qué passi després del
míting de SS. SS.?
El senyor MORENO DAVILA
(popular agrari): Un tramvia.
(Grana nana.)
El senyor PRIMO DE RIVERA
acaba dient que ells posen els seus
morts com 5 exemple de sacrifici,
Pera el que no fan és posar-los sobre el vellut dels exoras per a clectes polities. (Aplaudiments dels monaguas i pan dels populars agraria.
Rumore de la resta de la Cambra.)
UNA VEU: —Menys aquesta

tarda.
El senyor MORAITA, radical, fa
veure que la F. U. E. fou concebuda
com apolítica i professional, perque
en ella poguessin entrar els estudiants de totes les tendencies, pera
cal reconeixer que aquests propesits
van fracassar perquè en isser voluntaria la inscripció va quedar recluida
l'Associació a un sol nombre d'aq uests estudiants en els guata alguns
van voler vente l'enemic de les assoclacions catòliques.
Crea que cal fer de la F. U. E. una
associació oficial tintos en le qual
bligui a entrar a tots els estudiants
la qual cosa la determinarà a recluirse als seus limita professionals.
El PRESIDENT europea el debat
i es passa a la discussió del dictamen
sdbre la intensificació del cultiu a
Extremadura.
LA INTENSIFICACIÓ DELS
CULT/US A EXTREMADURA
El saló de sessions queda rápidament buit.
El senyor ALCALA ESPINOSA,
en nom de la Cornissió refusa el
vot particular defensat en la sessió
d'ahir pel senyor Martínez Hervas.
ES refusat després en votació nominal el dit vot.
Ei senyor RODRIGUEZ JURADO, popular agrari, en defensa un
altre en el qual demana que l'acceptació dels camperols assentats sigui
voluntària per part del propletari de
la terca que podra prescindir d'ella
o contratar-los lliurement.
El MINISTRE D'AGRKULTURA s'alça a contestar l'arador en el
discute del qual ha introdnit algunes censures contra la sen actuad&
i ii diu que per damunt de totes les
conveniències d'aquests propietaris
que nata les seves terres improductives hl ha a Extremadura una re alitat «sial a la qual no pot girarse d'esquena, que es l'existencia de
uumbrueoi campero!' que tenen una
parella de bous i no tenen una terra
que llaurar.
Esté be el respecte a la propietat
privada, gerd' no Dm el punt de
delatar morir de fam els que treballen la terca. M'o') no ho vol ningü
i la preve da que ja va dir que esteva (humeas a retirar el projecte si
els diputats per Extremadura li demanaven i alesheres ele propia diputan de dreta per aquesta regia es van
negar a alxd.
Acaba dient que ell no pot demanar que deinci en en desempar gente
que per la lleva actitud no ho mereixen. (Aplatteliments deis anclabatea.)
El senyor RODRIGUEZ JURADO rectifica i pregunta pernue no
es van establir aques ta assentaine..ts
fins l'any tan
El MINISTRE D'AGRICULTURA: Doncs porqué les Corta Constituents aciberen de discernir la Ilei
de Reforma Agraria en novembre
de l'any 1932, i aquesta 110 era epoca
per a establir ningú en una terca.
El Sr. RODRIGUEZ JURADO:
Alabares, confesseu el traces de les
CanatItueMe
UN DIPUTAT SOCIALISTA:
Per ò , d i 04 ti a veure amb alié?
El Sr, ALVAREZ MENDIZABAL, radical: En tes cae, sera el
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tracia de l'Institut de Reforma Agraria, ckl qual formava part V. S.
El Sr, RODRIGUEZ JURADO:
Això ja ho disentirena. El cert áa que
un ministre declara que ?ha d'acceptar Un fet - consumat com les invades»
de tinques.
La SENYORA NELKEN: 44 •
referin a la Finca del senyor Casti'lejos?
.
El Sr. RODRIGUEZ JURADO:
Ara m'estic referint als termes gene.
rals de la qüestió, pera ja parlaran
d'aquesta finca 1 donaré a la senyora
Nelken algunes dades que deavastrea
q ue durant dos anys no hi ha harten
Esperen autoritat de cap merla, 1 ni
tolerat tot.
La SENYORA NELKEN : Esa
bé; hi aportaré les meves.
El Sr. TIRADO, socialista: ¿Piré,
no dieu vosaltres que veniu a defensar
els treballadors?
ALGUNS DIPUTATS populars
agraria: Si, pera dintre de la lega-

Wat.
El Sr. MAGRANER, federal: No
hi ha hazle autoritat Percate el cam

-perolsmdefarnilRep6bcano
30)4 tenir la mficient energia porqué
en comptes de donar-los mitjans de
vida ela propfetaris els apalisesshe
EI Sr. RODRIGUEZ JUIRADOf
Dones nosaltres no estem disponte a
consentir que continui acinest !ladro.
cini.
ON DIPUTAT RADICAL:1Per6 qcd representen vds?
UN DIPUTAT SOCIALISTA!
Les aoves terres.
El Sr. RODRIGUEZ JURADOI
Jo represento nombroses propietaria
perjudicats per la mesura- (Forts rumorad
El Sr. VALENTI, radical, contesta en norn de la conduje,. Din que
no ala de confondre la defensa del
legitim dret de propietat anda Vacíe
de propietari, i fa veure que la ai
-tuaciód'qestcamprolsenta
és basada sobre una i Es, per
taat, perfectarnent
Ea tracta, encara, d'u= llei justa.
en la qual no le ha cae imprevisió, i
convé advertir, encara, que no representa la convalidació del Primer
ocupant, sin6 que aquests camperols
catan assentats en virtut d'expedients
resalta pel governador.
Si el senyor Rodríguez Jurado se
sent perjudicat en els seus drets de
propietari i en els drets d'altres propietaris, penseu com seria la situacid d'aquesta si l'Estat no intervingafa en les seves relacions arnb els
camperols.
El senyor RODRIGUEZ JURADO: Perú la situació no da legal,
perque hi ha un acera de l'Institut
de Reforma Agraria.
El senyor VALENTI: L'Institut
de Reforma Agräria no pot estar per
sobre del Poder legislarla, 1 quan
les Corts voten una
«mi tots els organismes e rEstat,
no ti mis remei que complir-la.
El PRESIDENT coneedebt la pa.
reata al senyor Fernindes (Adolf)
per consumir un torn contra la ta.
talitat.
El senyor MARTINEZ HEZVAS, socialista. de la cambuja, dss
mana la paraula per a una oileste
previa.
ha
EL PRESIDENT: No
qüesti6 previa.
El senyor MARTINEZ HER.
VAS: Es que hi ha un altre vot par.
ticular del senyor Aragai sobre la
totalitat.
El PRESIDENT: Es un error.
Aquest vot figurava sobre la totalitat, perdi la comisad, ha comunicat
que es referia a l'anide primer.
El senyor MARTINEZ HER.
VAS: Dones ja testo mole dissentir
dels mena companya de comissió, 1
cree que is sobre la totalitat.
El PRESIDENT: L'òrgan autoritzat de la comissió és el seu prosidettt, i aquest ho ha manifettat
així_ Posen-vos d'acord.
El senyor ALVAREZ MENDIZABAL, president de la comissió:
Ja ho estar.
El PRESIDENT: Dones llanura
no hi ha qüestió. Pot començar el
Senyor Fernando:.
El mur« FERNÁNDEZ, Donalar agrari, comenca el seu discurs
aobre /a totalitat, pera la sera veu
es tan deba que el president Ii preg a que s'apropi als taqulerafs, i abrí

he fa.
Comba el projecte de hei que es
discuteix per creure'l atemptatori
drets deis propietaria. . •
senyor Casanueva ocupa la

presidencia.)
El senyor ALVARES MENDI:
ZARAL, en nom de la comissid, diu
que aquesta será molt breo en les
cenes intervencions, pesque no vol
contribuir al :sutiles retard que la
&emitid d'aleaste Ud »treta.
A oda ha de tubratIlar quo tipi

dele andar* que han lateral:14f MI
el debat sso alta relerlt al text
la Bel, que nomis fa referineia ala
cultius intensius la realitzats. I tan

nombrosos, que cal regular-loa ben
ariat el no es vol trobar que loan
1e:tended al Terne' nomas quedtalln

&hallas del prole!
12 PsoPolt

LA)

DO: Això no es pot dir euent sotaaseretati d'Agricuffiln.
El millper ALCALA ESPINOSA crea *acertadas les paraules del
presidiste de la comissida i din que
per parlar ' en general del problema
de la intensificacid de enarena cal
continuar ben aviat la interne/1dd
eorgre l'assumpte pie fl planteii.
El senyor BLAZQUEZ,

coutemeix un altre torn sobre la
totalitat. Din que no pot parlar-se
d'atropen, com ho fan alguna diputate, parqué signos camperols, empesos per la fam, vagin a rebuscar glans o olives per viure un dia
mes.
Un DIPUTAT CONSERVADOR: Però això va contra la hei.
El senyor BLAZQUEZ: També
va contra la l'el el no donar feina
als que en demanen i no trae« els
treballadors en condicione humanitiries. El que no es pot fer Es esqueixar-se aquí les vestidures i presentar com a un crim terrible el coIlir unes glans o unes olives, i en
Canvi no slia parlat per res de crims
mis seriosos, com l'engany en el
ven o en la qualitat deis productes,
l'agiotisme i el contraban.
El senyor GALLARDO, popular
agrari: També anem contra aixb.
El senyor BLAZQUEZ: Dones
Jo no he sentit encara els vostres
discursos condemnant això. ¿Saben
com es practica la usura al camp?
El senyor GALLARDO: Ciar que
ho sabem, si en som víctimes.
El senyor BLAZQUEZ: Dones
cal anar contra això.
El senyor RODRIGUEZ JURADO: Pecó, si els camperols són victimes de la usura és perquè voseares ele haveu arruinar.
El senyor BLAZQUEZ: Els que
prodtteixen la ruina al camp són els
propietaris coto S. S., que ja us han
dit que pertanyeu almenys al segle
dime. Si la Reforma Agraria no
s'implanta com calia, fou perquè
l'Institut es retardi en la remesa
dele fons necessaris.
El senyor RODRIGUEZ JURADO: Això és fals, completament
fals.
El senyor MARTINEZ HER.
VAS, socialista: Es cert. Aquesta
fou la causa de l'espera a que s'obligi per aquest motiu.
(Protestes en les dretes.)
El senyor BLAZQUEZ continua dient que per aiicb a Malpica
en lloc de crear petits propietaria
calgué collectivitzar, aconseguint-se
amb això que el camperol treballi
almenys dos-cents dies a l'any.
El senyor MADARIAGA, popular agrari: Treballen els obrers que
eón socialistes, els altres no.
El senyor BLAZQUEZ: Trebalíen tots.
El senyor MADARIAGA: Jo espero demostrar a S. S. que dels
obrera que no són socialistes no en
treballa cap.
El senyor BLAZQUEZ: Aix6 no
is veritat, i en canvi hi ha notnbrosos nobles a tota la provincia de
Toledo on e podria demostrar-11
que eón els obrera socialistes els
ónice que no treballen.
Parla després de la resistEncia
deis propietario, i din que n'hi havia alguns, com l'ex-duc d'Arión,
que ha declarat per una finca ara
63.ono pessetes i abans la tenia

declarada en 6.000.
El senyor MADARIAGA: I quant
n'hi bares donat?
El senyor BLAZQUEZ continua
referint-se a diver g es actuacions dele
propietaria que hagué de corregir
el que s'anomeni governador
mayor Pelea Novo.
El senyor RODRIGUEZ JURADO: I s'anomena pesqué encara viu.
El senyor BLAZQUEZ: BE, ha
«tat un lapsus, i no crec que amb

airó hagi of es ningú, i tampoc no
té res de particular una equivocació.
El senyor MARTINEZ HERVAS: Encara no mi haveu suicida
(Rialles.)
El senyor BLAZQUEZ afegeix
que aquest projecte és d'una finalitat revolucioniria lentlesima. (RíaIles en les dretes.)
Insisteix en que no conté cap radicalieme, i termina dient que no es
pot posar aturador als anhele del
poble, pel qual motín cal que els
campero', assentats continuin
dini de les leves terres fina que
ele arribin els beneficie de la República.
Se suenen el debat, i s'aixeca
sessió a les nou menys cine minuts
de la nit.

Ns hi ha prelado sonerd
del Severa sobro el rolad
costra l'atar temí:
Madrid, 1.— Parlant el ministre
d'Obres Públiques amb un periodista
sobre l'atur forçós ha manifestat que
no existeix, com han dit signos peribdics, cap projecte concret.
El ministre del Treball va propos ar un pla d'obres nrbanes, pecó ell
va aduir a necessitat d'atendre tarnbe l'atur camperol que es d'extraordinäria intensitat.
Atenent tan sols a les obres urban«, s'aconsegniria avante a la cm-

tat l'avalansa camperola
Ha afeite que per aquestes mona
eh esteva identificas amb al *ea antecessor, el mayor Prieto, en el d'enprendes obre' bidealtdiques vas eón
lea que remsereisten mis mi d'obra.
Ha «gua dient el ministre que en
alguna nobles d'Espanya la gent es
mor de fam.
Die que no tan sols no es paraRema Im obro de toas clame emprime per a donar traba enea sita
fuffilt. Pr akesose buldiett, sireS que

probablesnent la setmana vinent s'inanime& l'espaldead d'obrNi
fitions,
leas iniciada pel senyor " 1
seguida per el
El mn y or Prittetaidrear el 980.
tre d'Estudis Hidrogrifics i en
mmest Centre treballea jume Ionentato cap un mateix fi, enginyers de
camins, enginyeze a grónoma, de
monta per a la repoblació forestal,

c o idnYers industrials per aprofitar
eta salts d'aigua, etc., i de l'estudi
de conjunt d'aquestess diversa activitats ha sortit una obra monumen-

tal que abata tot el 'gran problema
hidràulic d'gsPanYi•

Les dificultats del
Govern a preci deä
pel senyor Martínez de Velasco
Madrid, 21. — Els periodistes han
parlat breument aquesta tarda amb
el cap de la minoria agriria, senyor
Martínez de Velasco, sobre les manifestacions fetes ahir pel ministre
de la Governació, referente a la llibertat d'acció del Govern i l'abast
que per a aquest té rajut que hi
presten les diferents fuetes parlamentàries.
—Tenia raó el senyor Martinez
Barrio—ha dit el cap del partit agrari—en afirmar que el Govern no ha
d'ésser tutelat p ele gru ta s P arlamen
tenir-tarioquelczn,pòa
en compte que tampoc les minories
poden quedar apiti-dismintficles amb
una submissió incondicional al Govern.
Tots els Governs minoritaris s'han
trobat en circumstàncies semblante
com l'actual, i molt Miß si d'ell formen part personalitats de relleu en
la política. Han de governar amb
un continu estira i arronça amb les
minories que el recolzen amb els
seus vots, i is difícil realitzar labor pràctica.
ReCordem el Govern nacional del
senyor Antoni Maura, que no pogué
treure cap labor endavant perquè el
que a uns representants d'un partit
al Govern els semblava bé, els altres ho rebutjaven.
Els caps de Governs minoritaria
han d'estar contínuament amb el bar.
ret a la mä visitant els que els recolzen perquè, amb continues transigències, es pugui arribar a realitzar alguna labor governamental d'ef icäcia.
—iConeixeu l'acord de la minoría
conservadora de donar de baixa els
dos diputats que votaren a favor de
la concessió de l'amnistia als senyors Benjumea i Calvo Sotelo?—li
he preguntat un periodista.
—Es la primera noticia que en
tinc—ha contestat.
Qué' hi ha de cert en aquesta
probable inteHigència entre el partit
agrari i el conservador?
—No tenen cap fonament les noticies relacionades amb una possible
unid d'aquests dos partits. Ni hem
celebrat cap conferencia, ni a ningú
no se li ha ocorregut tractar d'aquest assumpte.
El que ens hagin vist parlar amb
el senyor Matara no té cap ¡soporanda, perquè jo sento pel senyor
Maura, ultra un gran afecte personal, una estimació molt sincera per
reconèixer les sesee grano qualitats
de politic.
—¿Quants diputats formen, en total, la costra minoria?
—Són uns trenta-quatre o Ventacinc, però jo crec que no trigarà a
eixamplar-se.

El partit conservador es
troba inds a rumana
que el: radical:
Madrid, 1. — El mnistre d'Obres
Públiques ha estat preguntat pela informadora sobre les noticies publicades donant compte de la reunió celebrada pels senyors Martínez Barrio,
Lata i ell en la qual es marca el rumb
op la política i especialment a no deixar-se dominar pels elements de dreta
que recolzen el Govern.
El senyor Guerra del Río ha dit:
—En efecte, s'ha celebrar aquesta
reunió, perb ha estat simplement perque en sortir del Congrés hem preguntat al senyor Martínez Barrio si
es trobava millor, i com que ha dit
que estava encara un xic indisposat
hem anat a veure'l el senyor Lara i jo.
Sens dubte a la porta han vist tres
cotxes plonei ato, i d'allf han sortit
totes les deduccions que s'han P ubli
-catlpemos.
Nocal dir que is cert que nosaltres no aten disposats a deixar-nos
dominar per la dreta, però aixó no
Es obra nostra, sinó que ho opina el
partit des del senyor Lerroux a l'ordenança de Preciados, t.
Els periodistes l'han assabentat de
la decisió adoptada pel senyor Miura
amb els diputats de la sera rninoria,
que han exposat llur propòsit de votar l'amnistia deis senyors Calvo Sotelo i Benjumea, i el senyor Guerra
del Río ha dit:
—Alzó són assumptes de la mino-

ria republicano-conservadora in la
<tu l in no por posar-me,

—Perb no ergio que abilpot posar en evidencia el partit radical?
—No; aliad n y val Ir mée que el
partit republici conservador 'és
a l'CiqUarra que nosaltres. Quant a

l'actitud del nostre partit respecte als
milpee Calvo Sotelo j Henjurnea, he
de dir que estera d'acord amb al atoe
digni el Govern, i aquests seran el.
que votin,
•
y
y••••
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claració al detingut Nicolau Palomero sobre la releab que pódele tenir

amb

detingut Jan Pigmea

sobre els explosimi i (árenles que se
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•
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Sant Joan, guau anava a posar una
bomba d'unze quilos al Café Espanyol. del Parallel, negi conebtee: figueres.
Repetí el que té dit al Jutjat número setze, que éd el que li instrueix la
causa, que mai no ha tingut relació
amb aquesta mena ¿elements
per() quan li mostraren la carta que
signa "Robespierre, dirigida al seu
company, dieut-li que comptin amb ell
Per a destruir la "República feta amb
carn de proletaris"; reconegué la seva
lletra i signatura amb el noni abans
dit. Una mica torbat ah principi, a
mesura que se li anava .preguntant,
es reféu, i tonteen que solament el
coneixia per haver-lo rist al taller de
la Companyia un treballava. Es confessi simpatitzant amb les idees .anarquistes, pedí negà pertanver
organització.
Per les dades que fins ara te adquirides el Jutjat, és sabut que Figueres era un dels elemento directius
i amb els altres anarquistes
de la resta d'Espanya, i que disposava d'una sCrie d'entusiastes, un d'ells
Palomero, entre altres que eren els
elements d'acciá.
Tumbé ha pogut provar-se que Figueres estiguó absent. des del 8 de
desembre fins al 12. dels tallers on
treballava, i no menjä ni dormí a casa seca. Caín es recordara, el dia ro
del dit mes esclatà el moviment cesólucionari.
•
L'autoritat, a indicacions del Jutjat,
esbrinarà els dies que, després de l'escorcoll al seu domicili, estigué sense
anar al treball, i com s'explica que,
essent de plantilla, se li permetés ingressar amb nom suposat, com es diu.
El jutge a darrera hora de la nit,
rebé, novament, declaració a Filmeres, contra el qual dictà sute de processament i presä sense Banca pels
delictes de tinença illicila d'arma, tinença d'explosius i fórmules per a
fabricant-los, i d'excitacia a la rebeHió
pela documents trobats.

El conflicte de l'Anònima Manresane,
resolt
Ahir al vespre, a la Conselleria de
Treball, se signa un conveni entre es
representante del Sindicas Regional de
Llum i Força i la Companyia alanresana d*Electricitat, resultat de les laborioses gestions realitzades pel senyor conseller de Treball, afarti Barrera, amb el fi d'evitar la vaga que
Per a les dotze de la nit tenien anunciada els funcionaris de l'esmentada
Companyia.
Les bases aprovades són les segiients:
Primer. — Fino que siguin aprocades les bases de treball definitives que
regiran, la Companyia es compromet
a pagar els següents sous als sena
obrers i funcionario:
Oficials, 18250 pessetes.
Ajudants, 16725.
Peona, 137 00.
Operadors de primera, 58250.
Operadors de segona, t67'23.
Ajudants operadors, 152.
Entenent-se que aquests sean són per
quinzenes.
La resta del personal no especificat percebrä un augment d'un deu per
cent sobre els sous que actuelment

lik

iedLj.

r,

Els atracadora, que portaven la cara tapada, s'emportaren cent pessetes en metillic, una quantitat de segells i una partida de tabac havi.
El fet no fou denunciat, però la
policia intern per a l'aclariment de
l'assumpte.

Ei X Concurs anual
de l'Agrupació Fotográfica de Cata ur ya
Visitant l'exposició de les obres
que han estas presentades al X Concurs Anual, celebras per l'Agrupació, holn es pot fer cabal dels

avenços assolits en l'art de la Ilum
i especialment de l'esplindit esdevenidor que davant la Fotografia
s'albira. Són molts encara els aficionats que continuen sense alliberar-se de l'acaeció que damunt
llurs esperits exerceixen les altres
arts plästiques, però comencen ja
a destacar-se alguna que, mis decidits, tracten temes o componen
assumptes eminentment fotogràfics
amb Hines simplistes i Ilusos contraposades, amb angles escollits en
raó de donar al tema principal el
major vigor i la màxima "quantitat"
expressiva.
Així veiem U 11 bromoli representant uns cavalls llaurant la terra,

que per la seva perspectiva i per
la concepció general de la imatge,
incloent rexecució, causa la sensació d'una obra fotogräfica completa.
El seu autor, premiat amb medalla
d'or, ens peles& la seva encertada
visió de l'obra artística i fotogräfica en una escena d'estació, on la
figura del guardaagulles destaca
amb una intensitat que augmenta la
força expressiva del quadre. Una
collecció de figura, tarnbe executada en bromoli, i deguda a R. Batllés, destaca per damunt del conjunt, fent patent una personalitat
ben acusada. Un carrer de F. Es-

trany presenta un estudi de llums,
ple de coratge, que contrasta amb
la placidesa d'una marina, deguda
al mateix autor. Un paisatge de J.
Vicenç, un efecte de llum de J. Mestre, unes colurnnes de J. Valls, són
obres que acusen també un estudi
de la gran importäncia que en fotografia tenen les contraposicions de
clars i obscurs. En l'ordre que podríem dir-ne pictòric, destaquen per
llur execució un Triptic, de J. Pla;
unes visions del Marroc, de C. Carbonell. i unes notes de J. Porqueres. .a més s'exhibeixen en aquest
certamen unes coHeccions de diapositius estereoscópics, entre els
quals n'hi ha de molt bonics.
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els fabricants, magatzemistes i manufacturers
han de redactar en català
llurs factures, albarans,
dirieides als cliente de Ca-

talunya
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dees: trItai8el sts‘aai Obra bené-

fica :: Coiniete obrer
t (per
"
. vesei
ka 'on); Aquesta
nit s'ha reunit la Junta del Girona
F. C., i ha acordat imposar penyores
a Jugadora que no es comportaren degudament en la • passada excursió
Granada; contractar un entrenador
professional, i fer les gestions necessaries per tal 'd'entrar en el torneig
que efectuen els clubs catalans, delegant exptessament el seu president,
Lluís Ribes.
— Pel ministeri d'Agricultura ha
estat denegat el funcionament del Sindicat Agricola de Treballadors i Arrendataria de la Terra, de Torroella

de_Mopnetar ri.m
alaltia del magistral, ha
estat suspes el judici oral del Tribunal d'Urgencia sobre suposat delicte d'atemptat a un agent de l'autoritat que haría d'efectuar avui contra
Rafe Marques i Puig, pes fets oco,
reguts al poble d'Albons el dia de
les eleccions.
— El propietari dels Laboratoris
del Nord d'Espanya, senyor Joaquim
Cusi, ha posat a coneixement del comissari que installan al Masnou una
casa d'assistència per a &km d'ambdós sexes, corrent del seu carrec sotes les despeses d'installació i costeniment, i que és el seu desig que els
primero nens que ingressin al seu establiment sigstin naturals d'aquesta
provincia.
— En reprendre's les obres d'un
pavelló del Sanatori Martí i Juliä,
després de dos meso, de suspensió,
l'empresari d'aquestes s'ha negat a
admetre-hi obrers. Aquesta actitud ha
soliviantat els elements obrers de Salt,
i davant la imminència d'un conflicte,
el comiscan d'Ordre Públic ha passat
l'assumpte a la subdelegació del Treball, per tal que resolgui urgentment. — C.

SABADELL
Primera treballa per al futur Aeròdrom Ele "Amica del Teatre" visiten el Gran Teatre del Liceu
Excursionismo
Sabadell, 5. — Les laborioses ges
portades a cap pel Patronat-tions
pro-Aeròdrom per l'Alcaldia ¡ per la
Directiva de l'Aero Club comencen a
traslluir al públic i a donar la senasció que aviat es comentan la base
aeria a Sabadell.
A primera del mes entrant arribarä
a Sabadell un avió militar amb un
capità i diversos subalterno especialistes amb la missió de volar ronstantment sobre els terrenys que lisura
d'ocupar l'aeròdrom, aixecr plans deis
seus contorns, estudiar la topografia
d'aquests, els corrents d'aire ¡ alces
aspectes techics.
Ja el dilluns passat estigué a la nn.,tra ciutat el capitä Zaragoza, el 'val,
acompanyat d'algunes autoritats locals ¡ del president de l'Aero Club
de Sabadell i del Valles, senyor Campmajó, visiti l'alcalde. Estigué tamhé
a l'Escota Pia per tal de fer-se nierec dels serveis meteorológico locals
allí installats.
— Ha estat definitivament usada
la data en que s'efectuarà la visita
collectiva des "Amics del Teatre" a
les dependències del Gran Teatre del
Liceu; tindrà lloc el diumenge vinent,
dia 4 de febrer, i ei viatge s'efectuarä en autocar, 50IMM de l'extrem alt
de la Rambla de la República a les
deu del metí.
Divendres a la nit quedan tancada
l'admissió de visitants.

qreba baralla ts,Deigracia a la.
Jardf Moved diversa e
Tarragona, t (Per telèfon),—A
l'Hospital ha estat «ajan, Josep
Garcia Morales, de vint anys, que

presentara ferides a la cara. En Esser Interrogo« ha manifestat que en
anar a dbrmir al lloc conegut per
"Foro del Rajolé", dos dels vagabunils que allt pernocten, s'estaven
barallant i c lac en anar a separar-los,
un d'ells, anomenat Largo, li va propinar una ganiveterla.
— D'Unce estaven jugant els nens

Manuel Perales, de nou anys, i el
seu germä Manuel, de cinc, junt
amb im altre anomenat Joan Alonso
i Téllez, van entrqr en una finca
de la Cintas Jardi. En intentar sortir, un dels pilans que sostenen el
cerca de filferro va caure, i va lesionar Manuel i Joan Alonso. El primer ha mort al seu domicili, després d'hacer estat curas a l'Hospital, a conseqüencia d'haver-se fracturat la liase del crani. El nen Joan
Alonso ha s ofert, aixi mateix, lesions
de pronóstic greta
— Al carrer d'F.stanislau Figueres, l'autornäbil de la matrícula de
Tarragona mlni. 3.578, ha atropellat
la nena Josefa Agramunt i Bertran, i
li ha causat ferides de pronòstic
gres.
— La guärdia civil ha detingut un
individu anornenat Joan Dolcet, de
vint-i-quatre anys, el qual co creu
pressurnpte autor de l'incendi del
Teatre Intima de Cornudella.

LLEIDA
La Delegació local di la Protectora :: El telaion automitic Varia
Lleida, t (per telèfon). — L'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana ha nornenat interinament la
següent Junta Directiva de la Deleguió local: President, Francesc Arques; vice-president, Francesc Salses; secretad, Pau Guimet, i tresorer,
Enric Ribelles, i vocals: Lluís Vessa,
Josep Sol i Antuni Bergós.
— Acciú Catalana Republicana ha
traslladat el seu estatge social al carrrer Major, 35, primer.
— Dilluns començaran els treballs
d'installació de cables per a la collocació del sersei auunnatic. Un dia
d'aquests començaran les obres de
construcció de la nova Central a la
Placa de Macià.
— L'Ajuntament de Mollerusa ha
enviat a informe 'de la Comissaria de
la Genera/nat el projecte general de
xarxa de clavemeres de la dita vila.
— Ha estas ajornada fins al vinent dimarts la reunió que el Comitè
Pro-Ferrocarril Lleida - Sant Girons,
amb els diputas, a Corts per la circumscripció de Lleida, havien de celebrar a Madrid ahir. — C.

B ADALONA
La Premsa Homenatge
Badalona, m. — En la reunió celebrada el dilluns passat per l'Associació de Premsa de Badalona, s aardé prganitaar un original ball dec
disfresses pel proper Carnaval.
llar del ilustre bon amic sena or Tornas Prieto Melga, agent de
vigilancia destacas a la nostra ciutat, s'ha viet augmentada amb el
naixement d'un formós nen.
—El dissabte vinent tindrä lloc el
sopar que el Centre Catalanista Readherit a Acció Catalana,
organista a honor del que fins ara
hacia esta el seu president, senyor
Mofletes i Pruners.
Les inscripcions poden fer-se a
l'esmentat centre, carrer de la Merce, núm. 2.
nnn•nnnn•n••nnn•111.1,1111040.

percep.
El personal d'oficina gaudirà de la
jornada de quaranta-quatre }lores setmanato.
Segon. — conseqüència d'aquest
acord provisional, el Sindicat Regional de Llum i Força es compromet a
retirar l'ofici de vaga presentat a les
autoritats.
Tercer. — Qualsevol dubte o dif
cuitat per a la interpretaciG d'aquest
conveni sen sotnks a la decisió de-

AVIS

IMPORTANT

Fins al dia 12 de febrer

Quinzena Liquidació
30 per 100
de tots els retalls que,- per a acabar-los, hem rebaixat un

finitiva de l'honorable conseller de
Treball i Obres Paliques de la Ge-

neralitat de Catalunya.

del preu enormement baix que per norma de la casa regeix
en el nostre MES 'DE RETALLS
Tots els retalls són restes de peca de l'actual temporada,
i, per tant, d'última moda

Atraca ment frustrat
La matinada pasuda la policia
munti un servei especial a l'estació
del Nord per tenir confidències que
es volia cometre un atracament al
dit lloc.
Sembla que aquest atracament es
deduí de la documentació trobada en
la detenció d'Andreu Aranda, Josep
Alonso i Cesària ¡higo, al carrer
de Calibria.
El primer que els atracadora hasien de ler era talle els fils del lelefon per isolar els etnpleats de re.tació a fi qbe no poguessin donante
seremos. Efectivament, un auto sospitin.s'aturi prop de l'eetació, i une
individu, nixaren del cotice i tallaren ele fils telefònica Sens dttbte
els presumptes atracadora es donen
ren ecnupte de les precaucione, pesqué a la veu d'alarma d'un deis iadividus pujaren altea vetada al colee

q ue arrencà veloçment i 1 isgireus. sea1 › 1 1, 9 dse agur definen«. •
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Per la policia es fan gestione all
d'esbrinar el succeit ahir a la nit
un emir* de la barriugla de la T
Masa, teme de L'Hoeuitalet, on‘
gong sembla, penetrafen tres Subjectes elegantment vestits i cense dir
cap paraula, pistola en mi, obligaren l'amo de l'estiblineent a mol els
lliurés els diners que negué' al ca-

SECCIONS
Talles a 12 ptes.
els 3 metres
Talles de 23 i 29
otea. els 3 met.
Trossos de 1'20
mts. a 5'50 ptes,
.AQUESTA ES.

-

Per a un sens fi d'aplicacions, àdhuc per
a VettitE de Senyora.
Per a vestit complet de Senvor. en bones
qualitats, però en gustos no seleccionats.
Per a un pantalon de Senyor, o dos o tres
pantalonets de Nen.
L

VOSTRA GRAN OPORTUNITAT!

afÍOS
Cises a Madrid i a Granada
lealmeia

ESPECIALS

-Pelaio.

10

(tocant Placa Unharsitat)

Fábrica a Sabadell

-'31ATARO"
La prense. 1 el non alcalde :: Ex.
ansió a La Idease
Mataró, t (per telèfon). — gen
~bit els treballa de puceliació del
dlatricte de Mataró. Oportunament
ser . exposat a l'Ajuntament el sea
resulta per a les reclamacions que
hom cregui convenients de formular.
—Aquest migdia una comissió
mada per representants de la pruiisa local i corresponsals ha visitat
nou alcalde per tal de felicitar-lo
amb motiu del set: nomenament
demanar-li el seu ajut per poder por.
tar a terme la seva tosca informativa. El senyor Cruixent ha agrait
la seca visita, i arnb la sera habitual
amabilitat els ha manifestat que procurará ajudar-los amb tot el que
sigui possible.
—Organitzada pel Club d'Esqui
Mataró tindrà lloc el proper diumen.
ge una excursió a Xúria i La Molina, per la qual cosa compta ja amb
un bon nombre d'inscrits. — C.
L'HOSPITALET

Intent de suicidi

Atracament

L'Hospitalet, I. — Al dispensad
municipal del districte ¡II (Santa
Etalia) ahir loa assistida una dona
anomenada Merca Alarie i Campanyä, de quaranta-nou anys, donociliada al carrer de Pi i Margen, de
la mateixa barriada, la qual intenta,
llevar-se la vida ingerint una certa
quantitat de clorur de mercuri.
Fou assistida pele doctoro Badia
i Merlo, els quals pronosticaren l'estat de la pacient de greu. Deapres
de la cura fou traslladada a l'Hospital Clínic.
—Ahir, a la barriada de CollBlanc, fou comas un altre atracament. Dos individus, pistola en ma,
entraren en un estanc situat a la
Travessera de Coll-Blanc, núm. 83,
propietat de Tomás Gil, i s'emportaren la recaptació del dia i diversos segells i milisses, per valor d'unes dues-centes pessetes.
Després de comès l'atracament
es feren escàpols, sense deixar rastre.

TORTOSA
Els periodistes i el nou alcalde :: MíVària
ting antifeixista
Tortosa, t (Per telèion).—
periodistes que fan informació a
l'Ajuntament han passat a felicitar
el nou alcalde senyor Berenguer, so.licitant el mäximum de facilitats per
a les seves informacions.
— Diumenge al mati, al Cinema
Doré, tindrà 'Ice un miting antifeixista. Parlaran els senyors Alions
Manyé, de la J. Radical Socialista;
Joan Cugat, del Centre Obrer; Joan
Angelats, d'Acció Catalana; Antoni
Boader, de l'Esquerra; Albert Jardi,
U. S. C.; Sebastià Campos, Radica
Socialista, i Antoni Olarte, de la
Joventut Socialista.
— Durant els dies 2, 3 i 4, timaran
lloc festes al Rabal de Sant Llàtzer.
— Diumenge al mati, dia 4, tindra lloc un míting sindical organitzat per la U. G. T. al Centre Obrer
de Corporacions.— C.

SANT FELIU
DE LLOBREGAT
Dissolució
Política :: Fusió
Renovacions de Juntes directives
Per al proper dia lt de febrer,
aniversari de la proclamació de la
primera República espanyola, el

Centre Republicä Calais Federal
(adherit a l'Esquerra Republicana
de Catalunja) organitza un }tornenatge a Josep Gaspar, el qual exerceix el cärrec d'alcalde de la nostra ciutat des del dia r4 d'abril de
1931, i és molt possible que continui exercint-lo en el nou Ajuntament, que prendri possessió el dia
primer de febrer.
— Per modus dancompatibilitat,
Joan Camppreciós, que encapçali la
candidatura de "Defensa ciutadana-,
Crt nom de la Lliga, ha renunciat
a exercir el carrec de conseller municipal per al qual fou elegit, per
haver opta a continuar COM a substitut del Registrador de la Propietat d'aquest districte judicial.
— La proposada fusió de les entibas culturals "Amics de l'Ad i de
les Lletres" i "Escota de Declamació Miguel Rojas" ha promogut coületlf ari s diversos i sin parla, en
tots sentits, amb molt d'entusiasme.
— Ens diuen que l'emita catalanista -Son/ i Serio, ' " es dissol.
Sincerament, ho sentim.
— En reunió general ordinària
l'Ateneu Santlehuenc ha renovat
Junta directiva, la qua ha quedat
constituida pelo senyors següents:
President, Blai Carricchio; vite-president, Joan Planells; secretad, Joan
Niqui; vice-secretari, Antoni Amigó; caixer, Antoni Risco; cornptable,
Joan Pié; vocals: Josep Gelabert,
Francesc Carnisser. Jaume Canals,
Jaume Bosch i Jaume Padró.
— La junta directiva de la Sec-

ció de Soconos iintus per a casos
de malaltia del mateix Ateten, també en virtut de renovacid acordada
en reunió general ordinaria, la integren els senyors teniente: President, Miguel Bastida; vice-president.
Carles Martí; secretari, Angel Planes; vice-secretari, Josep Pelegri;
caixer, Gaspar Pagés, comptable,
Hilan Pimpolt; vocals: Josep Re1 miss, ArtsK L_e6n, Ramon Papis i
i Joma Pié.
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Desprh de la publicació dels Inemorinclurna
artglis i

França fa públic el memorándum lliurat per Paul Boncour
Declaracions del Papa sobre el nacionalisme
aquestes darreries q;fflrfflIto -Z Hit
hora el: esdeveniments que s'llan surreit, encara que no en relació,
crea? /0/0 situació internacional noza,
pera ensems l0 deixa preniure una
solurij !dril i favorable.
El primer d'aquests esdeveitimeals
es discurs d'Adolf Hitler, que, a
part dels conceptes (literam-O oposats
als expressats n'uy passat al inalcix
barre del R e ichslog, apareix ric
quelles reserves mentals que rren la
característica, si no la foro, de Frederic II o de Bismarck i que fan clubtar de la seva sinceritat fins als Inés
optimistas. Hitler ha insinuat que no
1,r Alemanya qui vol Fanexió d'Austria — g er la grial cosa no acomplird
C0'p acta—, sind que is Austria que vol
paratnilitars, les quals, en cl projecte
pedir. Proposa a França totes les paus
possibles, i insistcix en el releen del
Sarre a Alenianya s • ase plebiscit per
induir-la a recoriCixer el prineipi
la misiá dels tractals i a destxrlorit,7ar /a S. de N. Es comprbn que Franca no Paf seguir aquesta linia de conducta clel Führer.
Immediatament despees, j amb una
coincidencia que revela acord previ,
Londres i Roma !liaran-a memoriza-

dums a algunes nacions — excloses
la Palita Entesa i Ri n SsiO. M /c res t ades inclisrutiblentent en unes canteoses sobre el desarmament on s'exposen algans puras de tista sobre el
desarman:en' que demostern una parcialitat per la tesi alernanya, seas clubte impreSsinnant a Berlín, on es
creuen racoratjais a persistir en les
directivos iniciades.
Ara mis que mai, evidrat que
es trocla dan pla meditar per exercilar una formidable pressió sobre el
gavera trances per induir-lo a cedir
a les Pretensions alemanyes sobre el
sen rearmament, amb el pretext d'una igualtat li• cnica en els drets i el
sol Consen tim e nt darmaments dejensino cara si les armes na fossin totes
aptes a la defensa o a l'ofensiva, segens lila que se'n fact.
Va concixem encara les decisions
del gavera dr Paris, peed 1: teje
suposar que no podrcl avenir-se, a
desgrat seu, a les tesis de Roma i
Londres, tal cota sda traçades en el
inemoranclum. Pera arareis evident
l'exist è ncia d'un pitas diverger,: entre
Londres i Roma, i is sobre el control
a establir per les organitzacions
panamilitars, les quals, en el projecte
britànic, sin dissoltes completament.
Mussolini no vol saber res de dissoldre Ins seves milicica i organitzacions de joventut, no obstant que el
Papa les hagi considerados, en un inlerViu a "L'Intransigeant", com
Penh l greu Per la pan, al ‚aale ix que
deploran' el nacionalisme exagcrat.
S. S., pera, no ha dit com la politica
vaticana, amb concordat i artes d'amista', esta Gis:6 cordials relacions
amb goVerns que tenen per programa

aquest nacionalisete exagerat.
Sera interessant de coneixer quina
sera l'actitud de París entera d'aguatee maniobres anglo-italo-alemanyes;
pera si es crea que, donada la situació
interior del ,ais, uno mica delicada
pels darrers esdeveniments, es trabara a París un govern ddbil i fácilMent plegable, s'está en un greu error. Franca entera se solidaritzaria
d'ab el gavera quan esta en foc la
seguretat nacional.
Es estrany que minare a Roma s'in¿isleta- en la tornada a Ginebra d'Alemanya, Londres no ho tren indispensable, encara que desitjable, per une:
converses sobre el desarmament. ¡leus
así una moya contradicció de la POliiica del "Foreign Office", el qual,
malt timidament, fa saber que John
Simon e/ 4 de gener flIl s'havia adhenil del tot al pla del duce. Pera,
excepció dels efectius, la diferincia
entre els nrema rándurns is Inés de
forma que de fans.
Molt fand, a la zil, rus arriba el COtussnical francis, elaboro per PaulBoncour, en el qual, en lo molt rarlis, es
es demostra una fernia voluntat
¿'arare!, perd arase co,, tinfació dels
troctals existents la qual rosa vol dir
sense cap revisió. Cola hent previst en
una d'r, part. Fran -a no por arrepfan d'arribar a una iguallat de dieta
1 a 10, (1 convenció de desarmament a
través del reormament del Reich, i ni
pat renunciar a calcular els efectius de
la policia milimritzada i les °sacanzacions joveni's para-milifars, com no
pat excloure el punt del control ja es-

tableet pel pla Afaclionald.
Fls puras direraents no manguen,
ron, es ve,, pera per pan/ francesa

**
s 'explrerra el d^sirs J'arribar a un

Als enroles oficials consideren el
memoràndum angies toril a susceptible de constituir una base per a
ncgociacions posteriors, negocia.
clon! que podrien tenir lloc be per
mitin d'una Conferencia de les grans
Potacies, bé a la matel yia Societat
de Nacions, o hé per la via diplomatica.
Quant al pla italià, que resumeix
les suggestions tetes a Roma al se_
nyor 301111 Simon pel senyor Mussolini, a las quals el ministre anglés
no s'adherí, is acollit amb reserves.
L'opittiá anglesa aprova en general les noves proposicions del Forcign Office, i es creo, sobretot als
centres de la dreta, que aquesta
temptativa és la darrera, i que si
fracassés, Anglaterra quedaría en
llibertat d'acció.
Une comentarle del pe-

rlädlc "ParladdlIeli"
París, t. — Estudiant la qüestió
del desarmasen, el "Paris-Midi" escriu que Franca no pot acceptar les
exigències d'Alemanya, que demana
no-res menys que el scu rearmamcnt
sense oferir cap garantia de seguretat.
Perb més interessant is saber cona
podrá donar satisfacció .a les aoves
proposicions angleses i italianes, cada
una de les quals és una temptativa
de mediació entre les duo tesis coatradicti.ries de França i Alemanya.
En les seves grans linies, les proposicions d'Anglaterra i Itàlia concedeixen una part infinitament mes gran a
tesi alemanya que a la francesa.
Mentre es tendeix a la realització de
la declaració de desembre de 1932 pcl
que fa a la igualtat de drets, aquesta
realitzac i ó no és buscada en la motel.
xa proporció pel que fa a la seguretat,
que és el que demana Franca.
El memoràndum PaulBoncour
Paris, I. — Aquest vespre slia publicat el text del memorändum francés, que el senyor Francois Poncet
!Hura al senyor Hitler el dia primer
de gener proppassat.
Després d'expressar im seves reserves sobre les consideradons formulades pel Govern alemany La ajut
de les seves reivindicacions, el Govern francès expressa la seva satisfacció pels propósits que té el Reich
de concertar pactes de no agressió
amb els seus veins, sempre i quan
aquests pactes reforcin les mesures de
seguretat que figuren en els Tractats
existents, especialment el de Locarno,
i posant fermament a rabric als pulsas de tota amenaça contra la seva
iiidependencia exterior.
Alemanya formula un programa
de rearmament que originaria una
carrera dels armaments.
El Govern francés oposa a aquest
programa el pla que estaria disposat a acceptar, el qual, mitjançant
una modificació del pla angles, permetria arribar per estapes a una
reducció dels arrnament i a la igualtat de lrets.
Franca está disposada a acceptar
co els primers anys d'aplicació del
conveni una reducció dels efectius
francesos que estigui d'acor amb
la transformació de les forces alemanyes actuals.
Els dos exercits quedarien aixi
unificats segons e/ tipus d'un exercit de servei a curt termini, i en
els efectius militars s'arribaria a la
paritat en ambdós pulsos en cl que
es reiereix a la defensa del territori metropoliti.
Franca subscriuria igualment el
manteniment dels seus armaments
al nivel l actual, la prohibido!) de tota fahricació de material de calibre
i tonatge superiors a aquella litnits
que fossin fixats.
El memorändurn registra despees
l'ailhesiä de principi d'Alemanya a
un control sobre el terreny automàtic i periòdic, i pregunta si el Reich
va a adherir-se o no a les mesures
adoptades en ela darrera treballa de
la Conferencia del desarmament.
Alemanya—afegeix el documentsoHicita lel dret procedir a un real,
mamen: substancial i vol fixer en
tres-cents mil Mames el nowthze
fectin del sea exercit permanent
Convé afegir a aquestes 'cifres els
efectius de la policia, que ten« un
indiscutible caracter militar,. i les
formacions pre-militars, que des de
l'adveniment al poder del nou rigien
s'han desenrotllat considerablernent.
El document insisteix amb energia
en qui tot Conveni que no tiagui

realitate no t'Odre reunir condkions equitatives.
en cornete agentes

ecr,i i de la tornada d'Alemanys a
Ginebra.
El Reir): eCtilkita el reuntament
III'
Per() la resposta de Hitler no ha
paladea 1 quantitatizulantiest a
.
esto favorable a les proposcions Iran.
la lanaltzt dé drets. Franca cuenta
cuco.

Londres, i. — Als cercles ben in-

fermats anglesos, comentant el passatge del memoras-1.1nm del senor
Simon, en el qual es diu que la tornada d'Alemanya a la Societat de
Nacions hauria d'ésser una condieii,
especial de l'acord, creuen que
apesta tornada Es desitjable, però
:19.h:dispensable,

a aticé, use au pase apalltat istmos&
una unils g 4è privis dele eter,
tius

coltaiiiiis a cada Zats, i

per

adoptar aquélla mesura sera, !tices.

saris alguna anp.

dociiment aféitele qué raplica•
rió total del Couveui depen dels re.
sultata que don; l'anomenat "pede
de de contrae.
Dorada aquest_tentps,...erosogi.

rin un control relatiu als efectius i
al material, i en la segona fue podria arribar-se a la supreuió progressiva del material qu eexcedis
dels limita qüentitatius establerts,
aixt com a la supressió progressive
del material autoritzat als Estats
actualment sotmesos als Tractats.
S'afegeix en el document que la
situació que calgui fixar sobre
aquest punt, no pot ésser discutida
més que entre totes les potencies
intéressades. No obstant, per a demostrar al Govern alernany la importancia de la reducció que efectuaria Frença en la segona fase, s'indica en el memorándum que Franca
no s'oposaria a fixar en 150 m/m el
calibre . maxim de les peces d'artilleria mòbil que quedara autoritzada.
En el referent a l'aviació, el Gover n francés admetria una reducció
provisional del 5 0 per cent del material en servei, sempre i quan les
principals flotes aèries acceptessin
una reducció semblant i acceptaria
el control de la fabricació i de l'aviació civil.
L'objecte que ha de perseguir-se,
a• judici de Erança, és la supressió
de l'aviació militar i la seva substitució per una firea aéria internacional.
El Govern francés oren nota que
ei Govern del Reich esa disposat
a reglamentar arnistosament les diferencies que poguessin sorgir entre
els dos pauso:, entre els (wats no
existeix cap reivindicaciä que aiecti
al territori, puix que la major part
dels problemes actuals són problemes europeos, els quils no poden
ésser resolts sitió amb la participació dels altres pulsos interessats i
de la Societat de Nations.
Fetes aquestes reserves, totes les
qüestions podrien és:er examinadas
arnb un espera de veritable i rnútua comprensió.
El Govern /rancis acaba el document dirigint-se al Reich perque
s'assacii a la politica de collaboració internacional dintre el marc de
la Societat de Nacions.
El Papa 1 el nacionalismo
París, t. — En unes declaracions
que han estat fetes a un enviar especial de "L'Intransigeant" al Vaticà, el papa Pius XI ha dit:
De tots els excessos que s'aprecien actualment en el nión. un dels
més inquietants és aquell que, sota
el color d'un veritable patriotisme,
la qual cosa es molt !loable, exalta
la nació fins al punt de collocar-la
per sobre de tot.
Aquest nacionalsocialisme es tan
enemic de la veritable pau i de la
prosperitat general, cota ple d'esageracions i de falsedat.
Un dels exemples mis impressionants dels proporcionats per aquesta exageració és el costura que ala
estés en certs paisos de sobrepassar
la Mesura del que és raonable militaritzant eis exercicis del que s'anomena "educació fisica de les
javentuts".
El Papa alegi que l'Església rebutja sernpre "la teoria que pretén
que la formació d'Estats purament
nacionals sigui l'ideal absolut de cada poble".
"L'aplicad& cada negada mis
estesa d'aquesta tedia ha de terminar
fatalment per la subordinació dels Estats mes febles als mis forts, la (mal
cosa és injusta, ja que és contrari
respecte de la nacionalistat d'aquests
Estats i contrari a la caritat."

Tranqui l litat a la Cambra 'remesa

7 Fe

t
Sembla que els grups Moderáis
votaran pel govern si accepta
la comissió d'enquesta
I

Parte, 1. — La impressid de

tranquillitat

que s'observa des

d'altir, sembla que sla accen-

tuat una mica a la Cambra dels
Diput als.
Alguns parlamentaris de relleu dele Grupa moderats, sernbla que no votarien contra el
Govern si ir¡tiest acceptt I ts una
Comissee parlamentria d'en-

peste, encara que tos recluida
a 22 'nombres, i linìiLds els seus
treballs a esbrinar les complicacions politiquee de l'afee Sta-

wisky.
El Govern podria, dones, beneficiar-se de l'abstencite d'alguns Grupe. que, com per exeonple la Federació Republicane,
formaven part de l'oposició,
de mes a mes, podria recollir
els n'As d'altres Grupa de centre.
El Grup Socialista ha examina( en una reunió que ha celebra 1 avui, les condicione en

podria entaular una carnpanya de propaganda basada en
l'escàndol Stawisky, adoptant la
olecieb) de celebrar una primera
manifestació a Parte en una
data que no ha estat ¡liada enque

cara.
En

aquesla manifestad() co

protestada contra els esenndols, reclamant juelleirt j la defensa de les Iliberlats republicanes.

1.

El

senyer

ictle' ll'ee iveriettahl titu siii gl titaic oeni Peesrs°ii6eedtee
credits als grangers.
El total previst en iqiie.t

projecte puja 2.000.000.900 de
dòlars i en aprovar-se s'hi ha
afegit uns e l ünsitla en la qual
es feia responsable el Govern
de la innersiä de la n lila qUanlital, niel corn dels interessoe
de les operarions que s'efee-

tnin.

Les adquisIcicns d'or
'Washington, 1. — El senyor
Mergenthau ha anuneiat que la
Tresoreria no solament adquirirà or sind que tanihe en vendrä per a l'exporteeiú als Bancs

Centrals estrangers, quan el
curs del ranvi a, telariö amb
les moneeles dels paises adheMis al patri') or assoleixi el pulo l
final per a l'exportació.
El erren de venda ha estat
fixal fine a room avis a 35 db-

lars per unça, mes un quart

cent de comissee
Respecte a aquesta

Per

qiieslid

de l'or, a la Casa Blanca s'aTunicia que el Reglament per a
Ver redil pels Ballets de la Reeelea Federal .eerä sola la fi-
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adoptades algunes decisions.
El procurador general de Pau

a

va enviar al ministre de Justicia. (lowida l'extensió que ha
adquiril l'afee Stawisky, una
demanda d'inhibició per part
del julge d'instrucció de Baiona
a favor del Juljet del Sena.

El govern cubà ha evitat la
vaga general

Continua la detentó da

Les pròximes

Darius

Baiona. I. — El jutge d'instruccid ha prorrogat per un

mes la detesten') del senyor Darius. tI qual s'In( moslrat molt
afeciat per a questa mesura.

nia de crèdit inscrit en els Registres de la Tresoreria i que
haut-lt d'ésser pagat minis tard en
certificats or.

— El Baile de Reserva Federal de Nova York ha rebaixat,
la seva taza del 2 a 1'1'5 per 100.
— El Departement de la Tresoreria anuncia que leo existencies d'or dels Estafe Units,
a. ssen a ésser propietat del
qtte pr. s
(envero, piteen 4.029.792.988

la revaloritzaci6 elevara a
6.8n1 milions aproximadament

el valer ‘ eaquests estocs.
la diferi • ncia entre les

dued

quantilitts esmentades constiluira el benefici que obtindrà
el

Govern.

Les negociacions deis
contingents amb
Washington, 1. — Poden dotiar-se per Nieltialment acabades los negociacions que ventea
l'impele deis contingente de
Mal i begudes alcohòliques proe
cedente d'Itàlia, a canvi de concessions fetes per aquest darrer país respecte del tabac de
Virginia.

Comentaris alemanys
al discurs de Hitler

Berlín, t. — A tot Alemanra han
eaurut grans nevades, que htn prodais retards en la mansa dels trena
En alguns Born ha 'agut d'esser
susk) I eetvci es t»

9%

eleccions argenfines

L'Havana, 1. — Les vagues
parcials que slan declarat van
adquirint un caräcter general a
tot el pafs. Fins ara han abandonat el treball uns 93.000
obrers, penó hom creu que molt
aviat hi hauch 150.000 vaguistes. Sein 23 refineries les que
han tancat llurs treballs a Camagüey.

Elements de les esquerres,
estudiants 1 associacions de negres intentaren edil r manifestar-se davant el Palau presidencial i a l'Ambaixada deis
Esttts Unils.
La C. G. T. anuncia que si les
reivindicacions dels obrera ta-

baquers no sún acceptades, esteran en vaga dintre d'algunes
/lores, mes de 125.000 obrers.
El Govern, segons sembla, ha
aconseguit fer-se amo de la si-tuadet, i ha fracassat, per ara,
la vaga.

Política argentina

que segueix el president Jura., 1
proclama la independencia Pee
laica j electoral deis parUts.
Es cosa ja resolta que aques1

partit presentar dues Distes cha
candidats a les properes alee-e

cions de diputats i regidora qt.9

se celebraran el e de mere vt.

nent.

Diversos notes sud-amedeanes
Buenos Aires, 1. — Telegni«
fien de Montevideu que al Oca.
vern Terra ha informat al d'Es,
panya el seu desig de dentubs
ciar el Tractat comercial tildo

pano-uruguaiä pels perendidel
que causa al comen de 11Jrno
gual.
Santiago "de Xile, e. —El se,
nyor Enric Zanartu Eguguterezt
secretad dei Senat, ha estat noo
menat conseller de FAmballao
da aliene a Madrid.
Rio Janeiro, 1. — El repre-,
sentant de l'"Air France" ha
publicat una nota refutant
allegaeions de l'aviador Rente
Lombardi, a propesit del fune
cionament del sures de T. S. F,
a Natal, durant el seu voe

Buenos Aires, 1. —El partit
radical antipersonalista, que
presideix el doctor Agusti Araya, ha publicat una declarado)
significant la seva edites» absoluto a la politica constructiva

transoceänie.

La resposta del
Reich a Austria

911111Elli

Els socia li stes contra
els hitlerians

relebrant-sre per tal de doblar

Beil n, t. — Tota la premisa alemama consagra llargs articles al discurs que acaba de pronunciar el can, celler Sr. Hitler, i ha posat especialment de manifest l'exposició clara que
va fer de l'objecte perseguit per la
pditica exterior alemany a, que consisteix a as s egurar la pau, rebutjant l'ernprament de la l'orca en les diferencies
que puguin sorgir amh abres pobles,
i laborant per a establir una entesa
entre les nacions.
A Berlín es fan remarcar molt els
comentaris de la premsa estrangera reIntim a l'ementat discurs, especialment els dels periblics anglesos, els
nuas densostren no solament el gran
èxit de Hitler a Alemans a sind, encara, l'extrema importancia de les seves tleclaracions sobre política exterior, i particularment les paraules diiii.. rigides a Franca.
Es fa ressaltar que bastants diaria
de Londres repeteixen que Franca no
lieht clame els ulls davant aquest nou
of mimen!, d'Alemany a, sense
Ca n -, olla mateiva en mala situarle/.
Maguncia, t. — Mur es produtren
11
11! en aquesta cialAt direrr es mandes:I tacions contra el bisbe per haver
prohihit que sitiornessin les agrieIlil, siete amb la tren gammada. La Po.
lii licia es vegé obligada a ter de da
.la força per tal de.di persar els Ma1: ',llegan".
PI
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terior han contenuat aquesta
larda l'examen deis expediente
'T'ateos a l'afer Stawisky.
Es probable que demà siguin

' •1.1

per a senyora i nens
interiors
.
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Examen de l'Oler litawisky
El president del Consell i els
ministres de Justicia i de l'In-

La Moda Blanca H.
(-Al., exclusiva enconieccions

trom

Cou t'As"—

sha.

Manifestacions contra el
bisbe catòlic de Magúncia
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La Tresoreria
Washington,

SENYORA!
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Socialista, es considera simplement .com a un primer acta

Roosevelt ha signat el projecte
de Hei d'ajuda als grangers

LIL I C LE IL IA CATA.1.0MIA
RONDA

Si ea posessin obstacles a
aquesta manifestad() socialista, el Grup interpeleada el 00veril a aquest respecte a la
Cambra.
Als Circule politice, en traciar d'aqueela decisió del Orup

Berlín, t. — El ministre d'Afers
Estrangers del Reich ha Iliurat al
ministre d'Austria en aquesta capital la resposta alemanya a la nota
austríaca de t7 de gene!. passat
Viena, t. — En la reunió de la
Dieta de la Baixa Austria un socialista ha declaras que en el darrer Consell celebrat pel partit social-dem6crata s'havien donat instruccions fermes a tots els afiliats
d'estar disposats a marxar contra
els nacional-socialistes al menor Intent d'un cop de usa d'aquests darrers.
A tot el país continua ranció general preventiva contra els maneigs
dels nacional-socialistes. A Bad Gastein han estar detinguts 3 0 hitlerians.

Protesta deis xofers
parisencs
Paris, t. — El Sindicat Confede-

ral de Xoiers de Taxis celebrà ahir
una reunió per a protestar contra
el nou impost de la gasolina. Amb
aquest motiu soo cotxes embotellaren ahir a la nit la circulació a la
placa Cliehy.

El gran premi de tir
de San Rezno
San Remo, 1. — El Gran Premi
de San Remo de tir de colom ha
tata guanyat pel campiii del retén,
senyor Dehamptienne (belga); en
segon Une s'ha classificat ralemany
Gaspardy, seguit per l'italià Menidele ex - campin del ruee.

DE BARCELONA
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ESTRENA DE "LA CAMISA DE
LA POMPADOLIR" AL COMIC
Sembla que la camisa de la Por&
padour tenia unes virtuts molt
pecials; tant, que un antiquari madrileny, heroi del vodevil-revista eetrenat anit al Cómic corn a luanguració de temporada, d'empresa
de companyia, no descansa fillf

l'adquireix per a ûs d'una smyord
qual estä enamorat. que N
diu "Pureza" i cia la CarbajaL
camisa, perb, es perd—iperdre
carnisa!—, i si el primer acte esta
ple de peripècies a l'ase de radqui.
sició i del poder de la peça de roba
famosa, abunden en el segon lea
provocades per la pèrdua.
De totes maneres, ni l'argument
ni les paraules no compten pire,
com tampoc la mósica. El que
compta, en "La camisa de la Pompadour", is la interpretació i la pro.
sentació. Ili ha, al Cómic, artistes
com Maria Lacalle, com Margarita
Carbajal i rom Mapy Cortés qué
si runa sedueix pel seu art, laltra
admira per la seva opulencia 1 t'ale
Ira per la sena gentilesa. Hi ha,
també, actors com Artur Lledó, Vera
cenç Aparisi, Manuel Alares i Rara
fuel Cervera,' que ian riure de debä,
Hi ha unes girls de "Cuatro ami.
nos" molt voluntarioses... En fi, qua
es passa l'estona bastant bél Cal„
ara, això si, portar robra mes de
pressa. Ahir a la nit, anava la coa"
molt lentament.
Per no trencar el costura, en baveita
acahat la representació, comerte mi
miting.
El teatre, a vessar.—T.
de la

eibri
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Una nota del nedsterl de
Comen francés
París r. — El Ministeri de Comere publica una nota en la qual
es diu que, contrariament a certes
indicacions, el liman francés no ha
mäilifical la seva &oeste en all'
que es refereix a la itegociació d'un
deu per cent dele agua GOIltingenti
de

carb6,

Llegiu
tots els dijoin

.01
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FULL DE DIETARI
e; mal
La PaSSiÓ aft,0 tenteniment. Si »O
tOS COI* fértil pos.rible que dio.
ris enyorosos de la dictadura (amenas
que les botigues tanquin a les set tu
post i ndpin la República de raspees(
serer que Presenten els correr: al vesre, amb el, aparadars aPagatst
Caldees recordar que aquesta mesura,
que ovni sembla exorbitant ¡j'u única, Ve ¿sur manritspada amb notable
"ergio en lees de Medite del Bosch
i aires cavalkrt de la assiscropia
Aleshores no va Provocar comentaras
elegiast si planys. Ara, sí. Ara, Persones que probablement no cerquen
sinó 'avene pretextos Per a malparlar
des les eittiturions republicanes, afrofiten fiig aguda minios pretest per
escriure: "Que mista s'ha tornat Bar-

No ve d'aquí

celona!".
A mi, personaltnent, m'encanta de
poder passejar per ciaran: d'un rengle
dararoders iilwminors idc peder comprar temo cap al tard, andan surte—si
;in ¿viren -de les nieves ocupacions
buronatiques. Per a mi,reolment,l'hora
de lee cornees i l'hora de Yes tonteenplaeions fóra entre set i viiit o entre
SPi i note.
Per& em faig (arree que un cert ore-

rai—el del: dependents—ti”gui un pum
de Msta diftetnt sobre el 011 lloran de
trcball. 1 sobrelot— sobretot.' —no m'acut de fer responsable la RePliblica
daquesta Pctita contrarietat i de fin-se
argument per fomentar la Ilegenda
d'una tristesa Progressiva que cuida
d'asfixiar-Nos a tots
Jo, mis ctriat, si ¡inc alguna linfa¿ afrina neguit, prori no pos
mi

d'aquest compliment estricte d'un horeri decretat per una Comissió mixta,
sind de les Incites Prescripcions pe/ida/ser, higilsiques, socials1/in: profoeoldries que es duren de corte& P er Aue encara ki ha asatoritats que confonen la demande-la aMil la laxitud
la mollesa,
Corles SOLDEVILA

Vida Corporativa
RENOVACIONS DE JUNTE8
Uni6 Democrätica de Cateto"
de Gràcia, — President, joill
Mitjavila; vice-president, Josep M.

Malet; tresorer, Jacint hit; cometador, Antoni Carbó; secretare Lluis
Castro; vice-secretari, Joa q uira Ponina; vocals: Joaquien
Joan Oliva i fluís Perera.

Aseociact6 d'Arquitectos de Catalunya.—PresIdent, Amadeu Llopard
i Vilalta; secretan, Pere Benavent i
de Barberä; tresorer, Josep M. Barenys 1 Gambes; bibliotecari, Bonaventura Bassegoda i Musté; ricepresident, Antoni Darder 1 Marea.;
vice-secretari, Ramon Argilés 1 BIfet; vice-tresorer, Mara Romaal

Rius.
Casal d'Esquerra Republicana del
Camp d'En Granee — President,
Francesc Mard i Valles; vice - president, Josep Denudad 1 Planuc; set
cretari, Joan Majoral i Hasta; vice-secretare Vicenç hart Guifean;
comptador, Josep Coca 1 Forn;
tresorer, Estere Tejero 1 Letpezt
administrador, Francesc Lledes i
Marco; bibliotecari, Albi Magna 1
Bertran; vocal.: Josep Josa i Rolg,
Josep Azalea 1 Vilanova, Salvador

Casablanca 1 Esquirol, Julii Ruiz
Lepe!, Leandre Domínguez i Fi>
re., Montserrat Vitae. Han este
designare delegats de Cultura, Excursionisme, Habano, Social, Escace i Beneficencia, els mocete
esmentato per ordre de la seva
enumerarle.

Collegi Pericial Mercantil de Barcelona. — President, Manuel Grao
i Torres; vice-president, Joaquim
Mascort i Carreres; secretan, Pere
Lluch i Capdevila; rice-secretan,
Francesc Barberà i Cayoso; tresorer, Josep M. Vallie i Tuset; comp-

tador, Francesa Raventós I Mora.
tuco; bibliotecari, Juli Bailo Soubiron; venta: Manuel Francitorra i
Alenyä, Pere Urquizti i Badla, Qu,rs
ze Mora i Jaumart i Miquel Gener
i Jurei.

Casal Catan de YEsquerre de
l'Eixample.—Arterni Aiguader, Ramon Macfp, Ramon Eroles, Marii
Font, Isidre Tort, Jan Bernadót Josep M. Quintana, Joan Queralt,
Agusti Gou, Amadeu Diu, Lloren;
Josa, Francesc Pi dr 6 s, Antoni
Pons i Antoni Robles.
Foment Martinenc. — Prendent:

Anbei Brugueres; eecretari, Pau
:Bonete vice-secretari, Manuel Hl' Ion; caixer, Josep Vila; cometidos',
loan Solarais; bibliotecare Joma Mesadas; vótale: Lluís Bello, Vicenç
Sala, Josep Mecha, Joan Carretes,
Hector Bruguera, Joan Tocavents,

Pranceac Ferrer i Josep Bertran.

PELS CENTRES OFICIALS
AJUNTAMENT
,
.
Vianda al doctor Alguadef.—
L'alcalde, doctor Aiguader, fou
complimentat pel senyor Telesforo de Moneen i Ortiz de Us-neta, diputat per Baseenia, j pele
regidors sortints senyors Huguet ¡ Alomar, ele quiste s'han
acomiadat d'ell.
Arfa ala clelistes. — El Negociat d'Arbitris (Passeig de
Pujades, 1 ll) posa a coneixement deis posseidors de bicieletee que per a la confecció de
la matrícula corresponent a
l'any 193i han de presentar al
susdit Negociat, late al dia 31
de març vinent, la placa corresponent a l'any 1933, per a ésser
canviada per la placa corresponent a l'any 1934. En cas de
compra de la bicicleta, halare
d'esser presentada la factura
relativa a la seva adquisició.
Cal, aixi metete, exhibir la cedula personal o un document
segellat que acrediti on treballa
l'interessat i es coneigni ea domiele d'aquest.
Una invitada al doctor Alguader. — El titielor Aiguader
ha rebut una cordial invitació
de la Junta administrativa de
la Tulane University de Louisiana, Nova Orleans, a la primera presentscid del Premi Matas de cirurgia vascular, creat
per la instancia del "Violet
Hart Fund" a la citada Universitat. Guanyà el premi el doctor
Mont R. Reid, de Cincinnatti,
Ohio, a Dixon Hall, Newcomb
College Campus.

GENERALITAT
Oonsolleria de Covernac10.—
El senyor Selvas, en rebre
ahir el periodistes els done
comete de la eroballa de mes
bombas a les coves del Turó de
la Peira. Digué que els agente
i gutardies d'assalt que hi anaren n'hi troharen set. mes, de
les de forma de pinya, dins d'un
SOC. Es seguirä vigilant per
aquelles aoves, i es taran recerques per tal de veure si encara n'hi ha algunes mes d'amagaides.
Afe er f que sortirien cap a Ma.
&id 110 guàrdies civils procedente del Terc catorze, els guate
vingueren a Barcelona amb motee de la vaga Aa tramvies u del
passat moviment extremista per
a prestar serveis de vigaäncia a
diversos pobles de Catalunya.
Acabä dient que el resultat de
les eleccions á Gandesa fou de
839 y ola a favor de l'Esquerra
1 707 a favor de la Lega; però
que, amb tot j alee, DO es constituirla aquell Ajuntament perque una part del veïnat havia
proteetat del resultat de les
eleccions.
* El delegat dels serveis
traspaseables senyor Carreres i
Pone va mamar ahir a la tarda
cap a Madrid, Despees anirä a
Cerdosa, per tal de passar-hi
uns quinte dies de descans.
Visita dais alumnas de lessola d'AdmInistraold
Ele alumnas d'Organització i
regint local (primer cura), de
l'Escota d'Administrado:S Panea de la Generalitat de Catalunya, acompanyats del seu profeeder, /saneen- Culf i Verdeguee,
han efectuat una \Mata a les
oficines del Padró Municipal I
Cene Electoral. Foren atesos pel
cap del servei, senyor Cramouse, el qual ele va donar ämplies
explicecions sobre la confeccie
dele retenes documents estadistics.
El Butileti Oficial de la Oeneralltat. — En la seva edició
d'ahir publica el següent sumara
Economia I Agricultura: Decret suprImint la DIreccló dels
Serveis Verdes d'Agricultura.
Decret nomenant cap dele
Serveis de Cooperatives del Departament d'Economla i Agricultura el eenyor Joan Coloma
Chalmeta.
Ordre nomenant els senyors
Josep Calvet i Mora, Antoni Dot
i Arxer, Armand Arquer i Dordal, Joeep Sugranyes j Ardevol,
Miguel Mestres 1 Avinyó, Daniel
Jufresa 1 Roca, Joan Coloma 1
Cbalmeta I Antoni VIlanleb6 1
Alegret per a formar part de la
Conti gua organitzadora de la
Catea de Crèdit Agrfcola 1 Cooperatiu de la Generalitat de Catalunya.

Noticiad ELS TRIBUNALS

Departatnent de tiosernacio
(D1reectd tieneret d'Administra'aló Local): Circular retal lea ale
exercicis en les oposicions per
a tenues a la eegona categeria
del Ces de secretaria d'Ajuntament.
Circular relativa a la ineapit-

citat de funcionaras u einpleate
per a l'exercici de cerrece de
conseller municipal.
Prorrateig de jubilació d'un
secretara municipal.
Departament de finalices. —
Anunci prorrogant el termini
per a la presentacie de declaracions subjectes a amberi sobre
les aigües minerals.
Anunca als efectes de recencacee del padre de cèdules perBonete de Badalona.
Departement de anitat i Assistència eucial tDireceie dels
Serveis de eanitall : Circular
relativa a he vacunarte antivariolosa.
Departament de Treball i
Obres Públlques: Edictes de Junta Mixtos de Catalunya.
Recaptació de Contribucions
de Lleida: Edictes del recaptador auxiliar i agent executiu de
la zona de la capital.
Administraci6 de Rendes pübliques de Lleida: Circular
prorrogant el termini per a sol_
licitarel concert per al pagament de l'import de transporte
corresponent al 1931.
Delegad() d'Obres Públiques
de Lleida; Anuncio, als efectes
de reclamació, de releen do
flamee constituides per diversos contractistes d'obres de re..
pareció del ferm de carreteres.
Duana de Portbou: Anunci
d'abandonament de s'Arcaderice.
Juntes Municipals del Cene
Electoral de Catalunya: Resultats de les eleccions de comeIlers municipals celehr:tdes a
Catalunya el 14 de gener d'enguany.
Relació dels ciutadans que
constitulran les Juntes municipals del Cena electoral de Catalunya durant el bienni 19311935.
Relació dels locals destinats
a Collegie electorals durant
l'any 1934.
Ateninietraeiü Municipal:. —
Mieles, subhastes i concursos
d'Ajuntaments de Catalunya.
Administració de Juse fria. —
Audiencia de Barcelona: Publicada de sentepeies.
Tribunal Con ene oso-Adm inistraliu de Barcelona: Edieles.
Edictes de Jutjals de primera
instància j instrucció de Catalunya.
Edictes de Jutjats municipals
de Catalunya.
Anee únic: Dispesicions del
Govern de la Re etetica, les
guate e6n inserides en aquest
perledfc oficial als efectes de
llur mejor difusa!).

COMISSARIA GENERAL
D'ORDRE PUBLIC
El comissari general d'Ordre
Públic, senyor Tomäs Ramon i
Amat, va desmentir aliir, en 'vibre els periodistes, la noticia
que es publicava a l'edicie de
"La Veu de Catalunya" el matee( matt, en la qual es dele que
continuava essent president del
Jurat Mixt de mlneria de Manrasa albura que comissari general. Digué que havia pi-caentat la dimissió d'aquest ciare°
guau fou remeten governadur
de Tarragona,

17.000 gamo, prop Piala d'Espanya.
Preu: 3 ptee. pan]. Facilitats de pagament
• Bailén, ZOO, prime mima. — D. 1 a 4.

AllOOO PERICA
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Omnit a die nstnimume borometrios anuas. reammt i vameat •
Alabee. I • la flledlterriml iL estro
(Unen. I Cesase, el te mes ha entMoret netablement • grall Pan
@
d'iurope, I es registren abundes«
»vadee a Frieses, • Sube" • Alemanda, ale Pahme bbillse I a Mo3se* oestrel, 4 Muges al sud
Ha I • la regló da l'unte.
A totee les antes del canal di le
111hnege, • Holanda I • Dinarnarea,
Si ha vente molt forte del nordest que tan ominosa l• narsmicht
per aqueste @ante».
Les anee prusiato sstim cen ( ra-

•ITUACIO

A la Secció Primera es va veure
tina causa contra Aureli !Menas,
cobrador de tramvia, que es va disputar amb un passatger perque
aquest Ii donara un duro fals, i
va pegar un cop al cap amb el calxeti que li produí ferides que trigaren vint-i-dos dies a estar guarides. La pena soleritada pel fiscal
fou de tres mesos i un dia darrest
i aoo pessetes d'indemnització.

da@ a Irlanda.
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A CATALUNYA, A L'O VIII
as reAl Pallan I a la C.
gistren nevada.
A la «I« Ss Memo I a Terregosa s'aseen mil Ileuilmsment
volee, I • la reata de Catalunya
nebuloaltat fe Islam..
lis venta eitei torta, del sector
bar& al Rosselló, • l'ImPordS, •
lee valle de Ribes, • Nutria I • lea
goles de l'Obre
El tred 4. Intens • set el sets,
die registren abundosa. gletsdes I
sobrad«.
La temperatura inhuma d'asti l ha
«Ud de 10 lemas sets ;Oro • NOHa. Al tur6 de l'Noine (111ant•arre)
les temperaturge extremes han estat les seillentat m'alma, 1 grau
sota g uro; minima, 6 graue Sota
@ere
das «tenacean§ an tarara a
eareelona. a lea Set, San a la carcelera an la primera pagina)

A la Secció Segona va comparèixer Plàcid Ramos, el qual estera
acusat d'haver-se emportat gallines
d'un galliner. Un cop tassats els
perjudicis es re:e que no arribaren
a la quantitat de so pessetes, per la
qual cosa cl Jet Ion qualificat :tomé'
que de mancament.

L'"Association des Anciens Eleves des Ecoles Françaises de Barcolone" celebrarä demä, dissabte, a
les onze de la vetlla, el seu ja tradicional ball de disfresses, que tindrä lloc a l'Hotel Orient. Per a invitacione, al local social, Canuda,
núm. 33, principal.

BUSUT1L Lots a menys
de 5 pessetes
Per a demi, dissabte, dia e, organitza el London Club el seu ball
de disfresses, que, com cada any,
promet veure's molt concorregut.
Com de costum, se celebrare als salons del Majestic Hotel Anglaterra.
L'exhibició del pessebre artístic
que el nostre pintor Maurici Valls
1 Quer presenta aquest any, i que
segueix la seva tasca de refinar una
de les nostrcs tradicions, enlairantla 1 procurant que no esdevingui
tan sola una manifestació d'art popular i casolä, ha estat prorrogada
fina al dia Ii deis corrents. Fina
aquest dia, doncs, totes les tardes,
de sis a nos, podrá visitar-se al
carrer de la Diputació, 273, tercer,
primera.

BUSUTIL. Mes de febrer. Venda de restes.
Els combes tocata de la Villa de
Salut "L'Afiance", de Terrassa i
Begues, han organitzat per a diumenge, dia 4 del corrent, dos actes
de propaganda per tal de donar a
conèixer el projecte de creació d'un
Sanatori Antituberculbs per als associats de l'esmentada institució. En
l'acte de Terressa prendran pan els
directius de "L'Aliança" senyors
Evarist Salat, Felip Barjau i Celestf
Ventura, i al de Begues, el senyor
Francesc X. Cases i Brin.

Organitzat per la penya Orient,
textil lloc demä, dissabte, a dos
coarte d'onze, un ball de disfresses
al saló del Gran Metro, amenitzat
per rorquestrina Americano Jazz.
S'adjudicaran 15 ventosos premia a
les millors disfresses.

BUSUTIL dilluns comença la venda de restes,

fet públic el fall del concurs
UNIVERSITAT deSIma
cartells de la VII Fira de BarAUTONOMA celona. El Jurat, format pels senyors

Jaume Busquets, Eduard Pelegrí,

Del Rectorat. — Doma, dissable, en l'exprés del mate tornaran es Madrid els lumbres
del Patronat Universitari, deseres de celebrar a la capital de
la República la lieSSiÚ mensual
reglamentaria del present mes
to
ebrerecr.
de febrer.
r, doctor Bosch Gime
pera, que forma part del patronal., tornare el dia assenyalaL
Seminarl da Pedagogia. — El
professor de l'EnculA 'orinal
de la Generalltat senyor Patt
Salines donan un curset monogrtsfle, al Semlnarl de Pedagogla de la Universitat, durant
ele diee 5, 7 1 9 del corrent, a
les set de la tarda.
Aquest cursel, en el qual es
tractarà del tenia "El noi dificil
a rucola", da de gran 'faene

Joa q uim Renard, Marcellf Soler,
Arcadi de Bobes i Ramon Sananedes, ha concedit ele premia primer, segon i tercer, respectivament,
als originals presentats pels senyors

per ala mesares.
Filallita1 de Pilasen' i 1.1e.

Martí Musoles entraren Iladres,

La Facultat de Filosofia 1 Lletres convoca per al dia
5 del mee que Noel, a les nou
del mati, els concursante que
sellan ,presentat per a les duma
places d'iljudioil e ile la Seccea

Sr... —

IIratansi6

- de Catalunya

de Filosufid, de la dila ',tumbal,
amb l'objecte de cousencar els
I enmiela.

Enric Moneny, Sergi Cortes i Josep
Moren.

FETS DIVERSOS
.n•n•••n

Mar al matt es va cometes
un robatori en un magatzem de
hazlas del carrer de Donavista,
que de propietat del senyor
Joan Antoni SIghenaa. Ele Iladres se n'amputaren generea.
per valor de '80.000 pessetes,

Segons declacid d'un dependen?,
els limites entraren i sortiren
del magalzent d'una rasa prepara al mateix naigutarni.
viu
— Tambó a la casa
ele guate robaren pie& de Eran
valor 1 1.1)0O puntee eit
un.
— Al correr di l'Eel. Josep

Plferrer, Candeläria Montes 1
Elvira Peloso, que sean canta-.
dore de tango, insultaren i
agrediren una guàrdies de Seguretat, per la qual cosa furen

genista.

en donivem en l'ediei6 d'ahir una

Canses vistes alije

Semi Ineteurolele

Una causa per homicidi
A la Secció Tercera es vele la
causa per hornicidi contra Manuel
Bertran Ramírez. Segons els fets,
resulta que el processat, el qual vivia en una barraca de prop del ritt
Besòs, es disputara sovint amb un
abre vei anomenat Joaquim Montero. El dia ir de novembre de
l'any 1933 la disputa arribà tant
amunt, que el processat es va treubutxEancaeli di
preartun caonpti rs atoleal jdoeacilauim
pr eLis moment d'anar a fer - ho, aquell
le n'adonà i s'ajupi, i el projectil
féu blanc en el noi Eugeni Montero, fill del Joaquim, al qua; causä
una ferida tan greu mre va morir.
El processat, en la sera declaració,
negà que dispares amb el propòsit
de matar Joaquim Montero, i digué
que fou únicament per a defcnsarse de ragressió, de la qual era ob-

jecte per part del Joaquim.

Afegi

que es va treure la pistola amb la
intenció despuntar-lo i que va rebre un cop al bree, que li va pegar
amb un baste el Joaquita. Aleshores l'arma es dispari i matis el noi.
La prora testifical va resultar molt
confina, no podent-se posar en clar
res, ja que les referències donades

pela familiars respectius toles eren
diferents. El fiscal, senyor Jiménez
Asenjo, en el seu informe analitzá
els fets, i sonieitä del Jurat un ve-

extensa informad& Els detinguts
meran jutjats per tinença alicita de
lee armes roe els foren ocupades
per la policia i pel Tribunal d'Urgencia. També s'ha dictat aute de
processament i igualment de rimó
sense fiarme contra Angel Teefilo,
encarregat de les obres que es teten
a la Cooperativa "La Constructora", per tinença ¡Incita de les armes que foren trobades al seu domicili. Pel delicte d'amenaces de
mort se li eegueix un abre sumari
que no és d'urgencia.

VARIA
Ahir al mati va preedre possessió del seu càrrec el nou fiscal de
l'Audiència, senyor Manuel Huertas, el qual ve a cobrie la placa que
deixa vacant el senyor Feixei a la
Sudó Quarta.
Ahir al metí, al Jutjat núm. 18,
'havia de celebrar una diligincia
d'acarament entre un perjudicat per
una estafada d'uns quanta mulera
de pessetes, que bou realitzada pel
procediment del préstec, i els acuesta d'haver-la corneta, Un d'ella
s'anomena Pece Vilarassa. Va negar que hagués cstafat cap quantitat. Tot i el seu desmentiment, va
quedar detingut als calabossos dcl
Jurjat, ja que estava reclamat, i
també per estafa, pel Jutjat número dotze. Els' abres dos, que també
havien de declarar, en adonar - se
que se n'emportaven detingut al
Vilarassa, fugiren de l'Audiencia.

Davant del Jutjat número sis van
declarar ahir els senyors Ventosa i
Calvell i Gabarró, al sumari que

s'instrueix enes motiu de l'escorcoll
dut a cap al local de Lliga Catalana. Aquells testimonis confirmaren el que ja corista en el sumari
que es refereix a les actes que fot,m aixecades arran de l'escorcoll.
Per a demä passat han estat citats
altres testimonis, segurament per
tal d'aclarir uns punts ene ers.ara
són foscos.
El Jutjat estigué ahir a a presó,

redicte de culpabilitat. El lletrat
defensor, senyor Fernández Ros, en
canvi, sollicità rabsolució del processat. A les quatre de la tarda el
Jurat donà el seu veredicte. Aprecia en cls fets dos delictes: un de
tinença ;Ilícita d'armes i un altre
d'homicidi per imprudencia.
El Tribunal de Dret condemn1
el processat a la pena de dos anys
de presó, i el Jurat va considerar
que la pena que ti has-ja estat im-

per tal de veure si una operäria de la
casa Fills de Francesc Vila, a la fibrica dele quals es comete meses enrera un atracament en qui s'emportaren

posada era justa.

Assenyalaments per a avuI

A la Seccie Quarta va c ‘mtpariixer Carles Biba, acusat d'ua (lacte
de danys i perjudicis. El fiscal demanà que Ii fos aplicada la pena
de dos mesos 1 . un dia i la indemnització corresponent.

TRIBUNAL D'URGENCIA
De la detenció d'una presumptes
atracador' al carrer de Cantarla
Pel Jutjat número dotze ha estat
dictat aute de processament i de
presó sense fianea contra Andreu
Aranda, Josep Mamo i Cesària
Higo, els quals (oren detinguts en
una casa del carrer de Caläbria en
el moment que planejaven dos atracementa. Tant de la detenció d'a-

quests individus com dels propesits degut als quals s'havien reunit

l'import dels jornals, reconeixia com
a un dele autors el xofer detingut i
processat Manuel Campos.
La dita operäria, que havia estat
malalta, en el reconeixement no ha
donat leitete que es desitjava, ja
que no ha reconegut el dit processat.

Audiencia Territorial
Sa!a primera. — No té assenya:amente.
Sala segona. — Inciden: Joan
Pasqual ¡ Pesque! contra Sebastiana Monsonis. Major quantia: Silveri
Torontegui contra Francesc Mirabel.

Audiencia Provincial

Secció primera. — No te assenyalamenta.
Secció segona. — Un oral per lesió contra Albert Scheneider.
Secció tercera. — Dos orals per
furt contra Montscrmals traeres
rat Calles 1 Francesc Luque, respectivament. Un divorci: Josep
Elies i Gener contra Josefa Pciialba.
Secció quarta. — No te assemelamente.

VIDA SOCIAL
Unid d'ErnPleats d'Ofloines
de- laroelona (U. O. T.). —
Aquesta societat celebrarä assemblea general ordinària avui,
divendres, a les deu de la nit,
al seu estatge social, carrpr
Nota de Sant. Francese, núm. 7
(Casa del Poble.
Asar/decid d'Aparelladors d'Obres de Catalunya. — Aquesta
entitat celebrare junta general
extraordinària el diumenge vinene a les onze del mal', de
primera convocatòria, t a dos
quarts de dotze de segona, al
seu domicili social, Via Laielana, 18 j 18, pregant a tole els
seus associats llur puntual ase
Sletencia al dit acte.
L'Assoclac16 Instructiva d'Obrers 1 Emplasta de l'ilkluntament celebrare reunió ordiniria
demà, dissabte„ Al local del Casal Republicts Democrätic, Ron-,
da de Sant Pau, 34, principal,
davant del Teatre Olympia, a
les guatee de primera convocatenia 1 mitja hora mes tard de
segona, per tal de tractar de la
següent ordre del dia:
Lectura de l'acta de la eessi6
anterior. — Discussió aprovació de l'Estat de comptes. --e
Nomenament de Coneell direc.
bu.

Ida

CURSOS
1 CONFERENCIES

E

d

OINQUANTENARI
DE LA SALA PARES
Conferencia
de Francesa Pujols
Amb el saló gran de la Sala Pares ple a vessar d'un públic aclecte,
Francesc Pujols donä, ahir al vespre,
la seca conferencia, un dels actea
organitzats per a celebrar el cinquuttenari del popular establiment del Canrer de Petritxol.
Una liarse ovació acolli l'orador en
pujat a l'estrada. Fet el sileski, Fraucese Pujols din que l'art nacional de
Catalunya es la pintura, junt amb la
poesia lírica. Tots ele esforços que
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ehan fet per cultivar aires branques
artistiques han falle. Fosa per exemPie el teatre català. Parla de l'atore
d'En Pitarra, que va concebre el neo.-

tos teatro per lluitar contra el catetenisme. Diu que aconseguf crear-lo, i,
com que la base devia enser falsa, arriba un moment en que el teatre decau i amb ell els autors independentment de Ilur edat. Fa excepció de Rossinyol, que diu que potser es porqué
era pintor, que va continuar tenint
beba. Esmenta el cas d'En Segarra,
el qual fa la proesa de sostenir el
nostre teatre, per mina de la poes;e
lírica.
Comenta les relacione entre la Pintura i acuesta poesia, dient que en el
leim, malgrat les diferencies, són
idèntiques. Qualifica la pintura d'art
plàstica, i la lírica d'art reopiratbria,
i les compara amb els elements fidelógics del cm humi. Diu que mata ,.
illi
relació entre pintura I lírica la renal
la crítica artística, i fa constar que
els nostres crítica hart assolit una imporeincia cabdal que pot tasen comparada amb la de la nostra pintura.
Referint-se a la Sala Pares, la si.
luda explicant les relacione personals
q ue amb ella ha tingut. Diu que ell
és de la mateixa quinta, i que també
ha celebrat el sm cinquantenari. Parla de la relució que hi havia entre la
vida religiosa de Barcelona amb la Sala pares i les confiteries del carrer
de Petritxol. Diu que la Sala Pa.
res va besen teta precisament en el
moment rnés convencional de la riostra pintura; parla desates ele la Sera
naba des de diferente Revistes per a
la renovació de l'art. Explica les seres relacione personals amb el senyor II
Pares, i din de quina manera el va
Poder coses-lucen que dones entrada a
l'art vivissim que neixia a Catalunya,
continuador de la riostra tradki6 gin.
tiesa. Din que, com a paradoxe de fa
vida, aquesta Sala, fundada en plena
decadencia, avui, en mans del, germano Maragall, Mis del nostre elorrius
poeta liric, ha reivindicat tot el nostre
passat que s'ajuntava anth el amare
esdevenidor. Creu que la idea d'haver
celebrat el cinquantenari fent l'exposició Mir ¿s la saludó que resum
la histeria del nostre art. Din que En
Mir és, entre els nostres pintor.. el
mes dotat per la natura. i faite al roateix tempe hita la visi6 de l'art convencional anda l'art enneirmadissim
dela maten dies.

Un llarg aplaudiment acollí les darretes paraules de Francesc Pujols.
* SEMINAR! DE PED.4G0CT.4 PE LA UNIVERSITAT PE
PÁR1'EIJIN..4. — El Sr. Pan Marines de Stlinas. professee a rc,..‹,te
Normal de la Ceneralitat. denarl 'in
curset monogrific al Sernineri de Pedagogia de la L'nivereitat, sobre • Lin-

fant dificil a l'escota", els dies 5. 7
1 9 del mes ene san, a les set del
vespre Aenest ettraet ir tren interessant per als melles en extrelel.
4 * ASSOCIACIO DE FUNCIO\ NARIS DE LA GENERATITAT
DE CATALVVI'A. — Aceitara metal. Prosseguint la realitzaci6 del pla
cultural que té en proles podar 5
tenne, ha erganitsat une enreeb da

d'AA,
ai nJUITAT
Català elemental, Catala superior, vulgaritza cie, de Dret Clvie i esquiarafia, els (mal, han out ja inusgurats
amb nombren.' coneurrencia. Els esirle se celebraran a
maltan
l'estatge social de l'Associació (Passeig de Gracia, 2, 3.er, 2.a) duraran
des del mes de febrer actual fins al
vinent juay.
* ATENEO POLYTECHNICUM . - Avui, divendres, es reprendri el curs de Geografia Humana,
a canee del Sr. Gonçal de Reparaz.

mIncts,

LIENSEtintiENT
Habilitach5 del »Water' Nacional del Partit de Barcelona.
L'hab1.
Pagament d'h
1;tat jet Magisteri Nacional del
Partit de Barcelona pagara, els
havers j gratificació d'escotes
complementàries de/ mes proppassat al lloc de costum, en la
forma següent:
Dia 2, de cinc a vuit, perceptors dele Municipis limítrofes
i dels de Barcelona els de la
lletra A a la D, inclusivamenl.
-Dia 3, d'onze a una, lletres E
a L. - El mateix dia de cine
a vuit, lletres M. a R. - Dia 4,
d'onze a una, de la S a la Z. Dia 10, de cinc a set, tole els
assenyalaments anteriors. Els
restante dies feinere. fins al
dia 15, a casa de l'habilitat, de
dotze a quatre.
Asaociaoló del Magisteri Particular de Catalunya I Baleare.
Es convida a tots els associats
perquè se serveixin assistir a
dos quarts de set de la tarda
del dissabte vinent, al número 12, principal, de la Rambla
deis Estudis, on el professor
senyor Muñoz 1 Morató donarà
a eontixer 1 demostrarä l'alta
eonvenih.cla dintroduir als

centres d'ensenyança particular
una nova assignatura de summa utilitat per als alumnes
d'ambdós sexes. Al mateix
temps mostrarä als reunits un
bon nombre de fotografies i
d'objectes d'un gran valor ar-

tistic.
Fetaerac16 d'Agrupaclons de
Pares Amice de les Escoles I
Grupa Oficial, de Barcelona.En la seva darrera junta de
Consell directiu, aquesta entitat prengue, entre altres, els
dos importants acords següents: Primer, gestionar que
totes les escotes barcelonines
funcionin amb el mateix regim
de Patronat. Segon, adreçar-se
al ministre i director general
d'Ensenyament priman, exposant telegràficament: "Federarió d'Agrupacions de Pares i
Amics Escotes Nacionals de
Barcelona interessen V. S. solució räpida j satisfactòria Interessos mestres que fan otease
adults. - President, Cases. Secretari, Fernändez."

NOTES POLITIQUES
SOPAR D'HOMENATGE als
regidors senyors E. DuranReinals, Tomàs Pumarola, Jaume Serra-Hunter, Francesc Codó i Francesc Carbonell. diumenge vinent, dia 4, a les
nou del vespre, tindrà lloc al

Restaurant Pàtria un sopar popular d'honor, que les entitats
deis districte sise, adherides a
la Coalició d'Equueurres Catalanes, dediquen a llurs socis elegits regidors.
Els tiquets, a 11 pessetes, poden adquirir-se a les entitats:
Ateneu Catalä Republicä del
districte sise, Anbau, 98, baixos. - Ateneu Obrer d'Esquerra, Provença, 156; Casal d'Esguerra Districte VI, Sepúlveda, 180. - Casal d'Esquerra
Estat Catalä, Anbau, 53.-Unió
Socialista de Catalunya Districte VI, Provença, 196.

"EL PACTE", CENTRE REPUBLICA DEMOCRATIC FEDERAL. - Abans d'ahir, al local
de "El Pacte", es reuní la Penya de Veterans Republicans
Federals per tractar de l'homenatge anual a la memòria
dels voluntaris que 111 de gener de 1874, a les ordres del Xic
de la Barraqueta sucumbiren a
Sarrià defensant la primera
República. Foren designats per
a formar la Comissió organitza dora els senyors Elisi Sala,
Josep Robert, Jaume Vicetn,
Pan Cot, M. de Santiago TorreJaume Marly, Bol-llenen
Vilaseca i Francesc Vinaixa.
S'acordä assistir a la manifestació cívica que s'organilzarä
el dia 4, a les onze del matí, a
la Plaça del Duc de Gandia, de
Sarrià.
U. S. de C. - Es celebrä el
(limarle passat, a la Casa del
Poble, fassemblea de Batió de
les Seccione dels districtes IV,
VI i Barcelona vella de la U. S.
de C., les guate unidee constituiran, d'ara en endavant la
Seccih de Barcelona centre, la
qual tindrà el sen estatge a la
Casa del Poble, carrer del Primer de Maig. 7. En la tnatelxa
assemblea fou elegit el Comité
directiu de la nova SecciÓ, i foren designata: preeldent, MontIle0; vice-president, Duran Rolen; secretari, Gironès; viceaeeretari, Valleinsera: comP18dor, Guasch; treuerer, Maulanena, j vocals, Biber, Bonita !

Binan.

RIFA D.
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Prez** amb mamo persetak_
Núm. 39.444, Valladolid.
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.- 6 8 0 21 8 80

g

160 3 5 66*29 ed 701 .742 733 768
822 82 5837 176 83o 833 846 86/ 887

Premiat amb &une poma

1SM NIL

Núm. 103, Barcelona, Madrid, Azpeitia, León, San Sebastián.
Prteniat ami> 3 0 . 000 pessetes

002 025 036 032 148 193 199 2215 219

Núm. 10557, Barcelona, Osca, Sevilla, Màlaga, Valladolid.

DISSE1 MIL
012 057 064 087 104 143 114 116 126
40 18 5 59 69 295 299 302 326 .464
369 399 405 413 422 4 3 445 488 328
534 555 601 606 63 1 49 749 7 4 766
827 884 896 9 1 7 929 939 983 994
DTVUIT Mil

Prerniat arnb 23.000 pesaetes

Núm. 27.609, Barcelona, Saragossa, Sevilla, León.
Premian amb 1.5 00 pessetes
Núm. 32.896, Barcelona, Cartagena, Madrid.
Núm. i8.656, Barcelona, Santander, Múrcia.
Núm. 41.937, Hieres.
Núm. 21.589, Barcelona, Valencia,
Madrid, Algeciras, Castro del Río,
La Corunya.
Núm. 6.361, Madrid, Badajoz. Mllaga, Pontevedra, Calatayud, Alacant.
Núm. 18.995, Cartagena.
Núm. 24.6yo, Barcelona, Madrid,
Palma de Mallorca, Tortosa.
Núm. 32.111, Barcelona, Madrid,
Figucres. Los Barrios, Mairena de
Alcor, Valencia.
Núm. 31.171, Barcelona, Salamanca, Madrid, Melilla.
Núm. 625, La Linea, Madrid, Bilbao, Barcelona, Huelva, Reus.

Núm. 42.110, Oviedo.
Núm. 39.457, Sevilla.
Núm. 149, Barcelona, Alcalä de

Guadaira, Granada, Masnou, Múrcia.
Núm. 23.611, Barcelona, Valencia,
Sevilla, Valladolid.
Núm. 36.503, Bilbao.
Premiats amb soo pessetes
DESENA
022 035 079 080
CENTENA
121 132 140 169 177 196 203 217
218 232 299 389 4 22 445 486 481

482 494 5 1 7 534 e36 592 658 730
737 761 767 798 811 868 9 08 912
937 978 992
MIL
001 059 o69 102 143
261 266 267 269 282
3 1 4 323 352 4 00 413
474 608 620 624 627

172 229 243
296 308

284
416
638
710 761 762 799 806 863
987 991

442 435
662 655
948 963

DOS MIL
008 029 043 058 089 093 125 150
218 250 251 259 261 283 291 292

357 3 66 385 433 455 457 4 6 4 468
562 567 599 608 662 706 724 730
744 769 830 843 850 85 2 910 925
950 984 995
TRES MIL
015 017 032 033 037 074 082 098
/03 154 235 245 266 337 341 363
380 383 2 00 4 1 9 5 25 548 555 56/
611 695 778 799 805 841 866 928
968
QUATRE MIL
027 050 105 109 143 145 182 318
3 20 338 347 357 358 359 393 412

6 6 623 646 734
4 18 460 461 568 0
762 785 794 811 865 909 929 949
965 977 994

CINC MIL

246 255 262 273 319 366 369 412 489
366 3
593 691 698 706 732 775 783
785 788 838 900 922 926 934 931

68

1

2 2

62

6

001 019 022 024 048 068 127 142 212
217 226 231 242 308 311 329 330 349

22

2

385 4 438 44 1 450 47 497 581 587
613 630 635 66! 665 667 676 749 763
784 8o3 862 866 933
DINOU MIL
oo8 013 023 092 09,3 106 250 321 348
390 401 450 460 5 21 53 1 542 656 659
692 738 79 1 898 901 938 943 952
VINT MIL
009 1 47 1 65 244 275 289 306 3 1 5 351
363 370 390 404 43 468 486 565 639
686 746 748 764 770 789 807 8 a6 834
843 856 863 921 924 927 931 964 993

0

VINT-I-UN MIL
052 056 059 083 137 163 168 237 321
323 356 395 43 45 487 533 536 544

2 1

590 614 661 666 719 794 845 862 874
908 911 923 93 0 965
VINT-I-DOS IL

020 033 042 046 053 059 696 097 101
to6 141 168 206 307 326 328 393 425
432 480 .5 1 3 541 568 598 600 611 629
669 688 701 704 728 740 0
8 4 818 830
844 88 5 895 902
VINT-I-TRES MIL
039 046 oß 059 062 085 092 1 1 7 157
1 59 194 226 227 237 266 286 340 361
504 523 524 577 623 627 657 669 680

723 776 785 804 86i 866 867 873 874
921
VINT-I-QUATRE MIL
004 027 071 180 181 186 248 271 295

302 352 396 407 412 426 447 455 467
495 539 546 560 576 578 588 608 626
657 678 719 740 777 787 8 73 889 918
927
V/NT-I-CINC
018 025 0
8 5 130 168 218 250 301 307
35 2 3 86 4 02 47 0 499 502 565 580 612
625 67 1 667 715 761 768 848 956 958
992
VINT-I-SIS MIL
025 038 062 066 096 223 230 301 322
326 364 367 374 3 83 386 419 462 467
5 15 524 5 29 541 60/ 612 624 62 5 634
698 7 60 7 81 884 948 988

v

INT-I-SET MIL

019 055 085 102 116 139 148 150 167
178 218 245 319 348 383 416 4 18 426

427 437 449 45 6 458 467 485 494 544
624 660 684 695 710 713 733 Roo 823
832 838 872 8 80 910 943 965
2211.
054 084 111 187 209 227 268 329 337
356 368 4 1 3 450 472 488 503 505 716
730 763 889 891 895 909 912 917 963
MINT 1-NOU MIL

00 05 1 102 104 109 110 125 157
228 232 233 261 302 304 362 383
387 390 412 4 22 490 599 6e 625
648 660 677 737 761 805 807 856
859 93 0 94 8 980

029 064 069 134 139 t68 194 204 221
245 253 273 293 301 352 415 443 461

SIS MIL
005 063 082 098 150 164 355 361
367 396 4 1 1 412 456 495 513 520

TRENTA MIL

547 593 595 625 626 629 667 68o
682 719 767 779 819 860 9 1 3 925
953 993
SET VII.
000 002 058 069 096 127 132
201 224 233 241 249 261 272
283 296 347 349 369 421 491
566 578 589 626 694 740 808

159
281

504
822

6

4 7 488 p8 516 527 546 62e 623 657
66o 665 698 733 749 75 2 Šo 5 853 856
860 896 934 945 966
014 023 027 091 131 134 148 MI 216

234 246 263 333 343 344 349 359 378
385 410 437 469 510 512 525 528 581
595 6 13 649 707 741 765 8 0 3 805 8o6
819 847 848 863 868 869 881 893 940
977
TRENTA-UN MIL

003 01 3 01 7 035 045 072 080 084 104
894 911 945 949 953
1 49 1 55 159 160 165 242 269 285 323
VUIT MIL
325 349 360 447 45 1 456 502 565 597
628 642 666 681 7 10 718 724 725 748
025 033 036 076 078 ogg ion 16o
19 0 191 240 304 313 330 334 348
752 784 799 846 92 8 959 97 2 978,
36 1 3 66 373 378 395 411 419 425
TRENTA-DOS MIL
480 495 551 639 652 665 667 762
051 064 073 085 100 178 197 198 212
765 773 824 825 828 837 852 897
223 239 246 254 2 56 269 305 322 369
927 933 980
376, 385 405 407 4 1 4 450 467 495 563
NOU MIL
57 8 639 647 65o 651 682 745 810 815
016 025 0 3 1 es 096 120
8t6 851 867 874 887 922 925 934 988
211 2/2 221 251 312 321 3
12262 2091
34
TREI0TA-TRES MIL
384 4
447 474 549 628 65 1 661
7 4 749 756 7 63 775 797 868 915
026 054 079 082 107 130 145 162 172
921 927 962 996
223 292 296 306 311 333 345 359 425
DEU MIL
442 462 558 578 599 601 674 697 709
001 007 035 067 o69 168 197 277
727,732 750 752 7 67 797 839 909 049
283 319 3 25 431 501 503 583 659
997
664 720 740 got 8 0 3 8 08 828 830
TRENTA-QUATRE MIL
OPZE MIL
020 032 037 085 088 132 153 158 196
012 087 095 104 126 160 20 7 352
198 220 226 243 247 261 268 286 2/25
364 367 379 39 1 395 473 501 502
337 354 4 18 421 432 478 483 498 502
503 507 534 577 589 612 689 796
524 553 589 59 1 623 629 634 661 675
797 804 822 827 840 goo 9 1 5 921
709 721 764 781 814 gol 951
922 927 94 1 961 982
TRItNTA-CINC milj ; F
DOTZ. MIL
034 047 103 1 4 1 163 3 330 354 359
000 001 oo6 oo8 043 090 124 262
368 385 397 401 566 574 651 653 660
264 289 327 337 344 355 369 398
668 746 788 804 835 8 42 855 839 894
464 .486 5o6 566 624 646 715 773
903 904
778 833 851 904 936 943 944
RENTA-P .8 VIL
TRisTZlif MIL
038 068 /36 137 143 218 26$ 312 363
003 024 090 186 241 283 322 324
39 1 395 453 468 509 530 538 544
49 49 300 308 3 16 5 9 559 394 605
6o8 616 624 628 667 670 750 751 760
558 584 597 664 747 .822 839 926
939 94 1 997
7 3 775 799 7 820 83 49 852 896
9 9 966
,.:A1012•12, pm/
TRENTA-SET MIL
065 129 130 z69 188 286 292 365 401
012 o16 042 06o o64 083 097 106 136
427 44 5 5 54 54 5 4 57 642 647
658 669 682 692 790 798 818 820 824
157 181 274 380 392 4 470 493 499
55 9 750
857 860 864 958 969
3 7 5 9 550 59
774 9 888 950 976
QUINZE MIL
I 9 1 ,,e riant."
Tit t4'4A•VUIT 111L
039 047 93 1 3 39 3 1 59 1 80 197
2 42 3 02 3 0 4 321 346 347 354 399 404 ' 04 49, 66 oe 1.0,4 ;; .i 7 5 583 188
253 4
4 » 3 7 3 $ eit 3 31 343
52 4 551 558
4 2 2 449 4 4 497 5

2 06

•

22

62

61 1 36 6
0 81 16
6 06 gt8

1 8

0 840

82

2

111.1111"7"»"WW

`

88

6 611 62820 6 68

g
0 02 2 02 8 0 10 -

339 519 573 573
395
5 3 5 5 436
2 645 3 686 7 9 739 744 4 836
861
854 947 939 9 3
,
i„ tia
•
0420š4 092 110 118 123'133 133 reo
226 3 4 73 275 347 386 4 488
184 5 5 521 337 144 *e 403 yis 733
ee 902 921
736 753 773 779 8
914 91 8 943
QUARANTA MIL

217 2 0 2

02 866

21

003 028 061 081 t35 161 A0 206 216
5 77 93 3 7 3 9 313 334 353 357
391 4 / 455 473 47 5 4 554 563 363
598 599 606 612 616 622 649 668 672
83 721 731 736 743 747 770 7 1 795
1300 8 06 812 813 82o 42 852 862 871
921 9 994
QUARANTA-UN MIL

2 8 2 1 2 0 08 1
8
6
80
1 1 01
21 2
881 8 1 66 8 6MIL

008 0278
0 5 098 1 32 33 4 73 1 94
216 222 262 263 278 342 352 357 4 04
4 4 4 449 454 466 468 472 490 583

623 6o5 628 656 659 66 0 663 684 699
728 732 752 75 793 814 819 829 857
9 933 94 53 957 9 3 982
QUARANTA-DOS
066 0 79 095 107 112 418 136 154
157 197 199 221 274 276 79 3 9 328

82 0 6 6 6 2621 611

055

34 349 359 3 3 399 45 4 4 7 480
54 55 55 5 639 693 94 7 7 7 9 734
768 769 820 825 826 836 884 915 934
943 954

Liceu Dalmau
Didadalliapaphone
Barcelona: carrer Valencia, 245.
Badalona: carrer del Lleó, 87.
Sabadell: placa Gante i Garcia, 9.
Terma.: carrer F. /daca', 5.
Manresa; placa Fius 1 Palä, t.

- CAMERA DE LA PROPIETAT URBANA
SESSIO DEL PLE
Sota la presidencia, primer del se-

nyor Joan Pich i Pon, i després del
senyor Joan A. Sfas Yebra, ha celebrat sessió plenaria la Cambra Oficial de la Propietat Urbana de Barcelona.
Un cop aprovada l'acta de la sessió anterior, hom dona compte -de diverses comunicacions procedente d'aquesta ciutat i de la resta d'Espanya,
relacionades amb afers d'interès per
a la Propietat Urbana.
Foren ratificats els acords presos
per la Junta de Govern durant el
mes passat, i entrat ja el Ple al Despatx Oficial i Ordinari, hom dona
compte d'una proposició del senyor
Antoni Domenech, referent als impostos que afecten la propietat i dernanant que la Cambra prengui les mesures conveniente, per tal d'evitar ele
estralls que ocasionen a l'economia general de la cintas i als propietaris els
afanys fora de mida de recaptació que
té l'Ajuntament de Barcelona, j s'acordi que la proposició pasea a informe de la corresponent Comissió

dictaminadora.
Aixi mateix fou presa en consideració una proposta del senyor Joan
Palomera sobre la conveniencia d'estendre les funcions de la Cambra a
les barriades apartades del nucli cenciutat.
tral de
Tambe aprova el Ple un suggeriment de la Junta de Govern per tal
de destinar una quantitat per al pagameto dels lloguers dels obrers sense ieina i necessitats, tal com ho ha
Ice en els clamen dos o tres anys, i
que han representat per a la Cambra de la Propietat des d'aleshores
unes cent mil pessetes. S'acorda atendre tan important necessitat social,
per() modificant la forma de concedir
l'auxili, ja que ara es (ara directament, per maja de l'Institut ProObrers sense Treball, Conlerencies
de Sant Vicenç de Paul, Oficina Particular de Heneficincia i Caixa de
Lloguers, coocedint quantitats a cada
un d'aquests organismes, segons el
radi d'acció on actuin.
El senyor Mas Yebra donì compte
deis acords presos per la Junta Consultiva de Cambres de la Propietat
Espanyola, a la qual concorregui en
unió del secretari, senyor Cardelin,
en representació de la de Barcc'ona,
i també dona coneixement que havien
assistit, ostentant la representació esmentada, al banquet que la Propietat
Urbana d'Espanya havia ole rt al senyor Joan Pich i Pon amb motiu
d'haver esta! nomenat sots-secretari
de la Marina Civil.
Finalment el Ple s'ocupa del nou
impost de solars, estiguin o no edificats, ratificant-se l'orientació que havia pres la Cambra, i reiterant l'avis
ab propietaris que nc paguin cap rebut sanee llave/ passat abaste per les
Oficines de la Corporació per assabentar-se de l'estat de l'afer.
UNA VISITA AL CONSELLER
DE FINANCES
Estigueren ahir al mati al desnata
del conseller de Finances de la Generalitat, senyor Madi Esteve, els
senyors Culilla i Gil i Cardelús, en
representació de la Cambra de la
Propietat, per a parlar-li d'aten relacionats amb la propietat.
El senyor Martí Esteve, que la
lata visió enlanada i certa dele proK
blemes roe afecten l'enmonta' gene.;
ral del país, amb molta deferisteis,
oled cercar una aolució satisfactòria
i t'anida per a leo (Mojono que ti
planteiadere la Propietat en relach5
anib la Generalitat de Cstalunya.

Llegiu LA PUELICITAT
eo aeueu-uu 1
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Movaut.---barsari
MERCAT
LLIURE

El sectot d'especula ció,

les
sessions que celebrä ahir, presentà
un &almete molt brillant pel que
en

respecta a la concurrencia que hi
assisti, i sial mateix per hetivitat
desplegada, que asaoll un nivel! (orca apreciable.

Els canvis, per?), discreparen de

la posició mantinguda per la contractació, i en ela primen moments
domina la feixugor, la qual bou
mantinguda fins a l'hora de tanca
de Borsa.
No ens ve 'de nou la depressió
que ahir es presenti; ja fa dies que
la prevèiem, i encara que potser
ha estat un xic exagerada. s'han
tocat ele limita que creiem que eren
indispensables per a contrarestar
la represa iniciada anteriorment.
Tal com es troba avui dia el mercal, és possible que s'emprengui
una reacció, l'amplitud de la qual
no es pot preveure, perú tots els
indicis semblen indicar que s'ha
arribat al moment de canviar de
tendencia.

Tanca fixada pel Mercat Lliure
de Valore en la reunió de Bocea:

pesseles, .1 Sahagún, a 51'50,
posat tot daraunt »se origen.
•selt 1 eielláts len» 5111~16,
per ara, s'ha concertat alguna
vente amb ordl Urgell, a 33'50
peeeolos, 1 amb civada Extremadura, claaae vena, a 28'50,
posat tot en vagó sortida.
Eme: Sembla haver-se despertat un alc l'oferiment, tota
vegada que velera disponible de
linia Mama, a 38 pessetes origen, verb ele compradora de

monten% no 111 presten cap ateni6.

Veces: Continua abundant
l'oferta estrangera a 32 fine
a 3150 pessetes damunt carro
aquest moll; les vendes, però,
bastant limitades.
Les d'Andainsin encara segueixen amb la pretensió de
34'50 pessetes, bord Màlaga, 1
no cal dir que no hi ha res a
fer.
Ele restante generes no ofereixen cap novetat.

BABES FACILITASES PER
LA CASA JOAQUIM 1 1 17013
PADROA
11

Tanca Alca o
Valor,

Nords
Alacants
Rif
Explosius

Colonial
Platee
Atina
Cbades

Ford
Bons or

Dia 1

anterior balita

51.15
53. 30 - 2.15
44.50
46.25 - 1-75
55.25
56.5o - 3.25
135.25 138.00 - 2.75
46.50
47.75 - 1,25
14-35
14-50 - 0.15
159.85 161.25 - 1.40
348.0 0 348.00
197. 00 208.50 -11.5 0
21960 215.00 4- 4.00

La tanca anterior dels Bons or

del día 26 del mes que som, i del
3 0 la corresponent als Ford.
BORSA AL COMPTAT
Els rotlles de comptat en la jornada d'aliir no acusaren l'efectivitat
registrada en sessions precedents.
La tendencia que domini, perú, no
presenta caires de feblesa, tot i registrar-se en algun rotlle quelcom
de feixugor.
Els Deutes de l'Estat, sense !Dinvar en activitat, queden en general
a posicions poc sostingudes, i s'aprecien pèrdues entorn d'un quart
d'enter en la mejor part d'emissions contractades.
Les Obligacions Tresoreria de
la Generalitat cotitzen 99.75 (menys
025).
Els Ajuntaments mantenen un
volum de regular importancia, sense registrar modificacions apreciables en canvis. S'observen algunes
oscillacions entorn d'un quart d'enter, sense predominar cap tendencia.
De les Diputacions, nomes operen les Provincials, que perden un
vuite, 87.83.
El grup de reclutes, amb negoci
poc actiu, queden a posicions sostingudes. Les Hipotearies 6 %,
després de tallar capó, cotitzen ;02
(-2.25).
El sector carriler, no gaire afavorit per la contractació, presenta
sosteniment general de posicions,
sense registrar-se cap variació re-

marcable.
El grup d'electrice, aigiies i industrials, amb regular efectivitat,
no registra oscillacions d'importancia. Són de remarcar, perú, les següents variacions: Bons Catalana
Gas (170-180), 97.75 (-1.50); Cooperativa Fluid, 1921, 46.75 (-1.25);
Aigües, serie C, torso (-1.25), i
Madrid-París, 77,00 (+2.00).
Les accions gairebé no fan negoci, i en aquesta jornada noma
operen Catalana Gas, serie F, i Telefòniques preferents, les cluals cotitzen a canvis poc modificats.
BORSA DE PARIS
El mercat de París, després d'uns

TANQUES

1 2 1 020,

Ates

Solee

SITLLICTI
Francesa: 48'70 per roa
Anglesos: 3810 peesstea.
N'Unte: 9'35 per too.
Belgues: 34 60 per 100.
Suissos: 24010 per zoo.
Estats Units: 7 60 pessetes.
Alemanya (Reichsmark): 293 pta.
Austria (exilling), l'30 pestetes.
Txecosloväquia, 34 per Ion
Holandesos: 4 90 pessetes.
Grecia, 6'so per leo.
Suecia: i'85 ',metes.
Noruega: 1'83 pesseteg.
Dinamarca: 163 pessetes.
Finlandia, 16 per 100.
Romania. 6'so per 100.
Bulgaria, 7 30 P a 100Turquia, e essetes.
Portuguesos: 0'35 pessetes.

.

.

OR
Alfons: 238 per roo.
Unces: 238 per roo.
4 i 1 duros: 238 per 100,
1 duro: /1'90 pessetes.
Isabel, 239 per loc.
Franca: 238 per loc.

Lliures; 6o pessetes.
Dólar': 12'30 pessetes.
Cuba: 1205 pessetes.
Elexlci noti: 240 per me.
Venezuela: 236 per ioo.
Mares: 291 per 100.

4.76
4.94
5.11

2
5

More« Meato

Sucre Nova York
J. 5-

6

4.4 3/4 1/2
4.5 7/8 1/8
4.6 7/8 1/8

Gib Nov,. Yo&
7.43
7.57
9.77
9.96
10.05

811Cre 1.01141r118

Blat Mergo
91 7/8
90 1/2
91 1/2

;-

Amb regular concurrencia se
palebra la 80881i) (Fallir en
tnercal, al b6 les vendes
no Ungueren lampee la 'tupo!.
limeta que requerelx aqueet negocl. Tot i que la altuació no
millora, per ara, donarem reteräncia del mas remarcable.
aleta: Contienen temis els
preus, 1 tel. 1 que la venda segneis nulla , per ara no mil
creure en 9ap m'uva. El venut
ahir ho
SI sbenza, a 53'50,

55 7/8 14

7.88

Bine Liverpool
4.4 1/4
4.3 3/4
4.6 3/4

as 3/8
54 1/4

SI 1/4

4

'1.50
1.57
1.60

1.46
1.51
1.56

59 3/8
54 1/4

91 7/8
90 9/8 1/8
91 1/2

5.1 1/4
5.4
5.5 1/2
5.7 1/4

5.2 1/4
1
5.4 0/2 1/2
5.6 1/2
1
5.8
3/4

Teatre Estudi
Telefon 52708

Bailén, 72
BARCELONA

•

Antoni Comas
AUTOMOBILS

DE LUXE DE LLOGUER

Déu i Mata, 149 -- BARCELONA -- Telèfon 33585

Ramon Eroles Surribas
AVIRAM 1 CARN

Vallespir, 112

-

BARC EL O NA - Te l ifon 30366

LLAUTONERIA, BOMBES I CAMPANES

Vídua

de J. Guitart

Telèfon 72
VILAFRANCA
Ferrers, 72
Installacions de Parallamps, Aigua i Electricitat

LLIBRERIA BALAGUER
COMPRA - VENDA DE LLIBRES
ANTICS I MODERNS
Palla, 13 - 15 * BARCELONA * Telefon 25462

„

arcís Cobos

LAMPISTERIA
Jovellanos, 4 * BARCELONA * Telefon 18660
4+01444444.4 .04444444.44444444444444
ASSOCIACIO MUTUA DEL COMERÇ I DE LA INDUSTRIA DE CATALUNYA,

MERCAT OE LLOTJA

.

Cacao Nova Yo*
4.74

4.89
5.05

quants dies de continua pesantor,
en la primera sessió d'aquest mes
presenta una lleuge:a reviialla en
activitat i posicions, que tot i no
ésser remarcable, talla de moment
la marxa que venia dominant darrerament. El grup de rendes registra millones que osciHen coloro d'un
quart d'enter, i algunes de mes importancia, com: Cédula Argentines (noves), 3 . 5 (+ -75): -Renda
4 %, 105
3 %, 35.30 (+ 0.40 ): 9
(+0.8o); Banca de Franca, mono
(-0.05). L'especulació presenta algunes falles d'escas s a importancia,
però Río Tinto, 1640 (-lo); Royal
Dutch, 18260 (+lo); Suez, 1985o
(+zoo); Kuhlmans, 615 (+4); %Vagons Litt, 955 0 (-50); Barcelona
%, 725 (-5).
Traction 5

ravul

Mes PP00011.

SOLER 1 TOM,

Stat. Ltda.

Cobrament de Crèdits - Gestió judicial tadministrativa
Via

Laietana, 54 -- Telefon 25258
BARCELONA

TAPISSERIA DE
1. 9m1'4,4 Vilarde11 Gamundi
Còrsega, 300 * BARCELONA * Telèfon 75129

ial
Rosal I Caj a, S. en C.
PROOUOTES PER A IILAICQUE10, APRESTOS, TINTE
1 ESTRINPACId
•
abon e Industrial. - Detergente - Deeengreleante SulforrIgInate
Materias amlläclea - DextrInes - Coma, sto.

Cuyäs, 26 i 28 -- Telefon 30227. -- BARCELONA

erber
REPRESENTANT

otörs iesel - Tuthines i mäquines de vapor - Bombea
*guinea frigorífiques - Separadores centrifugues
Aragó, 225 - Apartat 104 - Telefon 73214 - BARCELONA
.

MIIMMIMMIM ~01.1»•1511R ..1.1.1•131.11111.

•

.1>

lowomiN,

CASA JULIA
d'EmIlia Vázquez
FABRICA DE GENERES DE PUNT

Camps i Fabrés, 5 -- Telèfon 79328 -- BARCELONA

• El ,passat da la juddstria j el COWC1
Cala'unya, abansiVo arriba a einmotilac-,e dlittie les nOrmas de ja m o
-dernaogitcó,qulsforma
ció de la vida comercial internacion.0
va imposar en el transcurs del segic
passat, es innegable que rierais un
relltu molt acusat que explica la
base damunt la qual aquestes activi
essencials de tot poble que aso:.-ta,
na a formar-se una persanalitat ecunbmica, han adquirit la importancia
el volum presents a la riostra terna
Entre el comerç i la inclGstria catalanes, en el passat, es presenta, pero
en el decurs del, anys, molt anterior,
a les ninlvaeions lutroduTcles doraos
el sea:e d:novil, una major premderáncia en les activitats comercial, del
nostre pobfe. En aquest aspecte, Catalunya pot oferir realitats de valor pusitio que han servit d'exemple 1 me
avui. en estudiar l'ecolució del comerç
català, snn degudament estimades per
la seca importanc ia e pel aran de ma
en el qual demostra havien-duresa
arribat els nostres avantpassats.
Les institucions barcelonines que
regularen el descabclellament de les
activitats comercial, sin el signe evident que Catalunya ha estat de seinpie un poble que ha sentit en el scu
aspecte mes elevas les virtuts del echan aplicades a les condicions de suddaritat internacional que representa
restablir tractats de comerç amb altres palios per tal de regular damunt
bases estabilitzades les transaccioru
Cié

comercials.

M. JARQUE
Articles de Celluloide i Galalit
Taquigraf Garriga, 8 -- BARCELONA -- Telèfon 30721

Fills d'A. Boteras
BLANQJEIG, APRESTOS I TINTS
Carretera Antiga de Valencia, 106 -- Telèfon 52414
BARCELONA

J. Toral Ochando
NIQUELATS I RESTAURACIO DE METALLS
Non de la Rambla, 87 — BARCELONA -- Telèfon 16312

i

Bassols Maip

En aquest sentit els catalana han
deixat un rastre prou considerable
tant pel volum de la sera obra lerslativa com també per l'activitat oresnitzadora, crin sän el% gremis
en comentar l'estat actual del comera
catalä no pogitem deixar de recordar
la valva i la importancia que tenen
aban s no s'ha arribat a l'estat actnal
de puixang ecnrnimica.
Hi ha una diferencia entre la :udústria i el comerç catalans. Sr be
és evident qué sense les activitats productores no hauria existit un comerç
pròsper, cal convenir qu ‘ aquest va
assolir un niveli molt superior, tant
Per la sera importancia en el nombre
de catalans que s'hi dedicaren com pe!
volum de le% seres trarsiccion,.
La indústria era recluida a predmr
els generes de transformació d'artic:es
la base dels quals eren les primeres
matèries que es trobaven al pais. A
mes, el seu desenrotllament era aae.mic, en el %entit que , ultra la limitad& deis artieles que produia, aquella
s'obtenien en forma de producció familiar a bare del treball domistit.
En canvi, el comen va estendre el
seu radi d'influència a tots els paiS-S
mediterranis on la deminació polftica
catalana va arribar, i fins i tet en
eis altres nobles que conf i naren ami,
aquells. Essem les normes del enmere
mes variades i de nrobahilitat de rea-

litatten5 aten» eci.tuas que la industria, 1 de guanys mes fàcilment remun erador*, es comprin el deseableIlamcnt obtingut a Catalunya .i ;a
hePertanc ; a &s'olida, com hci demostren lea disposieiom ene Per a regular-lo va haver d'ado ptar el Consell
de Cent batceloni, i la creació duria"
nismes econòmics, com la Llotja de
Mar.
La indastria catalana va frase de
seguir el reme marcat per les epoques i estar solivies& 5 totes les vicioseudo politiquea dels temps, /tisú en
hoce de tranqui g itat interior podre
expandir-se i anar augmentant la produccid, o be aquesta disminuia
sera expansió en:reme:nava retroceslos de vegades lamentables, a causa
de pertorbacions i canvis Politics.
Aqueas mateix procés, el qua l té explicació fácil i l'exem ple del qual Pe
als nostres lectors cepo--demofri
sznt-los el panorama actual de Cataloma. ha estat la difecultat mis formidable que han hazte( de salvar
catalans per progressar en la indastria. La nostra tenacitat. la nostra
cmertimcia, no haurien exi.tit tense
resperit treballador—de vendes humil treballador 1 bescantat industrial—
que ha forjat la potència económica
que avul is una realitat.
Aquesta opinió es esposada per F.
Coito en un admirable artide sobre
la indústria catalana. "En canvi, no
produint la terra catalana cap de les
primeres meterles: carbó, ferro, coba,
etc-Mera, que consumeixen les seres Mdistries principal', i disminuida :a
importincia comercial de la Mediterrània ja iban, de l'atenid6 del maquinisme, puf afirmar-se que le, inclUstries que radiquen a Cataleriya
me, que a un determinisme geografir.
deuen la seca existencia i prosperitat
a l'arrelament d'una tradició industrial
basada en la constancia i tenacitat
deis veo, habitants.
Pel que deixem exposat — sequen%

dient Cuito—no són d'estranyar 'e
diles principal, caracterfstiques de la
indústria catalana, o fnguin la seta varietat i el tamany relativament m'ion
debe semi establimenta. En efecte ei
procés de la indlistriald7aci6 de Catalunya ha pastas per totes lec etapes
del progressiu de5enrotIlarnent de la
tècnica en quasi t'ab es rams.
La famosa forja cata l ana fin do-

MaflillTom s

PREUS BARATISSIMS
Bruc, 60 -- Te!kfon 15288
BARCELONA

CURTITS

DESTIL•LERIES

J. Boyer Palä

"NOFRE"

PELFETES
Hort de la Bomba, 6 - BARCELONA - Telèfon 23314

DE

Manuel Frtideila

RAMON CIPEP

AI

PELLETERIA
Llibreteria, 7 * BARCELONA * Telèfon 19122

J.

M.

a

ARGEMI

Director propletari

TRAFALGAR, 39* BARCELONA * TELEFON 13489

toquerla, 12. Teläfon 11111111.

PORXAS i VdiT,:gRERA

Insubetleurble

DE VENDA:

per a la mamada

A totes les Farmales i Cmtres

d'Especifics
Productes elaborats al LABORATORI PUIG,
DE RIPOLL

Guitart i C. S, IR C.
Successors d'Arnengual i C.', S. en C.
Agents de Duana coliegiats,
J. Anselm Clavé, 6 - BARCELONA - Tel. 12746

ate!

Calbetó

FABRICA DE MITGES FINES
Diputació, 413 -- BARCELONA

-- Telèfon 51885

Florenei Yll
Intervenció de Maquinària Corretges - Tiratacs
Avinguda del 14 d'Abril, núm. 307 -- Telèfon 53245
BARCELONA

indlistr
Metalls per a

les

es Ca!, S A

Arts Gràfiques i Ploms Antimoniosos

BARCELONA

David Ferrer & Cia., S. en C.
Maqualria per a Lleteries i Botelleries

Passeig de Gràcia, 94

Telèfon 7 3 8 3 2

Salmeren, 127 (prop Rambla Prat) — Telefon 73401 — lamieran&

ALFONS LLOBET
COMPRA-VENDA

Aigua correnl, calenta i freda,
i calefacció a toles lea cumbres
Penei ni a 9 peasetes

Carrer de Blai, 63 -- BARCELONA -- Telifon 88919

l'ornada Puig.

t,

BARTOMEU OLSINA

1
PLAIRD OLLEN

MARROQUINERIA

1

VIDRES, MIRALLS, MARCS i RELLEUS

Telegrames: Nofre
ULLDECONA

PANYERIA

Domènec Blazquez

Par al tractament extern da lea esmentades dalences

Gran assortiment de marca per a comunlons, p orta-retrata do
eta mena I mira/teta per a presenta. — Restauracl6 de mIratIs.
.mllocaold de vidrios a dornleIII. — Diamante, retola de viere
cristal

Telèfon 2

BARCELON;

Combat pulmonies, bronquitis, tos 1 totas les alean
ateoolons de l'apara respiratori

BARCELONA

ANISSATS1
XAROPS
LICORS

EMBALATGES "FAIFA"

Xaroi)

3Ielcior de Palau, 15 -- Telèfon 30584

•

Nova Lacy, 3 * BARCELONA * Telèfon 24844

Carretera de la Bordeta, 61 - Tel. 3360i -

gnu;

CAMISERIA
GENERES DE PUNT

ear en gran pas g la Sldertirghl;
plicació de la maquina dita "bergaduna" en el ram taxtil va constituir
un progrés important, i una altra
multitud d'aportacions tècniques a la
indústria demostra de per si la varietat i la puixanca d'un gran nombre d'indústries des de temps remota: perra encara recentment,
tabliment de les grana indústries
textils, nectal-lúrg:gues i químiques i
l'expansió d'algunes per tot Espanya confirma el fet."
Acmelment, tant en quantitat com
en qualitat. la indústria. de Catalunya 8, 3 la més important d'F.spanya
A la nostra tarra existeixen fabriques
dr prodactes quirnics i farmacèutics,
de curtits, colora i tinta, d'abonamenta mineral.. La indústria metal,
lúrgica ha progressat de manera considerable doraos aquesta darrers quince anys, i la sera importancia aumenta cada dia. Les fabriques constructores de ma q uinaria de teVa mena, han arribat a una capacitat productora comparable amb les mis importants fabriques de l'estranger.
Les indústries electriques que existeixen a Catalunya, l'han transformada en el país iberic mis ric en
aquest aspecte i es consideren com
de les Inés nr.portants d'Europa.
Perä, on veritablement culmina la
seva importancia industrial es en la
fabricació de teixits de cotó, llana i
estam, abrí com en els de lli, cenen
jute. Es també importantissima la
fabricació de teixits de seda i de
mescles de teixits de seda, lli, cartera,
jute, llana i cotó. La seva fabricacifa de filats tamb é és importantissima, i produeix en
gran quantitat rnantellines i puntea
excellents. En estampats arriba a un
grau de perfecciä dificihnent superable. aixi com en blanque i gs. tinta
i aprestos. Tambe posseeix fabriques productores de linòleums i gomes.
•
En fi. tot el que es refereix a la
producció industrial de Catalunya,
en l'especialitat dels seus teixits, es
produicla en les seres fabriques de
Barcelona. Matar& Sabadell, Terrassa, Badalona, Hospitalet, Olot,
Calilla i de tenses eltres pohlacions
eminentment industrials i de destacada importancia com Manresa, sense ohlidar-nos de la magnifica visi,
industrial que ofereix tota la tonta
del Cardoner, ocupada per gran
nombre de fabriques i de Colònies
industrials. que constitueixen un motiu d'orgull per a la nostra terra.
Es natural que amb una indfistria
tan desarrollada com de la simple
enumeraciä d'activitats es pot deduir, i afegMt-hi la riquesa ramadera, l'agr:cultnra. etc., que el comerç cata% adnuireix proporcions
considerables ansia el se n träfec amb
Esvanva i anib el5 !salarie estrangers,
i la seta importancia és d'acord

•4_ e didwozt.on.)

Igusli
Llits de totes menes
i tornejats
Passeig Triomf, 18 (P. N.)
Telèfon 50007
BARCELONA

ERBORISTERIA Ferros metalls vells i les seves deixalles en general
Vila i Vilä, 47 -- BARCELONA -- Telèfon 139S8
— DE -----

ficho lloré:
Bailén, 81 - Telifon 53746
BARCELONA

FABRICA DE TEIXITSA CALDES DE MONTBUI
DE

JOAN TIANA
ESPECIALITAT EN CL:TIES, CHESTtfts, JOCS DE TALLA

J. Com 'Ciri Gira* loneil
PLATEELA
Duc de k Victbria, 14

FERRETERI,A

Telifon 12981

tiA», búa. 4t4MWE1OP:PLEF0Isk 33286

BARCIttON4

PUPILATGES
Serveis acurata,
...Diputad& 311
Te« 10913
449.44 O A

Granja Meten
Casa especial en vocolates francesa, eapinyola i bUi888.
pura d e . vaca.
ene lief,
Nata, M'ente, Yoghourt 1 ,li,efir

cite

1 TEIXITS PER A COTILLES
~pote: OMONA, 40 -- Telefon 5485 7. -- EARi.IELONA

"DANONIE"

JOAQUIM SERRET

Oran sale per a no«. I %Melle
•UNT PAU, E • TELEFON 14043
.111AROILONA

4E0010 DE POLIMENT I NIQUILLATelt
lapeelalltat en ferro I metano per • raleen
LEYVA, mintero fi — SAROICLOre I -- Te' Trote $1714

>mulle.
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HIPOFOSTION VENTOSA
Marea Patentada

Barcia ìlOmpäflýitLimitada

Gran Mute de les matarnos Infecciosas, Putranns, Gola,
neblinas nerviosa. envaleseencht de rebeca agudes.

ARSENOYODOI.,
Marea Patentada

PiNDOLES VENTOSA
uncid radlest de tota mena de TOS per crónica 1
rebet Cric sigui.

DEVENGA A TOTES US FARMACIESICENTRESi'RSPECIFICSIACISAREL'AUTOR
zrotElt DEL TONT, 5
r.iieton ni,rn -ti

Sant Quirze de

amb el volum de negoci que descabdellen les indústries.
Per consegüent, el comerç català.
és pròsper, aixi com la indústria,
en tot el seu territori, ractiritat deis
catalans en els afers del comerç i de
indústria, porta aquestes activitats
a nivells molt superiora.
A les comarques gironines la indústria esta molt arar/cada i en els
earrers anys ha adquirit un gran
desenvoluParnent.
La indústria tèxtil es una de les
principals. Compta amb mes de trestents mil fusos i prop de tres mil
telers: d'aquestes cifres es pot decitar la importancia productora de
les fabriques de teixits.
Hi ha establertes més de 3 0 fabriques de farina muntades amb les
darreres novetats de la maquinaria,
sense comptar els ntlins fariners el
nombre dels quals és de 225. Hi
ha 22 fabriques de paper, indústria
que compta amb una brillant tradició, i l'alta xifra de 145 centrals
e:ectriques. També és important la
fahricació de curtits, que va a càrrec
eo fabriques distribuirles en diverSeS Comarques.
canvi, la fabricació de taps de
suro, aglomerats i altres derivats del
suco, estä localitzada al Baix Ernporda i una part de La Selva. Es,
no obstant, la indústria mis important de Girona. Amb tot, la greu
crisi que des de ia temps travessa
apesta indústria en la qual tenen
ozunació milers d'obrers, ha obligat
z paralitzar diverses fabriques i que
:es 500 maquines que hont calcula
;:e existeixen, norneis en treballi
wle. pan de la produc,,iió considerable
çu: poden realitzar.
Ultra la importancia industrial de
lea comarques gironines algunes d'aquestes tenen una agricultura próspera, que donen motiu perquè el cone7Ç hagi esdevingut molt importar..., per a donar sortida a les grans
quantitats de productes agrícoles i
rianufacturats.
El elite de mercaderies arriba a
ron de 700.000 tones només per
tren, i a aquest elevat nombre cal
urgir les que es transporten per carretera i per les vies maritimes pels
porta de Palamós i Sant Feliu de
Guixols. Aixi mateix una gran part
de trifec comercial pro= del gran
nombre de manantial, d'aigües minero-medicinals, d'entre les quals
riereis= cementar-se les de Banyoles, Caldea de Malavella, Sant Hilad,
Santa Colonia de Farnis, Ribes,
lamiga, Amer i Sant Daniel.
Una xifra important de les operacions que realitza el comerç tarrageni, prové de la riquesa agrícola de
les comarques. Esmentarem en prime !loe el cultiu de l'ardis, princinalment en la part que va des de
Tortma a la Mediterrània, o sigui,
en la part banyada pel delta de l'Ebre. Aquest territori, d'unes 12.500
hectàrees, produeix una riquesa de
mes de 35 colono de pessetes anuals.
En el conreu de vinyes ocupa el
non loe entre totes les de la
Península. La qualitat dels seus vins
él apreciada per la sera alta graduació, cont tarnbe per la sera
eipecialitat en vins blanco, que
s'exporten en grans quantitats a
Bélgica i Alemanya. Això dóna cona
a conseqüencia que el port de Tor-

P. i D. Albarieh
PERROS, METALLS

I TRANSMISSIONS
Passatge Ratés, 21

Telèfon 55457
Magatzern:
Alí-Bey, del 162 al 172
BARCELONA

Timorer a PRISMA

PARE SECCI41, 46 - Tel. 50645
SANT ANDREU
VP stit d'horne, rentad, V75 ptes.

"

tenyit, 750

Gav any rentat . . . 4'50
650
"
tenyit
A bric senyora rentat, 4'—

'

V estit senydra,

lenyil, 5 —

rentat, 4'—

tenyit, 5'—

$ERVIA{ RAPIDISSIMS
DOLS EN ',MIS MORES
l eo.: TORRA»? DE VIDAL1T, 3
Toleren NON
OR.101L011

A

Besora

ragona hagi adquirit una imperanda de primer ordre pel set] trille
,.
intens.
L'avellana i EainctIla també ei
produeixen en g ans qiimititat s.
49.3 90 hectarees de terreny dedico
la comarca tortosina al coureu
l'oliva per a la producció crol. Entre Tarragona, Rens, Valls i El
Vendrell se n'hi dediqurn unes
Aquesta producció, destintda
en gran part a l'exportaciO, proporciona al comerç una activitat importantissima.
La indústria lambe és important
a les comarques tarragonines, si hi
actualment travesea per les Diateides circumstàncies de diiicultat, que
les alees pros-fi/cica industrials.
Existeixen bones i importants fa
briques de teix , t s de llana i cotó,
filats, gèneres de punt. de lona, veles, etc., tidtoreria i hlanqueigs. teixits de seda. cordes, tesits desnátt
i palla. La indústria del treballat de
pells esta quelcom endarrerida, no
obstant harer cstat, anys cerrera.
una de !es mes imp,rtants.
Conté també serrado,es de fusta
tallers de torneria i de hocois, fabriques de pianos, etc., (Omites
tallers de construcció de maquinäda, una indústria metalúrgica im
portant. fabriques de vidre a de
ceràmica. Existeixen també iihiques de productes quimics, en gran
varietat, d'entre les quals és mereixedotia desmentar la grandiosa
fäbrica de Flix. Esmentarem les
fabriques ae paper, etc.
Existeixen també fabriques que
es dediquen a la producciO 'le utaterials per a la construcció. Igualment, que fabriquen utillatge per a
la pesca. La indústria pesquera ha
aconseguit un desenretllament extraordinaria. Això fa que obtingui
una gran quantitat de pesca. Tanta.
que li permet. deso y es dassortir les
necessitats del mercat local, trametre el sobrant, en gran quantitat,
altres poblacions, f especialment
Barcelona.
Les poblacions tarragonines mis
importants es troben ben romuni-

Ns

2
N
•es
•a
•
•

u
e
a

Represen t ante en:ceiba de velida per a Espany a : hita I Montan é, S. ell C.
R amb a de Santa fiestea, 19 - BARGEANA
o

mireasonnassionm o

ESCLASANS 1 M1LA
VIN

--

Telegramcs: Esclamila
Telèfons: 135 i 185

e

e

MANQUEN REPRESENTANTS
maritim. Les estadjstiques assenya•
len la corba ascendent d'aquest
port, dotat, altrament, ute l'utillatge
indispensable per a poder efectuar
amb rapidesa les operacions de earrega i descärrega.
Amb els antecedents de la seva
producció industrial i agrícola és
natural que el seu comerç hagi
ntlquirit una importaucia superior
El comete de eahotatge que es
realitza per mediació del port Je
Tarragona esta compost exclusivament per productes de l'interior.
Com a generes de mes importants
partides cortito per aquell Dort desels ciments, carbons aelomerats, iarines, cinas, olis, terno, etc
Altrament, pel port de Sant Corles de la Rabida es realitza també
un trific intens, especialment per

•IMMI•Me.M.OMMe•IMIIMIMMIMMMIMM.Mat•

AllEri MARCO
FABRICA DE CAPSES
DE CARTO

BARCELONA
realleMMI~

parquets I persianes
enroUlables

e

g
.4-L'ENGROS
•
VILAFRANCA DEL PENEDES
(Catalunya)

railes per tren ; pe- cordelera. La
capital, Tarrag011a coMpta a mes
amb un port magnifi c , la creiveno
del qual és pariona a la seva prosperitat en el moviment de trille

a donar sortida a l'arròs de la enmaica de Tortosa t a les grans
quantitats de sal que obté a les
seres salines.
E l contare és molt racial i extens, mantenint-se relacions comercias amb les principals nacions
=reptes i americanes.
"La potencialitat econbmica de l'agricultura catalana és, indubtablement.
superior a la de la indústria catalana." Aixi diu Coito. i les comarques Ileidatanes responen exactament
a aquesta opina'>.
La seca producen eminentment
agrícola ti com a consentiencia una
ia t nl:istria PDC desenrotllada. La paten:ia ecimbmica de I leida rau en la
seva dones; agrícola, que comp4n el
cultiu de vinves, olivers, arnetllers,
castanyers, arellaners, i una gran

INDUSTRIES GALVANIQUES GASPAR

CROMAT INDUSTRIAL

M. Giralt

Restaurad(' de Metalls - Níquel - Coure - Llautó - Cadmi

DOCTOR ROBERT, 155
(anima Marina)

Casa fundada en 1884
MUDEZ NUÑEZ, II

BARCELONA

-

quantitat de böig. La riquesa forestal
de Lleida era molt superior; pero algunes talles abusives en regions Pros
iusament sembradea . de betr. ha obligat a dictar mesures energiques i a
arbitrar les indispensables per a la
rápida esmena d'aquest mal, els perjudicis del qual haurien estat incalculables si hagués pogut progressar uns
quants alt> s ves, mes.
La producció de vi ha dismirmit
aquests darrers anys, degut a diver-es causes; perú, cnt canvi, ha augmentat la producen de rernolatxa. el
ainem. etc.
Una de les riqueses mis estimables
de l'economia Ileidatana és la ramaderia. la qual, en primer lloc, és deguda a la fertilitat del seu terreny,
el qual proporciona el pasturatge necensad per al bestiar. Aquest is extx)r"- tat, en gran quantitat, i constitueix
una de les principals activitats del
cc"Zies causes cxposades. la indü s
tria no sil; ha expansionat gaire.
ribriques-5.
obstant, r: i s t;i;
:le teixits Artesa de Segre.
re, etc.; fabrique, de licors. aiguardents, ccinerres, xocnlates, sucres
(aquesta brtn imnort , ntl; cimcnts, etc.
Aix n mateix, la riquesa mineral hi
esta detorosament repre-ert ada. Meecixta esn—iimr-te els isciments de
7e§ de entre,
ti>l de Ge-el. i assud-i
plom i ca c he. est,n ca, exnlotació.
Amb t st , r-eris. si ei territori de
Lleida estieuis millor provelt de des
de comunicad& el s.eu comer; hauria
progressat. En aquest aspecte, es (lastimé, onv el comen de fusta, tan im-

TILEFOR 111404

portant, topi amb aquesta difienttat

insuperable per a expansionar-1Ni atlquirir mejor itnportäneia. El principal comerç Ileidata consisteix en re.
portad,'" de cereals, olio, farratges, et.
catea, i en la importació dels articles manufacturats que necessita per
al seu tonsura.
Etfi ciar que existeixen centres industrials i comerciants de destacada
imporancia, cont eón TIrrtea, Bale.
guer, Mollerusa, Tremp, sorgo'
Blanqueo i d'altres. Especialment cal
destacar el progrés magnific de Lidda (capital) en aquests darrers anys
degut especialment a l'expansI6 agil.cola de les comarques, i a la sigues;
¿energía eléctrica ¡estallada en la
part alta de la mtmtanya Ileidatana.
Aquest Conjunt de l'activitat industrial i comercial de Catalunya its el
reflex de l'esforç portat a teme,
través dels anys i de totes les videsituds politiques i econbarignes. La vi.
talitat económica de Cateen-Te. (ni.
ciada l'aparició del znatstinisent
industrial. si bé is veritat que elefs
cobrí nous horitzons al treball estala,
candad ho és que va aportar novel
complicacions. El nostre roble, però>
en especial aquel! de tarifen
amb la sera tenacitat o sobretot
amb el set treall. ha superat agriestes dificultats, i ha reeixit a sortirFe aireo de tots els ntoments difitils
que ha trobat. En aquest estriaste la
nostra indústria f el nostre =mere
pot trobar la millar easenyanca a seguir en el present i en el firtur.
F.

tl.AUDER

FABRICA DE GENERES DE PUNT
DE

Josep Colldeforns
Espeolalltat en llana contra el reuma
90313 - BANCEL01111

VIA AUGUSTA, 10 (tocant Diagonal) - Tel.
111nMIZIW

COMPRA-VENDA I REPARACIO DE TOTA MINA D'ESCOPCTEIII
()adulatoria 1 albea artlelee de capa - ARMES DE DEFENSA

ARMERIA

ROCA

Príncep de Viana, 1 - BARCELONA - Telefon 11137

TELIFON 31951

FILLS DE PERE REJO

DE GAONA

FLORICULTORS
T e lef o n 3E061
Casa fundada en 1894
Es fan rama, corones, paneres j teta mena
d'objectes dedicats a l'art floral natural
RIERA BLANCA (Caml de Reig) LES CORTS -- BARCELONA
Sucursal: Mercat de Sant Antoni (miel Ponenl). 388 ¡ 389,
de 8 a 12 del mal( (tenla de flora) -- Telefon 31830

Metge - Oculista
Nàpols, 102 - Telèfon 52852 Girona, 13 .• Telèfon 23548
BARCELONA

Tinta

Galvanitzat i CROMAT garantit
VILLARROEL, 15

wwaon...a..n....Irweec.aasrreodmeemm

PADRÓS

Estampats i

CAÇADORS!

(entre Corte i Casp) — Tel. g4143
BARCELONA

SEGÓ

g

a

g

Es labriquen pedres de tamanys tspectals, per
adaptar-les a tota menb de mo Ins

FUINA, 3

111113111

á il I. Ci

gi

PEDRES MAYOL PER A MOLINER1A
Fabr3eant: Sebastià tdayol – Mollet

- JUAN

- VIO — Telefon 67

EXPOSICIO I 'VENDA: Verdaguer,

Il
CAMISETA INTERIOR LLANA "WAT"
u
...zummi2urrnariarreal•••11•11111111111weRilirnameillemiumarnIONIMP
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L. URRUTIA VALLE

a

Tallare mecenlcs de fusterls,

BARCELONA

COINI CE SSI ONA

11

Especialitats:
VESTITS DE BANY MODERNS
PULOVERS I CAÇADORES
De mitjana qualitat per a borne i nen

o. de. .

AGENCIA OFICIAL:

B . TOIIIVE PRAT

Agent Comercial

Telefon 25559

.
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• Fabrica de gèneres de punt — Sant Agustí, 11 — Igualada
121
-X
.--ria
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e 33609
Diputació, 20 • Ti.

Pi 8er llel ?

r

Acceesopla, Olis,

Carbona minerals nacionals I estrangera
Especialitat en submInistratnente per a la indústria, navegació i usos
domestica
Despatx: Ronda Sant Pere, 34
Magattem: Moll de Fonent
ARCIEL01111
Telefon 11177
Telefon 17465

Depurattu reconstitucnt per coxa-miela. D'Us
en Parterloesclerosi, malalttes ne la vista, sume/eles
de Paparen andIttu, Otee. ang ina des oh, Intarts e snglionan, altillo. ele., ele

ap..
me

lrALLER O« 11111.11111010111111111101AUTAT
Erro° 0081PLIT DI 1110411111

BARCELONA

LES GANGUES

ASTRACANS - COTONS
totes menee - Joco de taula 1 tronos al pea
VOLTAIRE, 9 I 11 -- TELEFON 72893
PUIONIAPITI, 1 (prop Menéndez ,Pelayo`. — t'AMELO%
PAPAYOS - SEDES - LLARES -

Tres.« de

MANUFACTURA DE TUBA DE FLOM

Maristany Canals 1 Llauger

XALETS COMAS

Tuberlee de plom - Planees de plom - Illfons de plom mapas
"Dubols". Claus per a tuberles de plom. - Estany mime
Despatx: Notarlas. 10 - Telèfon 16984
Telefon 14394. — BARCELONA
Flbries a Can Tunle

CAN TON1 g

CALÇATS DE LUXE

COLLSACA.BRA - Telèfon 8 Aquests xalets, bellament situats, tenen tot el confort.
Electricitat, telèfon, banys,
waters, cuina econòmica,
garatge (10 xalets)

•

A mil- metres sobre el nivel]
de la mar, clima sec, especial
per a criatures anèmiques
desganades 1 per a Talalties
del pit

Corta Catalanes, 623 - BARCELONA • Telefon 21673

La Moda Blanca.¡

JOSEP COMAS
,
nerrEr ni
O Ton
Éstret, 12 --VIO

CASA EXCLUSIVA EN CONFECCIO
INTERIOR PER A SENYORA I NEN

p
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GOMEZ

ti,W7;

JAUME 1, $

BARCELONA

LA

es-p--.-E
earistaii:DEL
13 de proplelat I abonament a
M al& A411 516, tunde a Menor 1 cotmlat dele celebres artistes Maria 141natt 1 1110111 %Maten sello primer, »ion 1 quart de lUEOLETTO, per Marta
tafard, cada«, Albina; ene
tensar de LUCIA DI LAIIIIIIIERISOEN, 969
Espiar" Usare, Alvina. Deme. darrere
fundó de n11 de la temperada (59 1111
proplelm I abonament): el FeetIoN Sugrat, de Ricard Wagner. PARMINI1., 00men1178 als celebres enlaten Nemet».
fe-leen, Mane, Welter. Pluinenre. tarda,
da.-e(' a (uncid de la temporada: dama1)111505: Festival elinfinle, a 110
menetre de l'Insi g ne mesure
Kneppertebueoh
Ami.

TEATRE

ROMEA

rm a n o t16-bo
pela sena creadora .11111.• Teresa Planeo,
Thai AIRES, MURO mur, *Me LE.
me, Vetee& R14I8
E U- h e

PONS. ROOM TORO&

Juan Sara" Osas Renantles, i ala ee-

lebradissems cantarais Pul Norte», »III
Ifeaskell, atoare Ilsyrel. Oran masas toral. Limosa presentacid.
Dlrlfltà EL
NE111111M40 LO» el seu autor, el popular mestre Manuel Fuella

Aval, amere MS1111111, 19'80: il
148 seo. 1 Jalea numero:O; me.
Siga '44:
..
.-

AVIO. 1114111161•4 lea I irle*, ea reo a
ni; 4 let E ntIMINIEA: *mese pro.
preclone de

VR lietebre de corazón

per Gusta, lroelleh. PUL a les 10: Dr.,.
sentacló, por l'Agrupació de Perlottletes
cinersatortnes, n aa l e el
fle de
l'OrquetIrt Pelä CII8418. depetrceaf
Phutuperoble
ron) 1111111All MIS CANCIORES.
per Uso.
Sha Inerth. Ea despe g an per a les seasimas numerades d'avió, tarda I all

V ICTORI A,

1

meravellós
d'exiles mundial

Diumenge, 1.. sessló a les 330,

popular.

Aval, tarda, dues sessions, a lee
330 I a les 605 especial: darreres
prolecclons de EL CANTAR DE LOS
CANTARES, per Marlene Dietrich
Nlt, a les 10: estrena de PALACIO
FLOTANTE. Revista Paramount•
Paramount areflee I Olbuhtee
Mal filme Paremia=

CONTESTA

2.. sena) a les 6, 1 nit,
l'obra del dio

SALONS C1NAES

TIVOLI
Dues sesslons 330 I 8 tarda, I 10 nit:
.‘ El túnel" ¡en Debite I Madeleine Reasad. Documental, Dtbellxos. Panul Journal 1 Revista

CAPITEL
Dues sessions 315 I 8 tarda, 1 915 nit:
« Ila entrado un fotógrafo". "El rey de
Ion fósforos", %Vienen WIlllatn I Lily

CATALUNYA •
Dues sessions 330 1 6 tarda, I 10 ntt:
"La Justicia del fuego". "Héroe o ro.
barde", Tom Brown 1 Slim Sommervilla
AASAA L
Sessló única 4 tarda I 10 nli: "Tren
vidas de mujer" (tinicament larda). "El
chico de la parroquia". "Samarang"
•ATNE PALACII
ti mall 1 continua 3'30 larda: "Grato
suceSo", Lee Trae. "Los crimenes del
museo". Ltonel Sutil!
EXCELeiOR
11 mati 1 continua 330 tarda: "El collar". "Grab o Suceso", Lee Tracy. "LOS
crimenes del museo" Leone' Atwill.
Dibulzos'
SIRIA

330 tarda: "Hombre de Arizona". "Boliche", en espanyol, IrUSta,
Fugazot I Demare
Continua

ERAN MINE COSTAL
II mall i continua 330 tarda: "Hombre

U MUDA IlL CABALLITO BLANCO
Desnate

de

11410 111110 1141

a Comptadurla
o•••••

TEATRE BARCELONA

MECO 75627-24m.
Aval, tarda, a les 4; n11, a les 10:
ESTRENO DEL FILM

BARRIO CHINO

Ladren d•

RI vele.
Avul, divendres, tarda, a un quart
de sis; :lit, e tul quart transe:

per Ruth Chatterton I Donaid COok

LA MENONITA ANGELES
fleme, anuble, larda: LA MARIPOSA QUI VOLO CCCCC EL. MAR;
n11: LA SEÑORITA ANGELES
nipertaet: Degut a l'esa que obtä
la simpatice parella Ladren de Cutovare.Riveliste, l'empresa donare (Minar:08e tres sessions: una a preus
populars, a les 330. amb "Maneo

Warner Brean - First National
Es despenen localliats amb tres
dies d'anticiparla
Film

Arizona". "Boliche", en espanyol.
Fugazot 1 Dentare

MONUMENTAL
11 malf 1 continua 330 tarda: “Deneolo

"Teodoro y Cia.", Balita:.
DIbUlxos. N11: "Tres vidas de mujer"
Continua 330 larda: "Tres vidas de
mujer", ton Dloneir11. "Teodoro y Cia.",

Rainnl. NII: "Gallipoll"
SONEIRIA
Continua 330 tarda: "El vengador".
"‘No dejes la puerta abierta", co espany01, HoHla Moreno, DIbulxos. NIt:

PI DRS
Continua 330 tarda: "Los 131,los de los
gangsters". "No dejes la puerta abierRoseta Moreno.
espany01,
ta", en
Nil: "Vlda azarosa"

Lehr I Charlotte Grenwood, 1

us queixeu d'acidesa, regurgitaeions, debilitat general, sol-

SUEÑO DORADO

meteu-vos al regim del deliciós PHOSCAO 1 en pocs dies totes

deliciosa opereta, dialogada 1 cantada eh

creaciri de Lilian Ilarvey
I Jean Mural,
Pretor Sessiel única numerada. 2 pesselea. Nit: especial. 080 pies.: preferencia, 1 pla. Denlo, eanvl complet de
programe: CABALLERO PARA TODO 1

trances, magna

L'Orla, 115
3oul, (Da endres, larda, a un quart de
qualre, 1 numerada a he 6; n11, a les 10.
Estrena del NOTICIARI

TEATRE COMIC
prce2g1sdeeseltii
pr
r,tnillor revista
que

LI PHIP1110111

de la Cornpanyia, 8mb
IIIANCERITA CARBAJAL

111110C HS

Artur Liede, 11 eemi CCCCC tea, la paren&
Ilimona el Cardona, 40 aleo-tiples. La
inifl o r parlliura de Guerrero, tau/. larda. a les 4: VIVA LA COTORRA I LA
C41111114 DE LA POMPADOUR. Nil. a un
quart 41'1/: LA CAMISA DE LA POM-

PADOUR

TEATRE POLIOR AMA
5540.0-Emmittalt6r.M224040
Avui. festivitat de la Candelera, tarda,
1/4 de 6, I ult. 1/4 d'II: SEVILLA LA
MARTIN. Denla, farda. 1 /4 de 6: 8EVILLA LA MARTIN. Nit. 1/4 d'II: LA

Pasudo de (Elda, 241. Telf, lusa
dIvendres, tres Besslons, a les
3'30 1 a les 6 de ta tarda. I a les
deu de la nit. La Interessant comedia LA , per Kay Prende I Mergo Brent, que realltzen
una estupenda creacld en Hurs apas-

Entre dos corazones

Arel,

slonants rols, donan,. una emoció
1 un 'Meres complei, a aqueo I
magnifica producció Warner Bross
FIrst NatIonal. Completa el programa la Cinta SE NECESITA UN RIVAL, pe/ gran actor ~rae Ar11$14,
que entrete 1 s'apodera de Yenim
de PeSpectador are una Interpretarle:1 original I personaltssima del
magnifle llpus que encarna amb
una "vls" 1 un "sprlt" absolutament seus. Adquirlu les vostres localitats a primera hora, o escurregueu-les; al te/efon 13351. I us ‘,••
ran reservades 11ns a una hora
abans del comencument de l'espectacle

per

Douglas Fan banks, Jr.,

atis L Uf P111012
LIS.11171311
Bernard: Es desnatara locape r

litats numeradcs

•n•••nn•n•••••nn•••••••••••

CINEMA ESPL Al

CORMA,
Muntaner AIIII••
Documental. LA TIERRA DE LOS
JUGUETES. TRES VIDAS DE MUJER, per %Yerren WHIlam I Joan

Blondell. La fanlestIca
cl'Eclgar 'Vallare

aventura

a les dones embarassades. a les dides i a tots aquells que pa-

IIALOIli

lació) o que digereixen amb dificultat.

CANCION DE ORIENTE •

espanyol, per Helen Rayes 1 Remen
NOverr0
DIBUIXOS »NO» I »VISTA SONORA
MIS LAS11011 ENGASAN
colossal Opereta.
•
per Lilian 'larva e, 1 John Bolea
Nit, a mes: CON PASME,

en

PHOSCAO

Manead vodevil musical, per Fernand
Gravey 1 Florelle

Concerts

EL MES EXQUISIT DELS DESDEJUNIS I EL
MES PODERÓS DELS RECONSTITUENTS

PALAU Da LA MUSICA CATALANA
Diumenge, a dos quarts de cinc larda:
8E8810 DE DANSES 1 JODS D'INFANTS
per l'Institut Calan, que dirigen el mes.
Ire Llongueres. Loralltats I programes, •
avul, de 5 a 8, a PadmInIstracin del Pa.
CorulUdens empeclan per als senyors
soca de l'Or f e) Calan

n11. a les 1013:
Unica actuaste
Coneert de danses 1 cancons espanyoles
Denla, d'aseo. ella O.
per

amb el concurs del pianista SI Navarro
1 del gultarrista N. Huelva
LOcallials de 3 u 15 pessetes
Es despena a comptadoria

Venus Esport Palace Ball
11•41 Antenl. 62 e II
Aval, dio

RESTAURANT DEL PARC
A‘UL diodo de la Candelero'. de

BA-TA-CLAN

--WNTS
I COMERCIANTS
CO P E111
toba mana de generes
d'oossla 1 saldo

GRANJA ROYAL

1,31511131 COR NI L

6tand Bal Fleuri

Villarroel, 41, principal

atnenllcal pe, Misa L00144 I els
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cärrega general, cap a Genova;
vapor alemany "Klio", amb cärrega general, cap a Tarragona;
vapor espanyol "Turia", amb
cärrega general, cap a Valencia; vapor espanyol "Ramón
Alonso R.", amb càrrega general, cap a Gijón; vapor espanyol
"G. Junqueras", en llast, cap a
Gijón; vapor espanyol "Ciudad
de Valencia", amb càrrega general, cap a Valencia;

VAIXELLS ENTRATS
Vapor espanyol "Ciudad de
Palma", arnb càrrega general i
58 paesotgers, de Palma; vapor
espanyot "Ciudad de Valencia",
amb Carena general i 101 passalgers, de Valencia; vapor ¡taba "Virgilio", amb càrrega geI n enti i 33 passatgers. de Valparaíso; vapor italiä "Norge"
anib cereals de Buenos Aires:
vapor •noruec "Einar Jan", amb
cärrega general, de Brema; vapor mollee "Brakoll", amb baeallä. je RgyjaViCk; vapor aleniany "Gisela B. M. liess". anIte
Citctegtt general. de Hamburg:
vapor !ionice "Heneseid", en
llast. de Dakar; vapor :ingles
'Palacios", amb carrega general. de Liverpool; vapor italiä
"Paganini", amb càrrega gene-cal, de Trieste.
VAIXELLS DESPATXATS
Vapor ilaliä "Virgilio", amb

es
Mbl
O

9er

(raspas. Cenada. 35. Casa del
red No n• *out

..",anen

MERCAT DE CODINS
Dia 1 de febter de 1934
.
euelo ,;1•nn•• n
un Pe.
meten
1AKEL4-11/141:1111
O
.1
4 Gt•TI
v....r o 000loo OCI. Mel• .10110 n tbel.
(1.1ffloete'l
tase. maulee ,. 6.20 3.0., 5.911 5.91, 5.,
5 S: 5.02
obernul
5.97 5.55 5.9.1 5.91 5 9:-. 5.0a renca znitilar ,..„ 6.51 6.57 8.00 5.34 0,31 5.25
Mares telera» 6.23 5.98 sus' 5.9, 5.9., 5.08
on,rture
6.59 6.61 6.66 13,44 8.3s 8,40
Tense
6.01 6.01 5.99 5.09 5 PO 6.01 rinee
6.02 6.66 6.70 8.47 8.44 8.42
•.e.
in
lo
3
10
0 .1f.n
9
11
8
9
10
13
13
14
eme
Bales
/111.4140UND
n
mol,
1811111A YORK
Juay ton lee. kigig Juno: Nov
IA
faite eßt41104 „.. t 1;7 5
I as 11.5:e ;1.71 11.87 e 1 0.11.40 11.01 i 1,77 11.95 10.09 laure anterior .... I I .5s 1 t.az 11.73 15.32 15.40 15.42
411141.1583
amo eeleßrams
11.43 11.611 11 73 I t 90 12 06 on,riura
Nout 11.79 11.87 15.43 15.51 15.58
eeen
11.41 1131, II 7, II 52 12.02 l'enea
HAS 11.81 11.90 15.53 14.61 15.70
:,
3
%ea
3
4 t ce
53
11
12
17
23
0.
28
M41114
/figltr
INIVA

Mrone

1

(1
1441211126
Talca
latinee ... 10.44 "." 11.1; N.4 11111(1 1100'2 11,11
sima »grama
Temo
11.42 12.02 11.35 11.69 11.54 1t.87 11.9
1
Ntell ..
2
Palea

1

MERCAT DE

LLOTJA

41411

1181111111

: :I
13 • 34 ".
I ""r444«.
1,unel."
Urda 4 a
11.41 . . .. • .;78 8: "775°1
di a $4 bu« . melle
Ere
. .. 11 4 75
homo.» ondoe . 51 a e1,5 C4ereel Camele
.
• 7 0 a 71
, 34 a 56 tz'''r.
;r: ?2
&Va
2104M.1.44m•
. 58 a ' la
(Pie. e• ~e. do
He
es>.
mide
en, 1.1. ame ele All•
-es' ene 11.21..)
ame eaße _al
11418111141
MIN. INRI 1 MUR
‚U a 11
lame
0,4
97 4 co
$7 4 39 lede... •
.11041
37 a 37 s
la e VI
21 a ei
117 5335 heme
..
Idieira
511
III a so
•

e

halo 11•55415
Sedo
lambo opon ea.
e t.

Se • •
111 • .1,

ea a te

oem1115•41m1
14'b e lb

1 on en placa 150 untlos,

(Base tanto
17
snierion
2$
51"4 ,Exs•n 15/te ...
6.73
(ALEAN,
1NY • POR?

'Z'Ibe";:tali: parlo
%ny anterior ......
Des rle el
ine en t•r1nrd'a1o,
r 'rueguen/la

cisma& 'Anima t'end emia&

• Mora: Me vasera ••7171111111, no Re ME ele 118 aellumele

MIME SOTOAIIIIMUSES. - Londres, Alemenys L., 11911. - Subo, L.. 1391.
liPti•E.
71195.
Nora York. 19771. P..
- li-oluds, L, 7660.
1081f11. r'' 491"' - 11.94n7I' L ' 09. P'•

5 a P:

TE SELECTE

85, F. Lalret, 85
Telf. 81374
Tarda, W80; nit, 8'80
SO awrarras, SO - Estrelles, GARCIA. ANGELINA, VALENCIA. TERRY.
BARTOMIU, ESTRELLITA LOPEZ
Dancing d'1 a 4 de la militada
1 un ALEARE VODEVIL

lleno Dinalloa t
1

27

•••••••••••••••

Dive rsos

10 CRAZE BOYS

VALOil

room

2, ball de societat, larda I 1111

•

Moviment maritim

0501. divendres, rinda de 13 C.. oldoelPrit:
grans baila larda I rel I : el de la larda
sed' °entinte. flema, a un guart
de dotze de la ni!: ORAN BALL DE
MASCARES, amb magnifica regalo a les
dIstresscs que mes es dIslInirelxIn

Demá,

Artustrong

'.
e"..iml

216
••

TEATRE POLIORAMA LA BOHEMIA

KING-KONG

hm.

Oipeeit: FORTUNY. S. A., Hospital, 32- BARCELONA

I•

I
VAL01111

teixen d'una afecció de l'estórnac (dispepsia, gasträlgia, dila-

de tus. 511 - T'Atea »en
Aso), larda, sessid continua de 330 a 8:

SORSA DE BARCELONA AL COMPTAT I A TERME SIA 1 DE FEBRER 1134
en.o.

ha resolt la qüestiú de l'alimentació racional deis malalts, dels
convalescents i dels ancians. Veritable acumulador de torees,
• el PHO8CAO ss recornanat pels metges als anèmics, als esgotats,

SPLENDID CINEMA
como

KONG, per Par Wray I Roben
e••nn•..

VMAIIIIII

les ineomoditals hauran desaparegut completament. El PHOSCAO

DIE LOS MONOS

•

ARGENTINITA

METROPOL CINEMA

'I, oil'

SI PATIU DE L'ESTOMAC

VOLANDO VOY
per Den

"Vida azarosa"

Continua 330 larda: -C.handu". "El
mas audaz". "Esclavitud" I 1)113111xos

"Amores y amarles"

de den:

LA NUA DEL BANQUERO
dIbulios sonora

con música".

DIANA

Derbtas"; una altra a les 6, amb
« Le Mariposa que yola Sobre el
mar., 1 a les /015 la tercera amh

Lt 1ÍSA

»Noel& IN 1 0
21. - Petafen 139114
divendres, festIvItal de la Purtfletield de Matra Dons. Tarda, ß lea 4'45,
sessló Untes numerada, 1 nit, a dos (marta
Aval,

PUBLI CINEMA

La posada
del Caballito Blanco

1

SALO VICTORIA"

Sessió continua de 3 tarda a 1 matinada.
Selent, 1 pta. Aval, a les 4, eanvi de
programa. Els senyors espectadora de
les 3 poden, pel matelx preu, veure el
programa d'estrena. CURIO/117A» MUNDIALS, Interessanis reportalges Fox Movleione. LES BODES DE FANNY, (leerIII clIbuix sonor Terrylone. NOTICIARI
FOX SONOR, notieles d'Espanya: partit de Mató' Madrid-Barcelona: ele mosSOS d'Esquadra a CatelUnYa; Pintoresca
peses a Las Palmas. u filtres. NOTICIA»
FOX SONOR, Internacional: el ',latee del
princep Jordl a l' A rr i c e del Sud: rent
ramplona del volant rompetelzen a Pelenton; Tilden guanya talle! a Nova York;
preparallus del Carnaval a Ralla, I alees. UN DIA A TOQUIO, belltsslma Califa ~lea de Movietone. I I. F. 1 NO

.•0117 el seu espienclItl conjunt
magnetice presentad& FrIncipals
Interpreta: Cintila Aliaga, Neue
Allega, Tino Folgar, 3o4upilm Valle
E. Cuevas, 20 alele Nana«, 20.
Trep e! de Tlrolesos. 30 ballerins.
130.persones es..ene. Marida orquestra. - Escenad glratorl 400
resulta de Vera. 1 Flotan.
de Berlin
.
• [tema, tarda / ni/. l'exites dlarl

tr.211)

•

Damita

La posada del
Caballito Blanco

per

chova
SI •70 TUVIE» lIS 11111..LON
delle1021 superromedla, per des
CdoPer. Disaaine, 11117411 EN ACMIL Sentó continua

©IL-11 t

TEATRE NOVETATS
veure el

CINE RAMBLAS

%ama cutre III a. 11. cuma
Arel: »MIRAS E« CAIRO, amoral. 111118A8 el LA PAMPA,
donue; Carlea

Cinemes

Avul, a les 330, a les 6 1 a les 1015;
defitell tes 5 I a les 1015, I Mimen/se,
11L
a lea 330, • les 6 1 a les 10. 15,mes
DIVINO 1111FAMIETE, de P110168, el

tÇo delxeu

ESPI42 ACCION'
r..
r.a4,erres3 i
EL PALMIDit) IDEA:
• ImeliaIrtsTartrtrAim"
en colore. Animbelle

Tetero» IN»

Tarda, 430; .n11, a un quart lit t

Divendres, 2 de febrer de 1936

CINEMA , PARIS

'GRAN TEATRE etaellti
I llonOrttnerteefontIonsoar O emanaste
dla 4 de rebatir de 1934 , per la Comisanyla de 1.- PI»
.
.1‘3111•1 lee $ 10; nit, ß $g 5'49, n
.
LA »LORO« I

clamoreas deis Wats.

-

PUBLIMTAT

120
127
t27

DIA 1 DE FEBER A1 19 2 4
FARRATOIS I AMES

Idos, oca.6.6
t ltINTM3 •
1.4.111.4444.44
'•

Mcloo1••n
14

os a le

hm. o
41 a
In o faya: • arlalee la a
37 a
7 ed• 4•4•1•••
32 a
lean lonarn•
f.... sta.,..

Io
kn 66mm
fetzto.
Cholo 1111.....
L1440.4 Saimm.4
Wad. 4.141444.

u

ed

54.4
5114

Is 141.•
49 Prew ce pum*. .5
38 eoe quIlo, anob eas du .
33 mea. came Bueeleor 1

b41010111
40 a 43
44 a 47
1n44t4,
tub a loe sor.
laer4C4e4411
on • •
Ngt.

susuru
130 133 541-1.
loe&
180 1» (Pum
wit a
b 441
.
imeagam olor S«.
ror MI lime
Ibramo
a. 117 geile4Selehoe)
Va" mime Cm.
lIto
105
Peo I
1511
41hO MOMIA

70 • 75 1
le a el
dl4 el
60 a 711
71 a 77

a es

a 41
4 40
8111 8 40

tem4e el-

II e 54 eqp~
14 • /11
64 • as Ud
loa
t4 lb
legue. nao. Roe
68
18 tb..» re•
Ileno upa
le e
..
de
m
lana
='
Odio.
wat
si
11
el .3/
SO o If

70 • 100
ea 4 I `11

KG.

111

1/...4. en plommt
1 .6 5 so
mele, arme arree
II e 84 amara

OS:

8'8 ß
e

