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JOVENTUT 1 ACCIO Austria-'no u
la reopost a
La necessitat de consultar les promocions jures és general a Europa.
A Italia i a Alemanya ja fa temps
que els antidemócratcs especularen
darnunt del gust que té el jovent per
la parada i la comedia heroica.
Franca, pais mas civilitzat, on potser la joventut no s'hauria deixat
enregimentar d'una manera tan gregaria. procedeix mis aviat a fer unes
apellacions novelles i mira d'integrar-les dins la vida total de la nació. D'aquestes consultes, una de
les que ha assolit mis importància
és la del diari "L'Oeuvre", que ha
culminat en una gran assemblea a
la sala Wagram, plena de gom a
gozo. Hi han parlas representante
de les joventuts d'ambdós sexes, de
tota classe social i persones ja fora
de la jovenesa. Cadascú ha encetat
el tema que li ha plagut. Indefeetiblement, l'esclat de l'afer Stavisky
ha influit dins el curs de les idees
exposades. Abundaren les allusions
contra la forca corruptora del diner.
Com a final, els reunits acordaren
continuar els debate en una sèrie
d'actes.
Com que Franca és un país culte
co les idees i les opinions no van
sense una punta d'ironia. no ha faltet un senyor Albert Bayet—ja no
jove—que s'ha alcas a recordar que
trenta anys enrera, quan ell en tenia
vint-i-cine, el pensament i el daler
de la joventut eren pacifistes, i justament aquella fou la generació de
la Gran Guerra.
"Malgrat tot"—va concloure—cal
no descoratjar-se i treballar per l'ennobliment del món i dels costums
privats i públics.
Aquest "malgrat tot" és la gran
force de la jovenesa que s a n apode
idees mas--rasenovlmtd
sa digerides per les promocions ancienes i tornar-les a crear amb tota
l'energia d'una cosa naixent. Car les
idees són eternes, i com que l'hotne
es morid«, cal que una generació

Un desconegut engeg3 tres trets contra
I arquebisbe de Munic
Prohibició de les •ssociacens monärqutques
ROMO 2. — "L'asservalore Romano" doaav
a a con.'irer abans-d'ahir.
dintecres, amb quatre dies de retard.
ratemPtat de que ha estat a punt d'essea víctima el cardenal Faulhaber, arquebisbe de Munich. Dos treta han
esta! engegats per un desconegut. que
la policía i-asca, a razia d'una finestra del pela'. arquebisbal. El cardenal no era a fhabitacid, els
de la qual han estat freacals. El Popa ha enviat al cardenal una berediccid especial.

Dissolució de les asaoclaolons monarquiques
Berlín, 2. — El ministre de tinteriOr del Reich ha invitat els governs
dels Estats alemanys a que dissolguin
i prohibeixin immediatament totes les
associacions monarquiques, anib lobjacte d'evitar que elements s.ispitosos
se serveixin de les dites entitats per
realitzar una política d'oposició a l'Estat nacional-socialista.

Continua nevant
Berlín, 2. — Continua nevant copiosament en aquesta capital i a tota
l'Alemanya septentrional. A costeqüencia de la gran quantitat de neu
caiguda han hagut de suspendre's lee
comunicacions ferroviäries, aixi com
els transporte per carretera: a nombrosos
Els danys causats per la neu i el
vent es calculen en alguns tnil ions de
marcs.
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darrera l'altra les recomenda i, en
cesta manera, les ressuscitin.

I a la nostra Catalunya el jovent
noble. La

té una missió encara mes

nostra patria no és pas un ros social que hagi arribat a la saturació
de la vida, com ara França, sinó un
noble que va fent-se. No
n'hi ha
No,
d'iproa amb un equilibrat
dees. A la nostra terra encara hi ha
lloc per a l'acció.
1 nosaltres entenem que aquesta
diferència assenyala un procediment
distint a seguir en les consultes a
la joventut. No hi ha dubte que la
nostra enquesta a les promocions joves ha revelat l'existència de forte
temperaments i dóna l'esperança que
hi ha una quantitat suficient d'homes nous per emplenar els quadron.
una mica mal nodrits. de les nostres
activitats collectives de tot ordre. Es
cert tambe—i ens afalaga—que la
majoria dels responents estan d'acord amb les doctrines que hem sostingut de sempre i que ara tenen
el presagi de veure's recollides i reforçades. Tot abre, és cert, pecó no
voldriem que l'enquesta s'acabes en
un espectacle curiós, a tall de miting de Iluiment, i esbart d'un auditori selecte; mis aviat ens tempta
la idea de procedir a unes converses entre tots els jo y as que han respost i els que vulguin respondre i
opinar aquells dies. De les nombroses respostes rebudes (tant, que ens
hem limitat a publicar les que assenyalaven els matisos cabete) estem
fent una classificació segons la tendencia i el problema que principalment alludeixen, per tal de donar
una pauta objectiva a la marxa de
les converses.
Voldriem que hi acudís tothom,
perquè aisi el resultat seria mis imprevist. Penó sigui quin sigui, sempre en sortirà una acció. I Catalunya mai no e, morirá, per excés d'acció. El perill estaria en la mancanea de vida i sie moviment

Les conseqüdlincies que

recurren
S'assegura que el GoStIra
a la Societat de Nade*.
El canceller Doll/ass ha crear,
°Porta de no fer pública la radiada
alemonya a la seva nota dentanant la
snsPenSid de les activitats nazis contra la independencia d'Austria; nortes
ha jet saber que la resposto no era
satisiaetaria, i quia Austria recerrerd
a la S. de les N.
Malgrat aisb, se suP que tas'blerrath. en nota de Hitler, ha fel Saber
a Dollf uss que el gotera alemany no
pot impedir als ciutadana austríaca de
rdaftifeslar-se parlidaris de l'AMAbes i de militar en el nazisme.
Tors aquests jocs de aaran/ea no
fan pas minvar la gravetat de la Madrid austriaca, en mejor peral encara
d'ença qtte .4lemanya ha arribar a un
aford amb Polònia.
El canceller Dollf uss, que es Prepara a risita. Gas-oboes a IhnlaPert,
no hauria e deixor pasme lampe
preciós abans de recórrer o rorganisPPW ginebri. Sembla que el germen de
Viena eco té la mateisa roacePri6 del
temps que el goteen de Berlin.

que hi ha pon(/".- " Itee ef,..Peee

ha dirigit la paraula als m'ellestants. El discurs del canceller, que
ha estat molt important, ha estat

l'equivocada politice

dei-Govern
•

Madrid. 2. — El senyor Martínez
Barrio ha dit a un periodista, respecte a l'actitud de les organitzacions socialistas renunciant a levolució:
—Qualsevol classe social que intenti prendre violentament el Poder
llame de soirir les conseqüencies
d'aquest propósít.
En lesdevenidor — diu el seuyor
Martínez Barrio —no seria estrany
que la C. E. D. A. declares la seva
adhcsió r' règim republicä, i que
potser s'estableixi una intelligencia
poliCca i parlamentaria que vagi
des del centre a les dretes, i les
consequencies daquests dos Sets
poden produir-ne d'altres de ressonäncia.
Parallelament—aie geix— jo voldria que els republicans es retrobessin.
•
El republicanisme I.a de deseospallegar-se de totes les tiranics, tant
deis socialistes com del drctisme
les quals acabarien dissipant el repuhlicanisme pur per molt lleial que
es poni en la seva collaboració.
EL QUE PENSA EL SENYOR
BOTELLA ASENSI
Lex-ministre de justicia, senyor
Botella Asensi. ha fet les següents
manifestacions
Si se segueix aquesta política desatemptada de creure que ea con-

El retorn al Parlament

quinta les dretes vaticanistes i
plutócratas. quan el que es fa en
realitat is lliurar-los la República.
arriban un moment que els líders
obrers no tindran altra sortida que
la revolucid i pot, si arriba aqueas
cas, que siguin ells moralment
menys responsables del que ocone
en aquells que en nom de l'ordre
i de la manera equivocada de conservar-lo estan consentint la rebellia.
Afegeix l 'ex-ministre de Justicia
que la unificació de les esquerres
republicanes és d'una necessitat inajornable, perqua Espanya es troba
entre la dictadura o la revoluci)
social.
La trágica pugna entre aquests
dos sistemes sols pot resoldre's sormalment amb el sentit d'unitat que
representa la República.
Diu que el Parlament actual no
és una solució per a res, i que esta
ple de p reocu p acions per a tothom;
inútil per al Govern, perqui no hi
té majoria; per a les dretes, perqui
es desmoralitzen si li presten suport, i si provoquen la dissolució,
se suiciden, i tampoc no és una
solució per al President de la República, el qual, si el dissolt, esgota
la facultat que a l'efecte Ii comedeix l'article 81 de la Constitució,
i queda inerme per a l'esdevenidor
durant els quatre anys que li queden
encara per complir el sen manda
i si no el dissol deixa la República'
a la deriva dels esdeveniments,
se un Govern amb plena autoritat:
i amb unes Corts sense l'adequada •
estructura per a exercir la noblesnia.
Aquest Parlament, que pel sets
origen és una monstruosa falsedat
de la consciència nacional, i pel seu
ésser una trigica complicació en
la vida d'Espanya i de la República,
no havia ni tant gola d'haver naacut.

Vaga de taziates a Paris
Perla, 2. — Aquest matt, .t411
neM Mita y a ;nu p cial, ele de-'
clama en apuesta cepital la ve-i
ga de bateles, per tal di pro-t
4610 centra:1es noves tirites!
1 linpostos sobre la (molino. 4
Nornés han ()frontal por
capital un pentenar *seis del
taxis.
La pelleja ha practicat quina-ze delenclons de talasteis quo
exo rrien Coacciona contra .
Ilibertal de treboll.

Kätistres d'ahir extrajera el segilent:'
ministre doni
. Governactó.
comte de l'estzst de l'ordre
a tot Espanya, que és satisfaetori,
encara que en 'lentitas rones es descobreixen intente de pertorhadó que
el .Govern sabti: evitar o sufocar a
temos. Davant d'aix6, el Consell
aproyS un .decret -prorrogant a tot
Espanya l'estat de prevenció, dacord amb -l'article as de la llei.d'or" • -•
dre públic.
Decret admitent la dimissió que
en data 1 3 de gener presentä el senyor Jesús Pérez Salas del cärrec
de cap superior de policía de Barce'
l ona:- - ' ' '
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Viena, 2. — Aquest mati s'ha cclebrat en m'insta capital una manifestació de camperols de la Balsa
Austria. Han vingut a Viena cent
mil camperols. El canceller Dollfuss

/

,',, Pérez Salas
A" la; St,e oficiosa del Consell de

DEL SYL..,11lARTINEZ -BARRIO

sigues i

lelanIfeetaold de camperole

Les pressions de ta dretasi de
l'esquerra posen constantment
la República en perill

. ,
detseoyor

interroMpitt tteifftenttnent per les
aelainaciabi dedil Melada.
&Sera bellINE
be a Itialleger.,;..:
ViesM,./1. e.,1011e.10 meres enikka
ha eireidat meter. que no,loa estat
confirmat encara "oficiakteent que el
ministre d'Astenia ,-a : lerlin ha estas
midas a Viena. ta .
Le elide - gie IllelNaei a
fr-u ii :;-::
Nederld
Budapest,
4'La veíia del caneellar Donfuss airBiClaela per als dies 7
i 8 del que id« itiperta extriordinan
interés. El camiter austrlic serà rebut amb els mes, gratis helor, per tot
el Goteen hongzeit, er final fia plepai"
çSis. S'issenYala.
rat grana'-r
obstant, ¡in la ' "no és pas de mera
cortesía, :Ir ^riatge de Dollfuss

Viena, 2. — El Consell de Ministres ha cregut que no era satisfactòria la resposta donada per Mes..
nya a les reclamacions forn•ulades
el dia 17 de gener.
Als circula ben informats nassegura que Austria està decidida a
recórrer davant de la Societat de
Nacions.

poi podar

"%Metí Oficial”
oal a document
històric

Per al-dia,:15.t'anuncia l'arribada
a Budapest del „secretan d'Afers es*marra d'Itilia, sennur Suvich.

No-hl 1‘111111 mole dtple».
mätioa

Londres, 2. — Encara que . lit
selmana mesada s'hagues par:_
lat de la possibililat d'una ;serió diplomàtica en el cas que
1a resposta alemanya a lit mita
ausfraca ni res it itrts satisrneL

thria, sembla que atines' prirtecle sera abandono. {mis als
•. ,
s'afirma que
Cirrols
pertatty a Austria escollir el
prorediment que li sembli mes
adequa t.

Una reunió sixtraordinäda del Consell. de mlnia.
ir
tres ::
Violín, 2. — El í í aneriller, senyor Doll fuss. • convocara molt
avial una !munió extraordinaria
del Consellz- de ministres per a
adoptar decisions definitives
sobre les . noves gestions que
han d'efectuar-se per 'Austria
amb , motiu de la resposta donada per, Alemanya a Irs .sera
darrera nota.

Ei senyor Martínez Barrio. ha estat preguntat pels periodistas sobre
la prórroga de l'estat de prevenció.
El ministre de la Governació ha
:ontestat que per disposició de la Ilei
havia de cessar aquest estat o prorrogar-se, i que acordaren prorrogarlo perque les circumstàncies no permeten fer pensar que som a la 51-•
tat alegre i refiada.
Contestant pregunte, dele period'stes, el senyor Martinez Barrio ha ist
les següents manifestacions sobre la
Prórrog a de l'estat de Presenció:
dia 3 de - (ebrer, cessanl
l'estat d prevenció, que fou proclama) en ús de les facultats que ene
concedeix la Ilei d'Ordre públic, amb
motiu del darrer moviment anarco-sindicalista.
No s'havia cregut encara convenieM
deixar de mantenir-lo i res-no aromeIla tampoc variar de semblar denle,
sense que succeeixi res greu, però a
diverses provineies cal ecistenir enmara l'emat de Revende,. i ao hi • ha
dist
1-ese - inta que les que hi havia ea
aquests darrers dies per a mantenir-lo
a tot .Cem que aquestes
raons no Ama demparegut, record del
Consell de ministres ha estat, dones,
el de prorroear-k...
•
• —(No ha influid . ea. aquesta decide — s'ha preguntet al aenyor Martínez Barrio — eis acorde presos per
l'assemblea de l'agrupació socialista
madrilema, especialment el darrer,
encara que aquestes resolucions no hagin estat recollides per la Comisaiä
respectiva del partit ni el Cpmite Nacional, les quals res.olucions portavoz
en elles la retirada deis socialistes del
Parlament?
—De can manera — ha acabas dient
el senyor Martínez Barrio.
Jo fine el convenciment que l'Executiva socialista meditara serenament i conscientment abans de prendre una resolució d'aquest abast.
No obstant. les .circumstäncies no
snrnst Perr ri vi .innem com en la ciutat
alegr e i confiada.,

'

L'atar , tav sky

Deladier accapfa.-..una
comissie7.,:pstlatnentä.
-t. ' • ria e -enquesta
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.Hom,diria, en,veurelels seas yo'Iums &mugieran en uns.prestatgea
' d'ende,. que el "Butlleti • Oficiar,
qtie se n'ha anat sense pena ni glbria,'lra viere també- sense pena ni
ebria. 2 hi-serä de més,.perb, de
remarcar 'el . seu valor representatiu.
El "Emiten" era quelcom mes que
atinen periódie oficial al qual eta
Ainntaments legres organismes ve.
subscriure's—molts
nien obligata,a,
feien •de mala- .gana—i que els
contribuents solien veure com un
liaste molest. • Si el ,fullegeu amb
carta atenció, us adonareu que no es
sol, el periòdic de quedarlo compte
en primer lloc, en l'anomenat "artíctslo'de oficio", de l'estat de salut
de-la reial familia, i publica a continuació anuncis de subhastes, adictas judicials, requisitòries militare i
alees coses prosaiques, en un estil
burocràtic, acuse cap allieient
cari i squt cap encís retòric.. .
El " 'guillen" té també ceria. utilitat com a document històric: tot
fullejant-lo, hom pot percebre el
ressò de les guerree civils i de les
lluites politiquee del Vuit-cents a les
nostres comarques. Per la nostra
part, l'hem consultas amb profit per
estudiar alguns dels períodes del
segle passat—d'un interès cada dia
mis hem reproduit de les
seves columnes unes circulars molt
notables de l'auster governador de
la • primera República a Girona, l'empordanis Joan Mates.
A través d'aquella prosa atapeida, els qui feien el "Butlleti" i els
qui el llegien van sentir, indubtablement algunes vegades, la intensa
emoció d'un moment històric: un
flagell públic, una victória o una
desfeta al camp de batalla, radveniment d'una dictadura militar, el destronament d'una reina, la caiguda
ele la nipnarquia, la instauració de
la República, la' Restauració... Pensets que tot un segle trasbalsat, en
qué el poble ereanyol s'ha dessagnat en guerreo fratricides i esteras
ha vist "poddre'i el sol" 'en el mis
gran dels imparis colonials; lis desfilat per iquetlei
Entre ala redactora i els
radors del "Butlleti Oficial" hi ha
gent molt granada, que per a ells
la voldrien altres publicacions independents: volem dir els presidents
del Consell, els ministres, els directors generals, els sots-secretaris,' etcétera. Hi ha també els cabdills que
signen eis comunicats de guerra.
aquells comunicats que de vegades
anuncien al poble una victòria, que
després es converteix en una derrota, Cal recordar que el mateix
Natiole6, que tant de partit sabia
treure de la premsa. per als seus
fine politice, era hábil en aquestes
maniobres periodistiques. Però el
poble no és pas un etern infant, i
ve un moment que desconfia i dubta, i ja no es deixa enganyar pela
qui, no sempre amb titols legítims,
assumeixen la suprema-direcció dels
destins nacionals.
A l'adveniment de la 'República,
nl "Butlleti Oficial" de Girona va
catalanitzar-se: el seu titol fou en
>catali i el text bilingüe. Això sola
'vol dir que algun canvi essencial
ha y-la esdevingut en el governament
del nostre poble. La !lengua veratada—que per a alguns no era mis
que un pobre. i trist dialecte d'estar
•

Davant la tomba de Maelä
t

Páris, 2. Una delegació de in
Comisió de Reglament de la Cambra
ha visitat el cap del Govern, imiyor
• Daladier, per tal de conéixer le seta
opinió respecte a la desigralci6 d'una

Consistió d'enquesta parlamentaria.
Contreriament a Itext, elaborat per
la Comisii6 de Reglameet de la Cali.
bra, de pis :aeord amb • el s'ayer
Chautemps, qual es perrera la
cima) d'una .Crindssió mixta amb
podare judicial,. el ,senyor Daladisr
no ha antagat,als deteste lh seve peefecharla per ¡Mi Coniinie -exclamant.4ria tranqueen' soleMeitt, que poetria
constituir-ae ,nsés
Els deleget, ; han defensa) el text
i el senyer
redactat Per.
Dalidier
obecien.:
ha • preenis ' ntener a n'odia*, la - uva
mot,es.
deeisie'dimarts él Mal
reuneixi la Comissid.
</aler,I;l18~ ::.%:
, pgrit elopeci feittie,e
la Holding 'Comercial' de Franne,
una de let ; ernitcleris "del ,finencer
enviat neemeet
,4Saeasen I 1pst1t
al me/len:lit ene instrid leí priniers diligencies permat- efectil tina
inforrneeid‘ soplementtril:,
:1161404* iiiialle;; ej. '''6)

per cua—assolia per fi els honore
d'idioma oficial i convivia amb una
llengua literäria tan gloriosa coxa
la castellana. D'aquest bilingiiisme
hi havia ja vells precedents entre
nosaltres: cal recordar que la "Gazette de Gironne", el periòdic de
la dominació napoleónica, eslava redactada primerament en francés i
en catalä i després ho va Esser en
francés i en castellà.
Ara el "Butlletí" centenari ha
passat a la història, i la seva collecció esperarà, potser debades, el
maniitic dels vas papers, el eolleceionista de records histórica, o
el pacient investigador que vulgui
cercar-hi algunas dades. La seva
desaparició significa, fet i fet, un
renovellament. El "Butlleti" sen va
amb el centralisme que Ti havia donat vida. Ja hem deixat, per fi, tots
plegats, d'isser "provincians", i això
ens imposa nous deures i pregones
responsabilitats. Ara som nosaltres
que hem de tornar a forjar el nostre propi de-ti, com a poble renaixent, dins la comunitat dels pobles
ibérics. Perd les coses no s'improvisen pas aixi com aixi, i el "provincianisme", que ja no hauria d'ésser mis que un tema literari, encara troban potser alguna sectors
on defensar-se. Tanmateix, cal esperar que l'autonomia, amb l'esforç
intelligent, la bona voluntat, la germanor i l'esperit de continuitat de
tots, donarà els imita que ha de
donar.
Aquestes són algunas de les reflexions que ens ha suggerit la desaparició dels Butlletins Oficials a
Catalunya. Esperàvem que algti,
autoritzat per a fer-ho, hi faria almenys un petit comentari, i no ha
estat així, o almenys nosaltres no
ens n'hem adonat. Per això ens
hem decidit a parlar-ne i a posar
de relleu l significació d'aquest fet.
Ara sols ens resta insistir una vegada mis en la importancia que tenen per a l'estudi de fa aostra his tria
. contemporärtia aquells dommente que, con% els peri6dics, són
morn fulles fugisseres que el vent
s'ernporta 'tense deixar rastre.
CABLES RAHOLA.

La Comissió Municipal de

Govern es reuneix

La distribució i deno-

minació definitiva deis
Departaments
Ahir. st les sis de la tarda,
es reuní a l'antiga Comissió de
Governació. la Comissió de Govern Municipal amb l'objecte de
tractar de distinta assumptest
Resolgué dividir les materted
que han de quedar sota la gesUd dels Consellers-regidors, en
la següent forma:
El senyor Pi i Sunyer quedare encarregat de "Pressupostos, Crèdit i Tresoreria"; el senyor Serra-Hunter, de "Cultura": el senyor Duran-Reinaln,
de "Urbanització i EltamptCh
el senyor Vilalta. de "Ingresaos,
Despeses i Patrimoni"; el senyor Martínez Cuenca, de "Po-laica Social"; el senyor Ventós, de "Serveis Pública j Contractes"; el senyor Vächier, de
"Circulació i Policia Urbana";
el senyor Hurtado de "Proveiments; i el senyor Massip, de
"Governació".
• La distribució es la rnateixa
que donàvem en la nostra edici6 dahin. Solament canvien
alguno, noms de Departaments,
com, per exemple, Eixampla,
que ve ampliat per Urbanitzacid 1 Eixampla; Recaptació, Ingressos i Patrimoni, les inicials
del qual formen un anagrama
una mica tetric, substituit per
Ingressos, Despeses i Patrimoni; Serveis Pública i Contrac-;
tes. substitueix el vell i mes
aviat confusionari Foment, 1
Policía Urbana s'augmenta amb
Circulació, tan cara al seu titular.
En la reunid d'ahir tie es
parle de les Delegacions de
Districte, abans Tinencies d'Alcaldia. D'aquest assumpte se'n
parlera i es resoldre en el Consell de dilluns.

L'Uruguai grava en un
50 per 100 les mercaderies

espanyes

81 nou Alcalde de llameas, ley or Carlee 81 1 Iniea, aceeepteat
de desee/ aletee.. Ple-aleir ea ten e non' a ley Nadie del
Pelee ',11001111Ig : 4‘!•1117 0. leigg004,gr e n'Orne.)
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Montevideo, 2. — El Govern
de l'Uruguai ha decidit que des
del dia primer de maro els g0nenes importals d'Espanya
directament o Indirectament,
siguin gravats anda tina sobrelaxa del SO per t00.

1

1

e":0

LLETRES I

er

U'NA ENQUES

uè

pensen els

Del an.see JOAN BALLESTEE
CANALS, de Ilercelona (vint
gays).
La joventut catalana es troba avui
desnacionaliteada, com la mejoras
del e noble eatali. Atmeet estat de
toses és degut a l'actuació deis politice catalans d'ençà de la proclamació de la República espanyola.
En aquesta tasca la premsa catalana li ha donat un acolliment favorable, f no ha tingut la valentia
d'aixecar-se per proclamar les traicione que contínuament es fan i
s'han fet a l'ideal de "Catalunya
Iliure". La premsa ha preferit sotmetre's a les exigències del partit
del qual es reman abans que servir la causa de Catalunya.
¡Que poden pensar els joves catalans d'aquells que no es preocupen de fe: Catalunya mis catalana
cada dia, però que passen angoixa
per la aort que pugui córrer un règim que ens és elle, dune homes
que no dubten a dividir el poble
catalä en dretes i esquerres quan
Es necessari que cada dia es mostri
mes catala, i en les hores presente,
com a català a seques, que pot pensar aquest poble dune hornee que
per guanyar unes eleccions catalanes no dubten a fer venir politice
espanyols?
Sóc separatista d'Espan ya i França, perque en ambdues formacions
estatals hi ha catalana, pesque desitjo una Nació Catalana integral,
perque crec que les Hibertats de
les pätries tan sois s'obtenen amb
el sacrifici de Hure fills. En l'aspecte social i religiós em mantinc
al marge de les seves l'hatee per
supeditar tot el men esforç al triomf
de l'ideal d'una gran Catalunya independent.
Del senyor A. C. i PALLARES,
de Barcelona (eg anys).
Cristià, protesto d'aquest piló de
respostes antimarxistes que m'han
precedit, i que en boca de molts que
em permeto suposar que ignoren
Marx, almenys més del que es pensen, no tenen altea significació que
una supèrbia intellectual i una profunda manca de boneta. En conjunt,
manca d'humilitat
No és gens estrany, però, aquest
fet, que no ve sine a comprovar la
cc:Id:snack, del tradicional senyorestevisme del nostre poble, creat
amb la dominació espanyola que ene
tancava tots els camine de les creacions idealistes nacionals, quedant
amb l'únic ajut de la seva agilitat
mercantil. Fenomen anäleg al de la
mercantilització, mis gran encara,
d'un altre poble anteriorment encara
més idealista: el noble jume privat
d'exercir la bobinan* cstatal i privat
de la llibertat espiritual per molt de
temps. Ja fóra hora, en el moment
que els catalans pretenem haver
recobrat la nostra nacionalitat, que
aban lonéssim el llegat estevista, que
ti bé féu un enorme servei a Catalunya fortificant la seva economia
i la seva ciutat capital (els dos fets
determinante evidentment de la nos_
fra Rinaixenea), no té ja raó d'esler en una Catalunya recobrada.
El mercantilisme catali, en l'edat
íror nacional, era enfortidor de la
nacionalitat, mai separador de metes: coincidia precisament amb la
democräcia més vela de l'Europa
llatina. En canvi, avui, mal conduit,
en boca d'aquests joves té un sentit
agressiu, amurallador d'una casta a
la qual els nostres senyors es peoten que pertanyen. Tot alar) is manca de •en* nacional històric, i del
sentit crIttik que forma part de la
psleologia de les grana creacions de
la nostra terra, sentit cristià no sola.
ment d'aquella que professen el cristianisme com a religió, sind de tots
aquella que sen cristiana, com ele
partidaria de Marx eón mandases
o els de Descartes eón cartesians.
Amb aquest sentit cebra els nostres joves no s'entretindrien a Esser
antimarxistes, serien essencialment
anticapitalistes, i si no fossin capeen* d'engendrar-ne un de millor yen.
rice dar que hi ha mona més justicia per sobre de tate els detalle
idhuc de totes les ideologies particular., en el rigim sovikee que en
qualsevol altra de les justicies sodale illustrades, amb lee quals s'han
entretingut ele intellectstale de la
revolució francesa ençà.
En ordre a les nieves idees envero la religió, em felicito d'algas:es respostes que es planyen que
les idees de renovament social siguin monopolitzades per partits contraria a la llibertat de consciincia.
Fonamentalment allunyat del que
la religió representa de mágica, de
llegenda i de superatici6, accepto
amb na criteri cientific, lógicament, Teschnincia de Din 1, bighlricament, la divinitat de Crin. Els
meus coneixements científico en
aqueat upecte correeponen a lea
usemos de Mullida católica I,
consegfientment, cabildero equivocada l'actitud d'aquella que, pez desecad amb la conducta eelealittiea, !abandonen ea Use d'adoptar
tina actitud, <fiare d'ella, revolude-

närie. Unes quistes de les cose.
que caldria fer en el clos de rz./lisia cree que eón: relució de lee
enterita* de !Eaddsia pel sufragi
4410111enta, la ilnita contra la ad-

gia i la superstició que envasa:
militant, auprimint la
imatgeria idoiåtrica i sobretot les representacions antroponverfiquee de
Dits (en aquest aspecte f6ra molt
millar educar la mana a buscar la
representació de Déu en una esfera
de cristal o en un paper blanc,
com ela japonesos, o en els estela
i el paisatge, com Llull i ele noitret
enlajes), arreconant les carrinclones
representacions de Jesús com un senyor efeminat de barbeta rossa i tirabuixons i mantells d'or, fetes per
les còmodes mentalitats de lea da
nes burgeees, i reivindicant l'actualment arreconada imatge de Ilion e
nu clavat en una creu de fusta. Caldria que la gent no anés a mista
a fer un cert exercici gimnistic
1 a contemplar models de les cases
de modes; caldria impedir que un
individu es digues cristià i fos pateó
d'una fäbrica o detentes en prometas un latifundi o prestes la menor
coHaboració a les forces armades
de repressió o de guerra...
Crec que no sóc jo sol a pensar
d'aquesta manera, i, per tant, aquesta resposta no rhe tramesa corn a
resposta personal.
Del senyor JOAN GINER I
ARRIOLA (30 anys), Barcelona.
Vaig ésser un indiferent fine que
en plena Dictadura, en adoner-me
dels escarnis que aquell regim oprobiós infringla a la meya pitria, es
desvetllä en mi el sentit nacionalista català. i convençut cada dia mes
que és retrae que pot salvar la nostra Catalunya. SÓC obrer militant
d'Acció Catalana Republicana, i per
tant (ja reo caldria dir-ho) republice, liberal i demòcrata, contrari en
absolut als règims comunista i feixista per representar aquestes formes d'Estat l'esclavatge de l'home.
Cree que els governs d'esquerra
de Catalunya tenen l'obligació
això és important) de procurar el
rnillorament i dignificació de la ciaste treballadora. tan material com
cultural, en sentit de fer catalans,
1 així podria ésser que disminuissin
per convenciment propi 1s "empataos" de literatura barata que fan
malbé una petita part de la joventut, infiltrant-li certs extremismes
teòrics, perjudicials a la instauraci6
de la democräcia integral.
Quant a la religió, per a mi no
existeix el problema per creure que
és un afer íntim, que ha de resoldre
cadascú en la seva consciencia. Sóc
laic, amb respecte (que neix del
meu liberalisme) per a totes les religions.
Del senyor JOAN SARIOL
BADIA (so :suya), de Barcelona.
Cree sincerament que ja joventut
que puja ha d'avantposar a tot altre
ideal el Catalanisme. ¡Com veig jo
el Catalanisme? Molt malament. La
República i l'Estatut han portas la
total desnacionalització de Catalunya. Hi contribueixen tote els partits política i Ilurs capdavanters, i
també tota la premsa catalana. Desenganyem-nos. Avui dia es dóna mis
importància i interés a unes declaracions politiquee d'un Sanches Romea qualsevol que no pas a un homenatge a rillustre gramàtic Pompeo Fabra, per exemple. Avui dia
tot Catalunya es debat per la política espanyola i la nostra política,
la nacional, ha passat a segon terme.
Solucions? Per a fer tornar Catalunya als viaranys nacionalistes cal
abandonar la política de cara a Espanya. Pensem 'tomes en Catalunya.
Treballem !tomes per Catalunya.
I quina tasca cal fer? Mitjans? Moles
molts n'hi ha a l'abast. ¡Que cal
aleshores? Dues coses només: voluntat i fermesa de conviccions.
La premia catalana pot influir
molt en la realimaei6 d'aquest miraele donant tm to mis catalanesc als
diaria. No n'hi ha prou que siguin
redactas; en estala. Cal que qui els
llegeixi s'orienti en cantil. I beso de
reconiixer teta que la premsa Catalana (idhue LA PUBLICITAT)
deixa molt a duitiar. No do cap
disbarat, cap enermitat ni cap cosa
de l'altre zeda mesurar que le
premia do el factor mis diese per
a la nacionalització d'un poble.
Cal que el cata% cerned prensa
catalana, protegeixi tot el que respira ambient catea, asalarie' a les

representado:me de Teatre Nacional,
cotitei a l'A. P. D. E. C., all fi,
que sud eí mitali nacional.
Jo cree que acuesta le la salsifí) principal de la levanta que puja. I cree tantbd que ne la veis ostia de desertar del su dure. pprp,
per tal que aqueas tuca ehmi all

joves?
saludable i fructífera, cal que da
apdavantere no fallin en catalanitat
com succeeix en molts, ara. En
aquest cae, no ho dubtem, la victdria
nutra, de la inventa.

Del meya ENRIC DROGUERA
I RICARD (54 anea), de Barcelona.
Que penso, modestament, jo: que
els catalans i els catalanistes dels
divuit als vint-i-cinc anys no s'han
adonat encara de les possibilitats
d'organització nacional que ofereix
l'Estatut. D'aci que alguns (Tinte
nuin demanant la Ilusa i que els
altres, els lligaires, espantats d'aquestes mateixes possibilitats, reneguin de l'autonomia i es passin,
com els botiflers hiel/rica, a ladversan. ~este darrers volien l'"autonomia" damunt el paper dels seus
estatuts socials, pecó no en la realisas. En el fons, el que mis indigna
la joventut de la Lliga (i rala les
excepcions honorables que calgui,
puix que parlo pel to general que
donen al seu derrotisme) és que els
"catalana ens governem nosaltres
mateixos", quan elle que volien era
governar-nos elle. L'instint ¡solide
de les masses ha fet que governi la
dernocricia catalana i no la plutocräcia higuera.
Insisteixo a creure que la joventut catalana no s'ha adonat de ta
realitat histórica que viu i de les
possibilitats que of creix.
Cal incorporar-la-hi. I cal donarIi aquets ideal: Catalunya i Democracia.
Del senyor MARCEL-LI AVRIL
I FORNELL (26 anys), de l'Empurria.
Catalanista, republick perd ante
laicieta. No conec cap mot mis buit
de contingut que aquest: "laicisme".
En canve m'exalten, ideológicament,
aquests dos: "Catalunya i República". Sóc optimista quant a Catalunya, perquè cree que les joventuts
d'avui eón profundament nacionalistes i francament republicanes. Tots
dos ideals són ideals de joventut:
"Pätria i Llibertat". Contra ele feixismes staliniä, hitleriä i mussoliniä, les joventuts han d'establir el
front únic de les democräcies republicanes i defensar els drets de rhome contra les eictadures capitalista
i proletaria.
Del eenyor JOAN RIUS I VILA

(sa anys) de L'Hospitalet
M'he trobat, de fa guatee anys,
barrejat gräcies a circumstancies ad.
verses, entremig de joventut, i em
vaga de conèixer-hs. Veig la gran
majoria de jovee com es mouen perquè sí, com només tenen una obsessió: divertir-se follament. La joventut que jo conec viu materialitzada, embrutida i no és capee de fer
cap mica d'esforç per llevar-se de
damunt aquest pesa infecte. Per la
nieva part, jove corre sóc, he arribas
al convenciment qce és impossible
regenerar la joventut que va dele
quince als vint-i-cinc anys. Es en
va tota mena d'esforç ben intencionat.
Sóc, políticament, separatista convenos.. Moralment i materialment
m'he sacrificas i em sacrifico per
aqueas ideal, q ue ke ránic q ue serie
to. No cree en negociacions amb
Espanya.
No pratene enrolar-me ¿inc de la
categoría dels catalana "präctics":
em trobo mol znillor free a frec
d'aquella tan bescantats "romentics". Es per això que la me y a Catalunya es rica i plena, ben lliure,
no hi ha odio d'esquerres ni de dretes, almenys profunds; deixen un
bon marge de comprensió, de toleräncia... La injusticia social desapareix un bon xic. S'inicia un pla
d'igualtat grades a una ensenyança
actuada, pernees i obligada a toshom, pobres i rica. El comunisme
se'm fa acceptable (pan es balsa en
l'enseny antent. En aquest p unt roldria que teta ele catalana lossin
igual, distemia facilitats idéntioues,
1 desudo, serena les faculta* de ca_

dale& treballessin 1 Progressessin
ella, i Catalunya amb ella, per mis» de la intelligäncia, tan postergada fina ara.
Quant • religió, respecte tetes les
creadas. He dama una edeaci6 extremadament católica. Mol mita fet
moll de mal. He aten erial& espirituals. Arel, an anee-mes alliberat,
fa que datad teta mena de auno, bo 1 raimerut-le. Cree tiende
en l'emitanidor de Catelttnya. Espirite:amad 44 Aquell neguit
atan que un tatuan, alude
debe ele lis pesat Umeldar i be
u** qn egelilbri de lee mera Peala, em no arriarla pm cap
41141% calasdil. Calellarl 414 s al
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da la mal liblis. Ele Obra sata1444. la ~aten, red, lea
ad. el amo albean espiritual. Tliir
Penda ab la mara fa—ii lee 44
II 4.014444 a cap blIdee,
~Mor 14 Ceadestre. La mea
Mima amaba un ideal *Mito Per
be ir a* Le ~de 4,
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vittre espiritualment tranquila. Abans
eren Din 1 la Patrla. Aval do Ce-

talunye tole. Die en: Ida per. Ce.
taInnya ha ungut ~Me, 1 espero
que tindrà sempre, el mes: amor.

CATALANIETA 11111PUBIACMIA

JOVENTUT

Cunee d'enserie, a carne del
Proinnes
. 111Únia'Jimer
.
Pritnira sessió
Dilluns, dia 5, a dos q ueda de
vi* de veepre
Per a inscriure-ue, a les oficines
d'A, C. R., Corta Catalanes, sag

principal
Les sessions se celebraran els
dilluns i divendres
NINIMMORM.

CASAL CATALANISTA REPU.

BLICA DIL POBLET
Es posa a coneixement dele asnodata que avui, disubte, a les deu
de la nit, tindrä lloc la Junta general ordinäria al local de Joventut
d'Acció Catalana Republicana del
Districte IX, cartee de Xifrer, núm ero 13 (S. Me, la qual es descabdellarà sota el següent ordre del dia.
Lectura de lacte anterior.
Aprovació de cometes.
Orientació futura de l'entitat.
I si procedeix, elecció de nova
Junta directiva.
Donada la importància dele as.
sumptes a tractar els senyors socis
sen pregats d'assistir i amb puntualitat.

Rectificació del
Con: Elector&
A lee dianas ¿'aquesta ab
tino central (Corte Catan.
ass. 389) 1 a Me de tase Ire
orne adheridas queda oberta
inecritici6 d'amena ame*
que renint-hi dret no Osaren
al vigenr Culi Electoral,
tumbé d'aquella que bi romo
iii ainb el nom o coreen
equivoca*, u* l'objecte de
teas cuna de le 'era
o rectificad&
gateeteeer

EL CORREU D'AVUI
—

*Cateitetya". — Merla tota mena

& dedil la tuca que realitzen eIs esta/aro d'América, sdetenint les revistes
"Catalunya" i Messorgimerte, ma g
-nifquesdprtaocnigu.
Ara acabem de rebre els exemp,ars de
"Catalunya" corresponents ais
de novembre i desembre, el darrer extraordinari, dedicat a lee feiles nadalenques. L'illustren diverses fotografies de bells indrets de Catalunya i Pu
-blicandesicatlnsdeclnia de Buenos Aires. Un veritable
atore digne de tenir en compete.
* "Camins".—També és lloable
Per tots conceptes la iniciativa del grup
de lleidatans que publiquen "Camina".
espléndida revista d'art i literatura
que dóna la pauta del que hauria d'ésser la premsa comarcal. Assenyalein.
sobretot, el número corresponent al
mes de gener, que acabem de rebre.

Associació

de

Protectora

PEnsenyança
Catalana

EL CONCURS NACIONAL
D'HISTORIA DE CATALUNYA
En atenció a les nombroses esco•
les que ho han sollicitat, el Consell
Directiu de l'Associació Protectora
de l'Ensenyança Catalana ha acordat ajornar el termini d'admissió
al XI Concurs Nacional d'Història
de Catalunya fine al dia is del corrent mes de febrer.
Per a mis detalle i inscripcions,
a les oficines de la "Protectora",
carrer deis Arce, I, pral. telefon
número 1886a.
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%len
amena lo. responsables. .Por qué,
dé en adelante, sufrirän con,.
di
la
dena ministro, como Ardantz, pervergenyä
meya,
tonalidad de segundo orden; Galo
g a Uliral,:j 51AS
Ponte, que si atropelló a la justicia,
bien paria em penados; Casado,
Es LA PEN(WellEDD, *g-Sigv
tren en cap mes, en referir-gr . al de- que tul, ministro durante vzinticuatro hotaa, y aun el propio Martínez
egg,. perrc de dijous, al Perlogieenti
4 En medio de une discute.* aje Anido, en cuyes tropelías contra la
libertad
individual tienen ensrme
eible. casi formularia en fuetea 'de
responsabilidad Guadalhorce y Calser esquemática. iban aprobándose
vo Sotelo, puesto que ni por un solo
Ice articuloe que integran el tituinstante dejaron de mostrarse soli•
lo II! del proyecto de ley de creadarlos de cuanto se hacia en el mición del Tribunal de Casación de
nisterio de GoNernación y en la DiCataluña, y los seis primeros arrección Genera! de Seguridad?
tículos del proyecto de ley de cot ¡El sufragio les ha encomendad.)
tratos de cultivo.
una función!, dice el Gobierno, ten.
Una tras otra, eran rechazadas
riéndose a los dos amnistiados. s No
las enmiendas de "Lliga Catalana"
a ambos dictámenes, tras la fór- habría sucedido lo mismo con todos
los demás ex ministros de la Dicmula de "por no haber ningún ditadura, dado el ambiente de exacerputado que las defienda", repetida
bación pasional en que se celebraincansablemente por el señor Casanovas desde su alto sitial. Las en- ron las elecciones del 19 de noviembre? ¿Quién duda de que Castedet
mienda, iban cayendo por pelotones, indefensas, vencidas sin lucha. y Callejo y Martínez Anido i Galo
Ponte hubieran sido elegidos. aniAl articulo priniero de la ley de
contratos de cultivo, se llegaron a pliamente elegidos en esas elecciones si al Comité de enlace de las
rechazar veintidós enmiendas e de
derechas se le hubiera antojado
"Llega Catalana".
nombrarlos candidatos? ¡OlvidareEl señor Romeva, que no tenia
mos acaso que tuvo la República
presentada enmienda alguna, ofreextraña
habilidad de preparar la
cia sugerencias, pedia aclaraciones.
consulta electoral como para que
Los repreentantes de la mayoría
se apresuraban a complacerle, le triunfasen, indiscutiblemente, hasta
contestaban profusamente. Había los mismos Cea Bermúdez y Caloalgo anormal en el espectáculo. A marde, si vivieran?
Para nosotros no puede haber
un observador frívolo, podía pareduda: los votos obtenidos por Calvo
cerle irónico Pero a un observador
Sotelo
y por Guadalhorce son votos
atento, dotado del sentido de la responsabilidad, sólo podia parecerle que moralmente benefician con la
misma intensidad a todos los demás
profundamente doloroso. Apenas
imp'antada la autonomía en Cata- ministros de la Dictadura. ¡A qué
luña, ¡es éste el rendimiento que da vacilar. por consiguiente? ¡Qué más
el sistema parlamentario? Y si éste da, señores ministros, entregar la
República por dos que entregarla
fracasa, ¿se está seguro de tener a
por doscientos? Animo, pues, y ademano algo mejor?...
lacte,
¡Que la República se consuLa sesión de ayer debe ser mome en su propia ruina? Sea así.
tivo de meditación para todos. No
¡Que los republicanos pierden cada
fué un espectáculo fortalecedor ni
día una nueva esperanza en el desoptimista. Cataluña tiene derecho a
envolvimiento legal de nuestra vida
las asistencias que a sí misma se ha
pública? ¡Qué le vamos a hacenl
dado. El señor Romeva, rebasando
la propia modestia, proclamada en ¡Ya se entenderán con los socialistodo momento por el, seguía pro- ta.s cuando la desesperación les emyectando en mitad del hemiciclo la puje a ello!
;Curioso destino el de algunos
sombra sensata de su ejemplaridad."
hombres, republicanos de toda la
Els nous Ajuntaments
vida, condenados, al im de ella, a
preparar la tumba de lo que amaLA HUMANITAT din qee amb
ron más!
la Generalitat primer, amb el ParEl Sr. Calvo Sotelo vendrá a Eslament després i anee el: Ajtmtaparta triunfante. Puede, en realidad,
ments ahir, Constituïts d'acord arnb
permitirse actitudes de vencedor.
tosa llei estructurada per i per o nosHa podido más que el régimen. Y
altres, ¡autonomía ha entrat en ries
como es hombre de convicciones y
de plenitud:
no
ha ocultado jamás sus Propósi"Superada ja l'etapa heroica, asid,
tos, vendrá a organizar, con las prola constitucie del nos Colisa Mupian armas que la República pone
nicipal, el Municipi republicä de
in tus manos, la guerra más implaBarcelona entreve ahir en una etapa
cable contra las instituciones repude cristaHització, per a la qual comeblicanas, la campara más acerba
lava amb un fet essencial: la Llei.
contra todo lo que Espata votó el
Una Llei catalana, realista, preclea,
día te de abril de 193i; en esa tarea
adaptada a la nostra vida municipal
nadie le ayudará tanto como los rei a les necessitats deis nostres orgapublicanos que le lean amnistiado, y
nismes local. Ahir se superava la
no seremos nosotros quienes le hanLlei centralista, desplaçada i inopecemos ninguna acusación cuando
rant del 1877, i es posava co viinee
cumpla con su deber; no haremos
la Llei Municipal de Catalunya, cons
más que lamentar que los republifeccionada pel Parlament autònom
canos no hayan cumplido el suyo."
i contrastada en les realitats dele
municipis de Catalunya.
March, afranquit
Malta és la feina a realitzar, i
EL SOCIALISTA
enorme la responsabilitat de les escomenta oree sircasme i amb amarquerres en el govern municipal.
gor la decisió de la Comissió de resL'opine!, pú blica de Catalunya els
Poktobilita ls. co respondre a una conha obert un muele cricht de conniEta del director general de Segufiança. Elles sabran respondre dig_
retal, que el Sr. 3fareh no pot ¿ese.
nament a l'imperatiu que alee, significa. Primera garantia d'aquest fet deflagra en el cas que entri o Ezpraya
la significa la presencia de Caries
"En esas condiciones, sin el tePi i Sunyer a l'alcaldia de Barcelona, secundas per un Consell de mor a la cárcel y con entrada libre
govern intelligent, coordinas, ho- en el Parlamento, el sefior March
nest i prestigiós, coneixedor dels no tardará en presentarse en el país
problemes ciutadans i impulsat per para dirigir personalmente sus nel'amor als ideals del catalanisme i gocios, que, como se sabe, son muchos y muy complicados. No es
de la dernocräcia republicana i liberal, i per una majoria entusiasta i presumible que el señor March tenga queja del Gobierno ni del Parsensible.
E millor
or e/ogi de Caries Pi i Su- lamento actuales. Le han salido las
nyer és la seva mateixa obra en els cuentas a pedir de boca; las pesetas
que haya necesitado invertir en conHoce de mes alta responsabilitat de
govern a Catalunya i a la República, la seva enorme capacitat de
,eeball í la seva solidissima preparació tècnica i política. El llarg
aplaudiment amb que el públic reunit ahir al' Saló de Cent acollia la
presencia del nou Alcalde de Barcelona era la plena, rotunda confirmació popular de la figura de Pi i
Sunyer, i de l'esperança i el credit
en la seva gesteó.
"La Humanitat" saluda amb cord ia l respecte els nous consellers
municipals de Catalunya—pedra angular de l'autonomia del nostre poble—, garantia de la democracia catalana i d'una norma d'austeritat
de justicia en la vida de les ciutats
i dels nobles de la nostra terra."

L'amnistia
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«Matee raro
mesar Tan«
Pintura

Car-

Amelo, emes% sume, eta de le
llega I alarte
Mes el e de estimes

PREMSA

Bou republicd, o desgrat del seis
consmodorione, din que Yornnistia dr
Calvo Solee, de Guadalhorce
jics ramniglio de gas els sufres que
compleixen sentincia per llover ager.
cit earrecs durani la dictadura:

"Una de dos: o la Dictadura fui
un grave pecado contra los dicechos y contra la dignidad del pueblo espahol, o se le debe homenaje.
Si lo segundo, ¡por que y para qud
la República? Si lo primero, todos
los ministro» de • la Dictadura son

responsables, y en más alto grado
quienes tele actividad pusieron en
servir los designios:
Para la República. que ea un ni.
gimen inassurado en espina como
reacción y como redención frente II
la Dictadura, no puede haber dls.
tingos en ese punto. Ni pude, sin
entregarse, establecer diferencias

ferencias y' recados, bien empleadas
titán. Su asunto, por ahora, está tb..
talmente liquidado. Ni siquiera ve.
dama justificar el origen de sea
fortuna. Tiene derecho, pues, a con.
aiderarse feliz provisionalmente. Su
CASO personal, de todas maneras.
nos interesa mucho menos que el
colectivo de los republicanas cap a ¡lotee, que tienen, desurdo del acuse.
do que comentamos, uni nueva
prueba del extravío que ha sufrido
la República. Doloroso extravio que
se irá manifestando en medidas sucesivas, equivalentes a la amnistía
de Calvo SO1e10 y Benjumea y a
esta impunidad de March. Sobre
aquélla, el señor Martínez Barrio
no parece que tenga nada que objetar; sobre la segunda medida, tampoco. Es la soberanía de la Cámara
quien lo decide. El Gobierno 00
puede hacer otra cosa que respetarla. Con razón ha podido decir el
sefior Lerroux a los periodistas:
"La politica la dirijo y0". Con razón lo ha dicho y sin necesidad.
¡Cree acaso que no se nota que la
dirige? Se nota, no sólo por estas
manifestaciones de au actividad,
susceptible de critica en cuanto son
públicas, sino también por otras
que no hay manera de examinar por
carecer de publicidad. Se nota, ;y
mucho!, señor Lerroux, que la dirección de la República está en sus
manos. Sobraba el recordarlo. Inútilmente buscaríamos un solo republicano que se resolviese a patrocinar el proyecto de Amnistía
que ayer se leyó en la Cámara. e
inútilmente buscaríamos otro Gabinete que se encogiese tan lindamente de hombros ante el caso de
March, juzgado por hombre tan incorruptible. y de cuya incorruptibilidad puede dar fe el propio presidente del Consejo de Ministros, como el señor Cerner, como incompatible moralmente con la República.
Sus palabras iueron éstas: "O la
República lo inutiliza o él inutilizará a la República".
Y la profecía se va cumpliendo.
La República no lo inutilizó, y él
va inutilizando a la República. Encuentra los caminos trillados, el
paso libre y franco. La letrilla de
Quevedo se hace actual: "Poderoso
caballero es Don Dinero...". Poderoso es, en electo; mas no desesperemos. La contienda no ha terminado, y sólo ríe bien el que ríe
el últinee."

El senyor Estadella, sempre poeta i sernpre lerrouxista
De AHORA: •
"El dulce y bucólico seiior Estadella afirma, muy seriecito, desde
el banco azul:
—Yo que estoy jesús cerca de
vosotros—a los socialistas—que de
vosotros—las derechas—, porque soy
hijo de una pareja de obreros...
Los compañeros de la tribuna de
Prensa, habituados "a todo", quedan estupefactos. El camarada de
"El Socialista", oportuno y burlón,
recuerda los versos de Cartilla:
Jesucristo nació en un pesebre.
"Donde menos se piensa"...
;Salta la liebre!"

ADVERTIMENT
Advertim a les Persones a lea
quigs interesal la publicaci6 immediata de les notes que ens envien que ele originals han de diritrir -se sota a la Redacci6,Corta
Catalanes, 8g, ser pu, abans
de les nou del vespre. Els que
ens arribin roes tard d'aquesta
hora o vagin adreçats a la
impremta del diarit Barbera, ts„

Diebalde,„3 ,da labrar da 1144
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'ayer
lyearen ahir. trenta-nou
aclaran u
acedes de la Lid de Bases
t'os dictamino
Cooperació
coi senyor Lumia
' En rebre ahir el impar Selva els L,
citi bilingüism e en l'Ensenyaperiodistes, els mataba* que havia

Un senyor que d'ença d'una tenia rarlem que aixi com la panel
penda ta dedica al culte de Une- "seny" dificilment troba una «mi*
dota "rabasaire" des de les planea valencia exacta en altres idiomet,
gn
"
del diati cadí que enema es publica tampoc rúa del seny 04 privatiu de
"tota" eta poblei, ni de Mea ele
a Barcelona, ha escrit darrerament
(dia 1 de febrer) un treball literari Imanes,
L'editorial de "Pagesia" era simAhir al iti‘dia el PreeideM va teque segurament a hoces d'ara ja
plement una calda al seny d'uns i
beo ele periodista, i els feu lee ee//aura valgut la felicitada) de motu
gileute manikatacions:
deis seus mica i adhuc dehr seus abres; deis propietaris gasius i deis
t
rabassaires desaprensius, que de tot
—Aqueas migdia, a les dotas — co- sabia un telegrama de Ribes de Fresfamiliars.
hi ha a la vinya del Senyor.
mengä —, he rebut la visita del nou
El treballet de referencia—com
Ahir, a lee dotze del mata
eer que li haría enviat el Centre
Sembla, per?), que a l'autor del
escau als treballets d'aquesta mel'alcalde de l'Ajuntament de Ajuntament de laarcelana, el qual,
Republin Federal d'aquella vila, el
A un quart de liS el presidan, !Cna — porta tito' i subtítol: El con- treballet bilingüe no li desplauria Barcelona, sienyor Caries Pi ¡ despees de la que ha fet a la lamba
mal, en non) de la majoria d'aquell
uy« Casanoves, obre la sessi6.
que "nomás" s'invoques al seny Sunyer, auompanyat dele regi- de Maca, ha Malita a fer-me present
flicto de los "rabaaaairea", en Iletra
protesta de !'acusad() teAjuntament,
Al banc verrnell hi ha els consellers
dora senyors Serra-Hunter, Vi- rataistincia que presta al Govern de
petita. A propósito de una invoca- davant les equivoceions dels rabasta per la Lliga referent a qui, amb
oenyors Selvas, Gano' i Comorerasaires i que hom fes els ulls armtalla, Escote!, Mamila. Hurtado, la Generalitat.
.
ción al "senVa, en lletra mis grosmotiu
de
la
constitució
del
du
AjunEls escons estan dcsabl lata igualaos quan es tracta d'errors dels pro- Venta, Rossell, Granier-Barreseta.
De noticies — prossegul — no n'hi tament, es produien desordres en
nlent lea tribuna.
pietaria.
La literatura bilingüe a Catalura, Dr. Mori, Aliaba, Godó, Mar- ha Mera que la 'especuló del Censen
l'assabentaaquella
poblad&
Ente=
secretani Ilegeix l'acta de la lesUn
¡I mistó ai que seria haver-se beUnes Cuenca, Junyent. Frigola, d'anta degut a la gran lama que
nya ha passat tant de moda com el
ren de la carnpanya de descridit que
bia anterior, la quin és aprovada.
gut el senyl
Salvador f Carbonell, de tornada aquests dies pesa sobre els conaellers,
carlisme, posesa per cas, però él
fa la Lliga, per mitja d'informacions
Si hom vol vanar-se d'imparcial del Cementiri Nota on van diponatural que ‚ni el raen. carll (que
PRECS 1 PREGUNTES
*terminen —. De la mateixa manera
ti el deure de demostrar la seta sitar un ram de flora a la i a rabsincia del .en yor alubi, el aula
potser és autonomista i tot, com el
is
a
Madrid.
El senyor BLASI formula un prec
que us vaig donar coman — digué
manca
de
prevenció
en
favor
de
ni
el
senyor
que
es
detomba
del
qui
fou
primer
Preseu R...),
En el Consell que celebrarem dial conseller de Treball sobre la neel senyor Selves —. de la protesta
persones o coses (Pallas. P äg. 460). sident de la Generalitat. senyor
dica a l'an.cdota rabassaire no se
Iluns acordarem establir uns torns per
cessitat de reparar la carretera sie
del diputat de la Lliga senyor Catrealtrament s canosa a alio que en Maria, visitaren el Preaident
nbagin adonat i continuin fent-la
sempre hi hagi dos consellers res • Artau, us dono compte d'aquest
l'estadó d'Alp a Bellver, la qua] es
settyor Companys, per tal dote- tal q ue
servir com una eina periodística catala en diem, per un eufenisme
troba en alguns indrets en pessim estat.
al banc 'yerma.
telegrama.
¡ir-JI els seas respectes 1 mamolt a propòsit per a fer les den- misericordiós, ensenyar el !latan).
El PRESIDENT promet trasliadar
—En «tuesta torns, ua bi incloureu?
En conseqüencia, si hont ha cri- nifestar-li la seva adhesió.
cies dels lectors del diari dels punts
el prec al conseller respectiu.
— pregunta un periodista.
ticat les equivocacions dels uns no
També la dir que baria estat a la
de suspensió, deis signes d'interroEl nou alcalde de la ciutat
El senyor IBARZ formula al ma—No — respongué el mayor Conapot deixar impunes els errors dels i els seus acompanyants foren
Generalitat per tal de prendre part
gació i dels admiratius.
teix conseller de Treball un prec sopanys Jo hi aniré t'ornes quan es
altres, puix que tots plegats són rebuts al despalx de la Preien la visita collectiva feta pel fíen GoEl treballet del sacerdot de l'ancbre
rescassedat d'aigua en el tenue
produeixin fets d'interès o quan hom
els culpables de la crisi que actualveril al President. El nou alcalde, sedota rabassaire és dedicat totalment
deneia pel President i els Cond'Ulldecona. S'interessa perquè es fament pateix la produció agrícola,. sellers senyors Selves, Martf reclami la meva presencia a la Camnyor Pi i Sunyer, també féu la seva
a comentar un editorial que amb el
ein els estudis necessaris per a convervisita oficial al senyor Selves, cofa
títol de "Invocació al sen )' " apare- que és alió que cal defensa da- Esteve, Cornorera, Gassol i bra.
tir aquells terrenys
munt de tota altra cosa.
--aTe un gran Asid el viatge del
a conseller de Governació.
gué al setmanari agrícola "PaseDende.
El PRESIDENT promet traslladar
¡O is que aquell senyor creu lleial
senyor Lluhl a Madrid?
sia" i del qual publicaren uns
El senyor Pi i Sunyer va
el prec.
—Es per qüestions del tea deparfragmenta LA PUBLICITAT i "El i patriótica la conducta dels que in- pronunciar unes inmoles d'adUn
periodista
li
va
preguntar
el
El senyor CASADEMUNT prega
voquen no el seny, sinó la foro
Metí", i que, segons sembla, tingué
dedicà un re- teman.
seu parer sob.. les declaracions del,
al confeti« de Cultura que s'ocupi de
d'uns exircits forasters als quals no hesió i respecte i de Francesc
la virtut de fer eixir de fogó el re--¡ Se sap alguna cosa de la tornamemòria
cord
a
la
senyor
Lerroux,
publicades
en
un
diala situatió de moltes escotes de Priuneix a Catalunya cap mes vinpetit ministre del culte de l'aneeda de la Lliga al Parlament Catete?
Maciä.
ri de Madrid, que fan referincia al
mer ensenya.aant de ratalunya I.s
ele que no sigui l'odi que els medota rabassaire.
—Jo no en sf res. Ja he dit el que
El
senyor
Companys
agraf
nomenament
d'un
delegat
especial
del
quals estan re--ntad e, per 1, s
Aquest senyor, en començar, tot ten i els descastats residents a la
baria de dir: rúnic lloc apte per al
paraules
pronunciades
pel
Govern
de
la
República
les
en
relació
amb
nostra terra professen contra tot
que desconeixen el T.atala, circumstini assegurar que és català i tractar
dialeg
amb
els
representants
de
Llaga
nou alcalde, remarca el que la
rOrdre Púlale. El senyor Selves, descia que, encara que siguin mestres exun problema eminentment autòcton, alió que faci olor de catalä i d'auCatalana Es el Parlament El Govern pees d'haver llega aquella declaraciutat espera del nou Ajuntacellents, fa que no Puguin do nar tot
tonennic?
ja renega de la seva llengua nativa
1
ells
no
desitja
la
seva
rerategració,
que
tenia
la
certicas, les guata no coneixia, va dir
el rendiment que seria de desalar.
¿I no és invocar aquesta força raent va dir
i es posa a escriure en castella per
han de seguir el cand que els indica el que devien referir-se al delegat esforastera (a tots els codis té un tesa que portará a cap l'obra
Demana que, com succeeix amb els
dir-nos que el "seny" no és cap
saya responsabilitat. pecial de l'Estat a Catalunya, que Es
concepte
de
la
patriótica
que
Catalunya
es
destinats a
notaris, tots els
virtut específica del nostre poble, qualificatiu aquest procedir) les pro- mereix Iota desitgem, i finalAra — acabe — je no puc elegir cap
el càrrec, justament, que exerceix acposicions que, enmig d'una simpatia
Catalunya coneguin el catalä.
i que aquells que ho creguin són
mis paraula.
ment
va
dedicar
unes
paraules
tualment
el
senyor
Carreres
Pone,
mal dissimulada, es feren darreraEl senyor ROMEVA s'adhereix Si
una colla de petulants i de carrind'homenalge a la memòria de
amb tot i que en les llistes oficials i
prec del senyor Casademunt, 1 demaclons. Es a dir, sense adonar-se'n ment al local social de lInstitut
Macla.
:iom
el
per
als
efectes
del
cobrament,
Agrícola
Catalä
de
Sant
Isidre
du'
'
na que es clícti
ja ha perdut el seny. Després de fer
rant el transcurs de la darrera renomen comissari general, ja que,
aquest descobriment (confon el seny
Es refereix al decret del senyor Dounió
general?
sense
aquest
requisit,
no
podria
coamb el panxacontentisme) l'home
mingo sobre Ensenyament, decret mal
O és que des d'un punt de vista
brar el son.
anomenat de bilingiiime, car en en na
queda tot satisfet i entra tot seguit
casal&
és
Beis
dernanar
que
els
preven
el
—L'Estatut
—
digué
—
matèria.
en
s'hi establen.
Els radicals fan barraca
"agrarios" espanyols vinguin a Cacas que el ministre de la Governació
I nosaltres també.
Remarca que is necessari per a tots
talunya a civilitzar-nos?
pugui reclamar l'Ordre Públic, pera que els mestres destinats a Catalunya
a part
Hem rellegit l'article de "PageEs ciar que per aquells que coabolí
ti
una
certa
importancia
polísia", i ennoc no hi havern sabut
sauiguen i coneguin perfectament el
Amb el litol de "Els funcionamencen per renegar del seu idioma
tica, i no cree que hi estiguin rela/robar res que pugui fer suposar
ria radicals", un diari del vescareta.
cionades aquestes declaracions.
que l'autor de la "invocació al seny" no els vindrà d'un pam i no trobaEls periodistes que fan informació pre inseria er) la seva edició
El CONSELLER DE CULTURA,
ran antipatriótic el procediment;
pretengués monopolitzar el seny a
municipal anaren ahir a saludar l'al- d'ahir el segúent solt, que resenyor Gassol, agraeix aquests precs
per.),
per
fortuna
tothorn
no
és
cadí,
profit exclusiu del nostre poble.
calde, senyor Carles Pi i Sunyer.
produira sense comentar-lo:
Sembla que s'es:an .fent preparaperque Ii permeten de repetir novament
a Catalunya.
Amb tot, nosaltres gairebé asseguEI senyor Pi i Sunyer, després de
tius per a reunir, en un banquet, tots
la desgraciada soluci6 que en l'Este"El Grup Professional de
I és per aquest motiu que la crió, s'oferi als Funcionaris afiliats al Partit
els secretaria particulars de les au- tut es dona a les qüestions de renseda patriótica de "Pagesia", malgrat correspondre a la salutaci
toritats i de les personalitats que
nyament.
tots els escarafalls, no mis pot sem- repórters. Digué com en altres cat- Radical, la constitticiä del qual
subven- blar ni una vacuitat retórica, ni una res fa havia tingut relacions correr- es (roba malt avançada, rep les exerceixen alts carnes a Barcelona.
La
Recorda que en la discussió de
"sensibleria, ni una fórmula pura• tíssimes amb la premsa, i que en ma- seves adhesions al domicili del
l'Estatut l'article que fa referencia a
mil
ciona
ment sentimental, ans una opor- teix s'havia tingut sempre com a Pe- senyor Juli Zarraluqui, oficial
Ahir al vespre vam Preguntar al ensenyament bou que no votariodista.
tunissima invocació, eminentment
d'Hisenda, Lofarja, 192, i no
ren els diputats catalans.
senyor Selves que hi has-la de cert
la
—lis
pròxima
reunió?—li
pregunta
practica, que d'aplicar-se integraa l'Advocacia de l'Estat com,
Exposa les gestions tetes pel Consobre el rumor que corria de la di'
repórter.
un
ment solucionarla el problema que
per ertor de redacció, hem dit
missió del comissari general d'Ordre sell d'Ensenyament a fi de resoldre es
'Revista de
a
les
cinc
de
la
tarda
es
—Avui
l'egoisme dels uns 1 el desenfré dels
en passada edició."
conflictes que sisan derivat de l'apliPúblic, senyor T00123 Remen.
reunirà el Consell de Govern per tal
alises ha planejat al camp de Cacaci6 d'aquell
—No hi ha tal dimissió — ens resde fer la distribució de arrecs i teEl "Buttleti Oficial" de la Genetalunya, en detriment de la riquesa
Promet ocupar-sen novament, i espongui
i encara que l'hagués preralitat, en la seva edició d'ahir, pucoHativa Com tampoc no ens pos nir un canvi d'impressions, i dimarts
pera que aviat les gestions que es fan
sentada, no bauria estat admesa.
blica la següent ordre del conseller
semblar superflua l'afirmació que o dimecres se celebran un altre pie
—JAixi la peticid de la Lliga no és, tindran un fruit, car l'Autonomia senLes "visites" de les
de Cultura senyor Gassol, concedint
l'editorialista de "Pagesia" posa en
Per tal d'esposar el, punts de vista
se l'Ensenyament en catali perd tota
tampoc,
veritat?
sobre la reorganització municipal, ja
una subvenciö anual de lona) pes- boca d'un sindicalista agrari catalä
la seva eficàcia.
—No
en
se
res
—
acaba
dient.
g
algunes
en Mi- que "la terra ha d'ésser d'a- que en els Consells hi haun
setes als editors de la "Revista de
Remarca que això no vol dir que
odrä
resoldre,
pera
d'alcoses
que
ell
quell que l'estimi". C..r és solament
p
Catalunya".
no volem els mestres castellans. Una
El propietari duna bisuteria del
Diu ab(' el preàmbul de l'esmenta- estimant-la, coneixent-la, v;vint-la, tres caldra portar-les al ple. Aleshores
cament volern que els mestres enseexposarem el programa dels acta de carrer de l'Hospital notava, ja tela El n'enc men' a 6uMerä
safrint-la acaron2nt-la, fent-la proda ordre:
nyin en català, almenys els del Primer
dies, que, després de la visita d'unes
"Al cap de nou anys de publicació
duir i no especulant-hi (amb m'erro
govern que caldrä portar a cap. Cal
Ensenyament.
Es convida i presa l'assistència de
gitanes hongareses, les quals gairebé
o amb cadelll que la tern acom- tenir en cornpte que ens trobem en
constant, després d'haver arrenglerat
(Entra el conseller de Finances. setots els simpatitzants i amics que fa
cada dia acudien al seu establiment,
plin la (unció social que aquells el començament d'un nou rigim, ¡ per
setze volums de set-centes pagines,
nyor Marti Esteve.)
ren del malaguanyat dramaturg i paon no compraven res, en desapareixien
la "Revista de Catalunya", que rePares de l'Església calbli:a (que això, fins que estigui estructural
Es mostra partidari que els infants
triota exemplar Angel Guimeri a la
generes. Ahir, en rebre la visita de
collia mensualment la nostra vida els carlins del dinou tenien per inig del tot, encara que s'acordä celebrar
reunió que, per tal de tractar del pro- catalans coneguin el castelli, Pera no
consuetud, se li acabi la paciencia. i
cultural i coHectiva, ha estroncat la
heretges) van aconsellar com a úni- els plens un cop per mes, s'hauran
jectat . monutnent, tindra Iloc el proper admet que siguin destinats a Cataluseva publicació i is a punt de des- ca fórmula justa i equitativa.
cridi la policia, la qual hi acudl immede celebrar alguns picos durant els
aparèixer.
z Però qué en saben els carlins de
diatament, i s'endugueren les gitanes , dijous, dia 8 del corrent, a dos quarts nya mestres castellans mancats de l'esprimers quinte dies o ei P rimer mes.
perit de comprensió necessari per prod'onze de la vetlla, al local de Patria
Hi ha en les pagines de la "Reseny ¡ de justicia i de "sentit präcque eren cine, i el seguid interminable
Es parla despees de la manera de
curar als nostres infants una instruccid
de Bonavista, MiNova,
cereravista de Catalunya" el nostre movi- tic" si encara creuen en els Reis?
Pade
criatures,
que
eren
moltes.
al
fer la informació, i els repórters s'aindispensable.
39.
nero
rnent nacional d'aquests darrers anys.
lau
comiadaren
afectuosament
de
l'alcalde.
de
J
RAMON NUBIOLA
usticiaHa estat en tot moment una publicació oberta a tots els noms, a totes
:es tendències i a totes les inquietuds. E/ seu índex compren tots els
escriptors de Catalunya, prescindint
d'ideologies i sense cap exclusió de
lis tisos.
La continuitat de la "Revista de
Catalunya" voldrà dir comptar amb
una publicació mensual al servei del
nostre moviment cultural, literari i
artistie, del tot imprescindible en
aquests moments que no té Catalunya cap publicació periódica que
hl sigui dedicada integrament.
D'acord, dones. amb els editors de
la "Revista de Catalunya". segons
1mi1111111111111n11111111111111111111111111111111111111111111111111111
els quals la ouantitat de 10.000 pessetes anual, suficient per a garantir la continuitat de l'esmentada puEl crèdit i la fama d'un producte no s'improvisen. El sol fet de posar les cartes 1 certificats de guariment que rebem a 1" disposició
blicació."
La part dispositiva tonsta deis set
del públic, constitueix una ferma garantia per als malalts i per al mateix públic.
apartats seguents:
"Primer.— Es concedida a la "Reinteressant
v ista de Catalunya" 1.n • 1 r subvenció
de 10.000 pessetes.
Segon.— La "Revista de Catalunya" ha d'ésser oberta a tots els
Madrid, 8 de diciembre de 1933.
e=criptors catalans i a tota mena de
tendencia.
Señor don A. Gamma. — Barcelona.
"fercer.— La "Revista de Cata i uMuy señor inlo: Me es muy grato dirigirle la presente para que de ellas haga el uso que estime conveniente.
nya" sen dirigida per un ConMe
directiu, presida pel senyor Antoni
Hace Más de veintiocho dios venia bufriendo emarmemenle del estómago e intestinos, con repercusión en los riaones
Rovira i Virgili, fundador i primer
y el pecho, sin que hubiera encontrado en los malliples tratamientos a q ue fui sometido remedio a tan terrible mal, que se
director de la Revista, i fornrat
manifestaba principalmente con dolores egudisimos en el estómago, corazón, riñones e intestinos.
senyors Carles Riba, Aguan EsclaHace unos meses, y por indicación de mi esposa, milpera a tomar en milagroso y con sólo do a trauma
sana Don-linee Guansé i J. V. Foja,
de tau precioso preparado me encuentro tan bien como si jamás hubiese padecido afección alguna en dichas ¡mama pudiendo
en qualitat de secretar de Redacció.
comer cuanto se me antoja sin temor alguno.
Quart.— Tota mena de coliaboLa humanidad doliente tiene en su sabio preparado un remedio eficaz para la curación de sus afecciones pasteo intesracia ala "Revista de Catalunya"
tinales, lo que me complace altamente proclamarlo:
será retribuida.
(Signat): MANUEL FERNANDEZ RUIZ."
De usted agradecido y atto. : affmo. s. s., ci. e. 5. M.,
Cinqui.— La "Revista de Catalunya" facilitan a la Generalitat tots
es exemplars que calgui per a los
t eves Bibliotecas«, pee a les Instala
dona de Cultura i per a establir an
1,
1 11 11011
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carta que ens ha &exilia el senyor MANUEL FERNÁNDEZ RUIZ, resident
Reproduitn a continuació la
a MADRID, CARRERA DE SAN JEROMMO, ninn. 35, principal, dreta.
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El senyor CASADEI1UNT rectifica breument.
El mayor ROMEVA rectifica
Per infilistir en els seus pants de vista,
1 demana que siguin Installades degth
dament les escotes rurals.
El senyor GASSOL, conseller de
Cultura, ea rnostra tambi vanidad de

l'escota rural típica, la qual ha d'E,ser la renovada de rescola de la castat. Cren que és una necessitat urgent.
Diu que en el Pressupost que es té
confeccionat al aeu Departament la
s'ocu pa principalment de l'escota rural.
El senyor MESTRES formula mt
prec al conseller de Treball, 'obre
l'augment dels obrera en atur loe
çós C'ocupa deis nada principall
on l'atur forçós té preponderancia,
com és Sant Pere de Ribo.
.
Demana que aquells obrers sise&
ocupats en la construocils de lee
carreteres necessaries per al trille

actual de Catalunya.
El President promet trullarlar
pea.
El senyor RIERA formala
prec al conseller de Cultura sobre
el matear problema plantease per altres diputats.
S'ocupa, també, de t'Altota:nene
de Marlorell, en el gua/ ele Me'
dors de Lliga Catalana 4 radicals
volen que tots els impresos oficiaba

signa: redactats en candi. Demsas
al conseller de Governació que in.
tervingui, car la conducta d'aquista
regidors és d'escarni al Parlanseat
canta i a les institucions catalanes.
El CONSELLER DE GOVEL
NACIO, senyor Selves, laten&
Troba que la conducta d'aguas regidora és improcedent, i demottre
una manca de cultura. Manifesta
que el conseller de Governació sientes pot obligar els A juntaments a
complir estrictantent l'Estatut ¡ la
Llei Municipal.
El senyor RIERA rectifica bree.
ment. Creu que en aquests 011802

s'ha d'actuar parcialment
Seguim l'ordre del dia amb la
discussió del projecte de
LLEI DE BASES DE COOPERACI Ó
Entrem en la discussió de l'articulat d'aquesta Llei.
Es Regida una esmena de la minoria socialista a l'article primer, la
qual is acceptada per la Comísale,
en la seva primera part.

El senyor ROMEVA es mostra
conforme a la nova redacció de l'ar_
siete.
Són llegides unes esmenes i un
vot particular de Lliga Catalana al
mateix adiete.

El senyor SOLER I BRU, de la
Comissió, les rebutja, i camote les
raons que han induit a la Comissió
a fer-ho.

Com que no hi ha cap diputat
que les defensi són rebutjades.
El senyor SOLER 1 BRU rebeleja, per la Comissió, una non eamena dele socialiates, la quid és detensada pel senyor RUIZ 1 PON.
SET!, el qual propon la supres516 del darrer apartat de l'article
en el qual es diu que la directifs
de les cooperatives ne sera retal.
buida.
El senyor SOLER I BRU accepta finalment m'esteta esmena i
prova rartiele primer.
Després de rebutjar tina esmena
de Lliga Catalana, s'aprova senas
discusaió l'article segon.
Són aprovats també, sense
eussió, els articles tercer i quart.
El senyor ROMEVA formula
unes observacions a l'article cinema

per creare que es refereix ende a
les entitats mutualistes que al fi eme
se'l destina.
La Comisan), no accepta el anggeriment i s'aprova l'article.
.ment es fa amb els articles 6, y i 8.
El senyor Tauler die que ratti.
ele non podria ésser modificat
collint l'esperit d'una esmena res
gionalista, que fa referencia als drets
d'un tercer.
El senyor GALÉS s'adhereix a la
reserva política feta pel senyor
Tauler.
El Sr. RUIZ 1 PONSETI con-

sidera desplaaada la indicada, car
els acords de les assemblees coope-

rativistes són sempre en perjudici
de tercer, que en aquest ces da el
comerciant capitalista.
El senyor SOLER I BRU dóna
lectura novament a l'article per tal
de demostrar que existí una confusió en proposar l'esmena.
Finalment queda aprovat l'article o; pecó el senyor ROM EVA
&mana la paraula, i diu que tal
vegada hauria estat prudent suprimir un peligra( de l'article, i com
que aguaos ja esta apront, ho deixa
c6rrer.
S'aproven sense discussió els ar-

fieles lo, 1/, 12 1 11
El Sr. RUIZ I PONSETI prea
lenta un 'miele za bis, ami a leit
particular, el quid da ~out P«
la Comissió, pena 110 per • siesesta
hei general, sitió per a la de Coope
catites, per estar mis adstlest
aquella Ilei.
Ei senyor RUIZ es magra cae-

tomase &ab upe«

aeard.

-mur.

Steas elleensidet eaa amtaUe elelatidos del ¡4 11 38.
El mayor SOLER I BRU, de lee
ieall" eme, 4., te presidiario
alisiamaapi'aqeeN «bit pea 'tal
que pegada estudiar diverso cama
neelOnseatades a ruede ap, t pro.
cedir a la non redacci6 de l'antele.
El PRESIDENT diu que no hi
té cap inconvenient, i sumen el

debat
Afegeix que diverses comissions
han de reunir-se, i seria convenient
amb aqueas motín alear la ansió.
La Cambra hi accedeix, i el President agita la campaneta. Es un
quart de vuit del vespre.

PELS PASSADISSOS
LA TORNADA DELS DIPUTATS DE LA LLIGA
Ahir pels pissadissos els periodistes interrogaren diversos diputats respecte a la informació que
LA PUBLICITAT inserta en la
seva edició anterior.
Els diputats responien segons les
dades que tenien de l'afer de referisteis, però tots convingueren en
que d'ésser certa l'esmentada informen, trobaven inacceptables lea
021:tdicions imposades pela repulses/tata de la Lliga.

La crema de tramvies

Un cotxe completament destruí'
Ahir, a les vuit del vespre,
uns desconeguts s'enfilaren en
un tramvia de la linfa 60, quan
havia arribat al final del trajecte del carrer de Rogent, cantonada al carrer de Fresser, 1,
pistola en mä, obligaren ela
paasatgers a batear del cotxe.

Els desconeguts llançaran

unes ampolles de liquid inflamable que produí un incendi
en el colee, mentre un d'ells
an ia a la plataforma del davant
i afluixi els frens. El tramvia
incendiat va marxar carrer avall
fina a l'encreuarnent del carrer
de Valencia amb el del Dos de
Maig, on se li acabe. l'embran-

zida.
Els bombers acudiren a sufrater l'incendi, per?) el cotxe va
quedar completament destruit,
sense que ocorreguessin desgràcies personáis.
Els autors d'aquest acte de

sabotatge fugiren.
•
A la Plaça de Lesseps, un
cobrador de tramvies va requerir l'auxili d'uns guàrdies de
seguretat perquè fossin retirada, unes ampolles de liquid que
hi havia abandonades a l'imperial del tramvia número 173
de la Unja 22.
Una de les ampolles s'havia
tombat i es buidava. Sembla que
es tractava de les ampolles de
liquid inflamable que s'utilitzen aquests dies per a cremar
tramvies.

Escenes del districte V
La detenció moguda
d'un timador
A primeres hores d'ahir a la tarda, es va produir una alarma extraordinäria al carrer del Migdia, en
éstes perseguit un jove per un altre
que cridava, corrent al darrera
quell: —Agafeu-lo, que és un nutre
i m'ha robad
El públic, en adonar-se de la persecució, va ajuntar-se amb el perseguidor i desprix d'una cursa accidentada. aconseguí agafar el fugitiu, i li pegaren una grossa pailissa.
Els agents de l'autoritat van arribar-hi al cap d'una moments i el van
sostreure de les ires del públic.
Ei detingut, abans d'esser-ho, va
llancas a uno claveguera una cartera la qual fou recollida per la Policia. Resulta que contenia diverses'
cédules, estesea a nonis diferents.
Com sigui que el netingut estava ferit, bou traslladat a la Casa de Socorsos del carrer de Barbará, on els
metges li van apreciar masegament
general i contusiona a diverses parta
del cos. Va dir que s'anomenava
Josep SI ontserrat i que tenia vint-icinc anys.
L'individu que ,corria al darrerc, va
dir que s'anomenava Eduard Deano
i que ei havia perseguit Montserrat era perquè aqueas li va dir que
tenia influencia a la delegació especial de l'Ordre públie a Catalunya
i que podia treure'n tots eb, paseaports que sollicites. Com sigui que
Deano, necessitava traslladar-se a
Franca, li va Murar la cèdula i. de
raes a mis, tretze pessetes, amb len--rec de gestionar-li els passaports.
Nontserrat va desaparèixer amb la
cédula i els diners. En trobar - lo ahir
li va demanar tot, però aquell, en
lloc de fer-ho, va fugir, la qual cosa
va motivar l'alarma. La policia, a
conseqüència d'unes gestione que
vls realitzar distares va poder esbrinar que el detingttt es dedicava
al procediment
a regatear estelades p
del ~apere lea qua Ii produien
ingresaos sanead*. Montserrat va
quedar detiaget.
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Amad" mejoría 1 minofia, celeMaaresa, a (per telèfon). — Ahir1 ame MINÓ di pl. nae Mi" S'a
lloc Date de eonstatic16 del met de mes, de primera convoca--finqué
nou Ajuntament. L'acte començà Oda, 1 de mímala 4. llimearee se"
presida per l'alcalde antic, senyor , °tien e a lea set del vespre.
Duma% d'aixecada la iefliá puManee Hi usiatiren bona part dels
s& un gran nombre de Mutada:» a
regidor, sortinta i gairebe toa: els
felicitar eh nous consellers i el conciegas darrerament. Parlä en pritener alcalde. Hem de reportar, nimmer lloc el senyor Marcet, i el sebe, que es la primera vegada dintre
gui ea l'ús de la emula el senyor
la vida municipal de la ciutat que
Puig i Valls, el qual ho fin en nom
pasea a ocupar el càrrec de contiedele regidor. sortints. Seguidament
nes una dona. Aquesta s'anomena
després d'haver ocupat la presidenJusta Goicoechea, pertanyent a la
cha el regidor de mes edat, es promajoria d'Esquerra Republicana.—C.
cedí a l'elecció de l'alcalde. Per i5
A RODA DE TER
vots contra 9 ea blanc bou reelegit
Ha quedas constituit el nou Ajunalcalde el senyor Marcet A contament d'aquesta vila de la manera
tinuació s'efectui la votació per coque segueix: Alcalde-president, Joan
brir les places del Consell de GoPortet; alcalde segon, Pere Font;
vern. Sortiren elegits els senyors
alcalde tercer, Josep TorrentgeneSans lbars, d'E. R.; el senyor Vires; consellers, Alfons Boix6, Josep
cene Prat, d'Acci6 Catalana; el seGallada, Francesc Costa, Francesc
nyor Salvador Reguard, federal, i
Charles, Ramon Prat, Josep Roma
el senyor Flor de Lis, pels sociai Ramon Marti, els set primera d'eslistes. Tot seguit el senyor Marcet
querra i els altres de dreta.
regracià els regidora per la seva
— A Les Masies de Roda, el
reelecció, i després els senyors SerMunicipi vel, l'Ajuntament ha quevitge, cap de les zninories de dreta, dat constituit aixf: Alcalde-presiparlä en un to que motivä que fos
dent, Josep Arisa; alcalde segon,
cridat a l'ordre per la presidencia.
Joan Soy; consellers, Manuel MeEl senyor Servitge rectifici, 1 relenchón, Joan Escarrabill, Pau Riconegué que el sets to era improfa i Josep Codina, de la candidacedent. A continuas:id s'aixeci la
tura Pro-Administració els quatre
sessió. — C.
primera, i de la del Sindicat Agrícola, els dos restants.
SECRETARI MUNICIPAL QUE
A TORTOSA
DESOBEZIX EL COMISSARI
Com dèiem en l'edició d'ahir, queD'ORDRE POBLIC DE
di constituit el nou Ajuntament de
GIRONA
la nostra ciutat.
Girona, 2 (per telefon). — A peEn començar la sessió, l'alcalde
tar de les ordres donades pel Coque cessava, senyor Benet, fin its
missari d'Ordre Públic interí, sede la paraula per donar compte de
nyor Puig Pujades, el secretari de
l'actuació del primer Ajuntament de
Joiä es negä a donar possessió dels
la segona República. Explicà els
seus càrrecs als nous regidora. obstacles que toparen per a realitAquests, després de posar el fet
zar la seva obra, ja que si lié la
novament a coneixement del senyor
República era implantada, les Ileis
Puig Pujades, habilitaren un secremunicipals eren totes monärquiques,
tad, constituiren l'Ajuntament i
dificultant enormement la tasca a
aixecaren l'acta corresponent.
realitzar. L'ésser alcalde no es maEl senyor Puig Pujades ha anunnar—digué—, és venir a governar,
ciat que imposarà una sana al
i quan vam entrar vam trobar en
secretari titular, per haver desacaaquesta casa una desorganització
tat les seves ordres. — C.
completa en un deute aproximat de
cinc milions de pessetes, avui
REUS
pagat 680.000 per endarreriments, i
Reas, 2 (per telèfon). — Dijous
la quasi totalitat de les altres estan
a la nit es constituí el nou Ajuntaa mans del Tribunal Contenciosoinent. Ha estat elegit alcalde el
Administratiu per tal de dictaminar
senyor Josep Borräs i Messeguer,
si han de pagar-se els deutes d'aper 18 vots contra 7 paperetes en
quells homes de la dictadura, que no
blanc. Han estat elegits consellers
representaven
els regidors senyors Ramon JorAvui, després de 33 mesas, deidana i Josep Cabrer, de l'Esquerra;
xem la casa organitzada, essent per
Antoni Gatell i Enric Cavaller, dele
tant l'actuació mis planera.
radicals autònoms. Les fracciona
Hem aprovat reglaments de resd'Arrió Catalana, de la Lliga i dels
corxador, mercat, empleats municisocialistes constituiran les minories
pals, guärdia urbana. Deixem 876.000
fiscalitzadores. — C.
pessetes per a cobrar, i de deute
L'HOSPITALET
/lomea deixem 870.000. Agraeix la
PRESA DE POSSESSIÓ DELS collaboració dels companys de Consistori que en tot moment han esNOUS CONSELLERS
tat al scu costat.
MUNICIPALS
Seguidament sortiren els regidors
L'Hospitalet, 2.— Ahir, al Saló de vells, acompanyats de l'alcalde i del
sessions de l'Ajuntament, prengue- representant d'A. C. R., Sr. Brull,
ren possessió els consellers electes
el qual els acompanyà fins a la
que han de formar el Consistori d'a- porta.
questa ciutat. La Tribuna destinada
Passi a ocupar la presidencia el
al públic presentava un aspecte vedregidor de mis edat, senyor Ballestablement impressionant.
ter. Va llegir-se la llista de credenA dos quarts de vuit apareixen els dals presentades a excepció del seregidors que cessen conjuntament nyor Primitiu Sabater, que renuncia
amb els consellers electes, els guata el cärrec per incompatibilitat, ocuprenen seient en 11nrs respectiva espant la vacant el senyor Hueto, pricona. El secretad Ilegeix l'acta de la
mer suplent.
tedió anterior, la qual es aprovada.
Fou elegit alcalde el senyor JoSoHicita fer ús de la paraula el se- sep Berenguer per 15 vots a favor
nyor Frontera; diu que parla en nona i 9 en blanc. A continuació s'elegide la minoria d'Esquerra i s'aco- ren els consellers de la Comissió
tniada dels convpanys de Consistori de Govern pel següent ordre: prique acaben en l'exercici de Ilurs cärmer conseller, Ernest Tudó, per as
recs. El senyor Martí Feced —cap vot i 9 en blanc; segon conseller,
de minoria del Partit Republicl NaJoan Benet Penyana, per igual recionalista d'Esquerra—s'adhereix a
sultat; tercer conseller, Joan Falcó,
les manifestacions dels senyors Fron- per igual resultat, i quart conseller,
tera i Oliveres. El senyor Segarra, Josep Rodríguez, per 15 vots a falamenta que no siguin presenta tots vor, 5 en blanc i 4 a favor de Joeat regidora que acaben avui, i dina sep Valls, tradicionalista.
la benvinguda ata consellers que els
A petició del regidor socialista se.
han de presidir.
nyor Metida, s'acordi celebrar sesDescrea de les breus paraules del
sió tots eis darrers dissabtes de casenyor Segarra es retiren del Con- da mes, a les sis de la tarda. S'asistori els regidora i l'alcaide sortints. provi. Tot seguit s'aixeca la sessió.
El secretari llegeix les credenciats
presentades pels consellers electes.
Incident de veïnat
Passa a ocupar la presidencia el senyor Oliveres Norta, da Lliga Catalana, el qual resulta alter el de Una dida no vol lliurar
mes edat deis consellers electes.
una criatura a la seva
En ilegir-se les actea hom ha pogut observar que mancava la del
Avía
senyor Jume Pujol i Trabal, de
Fa uns quanta mesos una
Lliga, el qual, segons sembla, vol
renunciar. A precs del senyor Audi, dona va donar a criar un fill
cap de la majoria d'Esquerra Repu- seu a una dicta. La mere va
blicana, se suspen la sessió per cinc morir i la dida continuà criara,
minuts per tal de posar-se tots els el nen.
Ahir Vivita de la criatura es
consellers d'acord amb els candidats
presentà a casa de la dida,
que s'han de votar per a la distri
de
conselleries.
TranscorreJoana
Pérez Guerrero, que viu
bució
guts aquests minuta, es passa a vo- a la Travessera de Les Corta,
tació del conseller Alcalde. Queda a reclamar l'infant. La dida,
elegit per 22 vots i un en Mane, ei que ea creta amb dret a tenirsenyor Ramon Frontera i Bosch. lo, tole vegada que no s'havia
El resultat de la votació ha estat acostat ningú a reclamar-lo
acollit pel nombrós públic amb gran durant aquesta mesos, es nega
entusiasme. Seguidament fin es de a lliurar-lo, i l'avia va reclamar
la panela i manifestä que procura- l'auxili de la policia, que es
rla per tote ele miaus fer-se digne presentä alli per tal de complir
de la demostrada de confiança de l'ordre de lliurament segons
manament judicial.
qué acabava d'ésser objecte.
El velnat, asabentat del que
Es procedeix a la • votacid dels
mude consellera regidora que han paseava, va començar a Insultar
els gutirdies 1 rävia, 1 arribä
Govern,
i
de formar la Comisa(' de
unen elegid amb igual nombre de fine a agredir-la. Com que les
vote Mallad Romo: i akeamany, dones del barri amotinados voFrancesc Ifontener l Majan., Ju- llen de lotes paseades rescatar
me Matee i Botines 1 Carleo Martí el nen, caigué demanar Mes poPoema El senyor ~eres expli- !teles, 1 lee mds exaltarles foren
ca rectitud de la seca minoria la portades al Jutjat de gulardia,
qual ha votat conamtament amb la on desmata de declarar foren
majoria l'elecció deis clarece asee- alliberades.
Aquest fet fou el tema de toCOM•Itil el cap de la maJesua eeeyor Audi, amb paraules d'a. les lee converses al barri on
va ocórrer.
gralment

la Pronas.
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'Pedetietiti provisional
recia Impulsora de le Premsa Comercal d'Esquerra" (en constitnei6),
nomenat en la reunió de directora i
representante de reomemada Premia,
celebrada a Barcelona el dia 21 del
propessat mes de gener al local del
Casal d' Esquema del carrer de Sepúlveda, 180, per tal de resoldre les
Mimada econbmiqnes a leo qual s esa
sotmesa resmentda Premisa 1 elevar
l'efectivitat de les sena campanyes,
ha empres els treballa necessaris Per
arribar a que sigui un fet resmentada
Federad& Anda aquest fi ha Patalee
nn manifest que comemm dient que
rnentre la premsa comarcal d'esquerra
du una vida migrada, la de dreta en
general compta amb protectora adinerata o amb patronats que dimanen el
déficit, condicionant-ho com és natural a un control polític.
Diu després que es de doldre la sinceritat anea qué en aquest aspecte cal
parlar, pen no ens podan apartar
d'ella—afegeix—i reconeixer que en
la premsa esquerrista existeix aquest
buit, si mis no, parqué els partits i
organitzacions esquerranes no disposen
de cabals per destinar a aqueas objecte
ni d'organismes que supleixin l'esmentat defecte.
La tasca mes insgnificant de les
moltes a que la Federació pot dedicarse és almenys recordar a tots els comarcana que resideixin a Barcelona el
deure que tema d'estar subscrita a la
premsa de la seva comarca. Per als
que, de mes a mea, siguin esquerristea,
invoca també la interpretació del seneinteilt popular de la premsa rural
Per resaltar tot això, d'acord amb
els grupa editora de la premsa de les
comarques, ha d'establir-se a la capital catalana un servei d'enllaç que f aciliti reixampament de radi e/Meció
de cada peritidic, el cobrament de les

ames subscripcions, el seu millorament
econémic, unificació de campanyes sense la petita minva de l'autonomia
periodística i l'establiment de llocs estrategica de venda.
La F. 1. P. C. E., ensems, podrä
facilitar totes aquelles collaboracions
que siguin demanades per cada un
deis periòdics i per a tots ells, i per
tal de regularitzar la seva vida econi:mica procurara contractar amb els
industrials i comerciants de la capital el major nombre d'anuncis pos-

sible.
Complimentant un acord de la primera assemblea, per a molt aviat se'n
convocarà una altra, on seran escoltades les iniciatives, suggestions fins
les rectificacions que tots els concurrents tinguin a ‘ bi fer.
Els iniciadora preguen que 'els siguin
enviats dos exemplars de cada periòdic, per tal d'organitzar degudament el
cens de l'esmentada premsa, alai com
les adhesions, al Casal d'Esquerra del
districte VI, Sepúlveda, tflo.

Arxiu Històric de Barcelona

Dades estadístiques
de 1933
Les publicacions periòdiques de
Barcelona rebudes a l'Arxiu Histbrie durant l'any 433 sean en nombre de 738, distribuides, per raó de
Ilur periodicitat, de la següent manera: de publicació diaria, 32; setmanal, 134; quinzenal, 37; mensual,
344; trimestral, 30; anual, 51; de
periodicitat väria i irregular, i lo.
Aquestes publicacions es reparteixen
en 276 publicades totalment en catalé, 427 totalment en castellä.
MiXtt8 i 13 en idiomes estrangers
¡ esperanto.
Segons el tema principal de la
publicació pot establir-se la següent

gradació:
Devoció (Melosos els Fulls parroquials), 84; Política (exclosos eis
diaria d'informaci6), 59; Literatura, Història, 52; Medicina, Farmäcia, 50; Economia, Organitzacié sodel , 49; Revistes de carácter general, 42; Agricultura, Alimentació, 34;
Dret, Administrada, Assistincia social, 33; Indústries, Oficia, 32; Ensenyament (incloses les revistes postescolars), 32; Excursionisme, Turisme, 29; Comerç, 28; Informaci6
general (inclosos els diaris política), 27; Filosofia, Religió, Sec.
tes, 26; Jocs, Esports, Densa, 26;
Selles Arts (Melosos els catilegs
periódica de discos), ze; Transporta,
Filatelia, 17; Enginyeria, Mecánica,
Electricitat, 17; Expansió económica, r6; Finances (inclosos els Butlletins de les Banques), 16; Moda,
Folklore, 14; Ciencia, 12; Fotografia, Cinema, 12; Filologia, 4; Interesaos comarcals i regionals, 3; Temes indeterminats, 5.
Dintre la diversitat dels temes anteriors poden considerar-se ticriiques t 02; professional, 125; portantveus d'entitats, 224; d'anunci, 12;
satíriques, 7; infantils, 46. Durant
l'any 1933 han aparegut per primera vegada 115 publicacions i n'han
cessat 3 2 . Les anterior, dades eón
presea de les publicacions rebudes
gratudament a la Casa de l'Ardiaca;
per bi que no eón absolutament tetes les publicacions barcelonines,

len tan peques les que manquen
que la present Mediatice pot fuer
considerada virtnalteent completa.
Aix6 no obstant, seria bo que per
tal de contribuir • l'obra de l'Arxiu
i facil'tar les tasques estadIstiques
no hi hagués cap publicació barcetonina que manques a l'Arxiu His
anee de la Cintas.

que no pot tenis cap
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"d'Alancee de la aall Perie ba
disposat una exposició d'obres del
Iras paiutgiota Jugaba lía per
a Commemorar el cinquantenari ele
la inauguracib del local, que durant
mig segle ha estat en 'dels Hoce
estratégica del moviment artistic
barceloni.
.
El projecte de construir una gran
sala d'exposicions imaginat pel senyor Joan B. Pares, que havia he.
retat del seu pare un establiment
de marca i gravats instaHat al número 3 del carrer d'en Petritxol,
obligä a reformar totalment els baixos de la casa del costat, propietat
de l'advocat Maurici Serrahima,
que doné grans facilitats per a l'obra.
Les botiguea i l'hut interior fosen
convertits en l'establiment que tosa
els barcelonins coneixen, i el dia
1 4 de gener de 1884 fou inaugurada
solemnement la gran sala, que per
les seves magnifiques condicions i
per la bona disposició de les Ilurns
resultava una de les minore d'Europa.
L'acte prengué les proporcions
d'un esdeveniment ciutadä; el carrer fou empedrat expressament, i es
¡en gran festa. Durant molts dies
el públic hi afluí, mogut per l'interes de la gran exposició que havia estat organitzada amb tal motiu
(237 obres) i per la curiositat de
contemplar un local que contribuia
a fer mis sensible la incorporació
de la ciutat a la vida moderna i donava als barcelonins una idea molt
falaguera de la vitalitat ciutadana.
A partir d'aquella data la Sala
Pares fou la Meca barcelonina de
tots els interessats per les qüestions
d'art. Aviat conquisté una popularitat ben merescuda, i els pintors
i artistes a la rebotiga de l'establiment trobaren un refugi propici als
comentaris de cap al tard, a les discussions i a les batusses verbals
sobre art i teatre, temes que fins
ara fa vint anys apassionaven molts
barcelonins. Aixi naixia la famosa
penya de Can Pares, per la qual
desfilaren i en fosen assidus els artistes mis populars i representatius
de Catalunya.
Tots els mestres actuals de la
pintura catalana han fet les seves
primeres exposicions en aquelles pasets, on en Vayreda, en Martí i Alzina, Modest Urgen, Ribera i tants
d'altres, havien confiat les seves
Seins sensacionals; allí donaren les
primeres batalles en Cases i en
Rossinyol en tornar de París, i allí
en Nonell. en Canals, en Pidelaserra, en Mir, provocaren la indignació dels pacifics visitants dominicals que es revoltaven contra
aquell art que no comprenien.
Quan els establinients antics començaren a despla % ar-se enIII de
Ja placa de Catalunya, la Sala Parés entré en un període de decadencia després de trenta anys de
popularitat. En Pares s'havia fet
vell, i no sabia avenir-se arnb certes
novetats estètiques que considerava
indignes d'aquella sala consagrada
per tants d'èxits. D'altra banda,
s'anaven inaugurant sales ben disposades en altres indrets moderas
de la ciutat, i el públic, atret pel
picant de provatures estetiques mis
arriscades desertava l'antic local
del carrer d'en Petritxol.
A l'any 1925 s'incautaren de la
casa els senyors Maragall, que imprimiren noves orientacions i reanimaren el silenci d'aquella sala,
que vivia de records gloriosos. i
gràcies al seu esforç l'antiga Sala
Pares reconquisté la categoria que
els artistes i el públic Ii havien reconegut durant quaranta anys.

EXPOSICIO HOMENATGE
A JOAQUIM MIR
L'exposkiä homenatge a Joaquim
Mir ha estat una exceHent iniciativa
per cloure aquests cinquanta anys de
vida artística de can Pares. Lanteres
i l'assiduitat del públic durant aqucsts
dies demostren que la tradició bar c elonina es mame viva. En Mir, que estabha el seu primer contacte amb el
palie i la critica en aquell mateix local, que sentía entre aquelles parets,
que ja comencen d'ésser venerables,
les emocions del debutant, ara In haurä sentit la de la victòria i de
la consagració. Noranta obres que
agafen gairebé una trentena d'anys de
la producció del pintor, han estat acoblades en un bell panorama, en el
qual les darreres teles de l'artista alternen arnb d'altrss d'èpoques llunyanes,
catalogades en coHeccions particulars.
Si no haguéssim seguit tote, les evolucions de l'art d'en Mir aquesta exiipondtesrossuai
do
evcaume
ens
estudian
cliaesició
ntsperestu°diriri4
ie la
original personalitat, En Mir, perú,
no is "descubrible"; la seva pintura
ja fa anys que da familiar als interessats en pintura i fins al públic
simplement emitís. Avui, indiscutiblement, es el pintor mis popular de Catalunya, i al volt de la seva figura
mig selvätica, mig patriarcal, s'acumiuvleert
d
nse les admiracions mis sinceres i
La fecunditat, la fotsa, la vehemen'
cia de la seva paleta prodigiosa abs
fet &asequible a totes les sensibilitats
i eutonederes a tots cli una L'otoqüencia del seu art, la volada lírica
que tenen sempre les seves teles, es
seguida amb goig per les multitud*
habituarles al dramatisme de la seca
técnica. que s satenes sembla temeraria. Ni un sol monent les seves teles

dama la ~arad de , fatiga o d'ida
Melé; ccc totes el sea temperament
torrencial s'aboca sense cnedtsions, i
la inventiva colloristica atarme troba
motius per erectar-se i deszolnis de-

le:adema i harmonies sorprenents.
En les obre. Medites que completen
el cataleg, aquestes qualitats es manitesten amb la mestiza vitalitat aue en
lea que el temps ha sotmès al seu guisen inexorable. Avui, com en altres
ocasione, la seca pintura poemätica i
vital descriu d'una manera heroica el
paisatge de Catalunya. "Teulats d'Andorra", "Solei", "La borda", "La
passarda", "La ~ha d'Andorra -' ,
"La ventada d'estiu", "Paisatge de
Les Arcaldes", "Afores d'Andorra" i
les altres teles que els fan companyia
delaten la inexaurible fertilitat de la
paleta, l'energia jovenil, el temperament del pintor que ha cantal arnb
un optimisme ferotge la bellesa de la
nostra tersa.

EXPOSICIO JOAN COLOM A
LA PINACOTECA
Feia quatre anys que en Colom no
hacia omplert una sala d'exposicions
amb pintures teces; afanyem-nos a dir
que potser mai no s'havia presentat tan categòric, tan convençut ni
tan subtil dintre una severitat impressionant com ara. Si diguéssim que en
Colom ha seguit a dret fil una mateixa orientació, no seriem exactes,
pesque aquesta exposició actual no ens
ho toleraria. Es el mateix pintor que
es formava en el dogma impressionista i el practiva, és cert ; aval, pero, de
l'impressionisme d'aquells primera
temps que li inspirava obres innoblidables, en queda un hàbit que afecta
la senisbilitat del pintor, perú que no
li priva de cercar en el natural altres
valors que abans no li interessaven
com ara.
En el fons, en la pintura d'avui, d'En
Colom le ha com una reacció sorda,
una reconciliació instintiva amb conreptes injustament depreciats. Es una
pintura reflexiva, en la qual la sagacitat de retina se sotmet voluntàriament a un ordre general que el pintor
sent millor que no explicaria, a un afany
arquitectònic que dóna als seus Cái
una gravetat, una puresa de con--satge
cepte que el desplaza a un estadi molt
präxim als clàssics.
Aquesta oscillació, perä, no ha minval co res les qualitats pictóriques de
la seca pintura. Es mes: un hom diria que han estas filtrades, finament
intensificades. En els seus paisatges
tot és distint i individualitzat, sense
eliminar-ne l'atmosfera que ha guanyat en resplendor i nitidesa. Els termes se situen amb precisió, i res no
és sacri ficat a cap impuls pertorbador.
Fins la técnica, tot i essent la mateixa, és més continguda i dirigida, cm
si la materia fos mis ben tramada,
sense insistències innecessàries. Això
fa que sembli mis prolixe i mis simple alhora, i que els elements del tema es coordinin dintre una jerarquia
aéria, que denla a cadascun la categoria expressiva que conve al conjunt. Si hagué..im d'assenyalar algun
d'aquests paisatges com a tipics de l'etapa actual del pintor, subratIlarlem
-Bellos - , limpid i ordenas com una
estrofa clässica; "La Vd de Sant
Daniel'', .-Port de Sant Feliu",
i concret en la seva sävia vastedat ; - Girona", "Alzines", "El poble
a la tardos", "Mercat a Girona", "El
molí vell - , "La pedrera de S'Agaró",
pintat amb un fervor admirable",
"Pins i alzines - , de senyorial composició. Aquesta enumeració ti un
valor purament subjectiu, pesque el
pintor no té cap caiguda; en tota
la sala es manté en el mateix
to Je reflexiva elegäncia, i en totes
les teles és visible la disciplina que
l'artista s'ha imposat com un goig i
com una declaració de principis.
L'objectivitat literal del /lastre pa:satge coques vegades, per no dir mai,
ha trobat un servidor tan fidel i delicat i un intirpret tan sensible i tan
savi, tècnicament, com el pintor Joan
Colom.

GALERIA SYRA
El pintor Grau Sala ocupa la sala
del fans amb una important exposiciö
d'olis i guaixos. Més d'una cegada
hem parlat amb interès i elogi d'aquest
jove pintor admirablement dotat; sempre, pub, boa volgut ter consta r que
de les
ne era Pa s l'aspecte anecdòtic
SeVe3
StVeS composicions, de le s
ens
Chil/Oieri e S i facècies allí:, que
interessava, sinó el temperament, la
verba colorista que descobrien: en
les seves obres. Q U i Cregui que la
pintura no es pot inspirar sinó en
un concepte realista, que no pot
crear pel seu compte un in6n lineal
policromas independent de la realitat
estricta que ens capta el sentit de la
vista, per força hauré de sentir Minaciéncia o repuggäncia davant d'aquesta
arbitrarietat expressiva elevada a do g
-ma.Peräquldtisprodueles de la fantasia, les invencions
de M sensibilitat com una realitat 123
present com les que la naturales a ens
imposa, trobarä en aquest art motius
¿'ensucié i de plaer tan legitime com
els que proporciona la transeripci6
del de la realitat.
Repetim que no és pis repigratna
¡saben i fi de selle, el que ens ha
impressionat en la pintura de Grau
Sala, sinó la seva gracia natural, la
distinció instintiva que valoren eis sena
estirabots decoradistes i sentimentale, la finesa de les armonies eme
troba, l guatitas 1 vibrado!) dele toas

ene s'enmonta. La intenci6 asada
que sembla haver-hi en multes de les

l'important ea la bullida cla la creació ee gimes, de traipal gery ,die
que es corresponda 1 danteleten, aquella
acords raes i lerdo amb mimo i
blancs fadigats, i la llibertat de Ilenilltatit e i de itutta posició dele elements.
En Jaquear ordre de creada el Jel
ínatint és admirable i ii recama
dona moments felicissims com la
"Figura en blau rosa" i les composcions amb flors, admirables de frescor de tintes. Aquestes obres tetes
consultant el natural demostren les
excepcional, asaltad, del pintor i permeten esperançar-ne una aplicació ms
profunda de la que n'ha fet fine ara.
• •
A la mateixa Galeria el Pinto r líe.,
daté Antoni G. Lamolla exposa uns
quants pasatges pintats amb ruda obstinació i uns dibujaos correctes i
enérgica.
CARLES CAPDEVILA

Intent de robatori en
una fàbrica
Ahir al matí, a les vuit, en el moment que es disposava a obrir la porta
de la fábrica de pella situada al carrer de Cáceres, número 42 (liostss
franco), el seu propietari, senyor Josep Carcasona, veié, amb sorpresa,
que apareixia oberta la porta de ferro principal, i amb senyals d'haver,
estat fracturat el seu pany.
Va requerir l'auxili d'un guardia urba, en uniä del qual féu un minuciós
escorcoll a l'interior de la fabrica, j
pogueren comprovar que hi luden entras Ladres. De moment no es noti a
mancar cap objecte de valor, 1 han
suposa que els lladres fugiren, sense
aconseguir llurs propòsits, en senti
algun soroll que els hagi alarmat Es
doné compte del fet a la Comissaris
de Policia de l'Oest.

NOTES POLITIQUES
SOPAR D'HOMENATGE. —4
Tal com s'ha anunciat, denla,
diumenge, al Restaurant Patria,
se celebrara un sopar d'hornee
nalga popular als regidora sea
nyors E. Duran-Reinals, Tomàa
Pumarola, Jaume Serra-Hunter,
Francesa Godó j Francesa Carboneta organitzat per les entitats del districte sise, adherides
a la Coalició d'Esquerres Catalanes.
Els tiquets, a 11 pessetes, po-

den adquirir-se a les entitats:
Ateneu Catalä Republicä del
districte sisé, Anbau, 98, baixos. — Ateneu Obrer d'Esquerra, Provença, 156; Casal d'Esguerra Districte VI, Sepúlveda, 180, — Casal d'Esquerra
Estat Catalä, Anbau, 53.—Um0
Socialista de Catalunya Districte VI, Provenga, 196.
PRIMER CONGRES NACIONAL DEL PARTIT N. R. E.—El
Consell General d'Actuació Política del Pelen Nacionalista
Republica d'Esquerra, en la
darrera sessió va acordar celebrar una reunió extraordinaria, que tindré lloc el dia ii del
corrent, amb tots els delegats
de Catalunya per tal d'establir,
les normes per a anar rapjelament a l'organització del Peje
raer Congrés Nacional del Partit. En aquesta reunió també
fou acceptada la constitució de
diferents Delegacions.
ACCIO REPUBLICANA, Centre Districte VII. — Tots els
afiliats d'aquest districte aún
convocats a l'assemblea general
extraordinaria que tindrà Roe
demà, diumenge. a les onze del
mati, al local social, Entença,
número 67, principal.
PARTIT NACIONALISTA REPUBLICA D'ESQUERRA, — Al
Secretariat (carrer de Santa
Anua, 2, segun), i també a totes
les seves Delegacions, ha quedat oberta la ilista per a la inscripció al Cens electoral del
nom d'aquelles persones que no
hi constin tot i (erant-hi dret.
També pot fer-se en aquest
moment la rectificada de noms
i cognoms que figuren equivocats a les llistes. El Secretariat
tare el que calgui per a fer
Incloure o rectificar el nom de
les persones que es trobin en
lots dos casos.
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L'informe del Fiscal de la República i d'alguna
defensora
Madrid, 2. — A dos guarra d'orne
del mati sita reprès la vista de la causa pels successos d'agost a Sevilla. i
previa la venia dcl President, cuenco ça el seu informe el fiscal general de
a República, sensor Marea.
Diu que lisa portat a la fiscalia el
eta amor als ideals republicans. La
suposada rebeHió militar ocorreguda a
Sevilla té el seo caràcter propi de la
diferencia de l'ocorreguda a Madrid.
Dedica un cant a Sevilla, i diu qua
la situada, de la bella ciutat andalusa
ha arribat a ésser trágica per culpa
de les equivocacions d'anteriors goveras.

Amb les canonades que enderrocaren la Casa de Corbeta, i el canvi dattons generals res na es pot acoles,
guir. Celia la utilització creares mitjans.
Descriu la situada, de Sevilla, din
que cal tenir-la. corre a antecedent,

aquest no es culpable d'aquella papularitat.
Si totes les [arces de la guarnició
esteren amb el general sublevat, artela
quins elements comptava el general

Gonzalez per combatre el rnoviment?
¡Que podia fer abandonat per tothont?
Res—diu el senyor Jiménez.
Afegeix que s'intenta prendre al general Gonzalez fines l'honor del sacra
fid.

Si no ha existit rebellió no pot
existir el delicte d'auxili a una rebellió que no ha arribar a tenir existencia, peró a pesar d'aixä, el representant del Ministeri públic ho fa.
Acaba el seu informe sollicitant una
sentenca alatoluteeria rar al seu defensat.

Informa a continuada el senyor Masilla, defensor del coronel Rodríguez
Palmeo i del tinent senyor Hernandea Carretero, i espesa la inculpabilitat de Ilurs defensats, afirmant que
ni l'un ni l'alba prestaren auxili a la

cons en l'ha tinguda per a retirer actisacions i per demanar rebaixes de
penes.
Es plany que hagin estat anomenats
rebellió.
traidora i covards ele processats. El
Acaba sollicita n t una sentencia absofiscal no incorrerä mai en semblant
lutaria per als seus patrocinats.
injusticia. Es fa cartee que la ContisSeguidament el president suspen la
ció d'aquests delictes té el tau origen
sessió, per a continuar-la denle.
en errors i en culpes, i que a aquests
delinqüents no es pot negar llur amor
a la pàtria. Aquest criteri de benvolenea l'aparta del que es creu fundó de la representada del ministeri
fiscal.
Relata els fels ocorreguts a Sevilla en la forma que ho feu en rescrit de conclusions definitives.
La guarnició de Sevilla es posä
voluntäriarnent al costat de la sublenació, perque creia que es tractava
d'un fet consumat i que obeia ordres
Madrid, 2. — El Comité Executiu
del nou Govern republicà.
Nacional del paritt radical-socialista
No ha existit el delicte de rebeHió
lisa alai la seva posició davant l'acper no tenir els fets ocorreguts els
tual moment polític:
per
lleis
les
exigeixen
requisits que
"La República, sota el govern raa aquesta mena de delictes.
dical-agrari que presideix el senyor
no
teLa majoria dels processats
Lerrotur, és objecte de constants adulrca altra cosa que obeir ordres reteracions que, sobre desfigurar els
creure
van
militars,
budes i, com a
perfils amb que bou instaurada, obre
res
mis
que
obeir
podien
fer
que no
en ella quotidianes bretxes per les
cense discutir les ordres.
quals va perdcnt la seca essencia.
Fa allusió als processats en aquesDe no ier-se un alto en els reman
ta causa que han mort a la presó,
impresos a la República, per tal de reentre els quals es trobava l'aviador
collir orientacions concordante amb
senyor Martí Prats, i manifesta que
l'imputa inicial, les democraties taparet un tribut de respecte i adr/7°1es correran serio-os perilla en el
acracia a la seva memòria.
nostre regim politie, la inauguració i
Pren com a base de la seca argudescabdellament progressiu del qual
mentació l'informe que redacta
són la raó primäria de l'existencia
l'exercit,
senyor
pector general de
dels paritts republicans, entre els
Leopold Ruiz Trillo, i diu que és
quals, per a aquest objecte, vol rivaindubtable que des del moment que
litzar en fervor el radical-socialista.
el general Sanjurjo entrà a la caserIncessantment es promouen ateas
na del regiment de Simia els caps
contra l'obra substancial de la Rede cos conegueren el caräcter
pública per les minories parlamentamoviment, i a pesar d'aix6 contiries de dreta, i aquestes trobea sempre
nuaren a l'expectativa.
l'assistencia del boyero debil en la
Per alee) afirma que els estnentats
seca constitució i obligar a transaccaps han comes el delicte d'auxili a
cions pel seu anhel intuitiu de sobrela rebellió.
viure. Un dia és el projecte de reconeixement dalavers de la Clerecia, un
Ressalta la negligencia del general Gonzalez, que amb les seves vaaltre l'Ambaixada extraordinaria a
Roma per a concertar arnb el Vaticillacions dona lloc a que s'apoderes del comandament Cl general Sancä un concordar, un altre l'amnistia
per als senyors Calvo Sotelo i Ben/urj o. Observa que d'entre els defensor; Es don han torta les majors
jumea, un altre la contrareforma que
vol cubrir -se púdicanient amb laufeacusacions contra el general Gonzamime de reforma de la Reforma
len, i recorda, a l'efecte, certes preAgraria.
guntes intencionades del senyor
El reconeixement d'havers passius
En aquest moment de l'informe
a la Clerecia és una transgressió consdel fiscal el general Gonzälez soltitucional.
licita autorització per a ratirar-se de
Unes Corts ordinäries nascudes de
la sala, 1 li és concedida.
campanyes calumnioses i venals s'aDesprés aRudeix el fiscal la intertreviran a modificar preceptes estavenció de cada un deis processats
blerts en el Codi fonamental per les
ele queden al banquet, i acaba deCorte Constituents. i agierst alegre
manant que es dicti la sentencia da.
aplanament de la Constitucia es percord amb el seu escrit de conclusions
met en pagament de serveis politics
definitives.
que presta la clerecia rural, converA dos quarts de doto, del mati
tint els seus ieligresies en instrumenta
Marsenyor
el
acaba el seu informe
electoral s per derrotar els republiquin.
durant
sä, i se suspèn la vista
cene.
in mimas.
Pese, com si aixa no signifiques
suficient claudicaciá, al mateix
Es serian la vista a les 5 t40, i
temps que es posa a l'ordre del dia
t'amaga e' seu informe el senyor Cria:ano Jimenaz. defenaa del g en e
el vergonya; restahlituent dels havers de la clerecia antircpublicana,
rGonzale.
s'acorde enviar a R011na una ambaiDiu que er: els sucres,. de Sevilla
Valúe& persona que es mantingue
xada extraordinaria vaqué el Variment al costat del Govern fou el gece, representació de l'Església que
ha dirigit la campanya contra la
neral González.
República cspanyola, dicti a aquest
El nom d'aquest general no era co"motu-propio" el concordat al qual
negut abata tle la mcclamació de la
República. i c: -què sempre s'havia maaIran de subjectar-se les seves relapolítica,
tin t as al.1111: at de t. aClUaCiö
cione atta) l'Esglesia, que ja es creu
triomfain sobre l'esperit laic que
a la qual aerazaren llena activitats els
raerals durant la monarquia.
informa la revolució.
Amb ramnistia deis senyors CalEl ministre de la Guerra no adverti des peda al general Gentiles. Per
vo Sotelo i Benjumea, condemnats
ert rebellia per Enser l'ànima civil
ama si hi hagué negligencia fou per
de la Dictadura del general Primo
ta rt del senyor Ateas, que sin esta
de Rivera, la República es nega
a •• gtit al lelnquet.
ella mateixa.
aclataa
defensat
seo
al
que
A leacix
El nnstre reglen republica :lasque
ites les mesures l`151 1,le s Par "'l'a'
a.un exemplar moviment de les derte la sublevacia, i relata els artes que'
mocricies espanyoles en el qual
executi, pecó rextensió del moviment
els partits organitzats nonada harueessä totes les armes que utiliträ el
gueren de posar reettmul contra
general de la divisid.
l'envilidora vedó de la Dictadura,
ereePli
Ileialment
amb
La P reve que
la qual per sostenir-se segreeti tot
el seu deure el general Gorizilez estä
dret, pertorbi els brean§ vital; de
,t1 que el general Sanjurjo, després
la nació i deascreditä els ressorts
de &saya:eran del comandament, al •
del Poder.
isna a la força que li reté,: honors.
L'explosiS de I entusiasme popuLa popufarht del ' general Sanjurjo
feu la que fi', .fracUser totee les me-, lar reirindicatori tuba amb eh
anys indignes, i a penes en ella/
Mas . adetnadee . pel _NO pattnelnat.,

es

e

gellistits te ti trajeas
te derogue de la Psi de

pals, ha fet observar que s'havien serón en un de 101 els tres articles de
qui contava.
Això em fa pensar — lea afeen —
en la possibilitat que s'apliqui la guillotina a aquest projecte de Ilei, i jo
Ire de declarar que en el cas que s'adopti aquesta determinada per a impedir l'oposició necessaria a aquest
projecte per part de rúnica nsinoria
oposicionista, en unió dels republicana d'entierra, convocaré la minoría
i l'Executiva del Partit Socialista i
de la Unió General de Treballadors,
perquè examinin el cas i ens diguin
quina actitud hem d'adoptar al Parlarnenr.

Nosalties no fern una obstrucció sistematice, com la feren en les Pass a
del Govern.-desCortlavi
Nosaltres ens oposem únicament a
projectes com el d'amnistia, derogació de la Ilei de Termes afunicipals,
i havers de la clerecia, que sial obra
de les Constituents.
Per tal d'evitar això, acudirem a
tots els procediments reglamentaris,
pera ja dic que no fern una obstrucció
sistematice. Per tant, es perfectament
clara i lógica la nostra posició.

El comitè executiu del partit
radical socialista ortodox fa
públic un manifest polític
la República, per un viratge tí olent cap a la dreta, un Go y ern republica proposa l'amnistia i la tornada dele que posaren la seva
intelligéncia al scrvei del sabre del
dictador.
Al cap d'una mica més de dos
anys es contesta al moviment exemplar de les democràcies espanyoles
portant al Parlament, neta de pecat, els factors de la decadencia
nacional, enviliment de la vida civil
espanyola, perque des de la més
alta tribuna puguin dir amb escarie:
el "deiern alar"... del proiessor salmanta
En el projecte de la Reforma
Agraria és l'atac a fons a l'únic que
fén la República per assentar sobre
una base econarnico-democratica el
nou regate politic, acabant amb les
supervivències feudals.

Adreçada l'escomesa a desposseir
la República de la substancia econ6_
inicia que havia adquirit, es troba, a
penes iniciarla, amb l'ajut del titular
de la cartera d'Agricultura i amb el
vist i plau del Govern.
Davant tots aquests fets, el partir
republicà radical-socialista fixa la seva actitud d'irreductible oposició
contra la concessió d'havers a la clerecia i l'ambaixada al Vaticà, perque, ultra vulnerar la Constitució,
signifiquen el premi i submissió a
una institacia faiciosa; catara l'amnistia dea ' cm) ors Calvo Sotelo i
Benjumea. pesque entranyen una
cancellació de la Dictadura i un
afront a les democräcies espanyoles;
contra la reforma de la Reforma
Agrària, pesque si aquesta té defectes d'economia i arquitectura preceptiva, i encara redults aquests i
millorada aquella, ha d'ésser observada aria, totes les sesee conseqüènci es i executada amb tota la cesa
substantivitat.
afantindrä aque s t posició el partit
radical-socialist a al Parlament, a la
tribuna pública i on calgui per imperatiu de la seva consciencia republicana, pera, colilla en que en un moment de aisló clara els republicans que
estan al Poder evitaran als que presenciem alarmats l'obra de boceras
que hagim de reposar-nos a l'estat
precedent al de la instauració de la
República per a mereixer-la i aconseguir-la.
Pel Comise executiu nacional del
partia—EI president. Feliz Gordon
Oraba. — El secretad accidental, B.
Artigas Arpón."
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HA CONTINUAT EL DEBAT SOBRE ELS CONFLICTES
ESCOLARS I LA DISCUSSIO DEL PROJECTE DE LLEI
D'INTENSIFICACIO DE CONREUS A EXTREMADURA

lente nnuticipait
Madrid, 12. — El senyor Largo Caballero ha parlan amb els informadors,
i referint-se al projecte de Ud sobre
derogació de la de Tenues Munici-

torts

Termina dient que ja sap que el El Sr, MARTINEZ HERVAS:
oficina, i que era una reacció natural,
Govern no fui cap cas de les seres
Es que vaig a alustrar els metes corndavant rectitud presa contra ella, i
Paes de Comisaré— (Riente.)
denáncia,
sind que, al contrari,
fou autoritzada per una nota de les
El PRESIDENT: Perd lo us Preaugmentarä les cecee forces refinesorganitzacions superiora d'aquesta Feuva, a petar de les guate no podrà
g0 que na OenYht estrictament al que
deració.
es discizteix.
aturar els processos revolucionaria
El senyor PRIMO DE RIVERA:
El Sr. MARTINEZ HERVASi
Però aquesta nota és anterior a la deque bi ha en cure.
BE( Dones seno mot no poder IlusSe euspen aquest debat.
clarada de la F. La E. de Medidos-.
trar ni tan sois el Sr. AMI... OroEl MINISTRE DE COMUNIEl senyor RECASENS acaba dient
ves dallas?.
que no pot titilar-se la F. U. E. desCACIONS Bestia un projecte de
Afegeix que la intensificada de
guerrista, puix que es peles que en
Ilei que passa a estudi de la Comiscetfus
no supo« cap atac a la proel seu senat han conviscut i viuen deajó corresponent.
Pidat, com es vol fer veure. S'ha
mente gens sospitosos d'esquerristne.
CONTINUA L A DISCUSSIO
d'examínae el decret des de tots els
El senyor MORENO DÁVILA.
DEL PROJECTE DE LLEI
plana I no fomentant aquesta atmospopular agrari diu que, per be que,
fera d'enrariment, que les ¿rete, veSOBRE INTENSIFICACIÓ DE
com ha afirmat el senyor Retasen.%
len formar al voltant d'aquest deles desate s'han donat normalment
CONREUS A EXTREMADURA
cret que haurien désser els primera
aquest curs, fins al moment d'ocórrer
La Cambra queda mig buida.
a
aplaudir.
els recents successos, això no signifiEl senyor DAZA, conservador,
El MINISTRE D'AGRICULca que hi hagi pau a la Universitat,
consumeix un altre torn en contra.
TURA recull els discursos dele diPleni molt menys la interior satisfacen:,
Pula de les raons que obliguen
tata que han intervingut darrerament,
necessària en les relacione entre esels propietaris a no sotmetre's a les
1 diu que sed molt breu, ja que en la
tudiante.
revaloracions que ha fet el Cedassentid pescada va tenir ocasió duzAlludeix a un incident ocorregut tse, pel qual motiu no poden estaprestar la sena opinl6. Explica les
a la Universitat de Granada en el
blir-se ara, segona ells, ele tipa,:
raons que ha tingut per a establir el
qual diu que uns professors van
sistema de valorada cadastral, pride la renda en els arrendamento.
sabotejar uns estudiants, la qual cosa
mera perqua Es el fixat ert el P rimi
El senyor GRANADOS, sociaprova que no existeix tampoc cor- lista: Pobreta!
decret 1 *sorda perquä DO vol en--tiu
dialitat en la relació espiritual entre
trar ara de ple en el problema de
El senyor DAZA: ¡Per que no
estudiante i catedràtics.
la reoda, encara que ell es mostri
els dóna S. S. la seva americana?
Es lamenta cjue els catedrätics expartidari del sistema del pagament
El senyor GRANADOS: Millor
pliquin moltes segadas programes
la renda en espècies. Contesta també
seria donar-los les terres.
fraccionats la qual cosa no pot jusal Sr. Serrano Jover, i diu que no
El senyor DAZA termina anuotificar-se ni tan sols perquè aquest
pot compartir el caer' que el decret
ciant que per no entrebancar el defraccionament sigui complementat
d'intensificació de antilla sigui amibat retirara tres esmenes que te
per una labor d'investigada.
constitucional, perque aquí no iba
presentarles.
Aiegeix que la E. U. E. excrete<
dlinceat de la propietat particular,
El MINISTRE D'OBRES PUun monopoli que engendra profunsine, de l'in per un termini dam, doe
projecte
de
BLIQUES
Ilegeix
un
esdels
des antipaties en la rnajoria
o tres anys. d'emes terres, docta« eentUd que pasea a estudi de la Comiscolara i opina que aquesta situad()
pre la preferència al propietari, de
sió
corresponent
les
entrada
a
donant
ha d'acabar
manera que cal ten acte voluntad
El senyor SERRANO JOVER,
associacions a tots els estudiante,
cid o d'om11316 del propietari de la
puix que si be no creu que aquesta de "Renovación Espafibla", consuterra. perqua s'estableixi allí el cultisigui tan sois la causa del que stm- meix un altre torn en contra.
vador que ha de dur a teme el nona(El senyor ARRANZ ocupa la
ceeix, si que és la causa principal
nett intensita
presidencia.)
del malestar i manca d'atenció als
Afegeix que s'ha confesa el dret
d'intensificada)
Diu que el decret
estudis per part dels estudiants.
del propietari a percebre la renda,
ZANZ
illegal
i
anticonstitude
conreus
Es
El senyor HERNANDE
i el dret a percebre la indemnització
cional. Censura que es legalitzin
CAJO, socialista: —1 També en té la
corresponent pele danys maliciosos
culpa la F. U. E. que no estudiin
lee situacions creades per la força
que els conreadors puguin causar a
dels fets.
els altres?
les finques, i abra corleé separar-lo
El senyor MORENO DAVILA:
També Ii sembla injusta la vaperfectament pesque és clar que els
lorada de /a renda cada strada,
—Jo no clic això, peda cal conèixer
Ajuntaments sane responsables subels estudiants espanyols per saber
i termina dient que ha de modifisidiäriament d'aquests danys, menquant influeixen aquestcs causes en
car-se el projecte de Ilei en un sentre que l'Institut de Reforma Agrala seva manera de produir-se.
tit de més respecte per a la proria á responsable •ubsidiäriament
Acaba evocant l'amor del minispietat privada, sense que ideó sigui
del pagament.
Universitat
penqui
tre actual a la
una convalidada deis fets consuProtesta de les paraules del semei
dicti
problema
estudii aquest
nyor Serrano Jover quan ha dit que
mara que eximeixi de responsabilisures que satisfacin tots els escoaquesta Hei era una invitada al detat el governador d'Extremadura
lars per igual. (Aplaudiments a les
licte, puix que les situacions que es
que aplica aquest decret i el Consell
dretes.)
legitimen no san situacions creades
de ministres que el dicté. (AplaudiEl senyor DE TOLEDO. tradiper la forea, sine pel governador
ments en els monàrquics.'
cionalista, creu que existeix una gran
general d'Extremadura. Pel contraEl senyor MARTINEZ HERresponsabilitat per als que sense meri, aquest projecte de llei, en leVAS, socialista, diu que les paransurar les ceses conseqüencies, han
gitimar la invasió dóna dret als
les del senyor Serrano Jover li fan
convertit la sida estudiantina en un
propietaris a percebre Miss rendes,
creure que aquest senyor no té una
inotiu ate Iluites. Diu que mentre la
que duna altra manera no perce
idea clara del que Es la Bel de
académica
depengui
del
minisvida
brien.
conreu foreiís. Sobre la invasió
d'Instrucció
Pública
i
tingui
per
tre
Tampoc no podria tolerar-se que
de finques, no es cert, com ha dit
tant un carecer palia, no hi henil
un obrer carnperol al qual l'Estat
el senyor Serrano Jover, que els
possibilitat d'endegar el problema.
ha
instaRat en aquestes terres en fos
Atribueix els origens dels succescamperols s'aprofitin que vagin a
El senyor BOLIVAR, comunista,
tret srse cap dret després d'haver-hi
sos a la manca de preparació atnb
per
a
legalitzar-se
les
realitzades
que els successos ocorreguts a
deixat els seus esforços i el sets
que els escolars arriben a la Univer- diu
realitzar-ne de noves. El que sucla Facultas de Medicina, porten al
treball. Aixe, seria una injusticia
sitat, per l'absurditat dels plans del
propietaria
ha
molts
que
ceeix
is
hi
seu ànim el ple convenciment que
formidable, tot i coHocant en el mabatxillerat, i creu que el remei esdes del banc blau es governa al dic- que pretexten la invasió d'una finca
teix pla de protecció el propietari
tarle en qui es doné; als alurnnes
tat del senyor Gil Robles, per la qual seva per trennen no els invasors
i el camperol.
als Instituts una formada, humanasin ó els colons que tenen els seus
cosa 3e segueix una política de reAcaba dient que el projecte de
ti, com es fa en altres pelaos d'Eucontractes d'arrendament.
pressió contra els treballadors.
Ilei que presenta ve a acabar amb
ropa.
El Sr. ALCALÁ ESPINOSA, raEl PRESIDENT adverteix que
una
situada> extra-legal, i que a ell
El senyor RECASENS, com a conesta desviant el debat cap a d'altres dical: Això no és cert.
els diputats tracten d'incorporar
servador, diu que el que cal fer és
El Sr. afARTINEZ HERVAS: vots particulars i esmenes que es
monos distints dele establerts.
no tractar en aquest moment el proSi que ho is, i jo en portaré les
El senyor BOLIVAR afegeix que
refereixen a altres problemes inteblema escolar, perque alai ho calada
provea
causes
dele
va a explicar les veritables
ressants, pena entén, i Ii semblaria
la dignitat del Poder Públic, que ha
El
Sr.
DIAZ
PASTOR.
radical:
comemos
successos de Sant Caries,
accept-able, que la Comissió les red'atendre, abans que res, el manteniNo
Es
cert.
1
els
diputats
accialistet
es
diadia
que
aquel]
aquells
per
milis.
ment de la seva autoritat. Que el poposaven també a realitzar altres as- per Cáceres saben molt be que no
El senyor ALCALA ESPINOSA,
der públic intervingués ara, seria jerho es.
salts.
en nom de la Comissió, respon breoa
instancia
de
part,
i
obligas
per
bo
El Sr. GRANADOS, socialista:
El senyor PRIMO DE RIVERA:
ment als oradora que han interactituds de violencia.
—Si S. S. sap nixa, té obligació de En alguna casos. sí que és cert el
vingut. Es dirigeix als socialistes
Recorda que en el cure passat es
que din el Sr. Martinas Herväs.
contar-ho al jutge.
per tal de dir-los que té que veure
feren vaticinis sinistres per detersniPASTOR:
En
cap
DIAZ
El
Sr.
El senyor BOLIVAR: —Jo no
la defensa dels treballadors amb la
nata clemente del que anava a esser
ele
masfarä
per
treure
es
cas
¿Com
sóc delator i vine a denunciar-ho
dune simples lladres en unió d'alcontracte?
que
tenen
un
la situació escolar en el present curs.
sovers
no
a
S.
S.,
sine
al
poble
aqul, però
guns propietario tan 'ladres cons
No obstant, les associacions estudianEl Sr. MARTINEZ HERVAS:
laboriós espanyol. (Rumore.)
Es que en la majoria deis casos
tines s'esforçaren a mantenir-se en tus
Paria despees d'uns successos ocorEl senyor MARTINEZ HERambient d'estudi i allunyats de les
reguts a Terrassa i eont que es deté estrena contractes 36n verbals.
: Esta . be, pera ja Parlaren:
El Sr. ALCALA ESPINOSA:
nubes politiquee.
a consultar unes notes es produeixen
igualment de per que en un pressupost
Felicita el ministre d'Instrucció Púrumors a la Canibra en vista dele No, el que ocorre és que eta invasor'
de 4.7oo milions els propietaria de la
alleguen que tenen contractes verblica per haver revocat l'ordre, que
quals din: —Es que con/ que ad:1
terra tributen solament mis de que
considera absurda, del rector de la
nones estrangers no me'n recordo. bal..
tre-cents milions.
El
Sr.
SERRANO
JOVER:
Es
Universitat de Saragossa, clausurant
(Grans rialles.)
El senyor ALCALA ESPINOSAs
el local de la F. U. E., i Ii sembla
Parla d'un home que diu fou as- clara Aiaa i5 el que diuen tots, 1 Ja tractarem, en efecte, d'aiab, persassinat per l'esquena per la brea en això es fonamenten per mantenir que jo tarnpoc no sóc partidari que
tflêa absurd, encara, que, pel fet que
pública i descriu les seves ferides llar insania,.
una associació universitäria de caräcEl Sr. ROMERO, socialista: ¿ Re - es defraudi la Hisenda.
amb gran luxe de detalls. (Rialles.)
ter oficial hagi sofert dos atropellaEl senyor AZPEITIA, popular
El PRESIDENT: Ordre, senyors ple si tencn a la butxaca ele rebate agrari: Es que es molt mal negoti
menta, un per part de l'autoritat unidiputats. No cree que l'evocació es dele propia prnpietaris, que donestren siseen agricultor.
versitaria, i un altre deis elements arbasar-lene mear la renda?
presti a la broma.
mata, se la vagi a posar en tela de
El senyor ALCALÁ ESPINOSA
El Sr. MARTINF.Z HERVAS:
El senyor BOLIVAR segueix
judici.
acaba al seva intervenció, i senyor
dient que desprée d'això no l'estra- Afegeix que hi ha un 43 per zoo de
El PRESIDENT fa veure al seMendizebal, president de la
nya que eh estudiante espanyols terres a la provincia de aceres que Alvarez
nyor Recasens la conveniencia que
Cominió, radical, que acaba de prentractin d'imposar-se pel terror per estan tense cultivar.
acabi la sera intervenció, puix que hi
da seient al banc d'aquella, protesta
El Sr. ALCALA ESPINOSA:
exiatir l'imperi de la destral d'acord
ha deu diputats mes inscrita per a
que es deixi portar la vau de la CoPerquè Es incultivable.
amb les normes democrätiques que
armen debat, i han de parlar despeé'
migaja a qualsevol dels seus membres
El Sr. MARTINF-Z HERVAS:
assenyalava
en
la
seva
intervenci6
dos ministre% i com sigui que la preCaldrà reconeixer que entre aquestes que demani la paraula.
el senyor Primo de Rivera.
sidencia esta obligada a dedicar quaEl semor ALCAI.A ESPINOSA:
3813.om hectärees de terna henrä
tre hores a l'ordre del dia. es fa diEs que Ir de manar la paralela per a
aleunes de cultivables...
ficil de compaginar tot alza,.
allusions.
El Sr . ALCALA ESPINOSA;
El senyor RECASENS prossegueix
Dissortedament, no.
El PRESIDENT din que no
ii etu discuru, i diu que procuran
El Sr. MARTINEZ HERVAS:
Oce negar la pamela a cap membre de
toser el mis breu posaible.
Segueix dient que el decret Es portee- la Comissió, pesqué la damas mato
Nega que la F. U. E tingui ni hatament constitemional, perquè ?ha de
diearnir si Es o no en nom eta.
mai
caràcter
politic,
puix
gi
fomentar el erädit egrieola.
CARNAVAL
que va • melar.
que si s'unl al moviment pre-republica
El Sr. ALCALA ESPINOSA
(El senyor ALBA torna a ocupar
Es imprescindible
ho feu a titul de rueda ciutadana,
t ene té a vetee alees?
la presidencia.)
com ho feren multitud d'associacions
El
Sr.
MARTINEZ
HERVAS:
el vestit de smoking
El senyor DAZA rectifica, I es desi organismes de l'Estar, anua en el
Si q ue hi ti a veure. Veure V. S....
na per acabat el debat sobre la tatuEl PRESIDENT el talla dient:
Ronda de Sant Paro, $it
que respecta a aquesta declaració ami.
feixista que censurara el senyor PriPrego al 3r. Mudo« Herph gin en.
Toldfon 18Mi
S'amelga Pi 14 4*-eise ifte
mo de Rime de le F. U. E. de Meno se nati del &bel

Madrid, 2. — Centellea la sentid
a dos quarts de cinc menys cinc
minuta, sota la presidencia del senyor Alba. El bane blau, buit. S'aprova l'acta de la unió anterior.
SUPLICATORIS
DESESTIMATS
El PRESIDENT dóna compte
que va a procedir-se a sotmetre a
la Cambra alguns dictämens de suplicatoria per a processar diversos
diputata.
Adverteix que encara que el reglament exigeix que aquests dict àmena siguin discutits en sessió secreta, la practica parlamentaria establerta a les Constituents determina que els dictämena d'aquesta mena que no oferisin discussió poguessin ésser aprovats en sessió ordinaria. Així s'acorda i s'aproyen
els dita dictàmens, contraria al Processament del diputat de la Ceda.
senyor Gil Robles; del nacionalista
bese senyor Robles, i del tradicionalista senyor Lamamie de Clairae,
i deis ex-diputats de les Corts Constituents senyors Balbontin i Eguilior.
PROPOSICIONS DIVERSES
El senyor SALAZAR ALONSO,
radical, defensa una proposició de
Rel, en la qual s'estableixen les bases per a l'estatut de funcionaria
de l'Administració Local. La proposició és presa en considerad ó i
passa a la Comissió corresponent.
També es pren en considerada una
alisa proposició de Reí del senyor
Iglesias, radical, sobre el reconeixement definitiu a Vigo del domini
del Mont de Castro. AME mateix
es pren en consideració una altra
proposició del senyor Llopis, socialista, perqui es computi als mestres
aubstituits per impossibilitat física
el temps que hagin estas en tal sisnack,.
Ei PRESIDENT anuncia que el
senyor Fernändez Labreda, popular
agrari, Ii ha pregat que sigui Ínterpret davant la Cambra del seu desig que es prengui en considerada
la proposició del dit diputat per a
l'adquisició per l'Estas del Retaule
del Mar, de Sebastiä Miranda.
Es pren en consideran.
CONTINUA LA INTERPELLACIO SOBRE ELS SUCCESSOS ESCOLARS
(Entren els ministres de Justicia,
Governació i Instrucció Pública.)
El senyor MAEZTU, de Renovación Espailola, diu que no pot
donar-se als succeäsos estudiantina
ocorreguts a Espanya el caräcter
que el ministre els donava, semblant
als d'altres paisos europeos, puix que
aquests san peculiar s als estudiants
hispans, arnericans j amenos,

L'assemblea ferrovibria
Madrid, a — L'assemblea ferroviiria porta molt avançats els set% leehalls Ha formalat ja la seia proposta sobre els problema 'osamos al seu
estudi els representante de l'Estar.
Sobre opiata plusincia elan entaulat àmplies discussions. No s'ha arribo, perb, a cap acord, car eh representante de les empiema no estad
conforme; amb eta punta de vista
mantingute pel (-Avena
En vista f alcó, les companyies formularan tambe altras prupo s tes que,
en unió de la reclamada P er l a representació de l'Estat, senil dates a a resoluci6 del ministre.

DIsiebt4. 3 de- fe
.be-enes particular% i emanes, i ee
nueMempust debat
AZ11» AIMMIIIPTES •
EI,PRESIDENT anemia que eh'
presentas a la Gambe& asa proposició
incidental de la minoria socialista sobre la qual el ministre del Treball ha
=Presea el desig de consultar el Conmil de ministres abans de fistär la
sera posiein davant ella. 1 que, per
tant, ¿aloma la di:mustió fina a la
ansió próxima.
El senyor JIMENEZ DE ASUA
es dirigeix al ministre de Justicia,
per dir-li que una cegada introduides importants modificacion3 al
sistema penal espanyol ha de dictar-se una Hei penal sense deixar
a l'arbitri del personal de presons
l'apheació de les penes, i pregunta
si és cert que s'estä fent el reglament de presons amb anterioritat a
aquesta Hei.
El MINISTRE DE TREBALL
diu que creu necessària la publicació
d'aquesta Hei i s'estranya que no estigui feta després d'un any. Prega al
senyor Jiménez de Asúa que li presti el seu concurs per a la confecció
d'aquesta Hei que, en efecte, crea
que ha d'ésser anterior al Reglament que ha de publicar-se immediatament després.
El senyor JIMENEZ DE ASUA
agraeix la contestació del ministre
i s'estranya que, pensant així, hagi
sortit l'ordre de dissolució de la comissió penal creada pel senyor Botella Asensi.
-El MINISTRE DE JUSTICIA
din que ell no s'ha adonat de la publicació d'aquesta ordre, i que el senyor Jiménez de Asúa pot tenir la
seguretat que si se n'hagués adonat aixi ell no ho hauria consentit.
S'aixeca la sessió a les nou i cinc
nsinuts de la nit.

El programa parlamentari per a dimarts
; Madrid, 2. - En acabar la sesslós
el senyor Alba ha rebut els perla
distes, ais quals ha fet les següenta
manifestacions:
El programa per a dirnarts és el
següent:
Proposició incidental de la mino.
ría socialista respecte al treball agrícola a la provincia de Toledo, que
té relació amb la vaga d'aquests
dies.
El ministre de Treball ha densanat que se E concedeixi un terminí
fins al dimarta per tal de poder consultar el Govern sobre l'actitud respecte a aquesta proposici6.
Després seguirem la interpellació
relativa als successos escolars.
El meu intim desig és que acabi
dimarts, però no sé fins a quin punt
sera factible aquest desig, ja que
encara queden per parlar deu diputats, hauran també d'intervenir
novament els ministres de la Governació i Instrucció Pública.
Després seguirem la discussió relativa a la intensificació del conreu
• en el qual assumpte s'ha avançat
rnolt avui, pesqué' s'ha acabat amb
la totalitat i amb la majoria dels
vots particulars presentats.
Voldria veure si també pot continuar la interpeHació en la qual
van intervenir el senyor Salazar
Alonso i altres diputats per les P ro
Càceres, que-vínciesdBajoz
rifan pregat que no es demores
moit.
Dubto molt que pugui ésser discutit dimarts el dictamen referent
al reconeixement dels havers de la
clerecia.
El senyor Alba ha continuas dient
que aquest mati s'ha reunit la Comissió de Regim interior i ha examinat la pretensió del Tribunal de
Garanties Constitucionals d'establirse al Palau del Senat.
Fa uns quants dies-ha continuat
dient el senyor Alba -vaig visitar
amb alguns membres de la Comissió totes les dependències del Pe
lau, des dels soterranis fins a la
teulada, i vam treure la impressió
que no podem assumir la responsabilitat de permetre l'establiment del
dit Tribunal en aquells locals.
Els dictamens dels tècnics respecte a l'assumpte són que si ea
clava el picot per realitzar qualsevol
obra hi ha el perill que tot l'edifici
s'esfondri.
Per a això portarem una ponencia a la sessió secreta, i será la
Cambra la que decidirà.
Després ha donat el següent index dels assumptes que també
ren a l'ordre del dia de dimarts:
Set dictimens de la Comissió de
Suplicatoria denegant les autoritzacions sollicitades pel Tribunal Suprem per al processament d'alguns
diputats i ex-diputats pels articles
publicats en diferents periódica
- El dictamen de la Comissió de
Pressupostos sobre el projecte de
Hei concedint a l'Ajuntament de
Valencia una subvenció de 26 milions 199•134 65 pessetes, destinadee
a construccions escolar,.
Suport de les següents proposicima de Hei:
Una del senyor Bolívar concedint amustia per delictes comesos,
«repte dels executats contra ele
obrera, camperols i altrea.
Usa altra del sanyor Martínez
de Velasco sollicitant la derogació
de la Ilei de aa de setembre de 1932
per la qual fou decretada l'exproplació de finques pertanyents a les
posonee que intervingueren en el
ami« del mes d'ancles del dit
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L'Uruguai amanse amb prendre represidis.
ai no ea ratifica el tractat comecrial. Tractats Nombres.* comunicacions han quedat intercepdiverso.. - L'actitud dele aockhatea prgegfpa iad_ot.-- Descarrila un treit i sotsobra un vaixell
proftshdament si Giei•rn
111111" Un nen desaparegut entre la neu
Madrid, 2.-EI Govern ha tractat
en el Consell de Ministres de la
qüestió de les relacions comercials
amb l'Uruguai, puix que el Govesrn
uruguaiä insisteix en la ratificació
del conveni amb Espanya, havent
renovat les seves peticiona amb
semblants apremis com ho feu al govern del senyor
Planteja la qüestió en tals termes
el Govern de l'Uruguai, que el Govern ha designat una nonada composta pels ministres d'Estat i Indústria i Comerç pesque estudiin el
problema räpidatnent i procurin da
nar-li una solució per evitar que el
Govern de l'Uruguai adopti mesures contra l'exportació dels nostres
productes.
En el Consell d'avui-ha afegit el
senyor Lerroux-hem estudiat els
tractas amb Argentina, Turquia i alguns altres.
Els comissionats, que quedaren ben
impressionats, del cordial acolliment
trobat en el senyor Lerroux, han
sortit, aquesta nit, cap a Barcelona.
La representació catalana estava
integrada pels senyors Bosch-Labrús,
Gual i Villalbí, president i secretari,
respectivament, del Foment del Tres
ball Nacional; pel senyor Oliva, pee.
sident de la Cambra de la Indústria
de Barcelona, i el senyor Amat, president de la Mancomunitat de Fabricants de Teixits.
L'informe del ministre de la Go-

vernació sobre l'Ordre públic fea
molt detingut i detallas.
Segons ens ha manifestat un ministre, per, les dades que el Govern
possecix, es despeen que algunes de
les vagues que es van plantejant en
les diverses províncies amb caräcter
general, responen a una täetica a la
qual no sän estranyes les organitzacions socialistes.
Per indicis que té tumbé el Govern, sembla que aquestes organitzacions socialistes i de la U. G. T.
tenen en preparació un moviment
pertorbador de majos importäncia,
encara que no per portar-lo a la
practica en la data immediata que
alguns creuen.
El Govern, advertit d'aquests propeisits, té preses les seres mesures
de previsió per evitar en el possible
que es produeisain alteracions de l'ordre d'importancia o per a dominarles enèrgicament, si arribessin a produir-se.
Davant l'actitud dels elements soalistes es proposen alguns elements
de la majqria narlamentäria plantejar un debas politic la setmana vinent per a donar lloc a que la minoria parlamentaria socialista declari la seva actitud i manifesti quina
és la seva posició dintre de la República.
El Govern. que té noticies d'aquest propòsit, està disposat a acreptar el debat i si arriba aquesta
interaellació a explanar-se, portaria
la ven del Govern el senyor I.erroux.

La manca d'eficàcia del Parlament actual
Els senyors Besteiro i Santaló coincideixen a
afirmar que la manca de claredat fa que el Parlament no tingui la vitalitat política del país i que
sigui comparable als de la monarquia
Les gestiona per a la creació d'un gran partit
republicit d'esquerra
Madrid, 2. - A darrera hora els
periodistes han parlat aub el senyor
Julia Besteiro sobre la situació politica i parlamentaria, exposant-li que
el Parlament no respon a l'estat d'apassonament politic que existeix en el
país, i l'ex-president de les Corts ha
-En efecte, aquesta Cambra no vibra davant els problemes que hi ha
plantejats a la nació.
No hi ha animació ni vitalitat, i
això és un greu símptoma per al regim parlamentari.
Ocorre que els partits viuen esmussats i escamotejant els problemes,
uns perquè no els senten i d'altres Perqué no estan en el regim.
Si tots, des de la CEDA fins als
socialistes, plantegéssim els nostres
problemes amb claredat, una altra cosa
seria aquest Parlament, que dóna la
sensació d'ésser pitjor que
-nàrquics.

els mo

EL QUE DIU EL SR. SANTALO
A darrera hora hem tingut un canol d'impressions amb l'ex-ministre
senyor Santaló sobre els problemes
polítics plantejats a la República en
aquests moments.
El senyor Santaló ha subratllat
l'escassa eficsicia d'aquest Parlament,
la seca falta de vitalitat i les greus
conseqüències que en ordre a aquests

Les Comissions
parlamentàries
Madrid, z - Aquest matí s'ha reunit al Congrés la Comissió de Presidénzia.
En acabar la reunió, el Sr. Arasa
ha dit que sobre l'acord del dictamen
rclatiu al traspäs de serveis de Sanitat al "Ministeri del Trebel, com
que la majoria dels membres de la
Comissió havien acordat la conveniència del traspis per considerar que tals
serveis poden adscriure's al ministeri
de Sanitat, s'ha acordat coneixer el
propòsit del Govern sobre Si s'anirà o
no räpidament a la creació del dit departament.
A tal fi, s'ha encomanat al President de la Comissió, Sr. Armasa, que
sotmeti al Govern aquest extrem, per
tal que la Consistió pugui dictaminar
en definitiva.
També s'han ocupat d'assumptes
d'incompatibilitats, entorn dels quals
s'ha entaulat un ensile debat, en el
qual han intervingut els representants
de totes les minories.
Per últim, sisa . acordat reunir-se
tots els dimecres.
- També s'ha rema al Congrés la
Comissió de règim interior, sota la
residineia del Sr. Besteiro.
Aquest ha manifestat, en acabar
la reunió, que s'havia avançat bastant
en l'estudi del reglament, i que un
deis articles estudiats hacia estat el
referent a la diputació permanent de
les Corts, i que en aquest aspecte es
discutí sobre la provisió de cärrecs
que puguin quedar vacante en la dita
diputsei6 permanent, estiguin o no
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problemes pot portar aquesta desolació parlamentària.
-Segueixo pensant-ha dit-cada
dia amb més entusiatne i atnb mes
fe en la necessitat de la constitució
d'un gran partit republicä d'esquerres, al qual sempre els elements de
l'Esquerra Republicana de Catalunya
hem prestat el nostre mes erices
fervor i la nostra més real i sincera
collaboració.
Precisament aquesta tarda celebraré una conferencia amb els senyors Azafia i Mareelli Domingo
per tractar d'accelerar en tot el
possible la constitució d'aquest gran
Partit.
No hi ha perquè acotar-se per la
pèrdua de les eleccions, a) contrari,
això ha d'ésser un estimul i un
esperó per a posar-nos en contacte
amb l'opinió, que anhela vivament
la constitució d'aquest partit d'esquerra.
Catalunya ha estat viu exemple
d'entusiasme republica i de fe en
els destin.s del Régins
La prova es a la vista, d'aquest
exemple de dinamisme de reacció
räpida que sla efectuat, i és el que
han de seguir els caps dels partits
d'esquerra.
Jo tinc una gran esperança que
s'hi arribara aviat, per a la qual cosa nosaltres posarem tot el que sigui
de la nostra part.

La Comissió de Reglaments
de les Corts
Madrid, 2.- En la reunió celebrada avui per la Comissió de reglaments que ha presidit el senyor Bestemo olla examinat la substitució
deis vocals de la Diputació Pericia fleht de les Corts.
Després d'algunes discussions s'ha
acordat soHicitar que les minories
deignin suplents per a l'esmentada
Diputació, a fi que en cessar alguns
dels vocals efectius siguin substituits
pels suplents nomenats i així aconeguir que hi hagi en aquella la despida proporcionalitat entre els grups
de la Cambra.

El Sr. Martínez Barrio,
contrari a la guillotina
Madrid, 2. - En abandonar la
Cambra el senyor Martínez Barrio,
els periodistes li han preguntat si
eren certs els rumors que s'anava
a aplicar la guillotina al projecte de
Ilei de termes municipals.
El ministres els ha contesta,:
-Ningú no ha pensat en això.
La guillotina és un artefacte sinistre.
Ha terminat dient que se n'anava
a casa a descansar, ja que continua
afectat per l'afecció gripa!.

Nova comissió gestora
Múrcia, 2. - Ila quedat designada
la :luya Comissió gestora de la Diputad& La formen quatre radicals,
socialista i das afiliats a Acció Popular,

ríen algunes horca. La temperatura
es molt baixa.
Caravaca, 2. - Ha nevat copiosament. Els agricultora estan contenta
perque la nevada afavoreix la collita
de cereal,.
El fred és intensíssim.
Múrcia, 2. - Les muntanyes que
volten la ciutat han aparegut cobertes de neu.
A la capital ha nevat també copiosament, i la mi ha cobert les
teulades, però sense arribar a prendre's als carrers.
El fred es rnolt intens. Fa set anys
que no havia nevat a la &sitas.
Ayamonte, 1. - Ami) gran sor.
presa del veinat, no acostuniats a
veure el fenomen, ha nevat en
aquesta població.
El fred és molt intens.
S'ha girat una ventada formidable.
Les embarcacions dedicades a la
pesca de mariscos han hagut de
tornar.
El vapor "Oquendo" se n'ha anat
a fons a la Barra. La tripulació ha
aconseguit salvar-se amb grans dificultats.
Santander, 2. - Regna un gran temporal de nett a tota la provincia. El
träfic ha quedat paralitzat a les línies
de Nord.
El correu (pie SOrti ahir esta deZer0.
tingut a Reinosa.
Marbella, 1.- Fa un ired intenEl torren de Madird es troba detinsíssim. Ha descarregat sobre aquesta gut a Quintanilla. sense poder utilitcomarca un veritable huracä.
zar les ráquines especials per treuEs tem que la baixa temperatura
re la neu perque aquesta a alguns llocs
perjudiqui les collites de blat i cibada
arriba a sis metres dalearia.
de la comarca.
Als llocs propers a Reinosa el reCérdova. 2.- El fred és inten- partiment de menjar u carbó a les
sissim.
Per mitjfv de trineus.
cases e, fa
Durant el dia ha nevat tres veUn mal de nou anys anomenat Sangades.
doval, que venia des de poble de BuiEls carrers estan deserts, malgrat
bir, a un centre de segona ensenyanésser festa local i estar tancar el Ca a Reinosa, ha desaparescut entre
comerç.
la nett
San Sebastian, 2.- El dia ha estat
Els veins de Reinosa i pobles limolt fred. Ha nevat copiosament.
mítrofes han reclamas del governaLes muntanyes veines apareixen
dor el subministrament i aliment per
totalment cobertes de neu.
a les persones i pinso per al besLa sarretera de Madrid ha estat
tias davant la crítica situació que
interceptada per la neu gelada.
es troben.
Bilbao, 2. - Ha caigut una forra
Les carreteres estan interceptades
nevada durant tota la matinada.
i gairebé és impossible el tràfic.
Ii tornat a nevar intensament duContinua nevant.

Brillosa. 2. - S'ha iniciat un via
lent temporal de neu. Arriba a 70
centímetres d'alearía la Das caiguda.
Han quedat interceptades les comunicacions per carretera i ferrocarril. La
situació als poblcs propers a Reinosa
és dramätica, perquè escasseja l'aliment i els pinsos per al bestiar. Es reben constants demandes d'auxili urgent per l'Estat.
- t a. - El ràpid Madrid - Astúries no ha pogut passar del port de
Pajares, per la gran quantitat de neu
caiguda darrerament. El rapid ha tornat a aquesta capital. - Entre Busdongo i Villamartin, per la mateixa causa, ha descarrilas un tren de mercasienes.
Cartagena, 2. - Sisa intensificat
el fred, i ha descarregat una forta nevada sobre la ciutat i voltants; han
quedat tallades les comunicacions.
Lugo, 2. - Després d'un violent
vendaval, ha nevat copiosament durant
el dia, i s'ha dificulte el träfic.
El fred és molt intens.
Terol, 2. - La temperatura és
cruíssima.
Durant la matinada el termämetre
ha marcat setze graus sota zero a la
cimas, i dinou a la muntanya.
Neva copiosament.
Al poble de Orihuela, enclavas a la
Sierra de Albarracín, la temperatura
ha arribat, també, a setze graus sota
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El projecte llegit a la Carabra referent a la radiodifusió
Madrid, 2.- El projecte de Hei
relatiu a la radiodifusió aprovat pel
Consell de Ministres aquest mati i
llegit aquesta tarda a la Cambra pel
ministre de Comunicacions, diu el
següent:
Article primer. - El servei de rädiodifusió es una 'unció essencial i
privativa de l'Estas i al Govern correspon descabdellar el servei establint les estacions rädioernissores
que acceptin el nombre de freqüències reservades a Espanya en el regint internacional per a aquest servei en el termini de tres anys a
comptar de la data de la promulgació d'aquesta hei, arnb un mínimum
de dues estacions per any, havent de
començar l'emissora d'onda Harga.
El subministrament i muntatge d'aquestes obres es hará d'acord amb els
projectes de la hei de cn hiptabilitat
la Idisenda pública.
Article segon. - Les estacions de
radiodifusió a que es refereix aquesta
Ilei són propietat de l'Estat. No es
podran alienar ni ésser objecte de cap
concessió.
Anhele tercer. - L'explotació daquest servei correspon a la Direcció
general de Telocomunicació, la qual
podrä concedir, mitjançant concurs i
preví informe del ministeri d'Instrucció Pública i Belles Arts, l'organització i execució de programes a entitats nacionals.
Art. a. - Els ingressos propis
de la radiodifusió, la quantia i conrepte dels quals es fixen en el quadro segiient, constituiran una partida del pressupost d'ingressos de
l'Estat.
Llicencia per a ús d'aparells midioreceptors de galena, a raó de o'so
pessetes al mes.
D'una a tres välvules, una pesseta.
Més de tres vàlvules, dues pessetes.
Qualsevol mena d'altaveu, en un
lloc públic, cinc pessetes.
De qualsevol mena, en un local
públic, amb entrada de pagament,
cinc pessetes.
Impost sobre la venda de material
de rädio:
El cinc per cent del valor de les
vendes d'aparells receptors, välvules
de qualsevol mena i potencia, i altaveas. per a l'exacció del qual es
creara un segell adequat que s'ad'seria al receptor, a la välvula o a
l'altaveu.
Publieitat radiada: Regiti per a
aquesta els tipus de tarifa i limit de
temps que es fiel especialment. La publicitat s'haura dextingir a mesura
que els altres ingresos permetin de
sostenir els serveis.

Llegiu LA PUBLICITAT
PROPAOURU-LAI

La tanda d'àpats
del senyor Lerroux
Madrid, 2. - Avui el president (lel Consell ha estat obsequiat ¡sets diputals radicals
gallees amb till banquel.
Als postres ha partid el senyor Lerroux per agtair l'atalar, i ha prornés visitar Galicia
anib els diputats d'aquella regiú. Arnb aquest motiu es Idbotara un homenalge al cap del
Govern. que se celebrarà probablement a Pontevedra.

El projecte d'execució
d'obres públiques
Madrid, 2. - El projecte llegi t a
la Cambra pel ministre d'Obres p ubliques 'autoritza per prornoure la
immediata execució de les obres celacionades amb tots els serveis que depenguin del minsteri d'Obres Públiques per atendre primordialment la
solució de l'atur obrer que reuneixin
les indispensables condicions d'utilitat
pública.
Se rantoritza tamb per prescindir
de la tramitació d'expedients d'obres
quant a l'evacuació de l'informe del
Consell d'Estat.
Els obrers hauran de tenir Ilurs estudis i projectes aprovats i podran
ser sufragades anth els crèdits del pres.
supost.
I.a tramitació dels expedients, en
aquests casos d'urgencia sera molt
breu.
Els informes que calgui que
s'emetin pels respectins consells tecnics del Ministeri es /*aran dintre
el termini màxim de tres dies.
En igual serme evacuara els informes la intervenció general de
l'Administració de l'Estat, l'ordenació de pagaments del ministeri i
la seva secció de comptabilitat.
Previa l'aprovació del Consell
Ministres, en els casos d'extrema
urgencia, es poden exceptuar de les
formalitats de subhasta i concurs,
realitzant-se per administració„ les
altres obres hidräuliques a (N i es
refereix el decret de febrer de 1932,
i les obres públiques de qualsevol
mena, sempre que els seus pressupostos no siguin majors de 250.000
pessetes.
La vigencia d'aquesta Ilei sen ä
de dos anys mies de la seca publicació a la "Gaceta".

Atracament
Sevilla, 2. - S'ha sabut que a
l'avinguda de Pablo Iglesias diversos individus, pistola en trua, han
entrat a les oficines clt la Societat
d'Obres de la Dársena.
Els atracadors s'han apoderat de
quatre mil pessetes i han fugit.
La noticia realitza gestiona per tal
de detenir els atracador&
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del matí s'ha reunit el Consell de
Ministres a la Presidencia.
Ha »cebas la reunió a la qual han
alsistit tots els ministres a un quart
de dues de la tarda.
Al Consell s'han estudiat diversos
assumptes i s'han pres diferents
acords, i els mes destacats són els
següents, que figuren en la referencia oficiosa facilitada als periodistes
i que diu aixi:
Presidencia.- A proposta del senyor President sla acordat resoWre
amb tota urgencia el referent a proporcionar local adequat al Tribunal
de Garanties Constitucionals.
Autoritzant un crèdit per a les
despeses que ocasionin la concurrencia de la delegació espanyola al Congres de la Unió Universal de Correus, d'El Cake.
Expedient complimentant so dinposas en rarticle segon de la Hei
de 44 d ' agOSt de 1932 sobre captoplació de finques rústiques als compresos en el complot cragost de
l'esmentat any.
Guerra. -Nontenant cap de la base aèria de Tablada.
Decretant per al servei de la Generalitat de Catalunya, el tinent coronel senyor Joan Ricard March, nomenat per aquella per al comandament del cos de Seguretat de Catalunya.
Concedint 11d:estas provisional a
diversos penats procedents che la jurisdicció militar.
Disposant que les amortitzacions
en les diversts armes i cossos de
l'Exércit en els quals existeixin excedents de les plantilles. s'efectuin en
el cartee o categoria in;erior, donantse a l'ascens una de cada quatre
vacants.
Proposant per al cárrec de director de la secció d'Infanteria de rEscola Central de Tir, el coronel de
la dita arma senyor Maxim Vergasa Malumbres.
D:sposant per al eomandament
del Pare d'Intendència de Vitòria
e i comandant d'Intendencia senyor
Aureli Vera Fajardo.
Finances.- Decret declarant inhäbHs eis efectes del pagament impoSat dr drets reals a l'oficina liquidadora de Vallderoures (Terol), els
dies compresos entre el 9 i el 23 de
desendire passat i ampliant en 30
dies Inibils comptats des de la pu1-die:tejó daquesta disposició a la
"Gaceta - de Madrid, el termini per
a la pre entació de documents a la
liquidaeiO del dit impc:st.
Autoritzant la presentació a les
Cotas d'un projecte de hei pei qual
es concedeixen a rAjuntament crOrio
uns arenal: situats davant la zona
marítima terrestre, i se'l faculta per
realitzar obres d'eixampla i urbanitzacid del barri i platja de Sant Joan.

s

Les aspirac.ons
deis representants
de les entit a ts eco-

nómIques de
Ch tal uny a
Madrid. 2. - La Comissió de representants de les entitats econämiques de Catalunya i d'altres regions
espanyoles, ha celebrat aquesta tarda
una extensa conferencia al despatx
de ministres del Congrés amb el cap
del Govern senyor Alexandre Len1-011Xi.

Es .so n rissionats han exposat detalladament al cap dz1 Govern les
seres aspiracions sobre diversos problemes. ernte ells, el de ractuació
dels Jurats mixtos, a fi que tingués
1/113 major coordinaciú en els seus
diversos serveis i traspäs al Ministeri dInldistnia i Comere del Comité Cotoner.
Han protestat del Decret assenya'ant un nou arbitri per al conreu de colé i d'altres.
El senyor Lerroux ha escoltat
atentament eis raonaments qUe Sobre les aspiracions de Catalunya
han feto els comissionats, i ha ofert
estudiar i atendrels en tot el que
ios possible.
Els comissionats han tret la impressiti que, naturalment, les seves
peticions referents al Consell Ordenador de rEcononna i al Comité.
Cotoner Senil resaltes a satisfacció
molt aviat.
Quant al nou arbitri sobre el cotó,
el senyor Lerroux s'ha mostrat propici a la propo,icii , formulada per
part dels ' rus visitants, i que consisteix a no diMar al mil arbitri un
earaeter definitiu, sinó simple ca.
räcter de prova.
La seva durada seria, en aquest cas,
d'un sol any, acabat el qual s'estudiaria novament el problema, per tal
de comprovar si el dit arbitri responia o no a la. finalitat proposada.
Taithé hau parlas els comissionats
al as del Goeern dels tractats cotnercials en preparació, i el Senyor
Lerroux, a aquest respecte, ha manifestat als seus visitants que el Govern
esté en aquests moments dedicat de
ple a aquests assurnptea.

.
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Llibertat Sota fiança
Santander, 2. - El jutge de Torretaceta ha alliherat sota liana de
moneo mude, el csii de la secció de
vies i obres del Nord, Sr. Estere Lió,,
detinglit ‚mis motiu del darrer desearrilament.

Comunicaciona-Deeret autoritzant
ei ministre per premmar a les Corta
amb carkter d'urgència un projecte
de Hei sobre organització de la radioY
difusió a EiPauvaId. jubilant un funcionad del Co,
de Correas, i concedint-ii honor de
cap superior d'Administració.
Id. prorrogant la hei aprovada per
les Cotas per la qual es creen a Partir del primer de gener de 1 934 724
places de cartera urbans amb el sou
anual de dues mil cinc-centes pessetes.
Estat. - Traslladant al ministeri
d'Estat el secretari d'ambaixada senyor Francesc Javier Olivié.
Id. a l'ambaixada de Xile el neceetari senyor Pérez de Brau.
Justicia.-Decret jubilant el senyor
Josep James Becerra, fiscal de l'Audiència Territorial, que serveix el eñerec a l'Audiencia de Pamplona.
Treball -El ministre ha donat compte de l'estat en qué es troben els conflictes socials pendents. detenint-se
de manera especial en el de cambrers
de Madrid i el d'espardenyers d'Elx,
comunicant al Consell les gestions que
es porten a cap per aconseguir una
favorable resolució dels dits confictes.
Obres Paliques. - Decret jubilant
l'ajudant major de primera classe d'Obres Públiques senyor Isidre Castells.
DISPOSICIONS DE LA "GA- La "Gaceta" publica un decret autoritzant
el president del Consell per a presentar a les Corts un projecte de
Ilei, sobre les resolucions dictades
d'ofici, sense previa formació d'expedient, referents a la separació i
jubilació de funcionaris públics.
Un altre decret ampliant fins a
l'II del corrent el termini assenyalat per a la constitució de les noves comissions gestores, de les
diputacions provincial,.
Una ordre d'Indústria disposant
que les companyies de ferrocarrils
que tinguin estacions co qualsevol
de les provincies tarongeres no admetin facturacions per a cap expedició de taronja a l'estranger, senee
que es presenti el certificat de reconeixement expedit per la Junta
inspectora local corresponent.

CETA", - Madrid, 2.

L'AUDI£NCIA DEL PRESIDENT DE LA REPÚBLICA. Madrid, 2.- COm a ella d'audiencia
parlamentaria, el president de la República ha rebut el senyor Daniel
Mangraner, el senyor Josep Martínez de Velazco, i el senyor August
Barcia.
També han rifen els seus respe t es al cap de l'Estat els membres del
Patronat de la Universitat de Barcelona, senyors Pon-loen Fabra, Gregori Marañón, August Pi i Sunyer.
Américo Castro, Pere Bosch, Càndid
Bolivar, Joaquim Balcells, - Antoni
Trías, Antoni Banús i Josep Xirau.

Un incendi destrueix un
magatzem de fusteria
Madrid, 2. - A 1,.s onze da
la nit s'ha declarat un formidable incendi en uns magatzems
de fusta establerts al carrer de
Dolores Sopetia, de la barriada
del Puente de Valieras.
L'incendi ha començat en diversos llocs al mateix temps, la
qual cosa fa suposar que ha estat intencional.
El sinistre ha adquirit en poc
temps gran increment, destruint tots els magatzems amb
les existències que hi havia. i
una finca del • iisdat d'un sol
pis. la qual ha li agut desallotjada pels veins I t'eje st 1 prvia monl els /nobles.
Tambf: ha quedat destruit
ledifii sinistrat.
Els bombers han acudit räpidament, peral.) han topat amb
la manea d'aigua. ¡ han hagut
d'anar-la a cerca a unes rajolenes situades a força disläncia.
Les laedues sin' de molla
consideraci
ó.
La policia efectua esbrinaments.
Ha quedat destruir, encara, de la
finca, el taller de maquinaria per a la
fabricació de mobles. - A conseqüència del sinistre queden sense reina Lt.obren,. No Id han hagut desgracies.

:

Els conflictes del treball
Cädiz, 2. - Davant la persistencia de la vaga d'estibadors de
Jerez i el tancament de cellers, es
troben ancorats al port, des de fa
deu dies, alguns vapors per a canregar vi cap a Anglaterra s els
Estats Units.
Gijón, 2. - Els tramviaires han
aprovat la fórmula proposada per
la comissió de regidors per a la
solució de la vaga.
Demä tornaran al treball.
Castelló, 2. - S han iniciat gestions per resoldre la vaga. El comité
de vaga es mostra propici. després
de les gestions efectuades, a arribar a una solució.
Els directius de les associacions
obreres es reuniran amb el ~tia

i

obb
turInt
ct el matí sisan registrat col-

lisions entre els revoltats i la força,
que no han tingut insportäncia.
El comité de vaga ha publicat un
manifest aconsellant la tornada al
treball, i ofereix que demà seran
posats en llibertat eis detinguts i
oberta
per
Casa del Poble.
El manifest ha estat publicat pel a
..• •
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l'entorn dels memorändums anglas i
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La comissió d'afers estrangers
del Senat francès formula les
seves divergències als dos

documents
Contimien les diverses apreciacions
sobre els documents publicats en
aquests dies a propisit de les qiiestions del dcsarmament, que sin les
que han de resoldre, en un sentit o
altre, la situacii europea.
Com haviem previst, immediatament
després de coneyas els memorándum
italid i anglés la premsa francesa declara unimimement que es tracta de
propòsits que no poden isser acceptats,
tota regada que signifiquen substancialment el rearmatnent alemany, fingint, d'altra part, ignorar que aquest
rearmament estä en ple dese nrallament sota forma secreta.
El perora francés no ha exPressat
cap «¡ab, pera publicant el MeMOThd11. 111 tra11Is rel Quai d'Orsay a
Berlín el r.er de gener, ha demostrat
Doler seguir, ara mis que tiza una
política exterior pública, no havent-hi
-en la sera comunicació cap oficiantat, i que els Peale s estiguin al corre'« dct descnrotliamcnt dc les negociacions, ja que la bona voluntat i la
sinceritat francesa no poden Coser Posades en doble.
Perb en espera de les declaracions
del gorreo se sap que la Comissió deis
Afea.: Estratipers dl Senat, reunida
sota la presidiario dc Bereager, ha
e XaMina t tots els necinoraidums publicats i ha tres una actitud conforme a la que la premsa, intirPrete de
I'opinió pi blies, havia expressat.
Quant a les esperances del "Fardan
Off ice " en la ¡'ropera reunid de la
mesa de la Conferéncia del Desale.mamen!, que tindra lloc el dia 13 a
Londres, ens semblen por fono/tic-titades pereque els ntembres de la mesa
• s'han mostrat cempre hostils a /91 COPIversi del desarmoment que hauria de
comprendre, a priori. el rearmament
eran país done.

Londres, .2. - Als circols diplomätics d'aquesta capital es manifesta
la creença que el memoràndum britänic relatiu al desarmament ha tin
gut, en general, una recepció encoratjadora.
Horn creu que abans que les paliarías contestin a aquest memorándum passaran encara alguns dies, i
és possible que les respostes oficials
que, per altra part, sen esperades
amb impaciencia, siguin donades per
notes. També es considera problable
que abans tinguin lloc nous canvis
d'impressions per via diplomàtica.
Respecte a aiacó darrer, s'atribueix
una gran importància a la reunió
que el dia 13 de corrent cele'araran
a Londres els senyors Hencicrson,
Politis, Benes, Avenol i Aghides,
per fixar la data en qué han de renovar-se els treballs de la Conferència del Desarmament.
El punt de vista de la
ComIsal6 del Senat
Paris, 2. - La Comissió d'Aiers
Estrangers del Senat ha examinat
els memorändurns francés, alemany,
anglés j italiä, relatius al problema
dels armaments.
El senyor Berenger va comparar
aqucsts documents posant de manitest les seves coincidencies i dictegancies i fent ressaltar que aquestes darreres són majors que les primeras.
L'opinió general de la Comissió
és que França no pot acceptar actualment cap disminució dels clectius de les seves ¡orces, i a aquest
respecte la Comissió s'até als termes de l'ordre del dia ja votada pel
Senat, o sigui, consolidació de la
seguretat mitjançant una defensa
nacional actuada i una organització
internacional efectiva i reforçament
de les amistats de França al món.
El senyor Berenger va fer un examen general de la dita política europea i va esposar les impressions que
porta d'en recent viatge que ha eicctuat a Anglaterra i ha donat a conaixer certes informacions relatives
a les relacions d'Austria amb les diverses potencies i a la posició exacta del dit país respecte als anchsluss.
La Comissió va encarregar al senyor Berenger que comuniqués al
senyor Daladier el sentir general de
la dita Comissid, expressant en les
seves reunions i va esposar tanibé el
desig que el cap del Govern comparegui davant d'ella abans que es
conegui la declaració ministerial.
Comentan l de "Le Temps"
París , 2.-EI periòdic "Le Temps",
ocupant-se del inemorändum francés
re alai al desarmament, diu que basta
amb Ilegir-lo arnb atenció per convén,er-se que Fraga no té res a temer
d'una discussió pública, ja que no is
sobre ella sobre la qual podria atribuir-se la responsabilitat d'un iracas
eventual de la Conferencia.
Adhuc cal preguntar-se si no ha anat
en el camí de les concessions, amb
l'objecte de facilitar la conclusió d'una Convenció general, mis enllä del
que poden manar els seta interessos.
"Le Temps" afeueix:
"Tota gran negociació internacional
exigeix un mínimum de bona voluntat i cuneen st, ja que no serveix de
;

res usar distiscies sobre les paraules
i principis.
Dels documents oficials publicats
ahir u avui resulta clarament que
França mamé lleialment el principi
del desarmanient progressiu, que continua essent absolutament respectuós
amb l'esperit i la lletra de l'anide
vuitè del Pacte de la Societat de Nacions, que preven la reducció de les
forces nacionals en la mesura compatible amb la seguretat i les obligacions internacionals de cada un."
PublicnicI6 del memorin
dum alemany
Berlin, a. - Demà será publicat
en aquesta capital el memorándum
que el gavera del Reich lliurà el dia
in de geaer proppassat a l'ambaixador de Franca a Berlin, contestant al
memorándum francés de primer de
acner.

Alemanya I la E. de N.
Berlín, 2. - Comentant els desigs
expressats en el memorándum angla,
sobre el desarmament, que Alemanya
hauria de participar novament en les
delibera cions de la Societat de les Nacions, la premsa alemanya declara que
els esdeveniments del 14 d'octubre de
1933 constituiren, es cert, la raó
mediata de la sortida d'Alemanya de
Ginebra, però que les queixes d'Alemanya contra l'organisme ginebrí existirien fins i tot després de la concertació del Conveni del Desarmament.
Els qui es planyen de la sortida d'Alernanya - afegeixen els periódics no hamien de dedicar-li retrets, sinó
que haurien dt dirigir-los a aquells
que feren que l'atmosfera de Ginebra
fo s insurortahl e per als que estimen
el seu honor
Els qui tecorden l'actitud dels delegats francesos i anglesos durant la
darrera Assemblea de la Societat de
les Nacions, s'hauran de premmtar,
amb estranyesa. si les manifestacions
que aleshores es van fer conscientment i amb premeditació contra Alemanya. es podes hairmonitzar amb
els csforços que es fan ara perquè
aquesta mateixa Alemanya torni a
Ginebra.
Alemanya demostra, encara, amb
acte5, que la política de pau i d'enteses no está'. de cap manera lligada
amb certs Cercles ni certes doctrines.
L'aotitud lanqul
Washington, 2.- A la Casa Blanca es declara que el president senyor Roosevelt es reserva fer comentaris sobre les diverses proposicions de desarmament, fins que la
situació surti del domini de la política europeo, per entrar de ple en
l'esfera internacional.
Es fa ressaltar que el senyor Roosevelt té la intenció de romandre
completament al marge de la política europea.
Entre tant, el senyor Norman
Davis, que es troba a Washington,
no tornará a Ginebra fins que sigui
listada la data en la qual hagin de
reprendre's els treballs de la Conferéncia del Desarmament.

Detalls de la catástrofe
del baló estratosféric
3losonu, 2. - L'Agencia Tass
comunica que la Comissid dietaminadora de les circumstancies que han concorregut en la
catàstrofe del bald estratosferie "Osseaviakhim" declara
que despres de totes les comprovacions fetes resulta que el
globos assoll l'alçària de 22.000
inetres.
Sembla que l'aceident bague
el produir-se el trencament del
locitat assolida en descendir, i
en produir-se el trencament del
enrdam fez' que es desengatixes
la barquela. En la caiguda quedaren morts instantàniament
tots tres pilots.
En l'informe es descarta la
hipölesi que la gruixuda capa
de glaç fos la causant de la
catästrofe. Ilain creu que pels
apunts (robare dele observadors sera possible reconstruir
els restiltats oblingunts An l'expedicid.
Funeral,' de lea tres

~-

times

Moscou, 2. - L'Agència Taus
anuncia que avui s'han celebrat
els funerals nacionalä dels tres
leronitutes víctimes de la Cabel rofe del globos estratosfe.
Tic.
A Vade han assistit els membres del Govern, j s'han pronunciat diversos discursos.
Amb aquest motiu s'havien
congregat centenars de milers
de persones a la Placa Roja.
Les urnes contenint les reo( lre, fl p les vfelimes han celo'
bol-Inentles P11 miti g ola a la rito
ralla det Kremlin. mitro qu.•
un desiacannent ,1.. !roma di'
e.iito:l'erércit
d'ordenança.
' +444 f .19,'•441,4 -

Una nota dlemanya sobre el terror
al Sarre
Berlín, 2. - A propäsit de
les informacions que es fan
respecte al territori del Sarro,
segons les quals nombroses
persones procedents del Reich
arriben al dit territort del Sama

per tal de sembrar el terror,
exercint una pressió inadmissible en la imita sobre el plebiscit, de font oficial alemanya es
fa notar, una vegada mes, que
únicament als habitants del
Sarre incutnbeix el deure de
portar a cap la Huila del piebiscit en el seu territori, i s'aregeix que les autoritats alemanyes castigarien cense contemplacions fofa intervenció oficial
dels Partits o particulars en la
lluita relacionada amb el dit
plebiscit.
Suspensió d'un periòdic
Sarrebruck. 9. -- Ha estat
suspès per tres dies el periòdic
"Sarrebrucker Zeitung", per la
publicach5 d'un article en el
qual es ridiculitza la Comissió
de govern del Sarre.

La indiferència del Govern
espanyol en la qüestió de
les tarifes amb l'Uruguai
Buenos Aires. 2. - Comuniqu'o' de Montevideo que el
Presiden' de la Cambra de CoIllert: espanyola, senynr Rubio,
ha declarat a un reprosentant
de l'Agencia Ma y as qur la indiferència d'F.spanya en la qüesfió de les tarifes duaneres ha
original una situach n tan greu
que podria afectar seriosament
els canvis comercials hispano,
ians.
Hm afegit que si el Govern
espanyol no s'ocupa d'aquest
problema aviat. la Directiva de
la Cambra de Comen: pePSAIIItarà la dimissió conectiva.

---~1~~~
Els partits de la Copa
Davis
Londres, 2. - De conformitat
arnb els resultats del sorteig
verificat per a les provee de la
Copa Davis, els part Os es jugaran en la forma següent:
Zona nord-ameri c ana. - Estats Units contra Ganada.
Zona europea.-Priinera volla: Suissa contra India; Franca
contra Austria.
Segona volla:1-xecoslovaquia
contra Nova Zelanda: Italia
contra el vencedor de sais,aIndia; el vencedor de FrancaAustria contra Alemanya ; Australia contra el Japó.
Zona sud-americana. - Brasil contra el Perú.
El

Diversos pasos exposem
objeccions al Pacte balcänic
No se

sap quin sera signat

liaoia dime. !fruid a Belgrad
el pacte balcànic, que, segons el proPele redac ta per Tituiescu, 'savia du.
sir els paltos d'aquello península, Micianr així an soy periode de calma
en aquella zona, considerada sempre
Abur

una de les mis perilloses per a la par&

Ja hen, parla altres regades de
l'actitud equivoca de Bulgaria, que ha
seguit una política incerta, evidentment deguda a influencies estranyes,
mes aviat contraries als seus interessos. A despit d'aisd, el Pacte Churria
d'estipular adhue unte Bulgaria, dei-

sant-li, pera, uno porta obvia perquè
Pogués entrar, 1111 dia II0 gaire /fume,
renicSO.
Les converses de Sinaia entre ela
reis de Bidgária i de Romania, amb
l'abséncia de Titulesen, ja frien témer
obstacle per la pari del rei Caro!,
la conducta del qual no s'ajusta a la
constiturionalital, perqui, intenté directament en la política del palo.
Peri Titulescu, que deu Iterver desIlega l una activitat prodigiosa, Un>
Flavo {mover vençut la batalla, i
mutante:ti ami) el ministre tore de
l'Exterior, havio atta a B elgrad per
a la firma del pacte, mentre que el
cap del aoven' bagar comunicara un
nat projecte a base de pactes bilaterals de 1 /0 05 .- 4' 111. 6 , la qual cesa it
ben difie ren( de tentesa ideada per Tit 'ilesa,. rerä 110 ens ha t eingut pas
la noticia que hagi arribo a Belgrad
el ministre grec d'Afers Estrangers,
i, en (ami. en: informan que els ministres d'Italia, d'Aleo:meya. d'Anglat e rra i de la 1'. R. S. S, s'Un ;iasIladat a .-Itenes per a apenar ° hicericos a l'estabilitzaii del parte l ealcinie. Eses pensem que hi ha error
quatit al ministre de la U. R. S. S.,
la qual havia ¿anal el placer al parte.
pcl que fa a les altres nacions,
defie ra, abans que res la
muc, aria drls antipacifistes prop d'un
gavera fcble ron, el d'Atenes per a
imPedir un pacte que asseguraria la
pait bacinica. I nimbé cal constatar,
n o sense amargor, que els governs de
Londres i de Paris - Inés el primer
que el srgote - s'Uniri prestas a alsvorir les maniobres del gavera de Roma, que és hinic que, t e cr les setes
dirergbieirs amb el de luposlazia, té
interés que no canvii la situació bacinica i aquello pasos pe nuria-in diA més a més, la gestid d'Atenes
contra l'espre it i la ¡letra del parte
i drmostra de quina torna és
el pacifista( que prediquen .1/iiss‘dinj
IIiiler, i ¿lame Maenonald.
No sabem encaro, prr3 si de totes
mulleres el Pacte ha eslat spital, pera*
isdr creme que el gene ra grec hat i ra
cedit a les pressions de quj• ha estat

objecte. Ja veurem qué en tensen da
governs d' Ankara, Belgrad i Bacores,.

Atenes, 1. - Els ministres d'Anglaterra, Itàlia, Alemanya i U. R.
S. S., han visitat el ministre grec de
Negocis Estrangers per exposar-li
algunes objeccions sobre el projecte de Pacte balcänic.
Es guarda la majar reserva sobre
els punts a que es refereixen agua.
tes objeccions.
Els ministres somant a
I tuco, a Belgrad
Belgrad, 2. - Han arribat a aques.
ta capital els senyors Titulescu, T evlik i Rouchdi Bey, els quals han estat rebuts a restació pel president
del Consell i altres personalitats.
La proposta búlgara :: •
Soiia, 2. - El diari "Outro" diu
que el senyor Muchanov ha cacareegat al ministre de Bulgäria a Belgrad que informi a Govern iugoslau
i als altres tres Governs balcànics
que el Govern de Bulgäria està disposat a ernprendre negociacions immediates per a concertar pactes bilaterals de no agressió amb tots els
Estats baleäMés. àdhuc si entre
aquests darrers i Bulgaria existissin
d i ferències no resaltes.

Un espanyol condemnat
a treballs forçats
Tolosa. 2. - El Tribunal de
flarona ita vist aquest
inalf la causa instruida contra
un espanyol anomenat Josep
Sevilla, de 58 anys, que el dia
1 d'octubre darrer mata a trets
de reväl y er un compatriota
anomenat Longuera, que li devia una de-terminada quantitat.
Un coi, comes el erim, Sevilla
intenta suicidar-se, i per a
fer-ho pretengue enderrocar el
atol domicili amb dinamita.
El Tribunal l'ha condemnat
a treballs forçats a perpetuitat.

Un oficial del "Juan Sebastián Elcano" ingressa en
una clínica
Santiago de Xile, 2. - El senyor
Danton Sánchez Pérez, del vaixell
espanyol "Jnan Sebastián Elcanofl,
que resulta ferit a conseqüència de
l'explosió ocorreguda en un tul), ha
arribat a Santiago, des d'on ha estat traslladat a Valparaíso per ingressar en una clínica.

funcionameni del Banc Federal d'Exportació

EI deute públic deis Estats
Units puja vint-i-cinc milions

de tibian
Washington, 2. - Els plans per
al funcionament del Banc Federal
d'Exportació, que comptará amb un
capital illimitat ¡ que estarà recolzat per la R. F. C. , han estat exposats, en les seres 'Mies generals,
pel senyor Jesse iones, autoritzat
pel senyor Roosevelt.
L'objecte que es persegueix amb
la creació d'aquesta nova entitat és
estimular el comerç d'exportada
nord-americà amb Rússia, els Balcans i Sud-América.
El senyor Jesse Jones ha dit que
el Banc assumirà únicament una part
dels riscos en el que afecta als criedits concedits, essent de compte dels
exportadors particuiars l'altra part
d'aquests riscos.
Ha afegit que es possible que el
període pel qual es concedeixen els
crèdits sigui de cinc anys.
Converses amb Anglatorra
De font autoritzada s'indica que les
converses monetàries privades amb la
Gran Bretanya estan a punt d'iniciarse si e, que en realitat ja no són comencades.
Comentarla franceses ::
París, 2. - La (recibió del govern
dels FE. UU. determinant el valor
de l'or en 59.06 per nao del seu valor
anterior no ha sorprès molt els tercies francesas, la qual cosa ha morival que les repercussions en el mercat
foren molt dèbils.
En els cercles francesas es veu en
aquesta decisió del govern americà el
propòsit d'anar a la convertibilitat i
estabilització defiurtisa de la dvisi i el,
preliminar per a ringries de NordAmi-rica en el grup de paisos de moneda or.
Horn considera que aquest control
irstitsació de canvis asseguren • 1,11

transaccions i als canvis una seguretat de fet.
El deute núbil°
Washington, 2.- Segons dadas
facilitades pel Departament de Tresoreria, el deute públic dcls Estats
Units excedeix en l'actualitat de
25.00no00.000 de dòlars.
Al Senat ha estat aprovada una
esmena a la hei Johnson, en virtut
de la qual quedará tancat el mercat
ntonetari dels Estats l 5 itits a aquells
paisos que no hagin fet efectius els
corresponents venciments dels seus
corresponents venciments dels seus
deutes al Govern dels Estats Units.
Deu mll xofers en vaga
Nova York:, 2. - Els xofers
taxis, en nombre de fo.000, s'han
declarat inopinadament en vaga.
Demanen que sels concedeixi un
augment de salaris i que seis torni
una quantitat que puja a 2.000.000
de dòlars, percebuda per la imposició
d'una taxa sobre els taxis establerta per una forta organització política denominada "Tanimany
la qual taxa ha estat ulteriorment
declarada illegal.
La circulació está completament
desorganitzada i la ;olida vigila estretament els garatges de les grana
Companyies.

Horn

diu que MacDonald
está malalt

Londres, 2. - Un perindic
d'aquest metí . diu quo l'estat
del Primer ministre, senyor
Mar-I)onald es ressent rnolt seriosament de l'intens trehall
d'aque,is rpialre ti Ilr. ¡ ("un el
Primer ministre es Velll'ä
gat a dimitir.
.4 Downititr Si m'el nquesta
líela lis eslitt desmentida m.yegöricament.

Dimissió de ministres
panamenys
-Londres, 2. - Diuen de Panauta a l'Agència Reuter que
han presentat la dimlasió deis
seus càrrecs el vice-president
de la República, senyor Díaz, i
el primer ministre, senyor Ji-

Daladier accepta una comissió
parlamentaria d'enquesta
Les diligències pels afers Sacazan i
(Ve de la Primera PdOino)

Es probable que l'ex-ministre de
Justicia, senyor Raynaldy, sigui escoltat pel magistrat instructor, per
haver estat un dels primers subscriptors de la Holding.
Com se sap, el senyor Raynaldy
dimití en l'anterior Gover la cartera
de justicia per tal de defensar-se
amb més llibertat contra les acusacions que se li feien.
Una carta de Jullen
Durand ::
París, 2. - L'ex-ministre de Comere, senyor julien Duran& ha
enviar al ministre de Justicia una
carta en la qual declara que está
a disposició de qui vulgui escoltarlo per afirmar que tingué coneixement de resistencia de Stavisky
pe, periòdics quan esclatà resalido].
El senyor Durand ha presentas
també una denúncia a mans del
president del Collegi d'Advocats
contra l'advocat senyor J. Ch. Legrand, per hacer fet pública una
nota que Iliurä al jutge d'instrucció
de Baiona, que fou publicada en la
premsa, en la qual el dit advocat
diu el següent:
Sollicitem que sigui escoltada la

d'assassinat coms contra el
president senyor Arias.

El "Creu del Sud" tornará
a París
Paris, 2. - L'hidroavió "areu del
Sud". que acaba d'efectuar la travessia de l'Atlàntic sud, sortirä de Sant
'Huís dcl Senegal el dia 5, al matí,
i es compta que arribará el 7 a
l'estany de Berre.
Des d'allí l'aparen es dirigirá a
la seva base situada als voltants de
París.

El balanç de la intervenció
japonesa a Manniria
Toquio, 2. - L'Agència Rengo
comunica que les autoritats militara
japoneses, reterint-se a l'assumpte
de la Manxúria. declaren que aquest
3S511177pte quedará oficialment arranjat a partir del dia que sigui coronar emperador del nora Estat manatí el príncep Pu Yi, coronació que,
tom is sabut, haurä de telebrar-se
durant el proper mes de marc.
Als circols militara japonesos ß'opina que el balanç de la intervenció
japonesa a la Manxúria Es el seujier/u.
Les despeses de l'expedició al dit
territori han escandir a la xifra de
ang rnilions de yen , . i durant les
operacions han estat morts 2.876 sot.
dats japonesos ner les tropes xineses
regular i irreeulars esse s'oposaren a
la intervenció nipona.

Interrogatori de Thisler
Mona, 2, - El jutge que enea ea
el sumani per l'escàndo l dele boba del
Crèdit Municipal ha interrogas el de.
tingirt Tissier, president d'aquella en.
titat.
L'interrogatori ha tingut lloc a hl
presó 1 Tissier ha precisat lea ay
retirada-rumstäneiqéfoa
joies de gran valor que estamea en
dipòsit a la Caixa. Aixó va ocdrrer el
setembre de 1933, perquè havia
landre el pagament dels interesaos I
stmies que venden en aquel! tarea
,Tissier ha declarat que ell assabenti
del que ocorria l'alcalde Garat, i qua
rnés tard va entrevistar-se amb StaviskY, el qual ii donà ordre de retira?
set jales de gnus valor. Stavisld eme.
partit les jalea a París. Timeler
dit que ignora can les va negocian
allí.
Un di p utat que protesta
Nancy, a. - El diputat per aquesta
ciretmascripció, Sr. Seltz, ha desmendl rotundamenf les acusacions
des contra ell per alguna Medid
del matí.

Darrera hora

111(1112i.

Aquesla decissió obeeix a
unes manifestacions que s'han
bel, segons les quals uns parento d'ambdós senyors tenien
certa responsabilitat en finten t

Staviarcy

declaració del senyor Durand 1 que
se l'inviti a donar a conejas quiaeg
han estar les seves relaciona amb
Stavisky.

DE BARCELONA
CICLISTA ATROPELLAT
PER UN AUTO
Ahir a la nit, als voltants de tres
quarts de deu, l'auto núm. 49 4o8
atropella un borne que anava mantat en una bicicleta, i Ii causà diverses ferides que foren qualiiicades de pronòstic greu. L'accident
va ocórrer a la carretera de Madrid
tocant la riera d'Horta. El ferit fou
traslladat al dispensari del carrer
del Teulat, i fou impossible prendreli declaració donat l'estat greu en

Banquet a honor
d'un ministre italià
Roma, 2. - De Chambrun, ambai.
xador de Franca, ha ofert un hanquet a honor del ministre italià d'Agricultura i de la baronessa Acerbo,
que acaben de tornar de París.
Al dit banquet han assistit, entre altres personalitats, els ambaixadors de la U. R. S. S. i Turquia.

Resolucions del Comité
del Blat
Londres, - El Comité Consultiu
Internacional del Blat, en acabar la
seva darrera reunió, després d'examinar els informes dels dos Subcomites
que s'han ocupat de tot el referent a
la venda i fixació de preus, respectivarnent, ha dccidit, tenint en compte
que solament pot actuar en sentit conatáis; que els seus membres sotmeten
els informes directament al§ governs
interessats.
La pròxima reunir', del Comite Consultiu tindrä Roe a Roma el dia 5
d'abril, i hotn ereu que els membres
del Comitè aportaran a aquesta reunió
instruccions definitives, ja que els
governs hauran tingut temps d'examinae els informes que han d'émer-loe
sotmesos.

que es trobava. S'ignoren ele nom
i cognoms de la vletima, aixi cerm el
seu domicili.

DE MADRID
Referència de Governaci4
a la matinada
Madrid, 2. - El sots-secretari del
ministeri de la Governació gil
aquesta marinada als periodista que
imicament havia de donar duo bones
noticies: les d'haver quedat resella
satisfactòriament les vages general* d,
Castelló i Elx.
Ha dit, també, que la circular/6 de
trens és interrompuda, amb Asedes
i Santander, degut a les grans nevades.

Ha afegit que desitjava que es fa
ressaltar que, com por veure'ß per lea
noticies que es reben a Govensaci6, la
situació de Vordre palie Es normal
a tot Espanya.
La prórroga per un mes de l'esta*
de prevenció no significa que hagia
sorgit aquests dies alteracions de l'om
dre, ni que aquesta mesura s'hagi ex.
tingit a províncies on no estilen& en
vigor, puix que estä declara a te
Espanya, 1 d'acord amb Partid, n
de la hei d'Ordre Public, s'ha ebtins
gut - ha acabat dient - que es prom , .
rogués per un mes.

Precaucions a la Univere
sitat de Sevilla
Sevilla, 2. - Arnb inotiu de la vaga d'estudiants catòlics muele*
les precauciona a la Univereitst

Aquest mati ela bidells .talgieal
als &Intimes la presentació del eareat
d'identitat escolar per deissaries tan
trar a l'edifici.
Un tinent d'assalt anda diversos
guàrdies, escorcollava a tots da que
entraven a l'edifici.
Les classes s'han donat normal.
ment, i hi han asolee únicageon*
domes que no pertanyea gäoll
tbel6 d'Eat'sdiaate Catee"

FULL

DE_DIETARI

El dret de negar
.el dret

Noticiad P. 4ills Centres
Meneen.

Servid idetooreligie
de Cataban

DInes que el noi Primo da Rivera 48

sinsPatie. la té mal, 4 aweapeil

segures tia oil el tracten fue a: Inés
intelligent - que ef-ecsi jlIsire„ No és una

garantia noticien,/ -Pera, en fi, si el
StM Pare amb mcnys intelligincia va
fer el que va fer, un hora Podria augurar-fi una gran carrera.
En 'Uta de les darreree usadas., de lee
Corts va situar l'afer del leisinne amb
una certa claredet. Va dir aproximadament: "A m3 el sistema denso -liberal
ffo m'insPire co p raptar. Pera me
n'aprofito tan, COM Pige i Prelesic que
se n'aprofitin els meas correligionaria
feixistes. Fins ere no:alter: tro SalSON a vies de jet, resectru-nos, lolereu-nos i poliu-nos. Quien estiguem
beis preparas i pronuncien; l'ojetteitta,
&Mueres, si !ruin coma, contcuinnos".
En Pura doctrina dcmo-liberal, el
ISOi Primo de Rivera ti roa. Efe c t i va
ha existit i se gneis rxistint (no-ment,
sense penes i treballs!) un sistema tan
generes, tan conjiat eu la bondat intrínseta deis /tomes, que permet

lar i d'incluir els ciutadatts e fr,- lotes
les alzagaiades, fins la de destruir el
sistema nusieix que ele empara i els
tolera.
Es aisi. Es ai.ei metéis. No e n s esSeensycns si el noi Primo de Rivera
g oss Preparar a la República que con-

tensPli, breo: plegats i boca tasada,
com es Crea el plante r d'enerminums

que l'han de soterrar.
I ei que mi, aclaPares en agur.« problema is que és insoluble. O la República deis, d'ame' liberal i democratice
perquè es resol o cotnbatre el germe

fei.rista, o bi driza desser-ho perquè
aquest germe, grades ale allident: del
clima, ja s'Ita apoderat del cos estatal.
Naturalment, cabria encara una
tercera l'Odia+ optimista. Cabria la
hipòtesi que, magrat la simPatia del
nei Prime de Rivera, Ita barroera inferida del emes. Goitoechea i la rehabilitada dels senyors Calvo Sordo
Guadalhorce, es-corileus del dictador,
el país, sesee necessitat disten/encimo&
governatioes enèrgiques, no es deixí:

°gafar
ene hiPated, tanoosasis, eme en
la Urea Matice del
i de
raparla costa Uno mica d'admetre.
francament, no mía refio gaire,
Corles SOLDEVILA
Es

CARNAVAL DE 1934
INSTRUCCIONS PER ALS QUE
VAGIN A LA EUA
Per fuer ten:rimara:mar prohibit
de vendre confetti de colora barrejata, el Comité, per a la deguda
garantia del públic, ha disposat que
lea

cabrea de boles de neu que es

venguin al reckte de la Rua sigtrin
preeintadet per l'Agrupació de Comerciants de Confetti i Serpentines
i a mis segellades pel Comité Pro.
Carnaval.
Les mistes que siguin recollides
cense el degut precinte seran decomiseades.
Els revenedors al recinte de la
rua ostentaran un braçal distintiu
corn a autorització de venda.
El preu màxim a qué es podran
vendre les boles de neu será' de
dues pessetes la caixa i a o'zs els

paquete de serpentines.
El Comité posa a coneixement del
públic que ele preus que ha fixat
el concessionari del servei públic
de cadires per a les tardes dels
dies II, I2 i 13 de de febrer, al
passeig de Gräcia, durant la cele.
brand de la Rua, són els següents:
DIUMENGE
Llotja especia,, 15 pessetes.
Llotja corrent, so pessetes.
Cadira tribuna numerada, primer
rengle, 2 pessetes.
Cadira tribuna numerada, segon
remete, l'50 pessetes.
Cadira tribuna sense tramerar,
pesseta.
Cadira passeig, primer rengle,
pesseta.
Cadira altres rengles, 050 ivessetes.
Tribuna especial numerada, primer i segon rengles, 2 pessetes.

DILLUNS I DIMARTS
Llotja especial, to pessetes.
Llotja corrent, 5 pessetes.
Cadira tribuna numerada, primer
rengle. I'50 pessetes.
Cadira tribuna numerada, segon
reagle, z peaseta.

-

IIPIlMel• ~MAL, ausIllemarce
,OPEIIII0PA a Las err en mg
; • a IIII nao« e« fa«
A lee lIebeere

es Debe el centro,

d'ye imp•rbiult 0~ pote

la

in-

(lubnola , del que' ha emplIlerd
al simpa e la mettaa sud d'Euro/o
I al nprd l'Afrlea, I el regletrea
d elante tompeeele de pluja I venit
entre itälle, Balorra I Aluirla, amb
mar unen oreas. a totä apuesta r.

Old.

A Aloman,. hz bailat notabl.
mena la tem eratura constituint
SSS Importara ona de fred que
tutela • •nselz ale nabos ocel.
~tale 1, conse¡Pentment, • apeo.
der-ee e la sosera PenIntula.
Le• anee preesions e'llen situad
a l'Alläntlo, a l'oest d'Irlanda, I
donen Dos • cel seré a Oran,» I
al nord d'Espanya.
ESTAT DEI. Talada
A CATALUNYA. A MIII VUIT
A tot el pele el tempe da mol{
variable I domina 41 oel auvolds,
amb venta forte del note • lee
comarques plrenenguee 1 ninfa a 14
«II de Albee.
Ta aba en lee Merares r4 hopee
Afilan reuletrat torees ~alee a le
Comienza, • l 'Alt Unen. al Pallare

p

p

1 • Ribagona.

L'arribada del front T'ad del
nord donä lloo (filie a boreasquee
de cuidar tempestuós, en* algunos calamareadet a la costa de Lle-

rant.
1 Temperatura mlnima a eaDdella,
11 graue seta aro; a PUlicerde,
9, 1 • idrall 8 ornas tambä seta
zero.
(Les churumen% del temps a
Darcelone, a les set. van a la cap.
çalera de la primera päilnl.)

Demä, diumenge, a les onze del
mati, l'agrupació "Arca de Noé.'
tara una visita conectiva als irracionals de la collecció zoológica del
Pare de Barcelona. Atnb autorització de la Junta de Ciències Naturals, imposar à la seva insignia a
la popular i simpàtics "Júlia". Els
visitants aniran acompanyats d'una
xaranga.

BU SUTIL. Mireu els
seus aparador,
Sta donat compte al Jutjat de
la mort, en una clínica particular,
de Francesc Puig, ocorreguda a conseqüència de les lesions sofertes
abano-dable a la carretera de Moià
ea cm accident d'auto.
Avui, a les onze de la nit, al Saló
d'Hivern de Can Llibre se celebraré
el gran ball de disfresses organitzat pel Club Femení i d'Esports.

a tiquets, a Can Llibre i al Club
Femenf.
Per

BUSUTIL Lots a menys
de 5 pessetes
El Consell Directiu de l'Orfeó
de Sans, fidel a la tasca de dotar
la seva biblioteca dels mitjans que
li calen, ha organitzat el tercer festival pro-biblioteca, el qual se celebrarä demà, diumenge, a les cinc
de la tarda. Ultra la seva massa
coral, la cooperació del'Académia
Marshall, amb l'aportació dels elements més destacats d'entre el seu
professorat, ha fet possible la confecció d'-.n exceHent programa de
música selecta. La noble finalitat
que enclou aquesta testa i l'extraordin a ria importancia del programa, poques vegades superat a casa
nostra, donen la confiança que la
seva celebració assoliri un tan re-

marcable.

BUSUTIL no liquida;
ven restes a preus baixos
El Casal del Camp, entitat constituida pelo naturals de la comarca
del Camp de Tarragona, denla, diumenee, a dos quarts d'onze del
matt i al seu estatge social, plaça
del Teatre, 3, principal, celebraré
junta general ordinària per a trae-

tar els assumptes propis d'aquestes
reunions. S'hi convoca tots els associats i seis prega Ilur assistència
i puntualitat.

Certlfloats de penals räplds
Casanova, 33, Pral,
La Delegació d'Hisenda ha assenyalat per a avui els següents
pagaments: Construccions i Pavimenta, 7.432 . 39 pessetes; Ramon
Badia, 2.020; Josep M. Castellví,
33.027'21; Pese Garcia, "teso; Ramon Marqués, 20.03883; Fruncen
Molino, 339'44 Joan Rubio, 5.370'02
Constanti Sinchez, 890; Josep Or-

Cadira tribuna cense numerar,
°So puedes.
Cubra pusei g, primer rengle, 1
¡usuta.
Cediza altres rengles, o'50 pesse-

riols, 28334'44; secretan de Juntes
Administratives, 3.23150; Crèdit
Lyonnais, 273'12; S. A, Cros, 750:
loan 1 Mere/ Castellà, 8.75095;

tes.
Tribuna «pedal cense numerar,

Manuel Corbalenes, 423; Frederic
Candi, /485; En ric Colomes,

pesseta.
Teta aquests seients estaran ins.

is.000; Guillem Geismí, 45 . 35; Lluis
Jiménez, 1:3'20; Albert älunensi,
1 .339.1 5: Albea; Quintana, 2.89».3o;

I

a le, veravies laterels, i es
gemela a la venda el dissabte viliii, Øs re de febrer, a lee tagniNo eso Id batir& eitablertu a N'u:te al Mullir de Grial.
La inseripció de earrosses, cotorrea, automòbils i vehicles indaseta.. que s'efectua a l'Oficina de
Cerimonial de l'Ajuntament, quefincada el dissabte vintat,
411 febrer, a la goa en

Joup Pastor, 374,03s; Administra.
de loteriu número XI, 9.000:
Daniel Burel, 63o; Francesa Brou,
topo; Alfred Corominu, vuo; Ramon Docnanech, 36562; Frindete
Farners, arao; Josep M. Oliva,
6 1 g 74: afelvior Palau, 1.7.0o; Railion Roca, 300; Ricard Rosalera
Loma; Miguel Ruiz Trillo, 500; Jaulita VInsglonga, 1.300, i Vieene

Mierda, goo.

AJUNTAMENT
L'alcalde visita les autorltats.
L'alcalde, senyor Caries Pi 1
Sunyer, acompanyat del president de l'Assemblea municipal,
senyor ESCOtel, i del cap de Cerimonial, senyor Ribet'. va fet.
ahir al inatt les visites de compliment a les antoritats.
.
II senyor Orases, secretar'
particular. — L'alcalde. senyos
Carleo Pi i Sunyer, ha nomenal
secretar particular de TAlcaldin el Hetera senyor Pere Oraseo.

Visita a l'alcalde. — lìir al
mati va ésser l'Aléaldia per
tal de complimentar el senyor
Pi i Sunyer, que en aquell unoment no es trobava al seu despatx, el Censen de °oreen de
l'Hospitalet.
Permuta de càrrecs. — En
virtut de permuta ha passat a
la secretaria de la Tinència del
districte cinquè el seeretari det
dIstricte sete.. senyor Josep
Campos de Espadas, i ha passat
a apesta el que ho era del claque, senynr Ricard Mignet i
Gual.
Tots dos prengueren posisessió immediatament de lloro noves destinacions.
El Negociat de Politice eucial. — El Xegociat de Pi•iviei•
Social de l'Ajuntament ha (piedat installat al Passe'.g de in
Indústria, uútnero II (amiga
Escota de Música ) . Al da loca:
poden dirigir-se N.a persones
que tinguin Ott trarailari° qualsevol assitunple en Ces:mentada
delierttancia.

Arda als obrera parats. — La
DIrecei6 de Politice Social adverteix als obrera parats que es
trobaven anotats en la 'Borsa de
la Generalitat que será respectat per la florea Municipal el
número d'ordre que en la primera tinguessip, sempre que
habitin a Bartelona, ja que el
Servei de Collecaci6 installat
per l'Ajuntament TIOIllé g es refereix a aquesta ciutal.
Queden ene ;listó contestades
les consifiles que sobre el par -

ticular slian (llenen a armesta

Direnció.
La carta de vetean dele estrangere. — L'Oficina de Coltocad° de l'Ajuntament. de 13a 1'
(P;ltCeih de la Indús--celona
tria, 11) prega els SellYlaS
trangers Kart Bugle, tiene Peternio. Erich &filosa. Moszecs
alsch•
Aron Zandeberg. Max
bueger, Atleta 'I t'In. Austin Tutti, Pau Stegemulies, M' y eti Espina, Jacob Minüls. Vilent

Adolf Polla, Nachntan

Ein-

dill, Jane Wenner, Hungle
grial, Cesare 'l'aparello, Itudulf Schtterer, Margarida Von

1:Red, Manuel :q u'II de Gama,
Elena Ambres, Eduard Kraenkl,
Pere Zurek, !halita Zel lile, MenNUrCiS
del Wolf, Isaac
Dulio Vega, :liarais Valli, Angel Tost, Remigi Tomalt, Jaume Tobias Rodzynski, Erasme
Terlizzi, Enriqueta Schipter, Albert Schipfer, Ernest lichenikel,
Ernest Prima, Josep Bernardino
Sänchez, frene Itosthan. Pujol
Sidonne, Silvio Perazolo, Méndez Perizel, Aurora Morilan,
Acon Mentlick, Raim Isaac Monacho, Isaac Monada), Edmund
Medina, Mentid Steinlauff, Andreu Murier, Albert Toman, Manuel Markus, Nest Virman, Alexandre Pastor. Robert Pastor,
Enric Munseher, haus Oellin-

ger, Marcià Musa, Joan Mottlor,
Walter Manocko, Vladilnir MInichav, Robert Sieberl, Joan
Menéndez Ilamon. Willy Model,
Marko Mijatovie. Alfred Villa
Cilichon, Sehoppel, Ferdinandd Wenninger, Francese
Nojacsec, Juan Alexandre Tigran, !dende! Itoszowki, Hans
Roskothen, Germä Rainunz, Rodolf Echroder, Bernard Rosenfedd, Bernard Schulz, Terranova Paolo, Georg Echwarfeller,
Josep Raget, Andre Pasche,
Adalbert Weiss, Marcel Roget,
Anima Pone, Abrallain Wajsherg, Josep Senater, Puma Robles, Joan Sosas Laguna, Nousson Nissen, Robert Monoti, Josep de la Rosa Oviedo, Bernal»
Slmarra, Giovanni Pompilio,
Emma POmpillo, Ramon Prades
Rayanas que . se serveivin passar per aquest Negeriat de Pellica Social com mes aviat miHor, de les deu del mali a la
una de la larda, per triarlar-se
d'un aasumple que es relaeiona

la ami' carta de treball.
•ubhaata d'un qu'oso. — Havent-se publjcat al Butlletf Oficial corresponent al dia 27 de
ganen l'anunei relatiu a la subhasta per adjudicia e l'explotaamb

ei0 del de diaris situat
II la Flaça de Pidan, lavara el
Café de les Set Porteo, sola el

tiple inicial de 150 pessetes
mensual., es fa palie que l'ocie

oficials Eis tribunals VIDA SOCIAL

d'obertura de plecs lindrä lloc
a la Casa de la Ciutat, despatx
de la Comissió de Finances, el
dia Zt del corrent, a les dotze
hores.
Els plecß dc presentad°,
acompanyats del resguard acreditatiu ebaver-se conatilu it els
dipòsits previnguls, podan presentar-se fins a les 13 llores de
la valla de la celebració de la
subhasta, al Negociat Municipal
d'Ingressos, cm es troba coposal el plec de condicions.

GENERALITAT
LI Servil Forestal de la CMneralitat de Clatalunya.—Aquest
Servei, seguint el costum establert ele decretas anys, iliurarä
gratuitament llavors i planrons
de les especies forestals segtients:
Pinue lialepenniu. Cedrus Atlántica. Pinus piba. Cedrus
Deodara. — Pinus Marítima,
val'. Hatailtoni Quercus Rubra,
roure roig amará:fi. — Pinas
Marítima, var. Landes. Quercus
CeSSiliflOta, roure del país. —
Pintas Laricio, val% Hispánica.
Quercus Ilex, alzina. — Pinus
Laricio, var. COrsica. Eucaliptus Olóbulus. — Pinus SylvesEucaliptus Subasta. — Pinus lnsignis. Eucalipt us Rustrata. -- Cupressus Macrocarpa. Eucalialus Marginata.—Cupressue Burizontalis. Eucalip
tus Guttun. — Cupressus Aritónica. Robinia pseudo-acacia.
El subministrament de Ilavors será gratuit. El de planerina serio tannbé gratuit, essent,
pecó, a cauce dels inleressals
els embalatges i transporta. Els
embalatges seran facturats
d'acord amb el quadre següent:
Embalalge ainb arrel nua,
'7 pessetes el miler.
Embalatge amb /erra en calxes, 10 pessetes el miler.
Plantes en testos de pasta

d'II cm. d'alçària (de mig any
a dos anys), 45 pessetes el rniler.
Plantes en lelos de pasta
de 125 cm. d'aleitria (de mes
de dos anys:-, 70 pessetes
miler.
Cal fer avinent al públie que
els testus de pasta sOn enterrata junt amb la planta en efectuar la plantació.
Tota comanda sera teta mitjaneant instäncia, degudament
reintegrada, adreçada al senyor
enginyer cap del Servei Forestal
de la Generalitat de Catainnya,
i Iliurada a les oficines del dit
Servel, Via Laielana, núm. 26,
segon.
El Butlleti Oficial de la Generalltat. — hat el seu manero
d'alli' publica el següent sumari:
Fi narices : Decret a u toril za nt.
el conseller de Finances per a
presentar al Parlament de Calalunya un projeele (le Ilea relatiu a una ampliad° de crèdit,
ab pressupost de deslieses vigent.
Cultura. — Decret nomenant
el senyor Alexandre Gel( i Coll
secretari general del Consell de
Cultura de la Generalitat
Catalunya.
Ordre concedint en les condicions que s'esinenten una
subvenció anual de 10.000 pessetes a la "Revista de Catalunya".
Departament de Governació
(Direcció General d'Adminisiració Local): Re50luci6 a una
consulta de l'Ajuntament de
Barcelona.
Departament de Sanitat i Assistència Social (Direcció dels
Serveis de Sanitat): Circular
relativa als tràmits dels projectes de proveiment d'aigiles.
Circular número 13.
Departament de Treball i
Obres Públiques: Anunci del
Jurat Mixt dr tretnall rural de
Lleida.
Direcció d'Obres Pübliques de

Girona: Anuncj de resolució
d'expedient de modificació d'una linia de conducció electrice.
Direcció d'Obres Publiques
de Tarragona: Anunci d'autorització pt• i• a establir una Jifia
de conducciú el.,.ctrica per al
subministrament de la clutat do
Valls.
Duana de Portbou: Anuncj
d'abandonament de mercaderico.
Juntes Manieipals del Gens
Electoral de Catalunya: ResuRa l s (le les eleecietis de consellers itinniripals celebrades
Catahanya el 1 i de gener d'enguany.
Relació deis ciutadans que
conetituiran les Juntes municipals del Cene electoral de
hienni
Catalunyti durara
1931-1935.
a

dels Ineals deslitints
collegis elediirals

l'any 1934.
Administració Municipal. —
EdIctee, subhastes 1 concursos

d'Ajuntaments de Catalunya.
Administrad() de Justicia. —
Audiencia de Barcelona: Publicad(' de sentencies. •
Tribunal Contencioso-AdministratIu de Girona: Edictes.
Tribunal Contencioso-Administratiu de 'Tarragona: Edictes.
Edictes ele Jutjats de priinera
Instancia i instruccid de Catalunya.
Edictes de Jutjats muniripals
de Catalunya.
Justicia 3lililar: Requisitedes de diversos Juljats.
Anex tinte: Extractes dels
acords presos pels Ajuntaments
de Catalunya.
Visites. — Ahir el senyor
Cornpanys re4, entre :libres,
les següents visites:
Junta directiva del Centre de
Cereats; senyor Juli Rodríguez,
president de la Secció quarta
del Tribunal d'Urgencia; senyor
Querol, alcalde de Sant Boi de
Llobregat; C01111e4i d'artistes
teatrals d'Espanya; Jaume Ferrer j Vic i Joan Forcada i GuiIlert, regidora de l'Ajuntament
de l'Hospitalet; senyor Borras,
alcalde de [tests; el diputat Mariä Rubiú i Tudurf; el Consell
de Govern de l'Ajuntament de
l'Hospitalet, integral pels senyors Ramon Frontera, alcalde,
i Miguel Ilannon, Francesc
Montaner. Garles Martí Fecet
Jaume Mtuleu, consellers regidors; Comissió d'obre rs ministres de Figols, amb l'alcalde de
Figols, acompanyats del diputat
senyor Trabal; senyor Nil-eis

enginyer director de les
obres hidrituligues del Pireneu
Oriental, j una Comissiú de senyoretes de la Residencia d'Estudiants.

Amigó,

Escota Preparaterla de Polier de la Generalltat. — Concursants a ingrés a l'Escota
Preparaleria sie Policia que
hauran d'esser reconeguts pel
Servei mi•die de la Generalitat:
dio 5 de febrer, a
les deu del inalf, els números
751 al 780; a les cinc de la
tarda, els números 781 al 800.

Dimarts. dia O de febrer, a
les den del :naif, els números
801 al 830; a les Cine de la
tarda, els números 831 al 850.

UNIVERSITAT
AUTONOMA
Del Rectorat. — El nou alcalde de Barcelona, senyor Pi i
Sunyer, coinplimenlä ahir al
mal" el- rector accidental de la
Universitat, doctor Mur, el qual,
en norn del (lit Centre docent,
agraf la visita.

&minar' -de Padagogia. —
L'equip de treball il'Ilistisria de
les Citincies, del Seminari de
Pedagogia de la Un iversitat,
davant la impossibilitat de reunir-se el dia 13 de l'actual,
tal com havia antincial, ajorna
la sera reunió fins al dimarts
dia 20 del mes que soto, ti les
sis de la tarda.

COMISSARIA GENERAL
D'ORDRE PUBLIC
blanifestaclons del senyor

Tornés Ramon. Els periodistes que fan informació a la C omissaria General d'Ordre Pú-

blic interrogaren el comissari
general sobre la dinlissió de que
es parlä durant el dio d'ahir.
El senyor Rannen i Amat negä
els rumors, j afea( que si anà
a ocupar aquell Ilee fou per un
mandat, i que el din que els
seus esforços 110 signin conve-

nients per Catalunya, l'abandonarä.

Per — afegi — seria una
sortida mea airosa el que per
haver-ho exigit un nartit
litio sortís jo d'aquí. El Roe que
jo ocupo ni el considero de confiança; es un càrrec ingrat i
molt pesat.
Tambe el comissari general
d'Ordre Públic fou interrogat
sobre si s'havia manat retirar el retol que diu "Requeté
de Barcelona", a un baleó de
la Ronda de la Universitat.
El senyor Tomäs Remen contesta que en lenir nolíries del
reto' ordena que s'inform a s sobre la censtitudó de la p odetat, j resulta que esté autoritzada amb aquest nona pel Govera Civil, i que actualment estan Uta la llel. Ara be: com que
fou aprovada la dita entitat en
temps de la monntiqula. no ad si
zn rit el nnin
la República null
Sir "BrquetA", desprAs .1e
les ronsultes que verificaré, el
que es fa.

Aquestes foren les paraules
Uel comissart d'Ordre

Causes vistes ahir
A la Secció Tercera es va veure
una causa per perjudicis contra
Montserrat Canyelles. Després de
les proves, el fiscal rete& l'acusaci
ó,
considerant-la només cont a mancament, Fou Iimica causa que tie
celebré a l'Audiencia.

VARIA
Ahir al matí el jutge senyor Pere
Fernändez Cavada, q ue té al sea
cärrec la instrucció del sumari per
la troballa d'explosiuo al domicili
de Joan Figueres i Soler, va rebre
declaració a dos alts empleats de la
Companyia del Nord, en la qual
prestava els seus serveis el detingut. Segons les nostres noticies. digueren que hi treballava amb el seu
nom autèntic, que ignoras-en que
tingués idees extremistes, i que en
el que es referia al ceba'', havia
complert sempre amb la saca obligació i era un dels obrera mis habita i més cumplidora en el treball.
L'alcalde, senyor Pi i Sunyer,
complimentä ahir al mati el president i el fiscal de l'Audlencia.
El Jutjat de guardia instruí ahir
tres diligències d'urgincia per altres tants actes d'atemptats contra

l'autoritat. Els detinguts foren Josep
Barbare Brunet, Antoni Labarre
Morales i Ferran Montserrat, contra
els guata es dicta aute de processament i presó sense fiança, i el
sumari declarat conclús per a trametre'l al tribunal corresponent.
Per la secretaria de Gavera de
l'Audiencia han estat trameses al

Laboratori Médico-Legal les visceres del nen Alca! Mafia, mort
a conseqüència, segons se suposa,
de l'equivocació dz medicina i a
mis una ampolla d'un liquid inflamable 1 str paquet de pólvors blanca
per tal que dictaminin la mena Je
substäncia. Aquesta amotina i paquet foren trobats a l'interior d'un
tramvia.

Assenyalaments per a ami
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primera. — Lesivitat: Fiscal del contenciós contra Daniel
Bou i Torres i un altre. Sobre venda de cara: Cristòfol Illa contra
l'administració de Navarcles.
Sala segona. — Major quantia:
Ramon Albereda i Barbera contra
Felip Albereda. Cinc divorcis: Francesca Josa contra Simó Amat; Miquela Moia contra Guerau Cirera;
Maria Escoda contra Manne! Gutiérrez; Merce Grant contra Teodor Beber; Agnès Penyalva contra
Josep Manresa.
AUDIÉNCIA PROVINCIAL
Secció primera. — Dos orals per
lesió i furt contra Ferran Martí i
Artur Puig, respectivament. Un divorci: M. Castelló contra J. Aroles,

Secció segona. — No te assenya-

laments.
Secció tercera. — Un jurat, per
assassinat, contra Antoni Mercader.
Secció quarta. — Un jurat, per
parricidi, contra Isidre Salares.

Moviment maritim
VAIXELLS ENTRATS
Vapor espanyol "Ciudad de
Barcelona", amb càrrega general i 7 .1 passalgers, de Palma;
vapor espanyol "Belis". amb
chrrega general. de Valanda;
vapor noruec "Solterino". amb

O. A. D. C. I. — El Conaell
Directiu del Centre Autonomista de Dependents del Comerç
I de la Indústria. d'acord amb
el que prescrinen eiS arl Mes 24
dels Estatuts i 9 del Reglament
interior del Centre, convoca
tots els seus companys sucio al
Comen general extraerdinari
que tindria lloc els propers dies
10 i 1 1 del corrent, amb el següent ordre de les sessiona:
Dia 10 de febrer, a les ttea de
la nit: El Consell Directa' rara
una exposició de la seva gestia
i sollicitarä ulia ratificació de
confiança. Dia 11 de febrer,
les deu del metí: Constitució
de les meses electorals i tot seguit es procedirä a la votad('
del vot de contienen que durará.
In a a les dues de la tarda, en
qué seré tancada la votaci6.
Nomes podran votar els socia
que estiguin presents. Escrutini
de l'elecció i proclamació del
resultat.
Nota: D'acord amb Partidos 10
dels Estatuts només tindran
ven i vot els socis que tinguin
fins el número 29347 inclusiva.
ment i siguin majors de divuit
anys.
La Dei de Cooperativos.
La Societat Cooperativa Obrera
"Fàbrica de Vidre La Verneda",
d'aquesta chalet, en coneixer
les gestiono que fan elements
interessats en contra del sen-.
tit progressiu i just de la Ilei
de Cooperatives, s'ha adreçat al
Parlament de Catalunya manita
festant que espera que el Parlament respondrà a la seva significaciú ilemocrittica aprovant
el Projecte que es discuteix,
sense atendre influencies loteressades i enemigues de tot
progres social.
Societat de Patrona Torners
en Fusta l Cintilara de Catalunya. — Aquesta entitat cele-

brarb. Junta

general ordinäria
el proper dilluns, a les sis de

la tarda, al seu estatge social,
Ronda de la Universitat, número 33, pral., per tal de procedir
a l'aprovació dels comptes semestrals i renovada de earreas
de la Junta Directiva.
Sindical de Treballadors de

la Indústria Fabril 1 Textil da
Barcelona 1 el seu
diumenge, se celebrará una reunió per tal de tractar dels següents temes: Lectura 1 aprovació de l'acta anterior; Nomenament de mesa de discussió:
Lectura j aprovació de l'esta(
de cumples; Informe de la Junta; La posició que ha d'adoptar
el Sindicat davant les bases de
treball que la Secció del Rann

l'Aigua de la C. N. T. presenta;
Dimissió i nomenament del secretari del Sindical; i Orlentacions a seguir.
Gremi del detall del C.A.D.C.I.
Es posa a coneixement de lote;
els dependents del Detall i afiliats del C. A. D. C. I. que le
Patronal fa repartir profusament un manifest sota el títol
"Que passa al C. A. D. C. 1?",
cm d'una manera grollera s'insulta els components d'aquesta
Junta i tots els que pertanyen
a la 31. 0. M. C. Aquest. manifest, que per ;ultra part és clandesti, forma part del pla que
ala traçal per tal d'incomplir
les bases recentment aprovades.
El Gremi del Detall ve preparant una campanya a fi que els
patrons que no han sabut fer
honor als seus compromisos no

surtin victoriosos.

càrrega general, de Nristian-

sud; id. noruec "C. 11. lt. SaSs".

amb cárrega general, de Nova
York.
VAIXELLS DESPATXATS
Vapor espanyol "Ciudad de
Barcelona", amb carrega general, cap a Palma; vapor espanyol "Sac 2 - , en Ilasl, rap
Casablanca; vapor esp. "Anipurden", amb Arruga general,
cap a Roses; vapor dalles
"C. II. R. Sass", amb càrrega
general, cap a Marsella: vapor
espanyol "C. de Mahóll". amb
carrega general. cap a Eivissa.

FETS DIVERSOS
D'un auto, propielat d'Emili
Ametlla, que hacia deixat al
carrer Napols. davant'et número 108, II sostragueren, trencant-li la eapola, unes peces de
pell valorades en unes 9no pes-

setes.

Llegiu LA PUBLICITAT
PROPAGUEU-LAI
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AVUI, DISSABTE: Inauguració de

MORA
Torrador de Cafès
Importació directa deis minora cafes d'Arabia
1 Amèrica
Torrefacció automàtica a totes heme
Degustació i venda a l'engròs i detall

RAMBLA ESTUDIS, 8

TELEFON 24173

_- _LA otauclui

Diesidge, S; fSbrir de len

Casos MünteriMies
AL LONDON CLUB
—
Confeeincia del Rv. C. H. D. Grima
Al London Club va donar el reverend C. H. D. Grünes una conferencia en anglès sobre "Bruges, an
ancient Belgian town". Actualment
és una ciutat trista i petita—digué
el Rv. Grimes—, per(' que loa en
el segle XIV la mis floreivent de
les ciutats de Flandes, anomenada
molt justament la Venecia del Nord
pela seus iormosos canals. Bruges
esta plena de records de la seva esplender passaa. No is ciutat
z,ue pugai wsitar-se rinidatne.:t, car
:ada casa, cada palau, rada carreró guarda un sabor medieval que la
fa interessant. Bruges, ara anomenada la Meca dels artistes, guarda alguns deis majors tresors artítics
del món: un dels principals sial les
pintures, puix que Bruges iota escota
dels pintors flamenca, i aqueas van
ésser els primera artistes que empraren olis en les seves composicions,
degut a la manca de pedra que els
obligava a fer les seves construccions de maó. Les seres cases eren
tristes i per embellir-les van pintar
les parets, i més tard traslladaren
les seves creacions a la tela. Bruges va ésser bressol de grans pintors, les obres dels quals han estat
admirades arrea, i grans caravanes
acudeixen tot l'any a contemplar el
romàntic i encisador espectacle de
la vella ciutat.
Seguidament parlà el Rv. Grimes
dels formosos quadros que es guarden a diferents palana i museus, alguns dels quals conserven nurs colora amb un tal estat de frescor que
mis semblen hacer estat pintats avui
que no pas ara fa quatre segles. Una
altra de les meravelles de Bruges es
el vell rellotge coHocat dalt d'una
altíssima torre centenària. El seu
carilló consta de quaranta-set campanes de diferent so.
Llarga estona parlà encara el reverend Grimes de la ciutat de Bruges, també anomenada de "les tres
torres, i llegi finalment unes poesies que van ésser escoltades enmig
d'un silenci religiös, al qual seguiren entusiástica aplaudiments.

pre: Ferran Van. ¡ Taverner: "El
Dret civil S les Valls ~moquee.
Dia tú d'abril, a les set del vesre: >en Maria de Porcioles:
gim económico-familiar al Baix Urgell i Segrii".
Dia 3o d'abril, a les set del vespre: Oriol Anguera de Sojo i Dodem: "Dret especia de la Comarca
de Vic".
Dia 7 de maig, a les set del vespre: Josep Fans i Condomines: "Dret
especial de La Segarra.
Dia 14 de maig, a les set del vespre: Vicenç de Montantes i Rodia:
"Associació de compres i millores al
Camp de Tarragona".
Dia 21 de maig, a les set del vespre: Francesc Maspons i Anglasell:
"El Dret comarcal i l renaixement
del Dret civil catali".
* ATENEO D'ALUMNES
INTERNS DE L'HOSPITAL DE
LA S.4.17.4 CREU I SANT
PAU. — Avui, a les set del vespre,
s'hi celebrara la sessió inaugural, en
la qual el secretar; llegirà la Mente.ria-resenya del curs 1932-33, i el professor F. Esquerdo la conferencia sobre el tema: "Corn s'hauria de resoldre l'internat, d'acord ami) el non pla
d'estudia".
* ACADEMI.4 DE MEDICINA — Dilluns, a les set del vespre, l'Academia de Medicina celebrará sessió científica pública, en la qual
es tractaran els temes segiients: Doctor Arruga: "De la manca de secreció lacrimal, associada a la manca
d'altres secrecions". - Doctor Bartrina: "Cirurgia reparadora en les cremades. Cas clínic".

ACADEMIA DE MEDICINA
DE BARCELONA
En la darrera sessió cientifica celebrada per l'Acadèmia de Medicina,
e, Dr. Soler i Juliä desenrotllä el
tema "Estat actual de la Cirurgia sobre el simpätic peleià en la dona".
Després de fer veure el progrés que
per a la Ginecologia representa actuar
obre el simpätic pelviä, va exposar
les afecciona en que está indicat
aquest procedir qtre, en resum, són totes les afecciona doloroses sense lesió anatómica visible de la baixa pelvis, i assenyalà que el máximum d'èxit s'obté en la dismenorrea uterina,
en les dolors del cáncer i en !a plexalgia hipogàstrica o neuràlgia pelviana, lesions contra les quals rúnica
medicació, la calrnant, gairebé no donasa cap resultat.
Va passar revista a les diferents
maneees d'actuar sobre aquest simpàtic, i acabà que la mes estesa i de
millors resultara és l'extirpació del
nervi pre-sacre, operació que va introduir a Espanya fa sis anys; afegí
que deixara per a casos molt excepcionals actuar sobre el simpàtic vascular, sobre la cadena lumbo-sacre. sobre el plexe éter-oväric i sobre els
rami-comunicants. Darrerament donä
a coneixer la seva estadística, en la
qual hi ha casos molt interessants i
demostratius.
En la mateixa sessió, el Dr. Bocas tractà de "Projecció comentada
d'algunes preparacions microscòpiques
d'Anatomia normal i patológica de
lull ". Va començar la seva interessant
conferencia (continuació de la que va
tenir Inc
l el proppassat curs), projectant unes preparacions d'una humana
normals, i féu ressaltar, principalment, alió que fa referencia als segments anterior i posterior, les diferendes amis altres afectes de "glaucuma", les vals lesMns inicials i definitives va posar clarament de manifest. Seguidament va continuar la
projecció d'altres preparacions no
stenys interessants i demostratives, refeents a "oftalmía simpática" (areltis crónica) i "enrloftalmitis séptica"
(passoftalmial. i estahli les diferencies
cuate l'una i l'altra.
Totes C5 preparacions van ésser
acompanyades d'unes breus i encertades observacions pràctiques de gran
int erés clirir.
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ACADEMIA DE • : URISPEUDENCIA I LEGISLACIO
Cicle de Conferencies sobre les
"Varietats comarcals del Dret civil
catete"

i

Dia 19 de febrer, a les set del
vespre: Feliu Duran i Canyameres:
"Extens ó territorial del Dret barceloni".
Dia 26 de febrer, a lea set del vespre: Jaume Cots i Gorchs: "Les noves orientacions de la legislad() civil
catalana, en relació amb el Dret comarcal".
Dia 5 de man, a les set del vespre: Josep Foguet Marca!: "Dret
especial de Tortosa".
Dia 12 de usare, a les set del ver
pre: Emili Saguer i Olivet: "Dret
comarcal gime.
Di» 26 de masc. a les set del vespre: Ramon Maria Roca i Sastre:
"L'heretament Adociari al Pa/lers

biri".
Dia 9 d'abril, a les mt del ves-
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importancia els problemei de sanitat urbana que Barceloaa ti per re-soldre. Si el públic s'assabentés de
la immediata repercussió de les mi- llores higieniques en les xifres de
morbiditat i mortalitat—en la clareció mitjana de la vida humana—
reclamaria inexorablement la seva
I no es que creguem que Sevilla siHi ha, evidentment, una gran desexecució i aviat la nostra ciutat adgui aixi, i que bom s'hi banyi avui
quiriria un nivel l sanitari que mai proporció entre el Uta i el contingut
en
aigua de roses. Sevilla té mes aviat
de l'obra: "Sevilla la mártir", en
no ha aconseguit.
principi, voldria ésser una pintura l'anima tràgica, i el que avtü hi esRecordarem que l'obertura de la
devé és el ferment de molts dolors
d'aquest noble, alatuts somrient i felk,
Via Laietana va coincidir amb altres
arriben a la supermesures adoptades per a la higie- i avui amb el sontris gines per les continguts que ara
ficie. Pedí ajad no és un autor deb
pistoles i les bombes dels comunistes:
nització de la urbs, El cert és que
antecedents teatral' del senyor Ferdes d'aleshores iba produit un evi- una pintura demagógica per afalagar
Una travessia plena de sensacions insosun públic reaccionad. Com sigui que näaxlez Sevilla, avesat a la pintura fadent descens de mortalitat general;
pitades, amb vuit artistes famosos i un
de 2304 persones que es morien per les obres d'aquest tipus donen diners, ca' ¡ amanerada deis tòpics espanyols,
qui pot desentranyar-ho i posar-ho de
cada miler d'habitants, a l'any 1908, no Es rar que els autora comercials
gran director
relleu en una comedia.
o sia guau va començar l'enderro- procurin produir-ne.
LOTHAR
MENDES
No cal sobtar-se, dones, de trobar
Pena si això és l'obra en principi,
cament de les cases, ha assolit la
com a realització és molt palde. No una contradicció entre els seas propòxifra de 14130 en finalitzar l'any
A més, Gardel i Imperio Argentina
sits i la seva realització. La tragedia
1932. Parallelament han anat minhi ha altre drama que el d'una mere
de Sevilla — la d'avui i la de sempre,
vant també els coeficients de la fe- que ven que el seu fill, extraviar per
en l'sketch musical
la tragedia autentica, sense demagòbre tifoide des de 0'934 Per mil de
males companyies, es fa pistoler. Dels
gia — está molt per damunt de les
l'any 1908, a 0 . 228 de l'any 1932, i sentiments d'aquesta mare trasbalsada,
forces de Fernández Sevilla.
el de la tuberculosi des de a'98 per
màrtir, l'autor en fa la imatge, mis
Si les intencions li han fallat, ved),
mil de l'any 1931, a 5'36 de l'aay
aviar cursi, de la Sevilla avui martiha aconseguit de fer uns quanta per1932.
ritzada.
Demostren aquest fets la urgenNo es, però, solament que el drama sonatges populars que, interpretats escia de continuar la reforma de la
polonesa, giga (primera vegada), sivament als socis de l'Associació
tingui en ell mateix poca envergadura. caientment pels actors del Poliorama,
(J. S. Bach); Walsos" (Fr. Schu- Obrera de Concerts i els sens inviciutat, i d'una manera indiferible en
El pitjor és que resta completes:sed aconsegueixen de prestar interès a
tats i que començara a les onze en
bert); "Nostra vida és un viatge"
la zona on hi ha l'anomenat "Barri
ofegat en una atmosfera de sainet. El
punt del mati.
La senyora Barroso treu amb molt
(Joan Llongueres).
Xinès", car la dita zona no és hi- sainet is el que hi pren una impargiénica, ni sana, i pot sanejar-se.
El Concert pro-Bübioteca de l'Ortanda de primer pla. Mis que tot el de sentiment el paper de mare márTercera part: "Les figures del PesLes causes d'insalubritat radiquen
tir, sense excessos, amb una contenció
sebre" (Joan Llongueres). Vestits, fe6 de Sana.— Heu-vos aci el prodrama, ens interessen, per exemple,
en el seu emplaçament, en l'escas- aquelles facecies que un compare
de bon gust. El senyor Espantaleón
decorats i accessoris de Jaume i grama que denlä, a la tarda, será.
sedat de superficie dels estatges, en trempat i noctàmbul, gasta a un altre posa en el seu una emoció encotnanaBartorneu Llongueres. Piano: mestre
interpretat al local de l'Orfeó de
l'estructura de les cases mancades
dissa
que
brolla
d'una
vena
profunda
* ACADEMIA DE JURISles
Sans, en el festival que se celebrará
anònim
amenaçador,
i
Joan Llongueres.
a base d'un
d'espais !liares, ço que és causa que
PRUDENCIA I LEGISLACIO DE
pors d'aquest — revolucionad de per 1 viril. Emili Fàbregues, en el tipus
Hi prendran part prop d'un cen- a profit de la seva Biblioteca:
les habitacions no puguin ésser riure — quan veu amenaçada la seva mis encertat de la comedia, dóna una
CATALUNYA. — Dilluns, a les set
Primera part
tenar d'infants, tatos i nenes, i será
assolellades, ni ventilades, i que els
nota molt justa en la sera comicitat.
del vespre, a la sala d'actes del Col"Adagio ma non troppo", del con_
aquesta probablement la darrera sespell. Per(' tot això, com diverses esretrets
hagin
d'estar
a
les
mateixes
legi de Notaria de Cataltmya (NotaEl senyor Mora hi fa totes les veas
cenes amoroses, no us ofereix pas,
sió de Cançons i jocs d'infants que cert en re menor (Max-Bruch);
cuines o menjadors, sense comuniriat. 4). l'Academia de Jurisprudencia
rares i totes pallassades que comcom suggereix el títol, la imatge d'ul'Institut Catali de Rítmica i Plás- "Tambourin" (Rameau-Kreisler);
cació
amb
l'exterior,
i
aixe,
motiva
"Grave" (F. Bach-Kreisler); "Mai Legislació de Catalunya celebrarà
platica tant els seas admiradora.
tica celebrará durant aquest curs.
na Sevilla martiritzada, ans d'una Seque hi regni sempre la fosquedat i
l'obertura del Curs de 1934. El seu
zurka" (Wieniawski). Ramon
DOMENEC GUANSE
villa pintoresca i riallera.
Associació Obrera de Comerte Francesc, Piano: Lluis Molins.
que l'aire fètid no es pugui renovar.
President, Sr. Josep Roig i Bergadä,
1.-4n11.1,44nn
(fundador Pau Canela).— Demà, diuLa netedat és illusória per ésser
Regirá el discurs inaugural sobre "ReSegona part
plena decadencia. Aimi, naturalment,
l'aigua insuficient o mancar en abmenge, dia 4 de febrer, a les eme
novari del regim parlamentari".
"Invitació al vals" "Weber);
Ana ocasió per un seguit de grado- en punt del matí, tindrà lloc al Pasolut; i aixi els estadanta, o be
"Cant de muntanya" (Pahissa);
* ATENEI: POLYTECHNItreuen l'aigua de pous cavats en el
ses incidencies, per(' ei mis interes- lau Nacional de Montjuic el concert
"Navarra" (Albeniz); "Dansa ritual
subsòl podrit, o l'han d'anar a busCUM — Continuen admetent-se inssant de tot, no cal dir, són els petits extraordinari organitzat per l'Asaodel foc" (Falla); "Rapsodia n. 12'
car a la font pública, pel qual
gestos i els matisos de la vea del pro- ciaciä Obrera de Concerts. Consiscripcions per al curs d'origen i des(Liszt). Piano: Enric Torra.
poden.-tiul'esavncor
envolupament de l'Economia Capitatagonista. Bette Davis i Hardie Al- tir à en un interessantissim recital
Tercera part
pela grana orgues del Palau Naciobriht hi posen la joventut i, no cal
lista, que ha de donar el Sr. Andreu
Aqueixes deficiències d'aigua en
Orfeó de Sana. Director: A. Pérez
quantitat i qualitat, es tradueixen
nal a càrrec del mestre Joan Sunyer
Nin. El curset començarà el dia 6 de
"La Mundana"
dir, l'amor,
Moya. "El cant de la Senyera"
Sintes. Interpretará el següent proper manca de netedat en :a pell, en
febrer, i constarä de vuit Iligons. una
Warner
Amaina
grama, confeccionat per a divulga- llet); "Els tres tambora" (Pérez
el vestit i en el menjar, cosa que
el dimarts de cada setmana Per a
assegura la continuitat de diferents
ció de l'orgue com a instrument es- Moya); "Au! campaner, prou maninscripcions i matricules, a la SecreEl problema de la dona que creient
drejar" (Pujol); "Prec montserrati"
malalties greus, especialment lente- haver liquidat un passat es casa i dessencialment de concert simfónic:
taria de l'Ateneu, Mes Alt de Sant
(Pérez Moya); "A Santa Cecilia"
rius, que són freqüentissimes al dis- prés ha de Iluitar contra aquest pasPere, 27, pral., de set a nou del vesPrimera part
(càntic), (Pérez Moya); "Al joliu
tricte cinquè.
pre.
sat que reapareix, no es pas nou en
"Toccata i fuga en re menor", bosc" (Jannequin); "De matinet me
La brutícia es la característica
el cinema, ni en el teatre, ni en la
"Adagio de la Toccata i fuga en de
n'he anat" (Costeley); "Els sega* SOCIETAT DE CULTURA
NOTIC1AR1
primordial, i l'abandó de les funnovella. Però si haguéssim de demamajor", "Pasacaglia" (Bach); "Co- dors" (af illet).
LITER.4RIA (Duran i Bas, 8, pral.)
ciona més elementals d'higiene és
un
problema
nou
per
a
cada
film
Frank),
ral nútn. 3" (Cesar
nar
—Des del dia 15 de corrent s'obrirà
la norma en aqueixes cases que han
L'Schola Orpheonica.—Demä, diuque s'estrena, estaríem ben frescos.
L'Institut Catalä de Rítmica i
Segona part
un curs d'iniciació literària, al qual
convertit els pocs i estrets celoberts
menge, a la tarda, al seu estatge
Plàstica
al
Palau
de
la
Música
Catan'estarien
si
n'haguéssim
de
defins
I
de cants populars cata"Rapsóclia
podran concórrer els socis i els que en femers, on es poden veure munsocial, aquesta associació celebrara
manar un per a cada film bo. Peró
lana.— La nora sessió de cancons,
lans" (Gigout); "Suite gothique" la primera festa artístico-musical de
s'inscriguin com a lectora. Les assigtanyes d'escombraries que hi llen- no demanem tant, i ja ens acontendanses i jocs d'infanta que donaran
(Boelmann); "Noel" (C. D'Aquin); la present temporada.
cen els veins des de les finestres.
natures de Preceptiva i Crítica les exels nomlirosos deixebles del mestre "Preludi i fuga sobre Bach" (Liszt);
amb que els problemes nous o
Aireó explica que les rates criïn tem
plicará el Sr. Francesc Liron i FonLa primera part del programa ha
vells siguin ben portats i que els acLlongueres, demà, diumenge, dia 4,
"Toccata de V simfonia" (Widor). estat confiat a l'Esbart infantil "Gaabundosament i que, junt amb els
tanals i la de "Literatura general" el
tors siguin bona. En "La mundana"
a la tarda, al Palau de la Música Cad'un
acte
de
propaTractant-se
escarahats, convisquin amb els veins.
vines", de la Barceloneta. Direcció:
Sr. Emili Miró. Les classes es donaens trobem amb el ras d'Anne Brooks, talana, és esperada amb viu interès ganda de les tasques culturals de
D'altra part fa créixer la insaluran els dimarts i dijous, de set a
Josep Taxis.
ballarina
que
havia
estat
casal,,
sempre
tots
els
artes
com
ho
antiga
l'Associació
Obrera
de
Cancerts,
a
vuit del vespre, i les inscripcions po- britat d'aquell barri l'amuntegament
La dita festa finalitzarà amb un
sada amb el seu partenaire, la qual
pública que realitza l'Institut Casaaquest
concert
podran
assistir-hi
tots
dels
habitants,
que
hi
dormen
ajaden fer-se iota els dies feiners, de set
es casa ansia un la de Rítmica i Plástica, fudat ja fa els seus associats i llurs invitats mit- selecte concert a arree de la massa
divorci
després
del
cata
en
comunitat,
i
de
vegades
en
a vuit del vespre, a la Secretaria de
bailad, Maurice vint-i-dos anys pel mestre Llongue- jançant la presentad(' del títol de coral de l'Schola, sota la direcció
promiscuitat de sexes o be en habi- borne rk 1 gelós. El
l'entitat.
del mestre _losen Alier.
Lebrun, la fa objecte de constants
res.
soci corren!.
tacions petites com nínxols, que re* CERCLE REPUBLICA FExantages, i ella, per fer-lo sortir del
Heu-vos an i el programa:
ben la ventilació per les portes d'enEl Concert de l'Obrera al Palau
PERAL del Districte VII. — La con- trada solament, les quals s'obren a
país per tal que la seva cunyada tingui
Primera part: "Quan jo vaig al Nacional.— Per a facilitar l'accés al
ferencia que sobre el tema "El cami corredors que no tenen comunicad('
temps de fer-li acallar el Passanort
camp" (Joan Llongueres); "Ronda
Palau Nacional de Montjuic, on se 11111111111111alliel1111110111011111MMII
dies
a
de la redetnpció humana" hacia de
uns
quants
a
passar
se'n
va
de
l'angelet que vetlla" (Jacques- celebrará demä, diumenge, dia 4, el
amb l'exterior.
donar el publicista Frederic Planella,
L'Havana. El marit, recelós, la la vi- Dalcroze); "La bella música" (Jac- concert extraordinari organitzat per
La brutícia, la negació de tota
i que fou suspesa per causes alienes
gilar per un detectiu privas amb
ques-Dalcroze); "Som grans" (Joan WAssociació Obrera de Concerts, el
idea de ben viure, l'amuntegament
a la voluntat dels organitzadors, se
Llongueres); "La prevista nineta" Funicular de Montjuic ha concedit,
i la miseria moral, ajuntats a les perança que aquest l'enamorarà i pocelebrarà demä, diumenge, a les qua(primera audició), (Jacques-Dalcro- previa presentació del carnet de soci
condiciona repellents d'aqueixes ca- drà tenir proves de la infidelitat. Perd
tre de la tarda.
el detectiu se n'enamorará, i eila del
ze); "El inc dels cercols" (Joan o invitació, un important descompte
ses, impossibiliten que la vida pugui
detectiu, i quan sabrá la intriga de
Llongueres).
evolucionar normalment en elles.
en el viatge, i la Companyia de
que ha estat objecte, encara que ha
Aquesta afirmació resulta demostraSegona part: "Les compres" (Ja r - Tramvies establirä servei extraordiproestat fidel, cedeix al seu amor i
da per les dades de l'Institut Muniques-Dalcroze); "Les quatre colli- nad de la línia 61 (Placa de Cataporciona ella mateixa les proves que tes" (Jacques-Dalcroze); "Les rate- lunya al Palau Nacional), aixi cota
cipal d'Estadística, les quals mos1
Broolcs
en
la
seva
insanitat
cercada.
tren en certs carrera un terme mitjä
tes alegres" (Otto Blensdorft); "A també la d'Autobmnibus, des de la
El Influí serveix, en aquest conflicte,
de defuncions vergonyós. La morla terra del bon pa" (Joan Llongue- Plaça d'Espanya. Recordem que
talitat
ha
arribat
a
¿asen
de
55
per
d'excitador
de
l'acció,
i
quan
ja
ha
res) ; "Tres petites danses", gavota, aquest concert està reservat excluProgrames europeus
mil solament per causes infecto-con- produit el seu efecte desapareja
selertes
tagioses.
Kay Francis, que tants admiradors,
21111011111111111ERNMIN11110111111111111111111H11111111113111111111111111111111111111111HININIllednummindadiiiiiniamme,“+
Aquests fets són avalats per les
i tan merescuts, té, i George Brent,
M
17'00.—Emissores de l'Estat certificacions de defunció signades actor sobri—escola anglesa—, aún els
francés. Concert Pasdeloup.
E
pels metges visitadora, els quals
Per() cal remarcar, a
19 00. — Suissa alemanya, corroboren, amb escreix, la manca protagonistes.
mes, Allen Jenkins i Glenda Farrell
539 in. "Alcesle", apera de
de condicions sanitàries d'habita- en la clàssica parella c6mica. Desrés
«.:
Gluck.
cions que per al be de tots i la dighi trobem Henry Kolker, en el paper
1910. — Breslau, 315 me- nitat de la ciutat haurien de desapade marit gelós, Monroe Owesley, en el
tres. Vetllada romàntica, per la
réixer sense demora.
del xantagista, i els alees.
Filharmònica Silesiana.
Michael Curtiz ens explica el film
ffl
1930, — Brumal-1es flamend'una bella manera. El començament,
-=a
ca, 32! m. "El Cavaller de la
amb la carta del suicidi simulat, s'enRosa", òpera de Ricard Strauss.
llaça amb el final, en que aquesta car- E
g
S@
ta és aprofitada per fer un suicidi del
RENOVACIO DE JUNTES
1930. — Dildland regional,
==._
Centra Martinen° d'Acoló Re- que era un accident que hauria pogut
391 ni. Concert simfònic.
Portar complicacions. D'aquesta manepublicana.
—
Kesident,
R.
Co1935. — Suban romanas, melles; secretan, J. Salasui; ra l'acció queda tancada, i, per tant,
443 m. "Missa Solemnis", de vire-secretan, R.
Comelles i Au- encara que comporti una continuació
Beethoven.
berl; tresorer, J. Pina; vocals: Pe r la situad.") en qué queden els per"La
531
m.
Palerm,
M.
1945. —
Lena, M. Jorba, F. Sana- sonatges, literàriament closa. Cal reg
Casta Susana", opereta de Gilhuja; vocals d'Acció politice:
marcar, a mis, la tornada a l'ús dels
P. Pros, J. Morera, E. Frigola, primen temes d'objectes—les escenes
ben!.
A. Delgado.
de la cauta—que amb el cinema -so20'30. Paris P. T. T., 431 m.
Mútua Industrial 1 Comercial nor havien estat abandonats i que tan
Extravl,s d'òperes modernes.
2030. — Estraeburg, 349 m. de Barcelona - Inoendis.—Pre- belles fotograbes bau donat i poden
1 La pellicula que mi
"1dip-Rei", Inedia en vers, de aident, Joan Pujol i Aleu; vice- donar encara — i donen en aguce
revelara el secret de
presidenta, Delinea Ainat i Ma- film.
Só roe les.
be.
la felicitat
te i Francesc Freixes ¡ Miguel;
••
"Se necesita un rival"
2045. — Londres, 342 me- secretari, Josep Ribes i Igual;
tres; MIdiand regional, 391 m. vice-secretari, Joan Darner
Werner
FirMna
i West regional. 307 m. "El Dalmau ; tresorer . Joaquim
George As-lis té un joc tan persorapte del Serrall", òpera de Gual i Roca; comptadors, l'onal, tan matisat, tan fet de petits gesMozart.
bies Serrano i Mora 1 Ricard tos i de petites inflexions, que en els
Maese 1 Garcia; \menta: Faustl
La dona mis s'eeo. — JIndlo - Parlo, 1.798
films ea els quals dl intervé els alees
metres. Concert pel conjunt ro- Salva l Borel, Artur Artigues i
El
gant
de Hollywood
pràcticament
desapareixen.
actora
Rocamora, Jaume Rodriguez i
en' del Conservatori.
mal es que rares vegades podem admien
Manuel
Benavent
i
SisCasals,
312
E110. — Poste Parielen,
tacs, Josep López i Alzina Ar- rar aqueas actor no sabem per que,
Jazz
i
cut.
metres.
cadi Paller i Serrapinyana; de- possiblement perquè moka dels seas
legista: Ramon }Mis 1 Rovira, film, bulas en Maniatan d'homo edJaume Muden i \Maradona, lebres—Disraeli, Voltaire—, no es conVISITSU VITRINA
Josep Marimon i Casabosch, sidera que puguin interessar prou el
Jatinte Sales i palmes. Josep nostre públic.
A V1E11 081010 7"
En "Se necesita un rival" Arlin en.;
Riera i Arquer, Josep Paner 1
%AMOS PLA ÇA OATALUNTA
presenta el tinas d'un heme de negoRoyo, 1 lot nvi Domenech i Vencia que s'avorreix perquè no ti comdrell. Vicrtiç Gretta i
.G R LL
4
SASTRE
Manuel Mognee i Plan i »mes' petidor, 1 es pot dir que se n'inventa
un donant ales • un negad rival en
Ponseti ¡ Soló.
pletriiiiiä7

Polioraina.--Seala fa mártir»,
de Luis Fernández Sevilla
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Ele pateta d'ahir a 1m
benefici del
- Júpiter

COTtS 'a

'

Ahir *1* tarda, a Les Corts va celebrar-se
festival a benefici del C.
E. Júpiter davant una concurrència
Poc nombrosa com la finalitat d l'acte requeria.
En primer terme van jugar un partits dos equipa de l'EtnanYol i Bartetona.
Va arbitrar l'encontre Estere, i els
equipe s'arrengleraren així:
Barcelona: . Cruz, Saló, Rala, E.puny, Sardina, Font, Alzamora, Trujillo, Sane, Padrón i Manet.
Es .,-anto' : blartorsit
..c..
liner, Cifuentes, Bastida, Sáez,
mor!, Alemany, Marquez, Ruz i Ger.
El partit no va donar el rendiment
que horn n'esperava, sobretot pe
aquells elements dels dos equipa que
actuaren en qualitat de prova.
Dos únics gols es marcaren: un
per banda, i per tant un resultat definitiu d'empat. Foren marcats aquests
dos gols per Trujillo el del Barcelona, 1 per Ruz el de l'Espanyol.
Com que per a continuar la festa
calla tm vetada per a jugar contra
el Júpiter, va decidir-se per mitjä dele
còrners, cosa que afavorf el Barcelona.
Per tant, el segon partit es ¡liga
entre el Júpiter i el Barcelona; aquest
darrer amb el mateix equip ja esmentat, pecó amb la modifmació de la davantera, la qua] queda integrada aja!:
Alzamora, Miró, Trujillo, Artigues i
Manet.
El Júpiter presea: Franc.is, Claudio, Botella, Font, Rosalench, Basilio,
Diego, Perpinyi, Serra, Sala i Morales.
Tingué cara de l'arbitratge Rodriguez.
Com l'anterior, aquest partit fou de
baixa qualitat, si bé, peres, destacä
d'una manera prou eloqüent el gran
entusiasme que en tot moment posaren els jugadors del Júpiter a la finita. Fou hastiase que els seus clavanters no saberen aprofitar les oportunitats que seis presentaren per a marcar gol, puix que de no ésser alzó dos
nein per descomptat que la victòria
se l'haurien enduta elle.
El Barcelona estigué dolent; en fou
la cauta el no arribar-se a compenetrar mai les leves tiznes, particularment la davantera. L'únic jugador visible d'aquesta líala fou Trujillo; a
el es degué lútiic gol que s'aconseguí en el parta, i per tant la victòria.

a

ESTACIO DE SERVEI
MONUMENTAL
Passeig St . Joan, 100 - 102
6REIXAT

3 PTES.

per turismes fins a 20 HP.
L'equip que el Dortästia
°posad, al Barcelona
Avui arriban a la nostra Mulla
l'equip del Donóstia, que demä a la
tarda disputaré amb el Barcelona, al
eam t, de Les Corte, el partit correr
ponent al campionat de la primera divisió de la Lliga. L'equip donostiarra
es presentan a la lluita integrar de
la segfient manera: Beristain, Goyeneche, Arana, Amadeo, Ayestaran,
Mercadea, Ortega, Aldazabal, Urtizberea, !pifia i Tolete. De totes manee" podría eme que a darrera hora
aquel! club pogués caminar amb el
cosecurs de airee° per a la línia
¿'atar.
Per a dirigir aquest partit ha estat
designa el senyor Melam. L'encontre m1'1111211 a dos mete de qua.
tre.
L'equip del Barcelona no ens Es co:agur, encara, oficialment. Sembla
perú, que no ‚hierin & gaire d'aquest:
Nogués, Villacampa, Zabalo, Salas,
Guunan o Soler, Santos, Ventolrä,
liben, Morera, Arnau i Pedrol. De
tetes metieres, en la nostra edició de
dan donaren a coMixer l'equip oficial.
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Es probable que el segon combat de la reunió de disuenes viamn
al Cite Wyrnpia acati Vfnii r Arias
— A Sapkbroock, el belga Matehens vence ficilment per punto
l'anglas Tommy /tome&
— A Manxester, MacAvoy ven,
cd Piertm per ponte en ts represes,
despees d'un ene:entre decepcionan&
— A Cardiff, Jack E s merilen yencd Charlie Smith per tete da combat
a la primera represa.
t..- troba le riostra elige. con
s'II; posee a flisposieiti dela «Ira.
nitrados* ei ped mig fort lleidati
Antoni Horas.
-- la reunió de 'Iris Parc
que se celebrarä avui, dissabte, es disputaran ele combate Santandreu-Perea, Johnson-Montero
Martino-Barto.

D'ESQUI
Dense nada Une una de les Ml.
simas preves d'eami a la nueva
tersa, a la qual aqu404 Federseirl
invite 4 lalietir-hi totes les perennes
eimpatitsante d'aquest upen o simplemente amante de la natura, car
estera segura que restaran 'atildas%
de poder vence una gesta d'aquesta
categoria, enquadrada per la visió
dela campe rublerts de neu i coronats pels clms Flanes del nostre
Pireneu, i haurem fet un adepte que
ens :Liudará a Tesplaiament mejor
d'aquest esport a Catalunya i ensems a l'apropament de les nostres
joventuts vers l'alta muntanya
l'hivern, ço que reperrutiri en l'enfortiment i millorament de la riostra mea.
Fern avinent que aquest dia corren fins a La Molina el tren especial que surt de Barcelona a. les
cinc del matí.
Ultra la copa de l'Ajuntament de
Barcelona que eadjudIcara al guanyador del Campionat, en la classificació per equipe, es concedirä per
a primer premi una copa per a l'entitat guanyadora. i un joc d'esquís
per a salte, gentilment cedit per la
casa Forst.
Havent-se efectuat ja el sorteig
dele concursante, els avisem que
els números corresponents els seran hitarais pel delegat de la Federada a dos quarts d'onze del matl,
o sigui mitja hora abans de comenese la prora. Sera rigorose le enreda exacta.
A l'arribada del darrer tren de
la tarda d'avui i per l'especial de
demä, diumenge. al metí, es fan
públic a l'estació de La Molina el
recorregut de la cursa, del qual sera lliurada una còpia als delegase
de les entitats que hi assisteixin.
Preguem a ton els assistents a
aquest acte que deixin lliure el recorregut de la cursa i no travessin
la pista a la sortida i arribada deis
corredors.

efouent
Definitivament abs
' oss.s,..st al
grup que en representació del cielietme peninsular carrera la vinent
Volta a n'aneasA Toiosa, al doznicili del acopar
Trazuma, davant del president i secretad del Camita base de la Unió
Velocipedira, firma el contracte de
participant el corredor Frederic Esquena, el qual junt amb Trueba,
L. Montero i Callardo, formaran lequip espanyol.
— Encara que no molt extenso',
arriben alune detalla de les actuó*.
cions de Giacobbe, Girardenge i
Trueba a Buenos Aires.
En la segona de les actuacions,
releo argenti Roqueiro-Terres, reaula vencedor amb 25 punts. En segon lloc es elassificaren GiacobbeStefani, amb 17 punta; en tercer
Bianchi-Sänchez, amb punts, i
en quart Girardengo-Trueba. amb 13.
En la prova de persecució, l'equip
Girardengo-Giacobbe-Trueba. vence
en la sessona serie classificant-se per
a la final.
— El dimarts, per tercera vegada,
a la pista de Palermo, hi hagué reunió internacional de curses, la qual
puntuare per al campionat de l'Argentina, i participaren Girardengo,
Giacobbe i Trueba.
En la prova internacional de 20
voltes els argentina Stefani, Biachi,
Roqueiro i Torres es classificaten
per aquest ordre.
En la cursa americana de dues
hores, Girardengo, que formava
equip amb Saavedra, es siassilisä en
primer llar, amb 40 punta. En eegon
argenti
llar es classificä
Stefani-Bianchi, amb punts, tercero Saavedra-Zarfenga, i quarts,
Giacobbe-Trueba.

ATLETISME
L'ASSEMBLEA DE LA FEDERACIÓ CATALANA

El Dr. Serra-Hunter és
elegit president, però no
accepta el càrrec

0111111AWTIOS
La Unió Gimnästica i Esportiva

El dimecrea passat se celebra al
cal de la Federació Catalana d'Ad&
tisme l'anunciada assernblea. Solament
sis dele dotze membres que formen el
comité van estar presente a la reunió
a la qual remes trameteren llar delegació sis clubs, malgrat que cl nombre actual de clubs federats gairebé
arriba als dos-cents.
Entre els diversos acords que es van
prendre en aquesta reunió, curiós
el que fou posat a primer lernte delegir President del nostre primer
organisme atlitic el doctor Serra1-tantee, rector que los de la Universitat, i avui president de la Comissió de Cultura del nostre Ajuntament.
El doctor Serra-Hunter ion el primer sorprès per aquesta elecció, resat conpecte de la qual ni havia

de Badalona ha fet públic e! progre-

CV riel

de l'excursionista
Sortides per a demà
El Centre Excursionista RodaMet. ha organitzat la seguent tos
cursió:
Dia 4.— A Gavä, Ermita de Brugneis, Castell d'Aramprunyä, Begues,
Torrelletes, Font del Porro, TorreIles i Sant Vicenç dels Horro.
— L'A. Excursionizta Montsec,
fanuna excursió per Gavä, Bruguía, Castell d'Aramprunyä i Castelldefels. Lloc de reunió: Plaça
d'Espanya, a les 6'50 del metí. (Parada auto6mnibus de Gavia Vocal:
A. Chrdova.
— El C. E. "Rafael Casanova",
efectuarä les següents sortides:
Secció Esport3 de Neu: Dia de
febrer. — Participació al Camoianat
de Catalunya d'esquí.
Llese de reunió: • l'Estació del
Nord, a teso quena de cinc del mall.
Secció de Muntanya: Dies 1 al s.
Practiques d'esquí als Rasos de Panera, per a mis dades al vocal de
la urdí, el local social, Travesera, 134 tets els dies, de vuit a non
de la vena: Secció d'Argüe: Dia a.— Recull
monogrilie • de l'Art Religiós del
Valles. Gris, 3. Excursió al Figuró,
Sala Pau di Nagittrany, Santuari de
Puiggravós i Església de Bes-di
Reunió a l'anuló del Nord (Plael
de Catalunya", a les sis del mili.
Sarrió de Plançons: Dia 4.— Exegreiú a
Memada, per a mes de»Mi& de dos quena de npv
dal

sultat ni en tenia la menor noticia.
n'
L'esmenta serwor ha pregat, en son saldada, a un company que les cons.

tan que no acceptava el cärrec.
Es encara més curiosa la gasetilla
que han rebut els diaria amb el sepell de la Federació assabentant el
públic del nomenament i felicitant-se
que el entre hagi recaigut en persona
tan prestigiosa.
No fem de moment cap comentad.
El lector una mica al corrent en les
coses de la nostra Federació sens podrä 'er pel seu compt•
DEL PRIMER FESTIVAL
D'ORIENTACIO DE LA U. G. E.,
DE BADALONA
Com ja s'havia anunciad, la U. OE, de Badalona, el dia al de gener
passat celebre les SellIS MY!, de prepararla en vistes als Pretera camelonata de debutants de Badalona.
Per primera vetada, i despeé. elle
ver passat tota la temporeda d'hivers
practicant la gimnästica adzelufgh
l'atletisme, els infantil , de l'equip

o

celebraren platine. prosa, de lo
guate cal fer resultar l'aetuació de
l'atleta, tot just Isrmade, Trailer,
tany

Azurmendl - Uruty
set, a en quart
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I gaguIrrs lielastina
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qui salta 539 metros, batee el record
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T111224
¿estas.,.. Sane II, Gibut
Curó i d'ele que se'l e vas
emúlelos, per a pollear «mese di.
espert.
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nos de le edita.
— L'Aggiousi6 Excursionista T11-

11~11111t. lltiell arä una sortida a Id
Medias par sencórrer als Camplonata 44 Celen d'esqu's.
1.1112 istcureionista de elida ef 1144 sortida &tul) el int.
di feminsf /14nt Iscle de les Irel.
seo, Per vieltar les pintures roma.
nigua allí 4eacobertes pel note"
consoci Migad /artesa. Llar de reunió a la Pea dels JoSepets, * den
miaus de vele del metí.
sa • culpo Zinnelonista
elastuull les següents sortee:
Visita solesetiesi a l'Observatori
grup gpe (ara el cami
bes.
¡jame peu. saetea de re&
44tiel e vuit del mart. 1 a
les tibu ho taran ele que vulgrin
trasIladar-se fina al Tibidabo en
trame Itedeue;,.,

1311
'

de les *iltilate de: portar a tarnte deant el mes 'de febrer.
4 de febrer: Segon festival d'orientad&
te de febrer: Campionat de Badalona de Cross.Country.
le de febrer: Tercer festival d'erientació,
o de febrer: Campionat de Ba.
dalona de debutants.

SNOWNSONIS11111
— En l'asamblea general ordinalti' celebrada pel Centre Excursionista Minerva, diumenge va quedar constituida la Junta Directiva, en la següent forma: President, Mag: Gente;
vice-president, Agusti Granada; secretari, Isidre Granada; rice-secretari. Joan Picaría; tramen, Lloran
Arenys; comptable, Miguel Torroella;
bibliotecari, Salvador Moragues; vocal ter. Isidre Fontanelles, i vocal segara Pene Pujol.
A continuada d'aquesta assemblea
general ordinaria, se'n celebré una
d'extraordinaria, en la qual, entre altres acorde, prengué el de demanar
l'intimes a la Federació d'entitats exeursionistes.
leUTIIOL
El jugador Miranda haurä de sofrir
una nava intervenció quirúrgica tata
vegada que sofreix una desviada!' en
un os de la cama que es fracturé a
Oviedo.
— Aabns-d'ahir, a la clínica del
doctor Puig Suceda va alter operat
del genoll el jugador del Barcelona
Ramon. L'operació tingué un resultat
etisfactori. Celebraren el seu prompte restabliment.
— El Sabadell ha de marear a frún,
pe topa amb una sehe de dificultats
per la formació de l'equip a causa de
les innombrables balices de jugadora
en els seus renales.
Formen l'expedició Florenea, Oro,
Pérez, Martí, Soler, Cristi!, Prat,
Edelmiro I, lriondo, Bosch i Jover. III
figura tambe Layola com a suplent.
— Es rumoreja que Zamora, entre el qual i el Madrid sembla que
darrerament ha aparegut renta tiyantar, es profesa ingressar en un
equip de la nostra ciutat. Donada la
baixa forma en que ja es troba leemillor porter, no seria res d'estrany
que aquest equip fos el Barcelona.
— Després de la mort de l'entrenador de l'Arsenal M. Champan, han
plogut les sollicituds per a ocupar el
seu lloc; se n'han rebudes reo. Es
molt probable, però, que sigui designat l'actual manager d'Huddersfield,
Clern Stephenson.
• — El jugador Quico se n'ha tornat
a Canàries, segons tembia Per no Maver-se adalid al nostre clima.
— Mistress Chapman, la vidua del

A la Molina: Sortida d'entrenament d'esquis a les pistes. Sortida
a les (madre del matt de l'estatge
social, Urgell, 180.
— L'A. Excnreionista Montsoriu,
projecta una excursió a la Floresta,
Colònia Montserrat, Rtrbí i Sant
Mire. Senda, tren de l'estacio de
Gricia, a les sis.
— L'Agrupació Excursionista Pe¿reforce, efectuare una sortida al
Montseny cota el seguent itinerari:
Aiguafreda, El Bella, Pla de la
Calma, Tagantanent, Riera de
'es
i Figuró. Sortida a les 640
per l'estació del Nord.
— L'A. Excursionista Muntanya
efectuara una surtida familiar a Can
Rius, Font del Ferro de Valldaura,
Sant Medí, Font Groga i Sant Genís dele Agudells. Sortida a les set
de la placa del Comerç.
— L'Agrupaciá Ciclista Poble
Nou efectuará una excursió a Reixac
Manteada). Sortida de l'estatge social Wad-Ras, 20 g , café, amb direcrió a Santa Colonia Tornada pel
maten( lloc. Hora de r-1/11:-3
vuit del meti
— La societat esperantista "Paco
Kal Amo" (Pan i Amor), realitzaea una excursió al bosc de Can Peu,
i al n'atea temps una visita de confraternitzadó grup esperamista
"Aplec", de Sabadell. A la tarda, a
l'estatge social del grup "Aplec" s'efectuarä una testa literäria esperantista.
Sortida de l'estació de Celda a
les vuit del metí.
— L'A. Excursionista "Catalunya" efectuarä una excursió a Sant
Salvador de les Espeses sota el següent itinerari: Terrassa, Con Cardüs, Sant Salvador i La Pude. Sorlid, pels Ferrocarrils de Catalunya,
al . tren de les set.
— El Forma Excursionista de
Maradona realitzarà una excursI6
al Castell d'Aramprun y ä amb el Grup
Feminal. L'itinerari sera: Gaya,
Font del Ferro, Castell d'Aramprun y i, Sant Climent i Sant Boi. Lloc
de reunió: Baixador del Pasteig de
Gracia, a tete murta de set.
•••••••n••---.n—n-••n••—n•

de Catalunya
Boy-oute
Ele
SORTIDES PER A DEMA,
DI UM ENGE
AGRUP NMENT DF. BARCELONA
Llobetons — Reunió a la Plata de
Catalunya - Rivadeneira, a les vnit del
matt &salda . a Santa Perpetua de la

directlat de l'Arsenal F. C., ha estat
empleada pel tiznó' club del seu marit difunt.
La cera anteló consistir* a organit,
zar da te, i berenars dels jugadora,
Minios; Chairman ebri an tos de
30~0 pautes l'any.

•awnzt14 D4 SEU
Eats comunica l'entitat Xalet de 1.4
Molina que, davant demandes del
páblic que corleare habitualment a
les pistes de Font Canaleta, sisa auge
mentat considerablement el Servei
d'emulo de ilegruee, i ha establert. el
mateix remos. dues qualitats d'esnif•
bastan, i dos prens dilerents. Els
qufe pintate de yermen seguiran
preu mamen popular i ele expeis
',litems de blau. amb fixacioas ajustaseran redits ale pe.es comes
en el mercat

NIATACIO
El diumenge vinent se celebraré a
la piscina del C. N. Barcelona la tercera jornada del Concurs d'hivern entre els equips A i C dels dos grups.
Les proves de loo metres lliure, leo
metres braca, ten meres dora, raevarnents 4 xecso 1 water-polo que di s
-putarnelsco qufrmenl
primer grup, í els 100 meres !Hure,
roo metres braça, roo metres ders,
rellevaments sx so i water-polo els
del segon, seguiran el mateix ordre
que en l'anterior sessió.

NERI
El Club de Rem Barcelona, en l'Assemblea general ordinaria celebrada
el dissabte pasead va elegir la següent
Junta directiva:
President, toses Durban; vice-president. Pau Haeusermann: secretan,
Ramos Costa; tresorer, Francesc Cestellä: comptador, fcaquim Lozano;
bibliotecari, Nicolau Martl; conservador. Eugeni Prat: vocals, Anteni
' fangraner. Pere Bofill i Martí Conmina.

TENIS
— El dia 6 de febrer comengtran
els entrenaments de tenis del Club
Fement i d'Esports, a cine del senyor Josep M. Ruiz. Continuaran tots
els dimarts i divendres, de les set a
dos quarts de nou del metí.
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Initituei6 Catalana
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And, a .Flris-Park

ACTIVITATS PER ALS DIES

Una bona vetllada de
cominginenl

.314
GERMANOR DE

NOIES ESCOL-

TIST11S
Barcelona - Cimas
Eipfet d'Englantines de l'Agrura:.

ment Canigó, de Palestra. Reunió general de andes.
Esplet d'Englantines de l'Agruparme Jean Mangan i del C. E. J. C.
Sentida a Can Eiró. Prictiquee de
fume i seguiment de rastreo. Gin-.
nes. Menhir cuneen* per cales.

agRificvoft DE MINVDNS DE
MUNT41091
Barre!~ - Codo

Secció Jeep de Margarit, d'U. E.
- Sortida de Präctiques de semana
desee a la Font del Bou.
Agrupament Reman del G.
E. J. C. Secció de Minyons de Muntanya. Sortida de Practique' de pus
mera classe, a la Font del Mas Cerdi. Practiques de segona classe, a la
Font de la Flor de Mal.
Secció de Nas-cis Monturiol, de la
llena Escota Bien:mensa.
Sortida de Practiques al camp permanent de Figaró.
Agrupament de la Lliga Espiritual.
Serió de Gules Excursionistes i Sec
-cionsdeMy utan.Cmpament al Castell de Fluviä (PalauTordera). Commernoraci6 de la mort
del cante de Fluvii per les trapes
del rei d'Espanya.
Ade solemne a l'aglésia del Casta, on esta enterrat el Cante i con.
ferincia història a l'explanada Prometença dele nous Minyons de Mun.

tanSea.ció

Pan Carie de Palestra Reunió general de socia.
Comarca del Bages

Balsareny. Secció Roger de Flor.
Reunió de treball a l'estatge. Mantesa. Clausura de l'exposició de treballa manual,.
Comerte del Valles
Sabadell. Secció Sant Bernat Aseistasteia
Campament de PalayOFIC/NES CENTRALS D'INFORMACIO:
Corte Catalanes. 392, principal primera. Telifon: &notes Barcelona.

Aquesta nit, en l'acostumada venada de cada dissabte, al local del carrrr
de Valencia, veurem desii ar Uns serie de minyons que san auguris d'una
reunió interessant.
Obriran la reunió, en (M etre roullds,
els pesos ploma Serrano i Llamana.
Seguirlos en sis rounds Mes-tino contra Sarta. Record= del Primer que
en la sera darren lluita fa tres setmanes * triomfà .bans del limit
contra el dur Ermengol. I de Saeta,
que Es un dels ploma que mía at eni6 han merescut dels aficionats.
Ballesta, del Sant Cugat, findra
cona a rival Mires Teta dos san bataIladors i "puncheurs".
En aeznifons, en si- rounds, Jarilloson, que ve consagrant-se toril a borne
temible per a tota nena d'adversaris
per les nombroses victòries per lt. o.
que obré en cada combar, boxari contra el gracienc Montero, pugil .le bona boas i amb grana condicione.
Tentará la vetada un bon combat
entre pesos mitjä. Santandreu, recent
vencedor de Mir, tindri un bon rival
en el sabadellene Perea.
DE LA REUNID DE DIMECRES
EL BELGA STEYAERT ARRI
BA AHIR A BARCELONA
Ahir arribé, can ja anticipàrem, el
rompió de Bélgica, en l'exprés del
migdia, procedent de França, on ha
descansat dos dies en el seu viatge
Amvers . Barcelona.
Un nombrós ente compost de periodistm, compatriotas de Steyaert i
elements del pugilisme local, reberen
el campió de Bélgica en l'arribada de
l'exprés. Acompanyen el contrincant
de Martinez de Alfara dos curadora,
i ens diuen que el manager Senten arribare en un tren posterior.
A preguntes dels que acudiren a
rebre'ls manifesti que ve a la nostre
ciutat amó l'absoluta convicció que
ha d'anar al seu país amb el titol que
es posa en joc, i quant a la sera forma, invita la premsa a presenciar l'entrenament que efectuara aquesta tarda al gimnas de l'Olympia, per tal
de jutjar que les seres aspiracions descansen sobre bases sòlides.

PILOTA BASCA

El proper dia 6 comencara el curs
de patrons de yatch que organitza el
Club de Vela Barcelona. Les lliçons
es donaran tots els dimane i
de tres quarts de vuit a tres quarts
de nou del vespre Per a inscripta:tus
i tota mena de detalle dirigiu-vos a
la secretaria del club, Corte Catalanes, eta, pral., de set a neu del ves.
pre.

Moguda - La Florida, anada i tornada amb autocar. Hi q ueden invitats eh pares. Menjar
Tercera catenaria. — Reunió a la
Placa de Catalunya - Rivadeneira, a
les 6'43 del metí. Sortida als voltants
de Sant Medi. Pressupost:
Menjar individual, preparació per
ale concursos de patrulles.
Seema categoria. — Reunió avui,
dissabte, a les té,. a l'estació de M.
S. A. Sortida a bfartntiell i Casta
de Sant Jame. Acampada. Sopar i
eimorzar individual i dinar colleetiu.
(Pues. 1. 25) Pressupost de tren, 3'70:
practiques de nusos i senyalament
camine
Primera categorie. — Reunió 4 las
630 del metí davant de l' Hotel 1- el
-lorte(PacdCinvlSrta
a Ga ya. Ca s tell d ' Arantnninsi.
%p ul,. Mas dr les Fonts, Vallirana
Molins de Re. Conetrmos de mitimaes. "Prov-a de l'Fseolta" i "Clas.
eificació de Muntanyene". Pressupost,
ito ptee.
Senior-Scorit=. — Reunió el dissahte
a les Is'ae ¡ 20'50 a la Plaça te CataInnya. per anar al Tagamanent.
Prestupest de tren : e , Otee
Rover - Scouts. — Sortida a les
Serres de Be g ues, per fer practiques
d'orientad& Cal portar-se la mitreira.
Cid - %uta — Reunió a Sant
Francesc, a les set del matt
Surtida a la Selva dels Bessons, pe
acampar 1 realitzar les practiques que
*i miten en el programa de iu grua
Menitum collectitr, amb el pressupost
convingut.
Per a detalls i instruccions: els
BOY l'OMS a Via L'ejem, 61, i
lee Girl - Sesee, a la Pina de la
Sagrada Familia, 3.

t

Agrueemewt ele Terrasse
Reunici a les d'as del mati, a l'es-

tatge.

Lhalmtons. Sortida 1 la Font
de La Roca, prictiques d'acampada.
Soy - Scouts. — Senil; La Font
de la Tenla, prirtinnet de Tenseiri.
i Cultura lisio.
Per * detalle i instrucclons, a l'esratee 'acial,
de Sant Josep,
nam ata
Jairaesaitont de Itodelodot
fr. 6'45, 4 le placa de
Reunió.
Itera 1 pi (F.tuari61.
5-aab4a e la Conrerie. Font
rs,sen P,.f 1 tncnadfi e, Can
P•O i.

t

Peine rn M•10.
Aran " . as—asistes.

cenar ;Miel.

do!
FI orare diumenge, di& 11, no hi
llama sortidt.

Partits per a demà

elOTORISlif E
--

a l'Hotel Ritz, se celebrit el banquet d'homenatge al senyor Josep
Guanyabens
Ahir,

CLUB BASCONIA
(Frontó Novetats)
Prime, a les deu, de ronces.
Grup 13: Vallmitjana traed contra
Lázaro - Bagufia II.
Segon, del grup A ; Renom-Jonqueres contra Puigmarti i Guasch.
Tercer. de campionat: [Amen Riquer contra Aramendia i Amat.
Quart, nimbé de campionat: Gutiérrez - Torren' contra CharroaldeF. Steegmann.
sFrontó Principal Palace)
ErPrimer, a les deu: J. Batet
doza 11 contra Salsamendi III R. Bo.
Segon: Sunyer . Rodelles contra
Bola - Gama.
Terer: Lauteres - Escudero contra Patas - Viladonnu.
Quart: Salsamencli 1 - Matesariz
contra ‘'aaquez - Aria.
CLUB MAN1STA
Froutó Amäliat
Primer, a les 5, 30: Santos i Pérez
(A.), sermells, contra Andreu i Péblaus.
rez
Segon, a les siiji Ferró i Malet,
reineis. contra Mayo i Alonso, blaus.
Tercer, a les deu: Rossich i Seguer, vermells, contra Zinfiga i
roes, blaus.
Quart, a les onse: Mor i Serrano
(C. V. del Poble Nos). vermells, contra Clemares 1 i Edo (professionals),
blaue.
CLUB ATAN°
(frontis Sol i Ombra)
Primer, a les S13: López
vertnells, contra Lainz i Garcia-Guillén, hlaus.
Segon, a les non: Massana i Anglada, vermells, eones Lamarca i Llarca, blaus.
Tercer, a les 9 . 3u (Campionat
Copa): Club Maniste. vermells, contra Club Atano, blass.
Quart, a les des (Camino:set de Cataltinya): Club bisnieta. vermells, centra Club Atano, blaus.
CLUB BASC DEL POBLE NOU
Primer. a les 10 . 30 : Rovira i Cozta, vermelis, contra Estere i Ortega,
blaus.
Segon: Edo 1 Gil, ~melle contra
Granel i Rochen, Maui.
Temer: C. N. %mime, yermes,
contra C. V. Poble Nota blaus.

ES ... VEN
_-g AtArlaili 17.000 pan»,

Ahir al migdia va celebrar-se a
l'Hotel Ritz l'anunciat banquet amb
el qual la Cambra de FAutombbil
hoinenetjava el seu fins ara president, senyor Josep Oriol Guanyabens.
A lacte assistí una nornbrosa concurrencia, formada per la Directiva
cessant de rentitat, la recentment
nomenada, una nodrida representació de socia i amics, sial com diversos elements de la prensa barcelonina. En acabar el banquet
Ionen Ilegides nombrases adhesions,
i el secretad de la Cambra de
rAutomilsbil, senyor Masferrer. oirmi l'homenatge al president sortint
tot fent remarcar les extraordinarica condicions de capacitat i treball
que el distingeixen, gräcies a les
quals la Cambra, ben dirigida i
orientada, ha adquirit una brillant
activitat i un prestigi de considenació.
Finalment el senyor Masferrer
fin present les dificultats que s'esposaren a la celebrad?) del passat
Saló de Montjuic, les quals foren
superades per la teoaritat i energia
del sensor Guanyabens.
A continnadó el senyor Ferrer,
en nom dels components de la darre a directiva, se suma a l'homenatge, i atribuí els possibles èxits
del Comité Directiu de la Cambra
a la personalitat i bona orientació
del senvor Guanyabens
El senvor Guanyabens agraí les
anteriors dernostracions d'afecte i
adimesió u encoratjà els directius
entrants a mantenir-se en una actitud de solida- tat que faci beis fructífera la labor de la Cambra.
Contesté al senyor Guanyabens
el nou president, senyor Casajoana,
amb unes prraules d'amistes: cona st
al president sortini, i soPirta
tests els elements de Tautomobilisme
comercial una alud i una collahnra.i.s
que ell ofereix per endavant
Lacte, que acabé n les cinc -e
celebrä dintre lambient de coreas
litat que la pe-sonalitat del sensor
Guanyalsens feia esperar.

TERRENY
prop Plaga d'Espanya.

Preu: 3 ptes. eant. Facilitats de pagament

RegS: Benin, 200, primer, segona.

De 1 a 4.
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L'assemblea del Front Ink
d'auxiliars de Farmàcia

eim ament).. Pele* petroi de Me

a

.PgiseIeS,

4

:e

Suiraapes i Sabeeet:

vejo:: pilad; de Wensetes, >seo
~re Cuide; mese piread, de a;
pettetet, Jomplf.' Foleh Ai-oint; «cenit de 20 pesados, Vieenc Beldel& i Sabiter. Suciti d'Arte Apli(de to a El
cad " . Printer g rap
anys). Primer premi, de 50 paitete",
Elvira Sanahaja; segon oread, de
23 pmeetes, Ramon Sana Sena:
tercer premi. PO pessetes, Ramona
Aguad i Clofent. Premi extraordinari de la Cai ga de Pensiona i d'Estalvi, una llibreta d'estalvi, valor 5 0
Mostee, Núria Foguet i Sanahuja
Premi extraordinari de la Caixa de
Pensione i d'Estalvi, una Iltbzeta
d'estalvi, valor so pessetes, Josefa
Andreu Gil; acedad de as p
Mana Rosa i Fort. Segen getn, (de
1 5 anee en aman°. Primer premi. de
roo pesado., , Josep bf. • Gras i
Guasch, i premi extraordinari del senyor Pau Sabater i burra consistent en una obra de l'art del ferro
anomenada 'Hierros Cerraierla Artística". Tercer premi. de 25 posetes, Vicenç Baldrich i Sabater.
Acabada la repartició dels diplomes de cooperadors a tots els qui
prengueren part a l'exposició, feren
as de la Minuta els senyors Potau,
Folch i Guarro.
Seguit d'un petit descans continué l'espectacle.
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Frenemos: elo Per 301
Anteles: jrzo plantee.
65 . 13 per u*

Responent a la convocatòria del ha eitat domiciliad* al C. A. D. C. I.
1`4,1111AGONÄ, ,
tiró-N A
No per res mea atrae( perquè en
Frene Unie, assistiren en gran nomBelgues: 34. 6o per zoo.
aquella entitat han trobat a tothora
bre els auxiliara de farmacia a l'esSuissero: 240 . 10 per lea
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d'aqueSt, l'Associació de Barcelona,
Alemanya (Reichamark): 8•93 Pf&
Ceeneep
Nolideri
indispensable per a portar endavant
que velé el seu local ple de trebaTortosa, a (per tela«).
• Gitana, a (Per tedifell Austria («Min g ), ?la P.O.4.1.
els projectes del F. U.
nado!" de la classe, de Barcelona
Tarragona, 2. (Per diem).- A la
Per a trattar diversos assumptes po- _st al
al eampionat atolle« 4e les
Txecoslovàquia, 34 per zoo.
t,
ultra
les
representacasa
«mero
13,
del
curse
de
Portarda,
al
dersarques girado«, d'ame& jamoespecialmen
Es felicita de l'èxit que els pro- lítica ha tingut lloc aquesta
Holandeses: 4'90 pesseta..
cias de la resta d'entitats de Catatella, maltee els paletea practicaren
jectes dele auxiliar, han trobat en
Centre Catalanitta Republicà, una rerea els equipe Gire« B - Port- lau
Grecia, 6'se per ion
lunya, pertanyents totes elles al
une escanció, áll aparegut en am del
la Federació d'Empleats i Técnica unió del Comité Pende d'Acció Cata- Amo, . en" als 000 4.18
Suecia: e85 peasetee.
un farcell centenint 23 pissolet entide Catalunya, en el Congres de la
Frena.
lana Republicana. Dema tindrä Ilse al eamentate en primer 11«.
Noruega: 1'83 pessetes.
El proper diumenge, dia 4, a les znes. Per la Caminada d'Ordre P6Començada l'Assemblea a:3lb un qual fou acordat dirigir-te a tots els
mateix centre una reunió del .Conaell
Dinamarca: 1'63 pessetel.
breu parlament del secretari general,
organisrnes oficial* de Catalunya deDirectiu per a tractor del rainvi d'es- eme del mati, titule II«, al camp blic ha estat aixecat el corresponent
Finlandia, 16 per loo.
sznyor lareagó, durant el qual dona
de Vare, de La Devesa, tus intentaatestat. Es traen, pert1, d'armes d'as
manant la immediata concessió del
tatge.
Rumania, eso per 100.
molt
antie,
que
avui
dia
no
represensant
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entre
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;n'urde de les primeres gestions que
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Portuguesos: o'35 puedes.
neu de Tarragona l'acte de repartid'auxiliar. l'aprovació del pro- La Deducid d'Eatat ha publideració leí pertanyen 30.000 depenl'alcalde anterior, senyor Benet.
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de Muta.
/egi. Explica com, després de les
seva lluita per les reivindicacions de
rnerq, ha singst une LIZI «mete a eärUruguais. 3 . 25 pessetes.
que tenen de renovar orMalInent llar
- L'alcalde, Sr. Lieret, amb indita
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la classe.
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Brasilers, o'so pessetes.
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els auxiliara la necessitat de la creaineeri Pei6
Colombiano. 4 P eal/ del
vespre tindre Une on Iluit bill. Par
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avui
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a
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I
ció del F. U. per tal de fer possible
e
-Peruans,1450pes tes.
al Dijous Gras se celebren). trn Celatar l'inestimable ajut que en tot
o.
toritats i corporadons tocata.
Abel
mateix,
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d'efectuar-h
e: que era aspiració de tot: ells.
cura de pentinats, amb sainetes preVenezuela. 125 ressetee.
moment ha trobat en el director geLa
Cambra
de
Cemere
ha
dien
el
termite
de
48
botes,
teta
els
La idea tingué irnmillorable acomia.
Japoneses, a pessetes.
neral de Sanitat a Catalunya, docestrangers que arribin a aquesta carigit al President del Consell de MiIlment, cc> que féu possible la coasArgelins: 48 . 45 per t00.
- Han començat lee Festes Metor Mestres. Persona de grans connistres i al Director general de Copital.
titució immediata del F. U.
Egipte: 38. 23 pessetes.
jora al Rival de Sant Llätzer. S'han
diciona i que per coneixer a fons
- Han estat atesos al Dispensari mere dos telegrames protestant sobre
Féu tot seguit el senyor Tarragó
Filipines, 3 pessetes.
el treball dels auxiliara de farmacia,
celebrat Iluits bella.
le prohibicid d'importar culi congeMunicipal: Domertec Llobet, de 71
una detallacUssima relació de les sap mes que ningú la justesa de lea
de
l'E- Novament l'Observatori
lada
de
l'Argentina,
tota
velada
que
asen,
de
resultes
d'un
gres
tall
que
la
gestiona portades a cap. Liegt
OR
bre torna a donar, a les nou de la nit,
exigencies del F. U.
cern a represelles, el govern argenti
alta fet, 1 Jean Pibes, de 33 anys,
correspondencia i instancies dirigiC.
lluminosos,
els stnyals
horaria
fervorós que
Alfons: 238 per too.
Remarca l'acolliment
d'una calzada de bicicleta, de remidenigre mesures hmnediates contra
des al conseller de Sanitat i AssisUnces: 238 per zoo.
ha merescut el que demanen al contes de la qua' es va predufr contul'expoetació bela fruits teca. olis i
vIncia Social.
No podem publlear les
seller de Sanitat 1 Assistència So4 i 2 duros: 238 per roo.
LLEIDA
</enerves d'aquestes comarques. cap
sione i capoiament general.
Seguidament parla el represenIi
digué,
cial,
el
qual
recentment
e duro: lego pessetes.
noter pre g ades que no
a aquell pala.
- Hi ha gran descontentament entant de l'Associació de Tarragona,
El ferrocarril Lb:ida-Pallare« :: NeIsabel, 339 per roo,
pregant-li que leo fes constar en
tre ele M'adore del Girona F. C.
Circulen els autobuses que amb
,enyor Llabres.
vinguin
eserites
en
eatalä
vada Agredid
lacte que s'esta celebrant, que ell
Francs: 238 per 100.
carácter provisional han estat faciliPer les mesura que la Junta ha anun.
El representant dels auxiliara de
amb un timbre o signa.
Lliures; 60 pessetes.
Lleida, a (per telèfon). - Ha cauciat que imposaria per indisciplina als
tats per als serveis palias urbana,
Tarragona es manifestà entusiasta esteva immillorablement disposat
Ddlars: t2'30 pessetes.
per a convertir en realitat les aspienea «menuda
sat general satisfacció a Lleida pojugadors que efectuaren el viatge a
fins que sgui resolt el concurs que ti
dels projectes que patrocina el F. U.
bles afectats pel ferrocarril Lleida - Granada. Segons els j ugador! , el que
convocat l'Ajuntament.
¡ fa veure amb breus pecó eloqüents racions dels auxiliars de farmacia.
Pallaresa la prometença feta pel mi,vie, minería - Media Stalls
va faltar amb mes gravetat fou el deEn una visita feta avui mateix al
- La Cambra de Comerc ha depanales la necessitat de convertir(Ilnica tialivArin
% mi' Impotencia - Diatermia Raiga X
nistre d'Obres Públiques d'incloure
signat representante seus a la junta
conseller de Cultura-diu-aquest
legat del Club.
les ben aviat en realitat.
en pressupost la quantitat rvecessaria
zo z
Director Dr. J. Rita - Consulta de ro a i de • g. Diumenge g,
ha manifestat que esta disposat a
- Continua en peu el conflicte
d'Obres del Port. els senyors Josep
Fa ressaltar en el seu parlament
per a la terminació de les obres del
donar pas ràpidament-pel que afecobrer de Salt, del qual vam donar
Boada, Maties Mallol i Eloi Jordi.
el contrast que existeix entre Vacoferrocarril
de
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a
Pobla
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compte en la riostra eici6 d'ahir. Deta al seu Departament-al projecte
lliment que els projectes del F. U.
EL
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A
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Sael delegat del Treball Sr. Cerezo, per
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mes de la Repablica a Mad..d ¡ al
Notideal
ragossa la policia ha procedit a la re- traed!. 'd'arribar ripidament a una
que trobaren durant els anys de moL'acolliment immillorable que ha
Amb tot i la crisi de que tant
collida del periòdic madrileny "El so-- relucid del eonflicte.
narquia, i el que aquests han tromerescut per part dels governants
e s Parla. les Nitres de l'economia
- L'insnecter cap d'Ensenyanea
cialista" corresponent al dia dahin.
bat en cl Govern de Catalunya. A
Ii permet de concebre le, mes grano
popular local, facilitades per la suvisitat l'editar; de les noves escales de
- Manuel Barben, en Esser remadrid-diu--mai no obtinguérem
esperances.
cursal d'aquesta de la Caixa de
lliurés
Celre, antoritzam el ami funcientque
li
López
querit
per
Pilar
més que promeses; en canvi, en els
Fa un cant a la democracia, i diu
Pensiona per • la Vellesa i d'Estalment
una quantitat que li devia, Ii propina
bornes que governen la nostra terra
que Es amb joia immensa que fa
vis, eón ben ialailleres.
Per iniciativa de la dita autoritat,
una serie de cops que Ii unieren lehem trobat la millor disposició per constar que sols en els bornes des Durant el propassat any 1933,
fer immediatament el que a Masions, de les quals fou t'asistida a la l'Ajuntameht d'aquella pobleci6 Pula
Remei cientific
quema de Catalunya han trobat seoa l'esmentada sucursal slan rea tenme els trrballs necesoarie ver a
drid ha estat impossible aconseguir
casa de socors.
lliment les demandes de justicia sod'imposicions
pàrvula-C.
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de
captat
en
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contra
grda
creació
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de
demanar-ho.
Comuniquen
de
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part
alta
en vint anys de
cial que la cla3se venia fent des de
lo98.1417 pessetes, de les quals
Parla a continuació el senyor
la "provincia" que ahir nevi amb gran
feia 25 anys.
1111M111111111011111111111
!l'han restat un saldo actiu liquid
Mestres, representant del Gremi
L'HOSPITALET
intensitat a tot el Pireneu.
Com que actualment el que cal
de 310.377'6a pessetes.
d'Auxiliara de Farmàcia del C. A.
- Al migdia d'avui ha tancat el
fer viable és el titol, i en censeHomenatge
al
nou
alcalde
::
Festival
- Sembla que s'han esfondrat
D. C. L Expressa remoció que excomerç, i la ciutat ha presentat l'asqii;ncia el projecte d'estudis, ja que
Iots els treballs en pro de la funperimenta en parlar des d'on havia
L'Hospitalet, 2.-Al Casal d'Ex/acepecte dels dies festius. En els centres
la collegiació és cosa acceptada
&lnttotithC8IbShO sÔflpTIIUbOl
dada del nota club de futbol en
treballat tant abans de la constituoficials no hl ha hagut cap noticia ra Republicana del Collidane-Tarpels que han de concedir-la, es peraquesta h1persecreció del cap,-rea,
projecte. Molts deis elements que
ció del Gremi que presideix, i exrasn
se
celebraré
el
clitinienge
vinent,
a
comunicar
a
la
premsa.-C.
d'interès
met de dir que ben aviat seran reaO
'basten d'integrar alean fusionat
plica que sola per discrepàncies en
a das quarts d'una del matí, un verque es zapatiesta amb l'aparice de la
litats els anhels de la classe. ¡ ho
:a interpretació de la manera de
amb un altre club de la barriada
mut d'hnnor ofert als actuals consecaspa La seborrea es el començament de la
MATARO
diu amb joia, perquè al mateix
portar les lluites socials se separà
de La Batilária i han fuadat la
Ilers de la Coalició d'Emitieres. PI
calvicie. Combetre aquella Es evitar aquesta.
temps que sen un besaitet per als Reunió de Sindicad :: Teatro :: Verla
de l'Associació de Barcelona, i que
"Penya
Zabalo“.
nostre alcalde també hi
auxiliars la creació de la carrera.
mai, el mateix en separar-se que ara,
No es coree altre especific contra la se.
- El atalayan d'enguany es
Ahir a han estat invitades diverses personanMataró, 2 (Per telefon).
sera
una
garantia
per
ala
ciutadans,
ea pedas co res rnés que en minopresenta animadíssina Les diferents
borres que el sofre. I no es cenefa mis que
tato del seu partit.
la nit es reuniren al seu estatge els
cosa
d'un
immens
valor
en
l'hora
rar la condició dels auxiliara de farsocietats d'esbargiment de la localiSindicats de Ilum tocha del Ma- S'ha efectoat l'arqueig a la Diun medicament que permeti utilitzat' aquestes
de la reconstrucció de la Catalunya
macia. Per demostrar-ho explica
tat rivalitzen en propaganda i inresina amb assistinca de diversos
s t Aiuntament, amb
positarie
d'anne
autónoma.
propietats del sobe el SULFOPILOL, ara
cum al Gremi del C. A. D. C. I. han
tenten
superar-se
mútuament.
amees.1A r1.1 cartee
Seguidament ¡ per unanimitat, fo- delegats. Es traca de l'informe de la motiu de prell'e er
ingressat en poc menys d'un ante
de nou ofert al
ponencia sobre retira Es dona un vot
el centellen alcalde Ramon Frontera
gran nombre de treballadors de la
ren aprovades unes conclusions que
El SULFOPILOL no es, doncä, un proMONTBLANC
i Boech. Ens ha estat enreda per la
oportunament secan dirigides al de confiança al delegat que ha d'anar
c:asse, que abans no havien pera rAssemblea perque indiqui anar a Intervenció municipal una neta ;Meduele empltie, casolä, o de perfnmeria, prepatanyut a cap associació professional. President de la Generalitat i al ConMacla
de
l'Art
la vaga en cas de no aprovar-se la nvalana el eameliment d'aquesta
rat senserepousabilitat científica. Pelcontrarl,
Posa de manifest la bona dispo- seller de Sanitat i Assistencia SoEl passat diumenge, dia 29 . se
petició sobre retirs.
ginHa de l'existència en calza, la
cial.
sició dels homes que regeixen ela
estä fet per facultatius catalans 1 baut en fór- El diumenge vinent, a les non
celebra en aquesta vila, i per primequal fa de 84.362. 60 pessetes.
destina de Catalunya i que faran que
A continuació es dona per acabat
Diada
de
la
a
Catalunya.
del vespre, tindn lloc la clausura de
mides del gran dermatòleg Dr. Sabourand.
vegada
ra
- Definitivament s'ha assenyalat
l'ideal de tota la vida el vegin rea - lacte.
l'exposició de fotograbes "Mataró neEs l'Unte remes que li aconselleri el seu met:trat ben aviat.
Per al dia 7 d'anuest mes. a les nou l'Art, testa dedicada a retre un fervorós hornenatoe a acates les manídel vesare relebrae ió del f-otivel
Fa si s de la paraula a continua
ge,
si el consulta. Amb el SULFOP1LOL
- Els elements ¡oyes de la Socle- a benefic i dele da-anificats ner 13 crefestacions de l'Art.
ció el senyor Joaní, president de
la caiguda del cabell en qualsevol mosi un ma ele reieeeeee haeracluee al mercar
tat
Sport
preparen
per
al
dia
d'obres
quedi
instaltarä
L'exposlció
ADVERTIMENT
l'Associació propietaria del local.
Iluit ball que tindrä lloc a la platea de la bac .: 1(1 s 6. Santa Eulälia. Verte lada en diles espaioses sales de la
ment en que es trobi el sen motes de calvicie.
Totes lea seves paraules són una
del Clavé. Han estat contractades per ha desvetllat no tan se4 a la barrleCasa de la Vila. El jurat qualificaAmb el SULFOPILOL tindrä, demes, sempre
fervorosa adhesió als treballa i proa aquest ball les orquestrines "Nepedor, compost pels artistes senyors
Advertim a lee P er sone* a les
da slaó a teta la ciutat, gran intejectes del F. U., invita tots els
Youngs".
perfectament el cabell net 1 sec, evItant que
leé." i "Green
Jume, oresident:
5er1
.
?
rellene
Pau
Sabater
res.
Hi
prendran
part
setas companys a fer possible, caque,. Interesad la publicad/5 !in- El diumenge vinent tindrä !loe sonalitats del mAn ardstic de Barre.
Francesc d'A. Planea i Dbria, sela
caspa li inalmeti la cabellera li fati 'le 1
ducó en la mesura de les sedes toral camp de l'Iluro el partit correspomediata de lee notes que ent encretar', i Josep Casad i Pei poch, volona i de la localitat.
ees, el triomf de lea aspiracions da
brut darme el col) de la ans roba exterior.
nent al torneig de classificació entre
cal, peocedi a la qualificació de les
ea fin, ara tractada injustarnent
- Els aficionats al testre del Cenvien que ele originala han de diel Manresa i l'equip propietari del terobres.
Malee d'auxiliare de farmacia.
tre Autonemista Republicil donaran
reny.-C.
rigir-se tate o la Redacció, Carta
A dos m'arto ele dotre del mati es
E/ secretari general, resumint
dintre por una representeciA (le I»
ir relees regjecffictid pral e
procedí a la inaugurad?, eficial ele
Pacte, i fent histeria de tot el que
comedia d'Eduard Ceca i Vallmajor
GRANOLLERS
Catalanes, 589, r.er pie, abano
l'exposició, ami/ assisteneht de lea
ha fet el F. U. fina a la data, digué:
a
l'estatge
del
titulada
"Gent
d'ara"
Ofensa ala catalana
Manifeetacid
primeres autnritato de la vila, Ajun
Des de la creació del F. U.-acte
de lea non del vespre. Ele que
cívica :-: Contare de mecanogrifia roznen Autonomista Fulaliene, de la tament, Consell Local d'Instrucció
el mis feliç de la seva vida-s'ha
barriada
de
Santa
Eulelia.-C.
Noticiari
ene arribin mée tard d'aquesta
Pública. mestres i mestresee, de les
dedicat de ple a la consecució de
oomPearottr
Es fan comentarla molt deafavoEscolte, i un gran nombre d'inviles millores que anhelen, amb ell,
So" U.t, 1X. 5 CaILI eztreete
OLOT
hora o «gin adregate a la
regateada,
5 etn.; mune« Menbles pel fet que una professora de
ele Mi companys.
representacions.
tats 1
ene 3 nao.; tetnet111 Bodega
l'Institut de segona emenyanca d'aExplica que la Secretaria del F. U.
Acte tegult, a la Placa de la ReAcció Catalana no adapta un efodimprenta del diari: Barbar& tz.
mes. S mur.; Oomenot. 8 me:
queata ciutat obligui, en ple regirn
mero tneatnallaat, etallatIlM
ment palde de la Lliga Diverso' pública. davant una multitud enorme
sonden, per a una pueda.
autonòmic, els seta escolara a perque acudía a visitar l'Exposició,
pareixeri per
tedia«
a
Aquesta
lar continuament en curten en les
hart Folk-lórie. de Rene, acompanyat
p rimera legada una publicatid menhorca de permanencia a l'escala,
de la Cable Maseres, doné una exhimal. petardeen del Casal de l'Eetubicid de danses catalanes, 1 do 'edite
I i afegeix, per si no los prou, que
diant,
nue
portad
Per
nom
"Esfore".
el catali és un dialecte d'estar per
dansafres reusencs foren mea aplau- En la derrera sessiA munieinal
casa:
SUARRIELN RADICALIMUIT Lib
dita.
sobre
deixar
rAluntement
va
:morder
La secció local de la U. S.
A les quatre de la tarda l'esmentat
la taula l'aprovacid del p re l ecte de
TOS
de C. en aquesta ciutat ha elegit
Esbart &nava una seeone audiel6, 1
pressupost ordlnari per a 1934, a rob3Enttue COMBATIN LIS dale
nova Junta, la qual ha quedat consfinalitzi l'acte amb ballades de sardaCAPO,*
lacte ene si gui ei nou Aiuntament gel nen a carric de la Cobla Maseree.
tituida com segueix: Secretari geeassete as LI cutenana. te. raprovi es be; les modificaciont
ceterrea renqueree,
neral, Miguel Llobet; secretan decDes de la seva lea/orne:1dd fou exLORA RAPIDA De ORAN LUXE SANCIILONA-CADIZ-CANARIAll
bronquItle,
dItionelent
ada
que
tIngui per convenient. tota re g
les, Josep Comes; tregorer, Miguel
IlartInes selmansis ele dlemblea. a Me le. efectuaran el gene» 11.11 .. nto Rae
pulmonar, come I teten loa ofe*
a en cnrrespendr¡ portar-lo a la rea- traordíneri el nombre de visitents nue
tened do la eme.
gro
ele*
Ventura; vocal d'acció politice, Ra"CIUDAD 131 SEVILLA" I 'VILLA DI 111A131111).
de tots el!' estamento de la paldebronquial' 1 Pulnelleek
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mon Mestre, i vocal de propaganda,
LISIA IMPIDA De CIAR LUZ' 111AINCILONA-PAL.0a Ira MALLORCA
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gua" en Ha guate II dle resolt el transcendental d'Obten% del. BedleUneell
pelltiva d . I Casal Catajä va acordar
botes. per tes moto nana
- Diumenge, a les tres de la
Can al tard ree-minietre deberteamarme. 1 'enhila, en of conserven Indettoldament I Dentasen antela« lelo
"CIUDAD 01 allUICELONA" e "CIUDAD .1 rediman"
rebutier l'eferimem que li fiu Laza
tarda, s'efectua amb extraordinaria
Sede* mere/anotes ~mute !Jet:trina:1i per a comadre t.'una manera otestant.
Pública
;
d'Arriculture
snetvor
ci,i
la RIOULARS ENTRE TARRASONA.
cta. &LIMAN/ u r ceda NI
repleta I eneite la maialtioß no lee ele, relpIratorlea. gr o luan amas da TOS
Catalana
d'une
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d'alcaldie
en
concurrencia la manifestació cívica
Marcela Domin .e va visitar-la iconode sanwerid
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de
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MOVIMENT

4.76
enter. Es de remarcar els canvis asBFEWCAT LLIURE.
solita pela 1906, sitie B, do (-1-1); ¡
Com . ea d'esperar, despris de
Port Frene, 73'50 (+1).
lona depresaió que registra el sector
De les Diputacions, nomes operen
del
disessions
en
les
d'especulació
les Provincials, que augmenten un
. ions . Passat, en les que va celebrar suite: 88.
ahir presenti reacció general de P oEl grup de cèdules, gairebé no fa
sizions en particular el rutile de caras. 'J'Upar; ultra realitzar un volum negoci, i menté nivells precedents.
El sector ferroviari també acusa
d'oceraiens bastarle apreciable, aconminva en el volum d'operacions, sense guí nivells forca falaguers.
se
registrar fluctuacions remarcables
L'etat d'agitado:, que erren es resnira pesa sobre el mercat borsari i
en cotitzacions; Es de notar, però,
fa que es palessin aquestes jornades la baixa dels Segòvia, 50'50 (-1), i
tan irregulars. Ens trobem en un peOsca, que després de tallar cupoS es
Kode d'indecisió en el qual intervé
fixen a 63'75 (-1'50).
la situació politica per ama banda i
Els Tramvies emissió octubre toas,
la posició econòmica per l'altra, i tot que també han tingut venciment des
plegat influeix en el ritme borsari,
de la darrera cotització, davallen a
fent.li Portar una mansa anormal que
75'5 (-3*25).
desconcerta les possibles previsions de
El grup d'industrials es veu molt
la mama especulativa.
desanimat,
i realitza un estas nombre
Tanca f izada pel Mercat Lliure de
de
contractacions. Pel que respecta a
Valors en la sessid de Borsa:
la tendincia dominant, el sosteniment
de posicions es manifesta en tots els
Alca
Tortra
5.2
valoro operats, Ilevat dels Gas sine F,
Dia 2 anterior o brisa
Valors
8e5o (-1'50), i Bons Foment d'Obres, qo (+1).
5260 • 5115
+
Nords
Les accions, gairebé inactives, es liAlacant,
+ 1'40
44'50
45'915
z'to miten a repetir canvis precedents.
55'25
5635
M. Rif •
+1'Explosius 136'25
13121
BORSA DE PARIS
4650
+ 015
4665
Colonial
o'65
tfo'so 15983
Aigües
El mercat parisenc, sense presentar
352'Chades
activitat remarcable, continua la to5- 030 nka de represa que registra en la
525
Petrolis ,
5'41
197'+7'Ford
jornada anterior. El sector de ren-OSO
218.50 219'r Beles Gr.
des, ben disposat, presenta avanços entorn d'un quart d'enter. Banc de Franjat tanca anterior dels Petrolis is ca, tro.25 ( + 025). L'ospecolad6 Samdar die 31 del passat gener.
ba registra millora general de posiBORSA AL COMPTAT
ciad,: Rio Tinto, 1 665 (+ 25); Royal
Dutch, 183o0 (+40); Canal Suea,
Els rotlles de comptat es veuen Poc
20000 (+SO) ; Wagons Lits,
11011corregin s en aquesta jornada, i per
(+eso). Barcelona. Traction, 5'50
en
almea motiu, el volum constatat
jornades precedents fot, bastant su- per 100, 730 (+5).
perior al registras en la darrera sestil& Els canvis, però. no donen mostres de variació. i hom aprecia sosteniment general de posicions.
Els Deutes de l'Estat no es veuen
pire sollicitats en aquesta jornada,
1 es limiten a mantenir nivells anteLa sessid d'ahir d'aquest
rior!. Es de notar l'aranc aconseguit
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1

T.T
5
Cacee Nasa Yeti
4.71
• 4.89

4.94
6.11

.

5.ex

•

6

attere. • Roe Test
ESO
1.57
1.60

M.

1.56
1.71
1.65

4
S

Blat Liverpool
1/4
4.5 7/8
4.6 7/8

: 1/8
• 1/4
1/1

4.4 3/8 .
4.5 3/8 •
46 5/8

4.4

Blat Mego
91 7/8
90 S /8
el 1/2

91 3/8
00
90 7/8

1/2
5/8
5/8

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

52 3/8
54 1/4
55 7/8

278 (+1',50).
Obligacions Tresoreria Generalitat
repeteixen a 9'75.
Eh Ajuntaments. arnb regular sefivitat contractadora. queden en general a posicions ben sostineveles. i
ear-ecien minores d'un quart a mig

mercat es velé en extrem desanimada. No As estrany. doncs,
davant aquesta manca d'assistents, que el negoci fos gairebé
desdenyable, i les poques operacions que es realitzaren no
registraren cap particularitat a
remarcar.

M. ...

7.34

1... . 7.65
H. ... 9.83
111. ... /0.03
J. ... 10.15

7.37
7.51
7.85
9.78
, 0.98
10.10
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2
5
5
S

Sucre Londres
1/4
5.4 1/2
5.6 1/2
5.8

5.3 1/2
5.5 3/4
5.7 1/2
5.8 1/4

1 1/4 •
1 1/4
1 1/4
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La posada del
Caballito Blanco
Pazit actual a tot 61190138. Principal' , animes: emula Allego. No«
Allega, Tino Foliar, deoelonn Valle.
C. C • 20 elrle vieneate, 20;
Troles do ~me, Doohor, Raff.
10 banerine, 10; Coro; 140 persones en mena, 180. Nodrida orquestra. ModernItals . esereiques,
ternarl demore, projeclore 1 mecanice moderna; 400 ve glIts de
Virola I Flotan, de Berlin; Decorats I figurIns del professor Stern.
1 nema, dlumenge, a dos qUarls de
quatre, poputar; a les sis, 1 nit, a
dos quarts d'onze:

D08pali a comptadoria
MIOMMIMio•••••••••n•n•••Mem.M.IMM.
•

TEATRE BARCELONA
Compenyla de eseniedla
Ladren de euevare.Rivellem

"CAUTXU CATALA"
Corta Catalanes, 615
Ronda de Sant Pere,
Passeig de Gneis, my

tOlUlflote

TEATRE COMIC
REVISTES
Tarda, a les 410, grandiosa fundó:
;VIVA LA COTORRAS 1 la reviata
¡ pandees 6911
rI111111.

n'e traspas. Co-

mida. 35. Cesa des
ree6 ran o. edil%
entume

FABRICANTS
1 I COMERCIANTS
tota mena de géneros
d'ooaeld I saldo

LI UNINON 1311111L
Villarroel, 41, principal
VIES URIN ARIES
POLICLINICA
•140114
Matallisa eerreteg • Uffeelet mismo
leambe 410 Canaletem. 11. lar

LI tlINI N

LI 111111110111

L'espectacte mes diverlit. Les amistes
mes bellen. Triomf de 'libre, milsica, Interpretarle 1 preßentaele
EH, • un quarl d'II: /a revista triomfal
LA CAMISA OK LA POMPADOUR
Demh, tarda I ntt: el derInItlu espectacle
LA -CAMISA DE LA POIMPADOUR

GRAN TEATRE OLYMPIA
ExiraorclInarles funcions per a demä, diu•
menge, 4 de febrer de 1934 , per la notable companynt 11rIca de Lluls Cales.
Colossals programes
Tarda, a les 320; nit. a les 045:

LA DOLOROSA

El hermano Lobo
Pein seas creador, 11.• Teresa Planee,
TrInl 41•6111, Matilde Plome, reme Llenes, Valorlä Ruiz Parle, Miguel ToJeda,
loan Rara». Jaleas Menéndez, I eis ce
lebeadisslins cairlants Pau Nerto4s,
Veneren, Rime Mayra'. Gran massa coral Lanosa presentid& Dirigirte EL
HERMANO LOBO el seu autor, el pe
pular Meses Manuel Pensil'

IIALOAS
aro Peeduel
VAL0111.
I ame. Pffleirai
Ilayme
&mar!
1

.,
L., 128750. - gules*. 1., .1.1sbot, L
110111e1131 48511111 661111-M mora
•1 0875 , --. 1442...1.. 13350.
1677. P., 49175. - Zepanya, L., 3771. 1 Auelrla, L., 1850. - irsen' i ns 16,
n„..„.n.. . inn„,.. I . i.
I. ti.
P.. 10561. - ninstaires, L., 2239. 9737. - Ato Janeiro, t., 106. '•--. M ol, 1 C---•---- - -----• • -- -a - •1141glea, L. , 21900.
511.3.
P. , IMP. amas. 4. un. - Wereees. L., 19 0 0.
.* tia l' e Parle
Mide°, L'., 9360.
•

.,

Companyla Gallig6
Dlumenge, i de tleabrrdear,
a
les cinc' tle. la
•

V aleros de Ultramar
de 31. Eehegaray

-

TRES I NO RES
istmo. a rae

u a

$ paute.

Cine mas

unb Carl Ludwig. FAJADOS Ea
9411MAVIENA, dibujaos en eslora de
weit 'Almez-1'moms d'Annabella 1
Jean Mural en

Aval, farda. de 4 4 1: Olf, a lee 10.

EL PADRINO IDEAL

Martha Eggerlb en PInsunerable flIM

Vue an mis canciones

SPLENDID CINEMA

Es despena per a lee sesslons numerades
d'avot, nit. I dePalt. 11dm m nit. Domo.
sessió matinal

•

ETRO')OL CINEMA

•

•• 0.84. $57 • Teeftfaa 30013
El tolossal film
0032ACHERII DI NIEVE
REVISTA SONORA
El magnIfIc vodevil musical

Liarla, 1/5
Ale, (Pueble, tarda, a lee Cine; Mi,
3 les tn•
NOTICIARI

per Fernand Grave), 1 Florelle
La gran opereta

Entre dos ClitaZOIN S

MIS LABIOS ENGAÑAN

CON PASION

per nonatas Panbanks. Je..

d'Apeles Sesees

US

ne.• Lilian Harvet 1 John Boles

MISS 1SL ILT PI II II If E s az:rts

LA despalcen /0caillars. 'Amerados per
a:5 tren primera eilea

FATROL A LES CORTS

Cogmc-U lgil
Iltvui. lerda, a lee 4: :tic a le,.
1005: PARAMOUNT GRAPICO. NEVISTA PARAMOWIT. LA CASA 10
MIMA (sketch mucleal, per carnes
Carel I Imperio •rgentina), DIBUIXOS 1 PALACIO FLOTANTE.
00n filma Paramount
•••••n•11M.M•n•••n•nn••nn••n•n•••n••••••n•••111

PUBL1 CINEMA
I *muslim" mundeado - Documental'
Virgos - ato. - SessiO continua
Butaca UNA MURTA

U f10111111 0M1
simmoo

r=sx=ossemrgie.a.n
TiiigelK4 25427- 245.

Tarda, a les 4; nit, a les 10:
GRANDIOS EXIT DE

BARRIO CHINO
per Ruth Chatterton I Donald Cook
Film Warner Bross - FIrst National
Es despenen localitats amb tres
dies d'antIcIpael0

La saltona llames

Denle, dlumenge: •xtreceedlnulo: 1.. sessI0, a dos quarts de
4 larda. preus ponina:s. FELIPE
DIRIMAS% 2. • sessie, a les sis de
la torda: LA MARIPOSA QUE VOLO
4011RE EL MAR: 5.. semi& a un
t amaste v
(Plan d'orne.
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A•ul dlasable farda, 1/N de 6.
LA MARIPOSA QUE VOLO SOBRE
II. MAR
NIt, a un quart Tome:

:...dip.
111.•.1......,
• Diloo

Alemanya.

TEATRE STUDIUM

ESPIAS EN ACCION

TEATRE NOVETATS
farda, a les 5: Me, a un quart d'11:
del menvelids 5 sonsmotat

• timelelll
1 , 111/84N488111 1

, 1151015.19 NOTINN14115184. - Londres.
• 1 81. •-•• SeraL.Ten.
L., p..
1315
9.
P.,
7 , 9s.
ieL180.

tarda. 2/4 de 4: LA CHICA DE 111311111106
AIREO. A leo sis I n11, 1/4 d'II: SEVILLA LA 1141117111.

1.151

Ashil,' a 1es 5 1 a les 1015. I deme.
a les 310, a les 6 I a les 10'15: 11.
DIVINO mractains, de Ronen. 130
representaetons a teatro pie.

1C)RSA DI ILARC1.1.014A AL COMPTAT 1 A TERME EA 2 II FEBRER 11184
I FILM

steseffleatidisetelliMMI
•
O901, taree...8/4yde 61 *VILLA LA
111117111 MIL 1/4 die, andes aenlaele
de Pemlnem artista Lo *romos. Dama,

TEATRE ROMEA
. Toleren

La posada
del Caballito Blanco

COMPREN

complauen a oferir el servei de CAIRES DE
LLOGUER per a guardar valora, documento,
joiee i nitres objectes de valor a la seva CAMBRA
CUIRASSADA, on disposen de compartimento
a partir de 22 pessetes anuals

itga;;Lur Ne/istta: 2=1:14,41
m ses remes, fünció a biernemelgt alse
el/Iteres afliges Nemetliy, a1115. N'un,
Lobee, El FON11141 0•1149130 fi, 810476
Wagner, PARSIFAL. Medre director.
' Han@ ItnaggertaIdetalt. Eterna. tarda, 'a
lSI 4, elealot dele oblebrees artietes
Damero
, m'U Y. 1111Neon, Mann, Mimar.
fundó (le Id temporada . PAIIIMFAL. Dilluns. nit. Felotheil 114m46414 a hemenaltre
de l'insigne /nutre Hans Keepportegroh,
que dIrIgire obres de Beethoven. nonti.
Wagner

Café Nova *York

SOLER 1 TORRA Gemas Mobles
BANQUERS
Rambla dels Estudio, 11 1 13, i Bonouccés, 1 1 3

'GRAN
=
TE IMTEI. LICEU

1/8
1/8
1/8

MERCAT DE LLOTJA

pels Bons or sarie A. que cotitzaren

LA

411a. • 1•91211. --felsem---1/4140 •0120

Peleeis do areola, ti. Toll. 13862
Avul, dissatie. de 4 a 9, sessió
continua: nit, • les to: la Interes5251 comedia LA INUNDARA, per
i Kay Fronol• 1 Georges Breen, que
realltzen una estupenda creado en
els seus apassionants rols 1 donen
una emoció 1 un Meres complets
a aquesta magnifica producció
Warner Broa. 1 First Nalional. Completa el programa la cinta SE NE=SITA UN RIVAL. Pel gran actor
Otorgo AMI'', que entrete 1 s'a•
podera de remiro de l'espertador
amb una interpretarte> original 5
personallssima del magnifir IlnUS
que encarna, amb un brIo 1 un Im
puls absolutament seus.
Nota. - Deme. dlumenge, nonio
matinal, a les tinte, a preus reclutes.
A les 330, sessló familiär, a Pneus
populars. A les 6. serle de moda
• Femlna", I nn. a les 10

SALÓ VICTORIA
/111 I MIL • Teldon 7203111
Avut, dissebte, tarda. a les 445. 1 nit,
a de gimes de den:
LA ISLA DE LOS PIRATAS, Calda !relea

CABALLERO PARA TODO
comedia musical, per Willy Forte 1 Else
Elsther, música de Robert Stolz, I

TARZAN DE LOS MONOS
per Johnny Welsmuner I Manten
o'Suinvan

Dia 4 de febrer, a les 3-30
Gran partit de Campionat
de la Primera Divisiö de

SEIM

L ligl

Iffllnr

DONOS

Entrada, 3 pls, inés el 10 %

Itencerts
PALAU DE LA RUMA CATALANA
DIumongr, a dos quarts de cinc tarda:
411111110 DE DANSK11 I JOCO D'INPAN111
per l 'InStIlul Citlela, que dirigen ei mestre LIonrueres. Locaittets I programes,
Unid Musical - Cela Werner. PasSelg de
Grada. 54. Condiclons especia/o per als
senyors oncis ltd l'Orfed Catala

CATALUNYA

4 larda 1 10 nIt: "La Justicia del fuego"
- Héroe O colmae". Ton] Brown I SHIll
SumarervItie
UN AAAA
4 tarda 1 10 n11: •• Tres vidas de moler"
5únicament tarda). "El chico de la pa•
rraquia". "Samarang"
•At1411 PALACE
Continua 4 tarda: "Grato sureso", Lee
.Trary. -Loa crímenes del inuseo". L'onel AtwIll. 131buizos I Cómica
EXCIILSION
4. tarda 1 930 n11: "Grato suceso", Lee
Tracy. -Los crUnenes del museo", Liarle;
Dibuizos
1111131A
4 tarda I 930
Noticiar' 5 Cómica
innicanient tarda,. 'ilion-11) ,m de Aritona". "ßolielie -, en espanyo:, 'ruta,
ougezot i Deruare
ORAN TIA'« GUINTAL
Continua 345 tarda: -lHambre de Arizona". •• Dollehe". en espanyo!. Irusta,
Dentare. Dibuleüs I Cómica
Fugazot

TEATRE POLIORAMA

Avul, ilIssabre , nit, a un quin d'U:
Unir aclare!
Concert Ile lansu I cançons espanyolel

per

ARGENTINITA
amb ei concurs tel P

iafflea M• Navarro
1 del guliarrista N. Huelva
Eorainats de 3 a 15 pesseteo
Es despena a eomptadorta

Diversos
BA-TA-CLAN

C0111111114 3'45 tarda: "Dímelo co, música". l. TIAS vidas de mujer. loan B/On.
dell. "Teodoru y cía.". liOrna Dibulzos
- ROSAL
continua 345 tanta: -Gallina". -Eres
vidas de mujer". Joan Binndeli. "Tendero y Cl::'.. Rehuir. tribunos 1 CrInrica
SODOMA 8 PEDRO •
Continua 3'45 lerda: "Vicia atarnos".
"NO dejes la puerta ablerla", en espanyo1, Rosita Moreno
DIANA
54 5 tarda • -Chanciu". -El mas
C°n22:3•,.. 4 Esria t1/ rl" 1 DIbulxos
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