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Derivado» de: rater Stavisky

La desiitució do Chi

de diversos ssitoieLedi

dramä politic
El governDalikeilenuncia
de Trança
que repriminl enérgica

rats que ell. Pesen més els rutinaria
Rls jets han vingut a confirmar.
que de bona fe, complint honestamis prompte del que pensävent, les
ment la prbriia fundó, deixen pasnostres previsions. Des dels primers
moments de Valer Stavisky. en ado .sar les trapaceries de l'estafador
sense heure'n esment.
nur-neu de la manera com reaccioMalgrat això, el carrer, que és
nava a Franca l'esperit públic i com
simplista, • exigeix que sigui rEstat
aprofitaven i exageraven la magniel que controli tots els actes de la
tud de 'escindo' els partits d'opo561
sició, ens vàrem permetre de dir en vida des bornes i del poble.
moho els que pensen que si l'Edad
aquest mateix lloc que començava
no pasarles
íos
mes
abassegador,
un drama politic de tanta envergacoses, i malparlen del ré•
dura com el famós procés Dreyfus, aquestes
gim democràtic i liberal COM rfUllS
d'innegable transcendencia per a la
propens a la corrupció i al date.República francesa i fino i tot per
die. No veuen que el mal de l'Esa la política interior daltres Estats
tat es la impotencia inherent a lee
d'Europa. Era un procés de revisió
grans organitzacions humanes, que
dels principio i dels valors essensón maquines dificils de 111Clure i da
dals del regim democrätic que s'odirigir. La lliure intervenció, activa
bria en la forma viva del descabdei personal dels ciutadans en els afees
llament d'un drama humi, i espede la preeía vida traba mis fäcilrävem, com esperen, encara, que la
ment l'organització en cada cas adedemocrécia liberal en sortira depuquada per a omplir un fi d'interes
comí:. I ultra aquest avantatge del
rada i enrobustida.
Als pocs dies, la caiguda sobtada
régun liberal i democrätic, té el de
facilitar la publicitat de l'ahíla per
del govern Chautemps ens feia cona netejar l'ambient. No bi ha cap
tinuar el nostre comentari. No seré
Estat, feixista o competida, dictaaquesta la darrera crisi politica que
torial en una paraula, que funcioni
motivaré el gran afer—deient en
millor,
perque la premia corrupció,
encapçalar la nostra informarle) temes fácil que en cap altre, el polegräfica. I afegíem que si la pressid
dreix per dintre per manca d'aire
del carrer accentuava la nerviositat
que el sanegi. Les grandeses apadels partits, aquesta primera crisi
rents de Elmperi de Napoleó III
tant es podria resoldre amb una
van desplomar-se d'un cop en el
aportació d'elements de dreta al Godesastre
de Sedan, que era l'explovern com amb una situació més
ski de la podridura interna.
radical que l'anterior, que es faria
No s'In val a dir que amb la supresautoritéria en sentit revolucionad.
sió del diner la corrupció de l'Estat
Han passat les dues coses. El Miesdevindria impossible. El diner té vanisteri Daladier, successor de Chaulor pel poder que dóna, i dels Estas
tenips, es va constituir eixamplant
dictatorials, amb diner o sense, arriba
la seva base parlamentäria amb
sovint el rumor de sordes corrupcions
l'entrada de tres membres del cenper aconseguir el poder que un lloc
tre republicé; perb abano de preen el regim assegura millor i
sentar-se al Parlament ha sofert
fort que el diner. Ningn no pot prel'amputació d'aquests elemento i el
veure el que sortirà de l'afer Stavisky.
Govern sha refet amb ministres raNosaltres volem esperar que, per tracdicals que esperen i desitgen la coltar-se de Franca, en surti un redreçalaboració dels socialistes o dels neoment del valor espiritual de les desocialistes per seguir la política
mocràcies per a Iluitar contra les end'autoritat ja iniciada i que Daladier
vestides del vell absolutisme, que esta
va condensar amb les famoses paprenent en els nobles d'ara formes
raules: De pressa i fort.
tan diverses de combat.
Potser les mesures de govern que
hass motivat aquest canvi en el Minis• al
sed i que consisteixen en la destitució del Prefecte de Policia M. Chiapre i d'alises funcionaris de categoria ‘embIant, no responen a un estricte
,,,m,ent de justicia. Ho fa duhtar
el fet que tots els funcionario destituit ‘ han estat afavorits amb arrees
de semblant o de major importancia
que els que tenien. Si fossin indignes,
aquesta mena de premi seria una coLes declaracions que sobre la qiiesvardia, i si són dignes, la sena destitució no pot tenir abre caràcter que
fió del desanturment ha de fer
el d'un arte exclusivament polític d'afalta Simas a la Cambra dels Cofi-mació d'autoritat. El cas és que l 'o
muns, sn ‚spenden amb interès, so-pinós'haetformipsbretot després de la Poc Plaguen
acAllida que a Franca ha Huata el seu
sionada per aquests canvi s. molt mis
quan han motivat la dimissió deis tres
memoriandum. el qual esposa un proministres no radicals i han estas sejede que ofaroriria el reormament
d'Alentanya a despenes de la seguretat
guits de mesures excepcionals per a
l'assegurament de l'ordre póblic. Tot- francesa.
hom creu que el Govern ha solgut
El govern anglès segueix una polídonar una satisfacció als socialistes i
tica que si en aparen ça tendiria a araltres grupo radirrlo que són hostils,
ribar a un acord, en el fans ro fa
de fa temps. al Prefecte 74. Chiappe
sinó ainverie el desacord.
per l'exces s iu predornini. n:x es c, n01401(1 a la risita de l'ambairador
sidera perillós, de la seva autoritat
italia a Po'bnia al ministre d'Afers
' erar-la
Entrangers, Beck, cal omití
Personal, i aconseguir d'aquesta manera l'aiut dels vots socialistes al Part'out un desig del govern de Roma
lament
d'explicar el seu pla; no creiens pan
que Pol3nia cante, a la Conferència
Esta anunciada per a avui la predel Desartnament, ractitud que fina
sentació del Ministeri a la Cambra
at, ha mantingut.
de Diputats. Hi anirà enmig d'una
Record,- I. que un deis plans (Vegran eiervescència popular i amb les
sentato a Ginebra fea el poionh sotrepes al carrer, cridades, segons semA.samnamemt nava& el mal
tala. per prevenir l'alarma d'una supohauria hagut de precedir el de l'exdrsada rebellia de Chiappe. Es difícil
cit. Però aquel! enjerte, com tanta
preveure des d'aquí el resultat
nitres, no tingul contittisació. Seria
questa jornada. En tot cas , serè nointeressant de saber quina fou radimés un episodi, perquè els problemes que
e*, de John Sille• en aquel) ‚naes plantegen excedeixen de molt els
limits de l'afer Stavisky, que queda
meist. -.
redult a la part anecdótica del gran
rnoviment potitic Al, inicis del qual
Londres. o. — AVIti s'ha reunit el
assistim.
Comité Ministerial del Desannament
Per cert que aquesta anécdota té
Entre altres ceses, ha decidit les grans
des d'ara un aspecte paradoxal. Si
l inks de la dec taració que sir John
alguna cosa demostra el cas StaSimon haura sie fer demä davant la
visky és la fehlesa de l'Estas, que
Cambia dels Cnnitmg.
no san ni pot impedir que per enVarsócia. a. — El ministre de Netre el mecanisme de les seves orgneis E s tr,nrers nolonès ha rehut
ganitzacions trobi fàcilment un
arpiest inati l'ambaixador d'Italia. el
qual Ii ha expo s.t el criteri del Ceaventurer la manera d'infiltear-slii.
No totes les facilitats les hi donen
vern italia en alió ene fa referencia
els seus cómplices, tant o més taa la nnestió (lel desarmament.

•John Simon
pu rlard-avuidel
dexa rmament
—

NOTA DEL DIA
osa

airarte 1 d

fi de l'autoritat

Sembla que la
unió de*

ment citiebevol intent
de clesordm

Lumia ea ene baffle gua oferf als agents
de pueda d. Plerde

M. aliene (X) preeidint

Paris, s. — A la surtida del Gr.
sell de ministres celebrat ahir al sud
fon facilitada una referencia oficiosa
que din:
"Els senyors Paul Boncour i Marchandeau han acceptat, respectivament,
les carteres de Guerra i Finan:ea El
senyor Jaubert, el cärrec de tobsecretari d'Estat a Finances.
El prefecte del Roine, senyor Villey, és nomenat prefecte del Sena en
substitució del senyor Edouard Renard, la dimissió del qual és acceptada.
El senyor. Bollaert, director general de Belles Arts, is nomenat prefecte del Rédan. El senyor fluisman,
inspector de l'Acadèmia de París, es
nommat director general de Belles
Arto.

Eugene Irrot, ministre de l'Interior
del Govern Daladier
El ministre de Justicia ha posas al
corrent del curs de les instruccions de
les qüestions pendents, el Comal ha
decidit que les atribucions de la Inspecci6 general de el-Hit que fa alguns
anys que havien passat al ministeri de
Comerç, passin immediatament de nou
a ministeri de Finalices."
El senyor Daladier ha fet a la
premsa la segtiezd declaració:
El president del Consell, responsable de l'autoritat del Govern, es
siega a tota polémica de prensa, i
només es preocupa de complir el
seu deure davant del país.
Resolt a qué es iaci tota la Ilum
en l'assumpte Stavisky i a fer impossible en el successiu tots els defallimeuts que s'han produit, no es
deixara contenir per res.
La comissió que estaré encarregada, quasi es renovin les sessions de
la Cambra, d'examinar a ions Eassumpte Stavisky, rebrä immediatament tots els documents necessaris
per al compliment de la sena missió, i particularment la Ilista , :ontpleta dels xecs Stavisky.
La declaració ministerial que ¡erä
Regida demä davant el Parlament
sera, molt breu.
El Govern afirma en ella la seca
ferma decisió daclarir els recents
escandols i preconitza el norner,
'twist d'una Conussió parlatnentaia restringida, que seré designada
• tels grups polítics proporcional.
ment a la seca importancia.
a, El senyor Daladier alienta en el
dit document el set' desig de pos.r
Pilpidament en ordre les finanecs
del país i de mantenir las ontinuitat
de la politica exterior de França
Ft senYor Marchandeau, al qnril
else»yor 'tilden ha frt transnaksldels serveis del in:alisten dl-lis

declara d'acord amb el seu

prediceseor i. que la continuitat de

asa de vista Es ara mis que mai

necessària per a la bona administració de les finances públiques.

Ponsot meta al Marroe
El Govern ha decidit mantenir el
'mayor Ponsot al seu lloc de Resident general de Franca al Marroc.
La designació del senyor Chiappe
per al dit arree ha quedat sense
efecte, en vista de la negativaopo'antie Preiecte de r , n 'c i a a
pevrl
a teier.
tsaccdep
Darilaracions de Chauterrr
Interrogat sobre unes
cions que Jiu als passadissos ahir
a la tarda, el senyor Chautemps ha
declarat que, en efecte, l'havien
sorprès les mesures dictades sobtadament contra alts funcionaris de
brillant carrera pub ha afegit que
no s'interpretarien exactament les
seves reflexions, de caracter personal, si s'intenta fer-ne una arma
contra el Gover n.
Li destitució de Chiappe
A la matinada, a l'Elisi, on hi havia Consell de ministres, tinqué
lloc el debas patètic en el curs
qual Frot, ministre de l'Interior
proposä el movi rn en t ad ni in is tra ti u
que comprenia la dimissió de Chiau
pe. Malgrat la resistencia de div a rsos ministres, Feos, amts l'ajut de
Daladier, es mantingui ferm, amenaeant amb la dimissió en ' tas' de
no acceptar-se la proposta.
Chiappe es vol tirar al carief...
•
com a particular
'Després d'haver-se acordar In desende) de Chiappe, Daladier telefonit
amb ell, per tal d'informar-lo del lloc
que li oferien al Manca.
Chiappe ii respongué que no podia
acceptar i que aquel) mateix dia pennava llançar-se al carrer, „ •
Aquesta noticia va provocar la" natural estupefacció en Daladier, el qual
mis tard va saber que Chiappe es
Bancaria al carrer... com a particular.
lioraci de Carboccia. diputat per
Córsega i gendre de Chiappe, li ha
ofert renunciar al set, lloe de diputas.
en cas que ell es volgués presentar
a les eleccions complementarles.
Mesures extraordinàries

París, 5. — El diari "L'Ordre"
diu que s'han adoptat mesures extraordinàries de seguretat a la ciutat i regió de París pesque es temen seriosos disturbis per a demä,
dimane.
Per iniciativa del ministre de l'Interior, senyor Frot—diu l'esmentat
diari—s'ha celebrat una cnnferincia
al Ministeri de l'Interior i s'ha aprovat el famós pla de previsió de disturbis. Sha declarar, de fet, l'estat
de presenció, ¡les tropes de la guar.
Meló de París han estat repartides
en diferents seccions. A més, la
guardia nióbil de l'oest ha rebut
l'avis telegràfic de corkentrar-se
mecliatament a Versalles i Saint
Germain.
El diari "L Jour" confirma aguaites mesures d'excepció i afegeix (me
tarnhé es telegrafié a Compiegle
perque la divisió de tancs es trasHades a marxes forçades a Palia
i quedin a les casernes del vessapt
esquerre de la capital.
Degut a les derivacions ile l'
sumpte Stavisky 1 a la intensa ca
panya que contra determinas e
mento de les csquerres fan els d ris de dreta, s'observa una certa ad_
lack, en els cfrcols polltics de Pi,H., ose el canvia d'alguns alt= fuelcionaris, particularment el del senyor Chiappe, han excite enes*
(COalialta a l a pàgina 7, (Vi. 6)

esquerres
republicanes
és un fet

• les

Madrid, 3. — "Heraldo de Madrid"
publica el segiient solt:
« Les noticies circulades durant els
darrers dies, segons les quals existeixen diferencies fonamentals per a la
formació del front únic republicé d'esquerres, no tenen fonament.
Rumors polítics que arriben a nosalees per conducte autoritzadíssim
ens permeten d'assegurar que la unió
d'aquests forts nuclis republicans és
ja un fet.
En la darrera reunió celebrada pel
Comité d'Enllaç no s'arribà a la
conclusió definitiva de les esquerres,
pugné, d'una banda, els federals no
creien convenient dissoldre's, i l'Esguerra, d'acord amb els radical-socialistes independents, considerava la necessitat de convoiar un Congrés del
partit, per tal de presidir la decisió."
Per?) com sigui que tant els fe¿erais com l'Esquerra, els radicalssocialistes independents, l'ORGA i
Acció Republicana són partidaris de
la unió immediata, ja 'sigui com a
federació previa, o com a fusió,
aquesta tarda s'ha celebrat una reunió en la qual han quedat Equidades les diferencies que s'han produit
fins ara en les manifestacions del
comite.
Les nostres impressions són que
la unió d'esquerres és un fet Po!.
ser no sigui aliè a aquesta unió un
líder que contribuí poderosament
amb els republicans a la instauració
del règim.
ACLARIMENT DEL SENYOR
MARCEL.LI DOMINGO
El senyor Marcelli Domingo ha
desmentir als periodistes el rumor
que ha circulat amb tanta insistencia que ell és contrari a la unió de
les esquerres.
firma que, al contrari, ell ha es=
tat sempre un dels mis tenaços
propagandistes, i afegeix que ell
veu, as-ui mis que mai, indispensable que les esquerres republicanes
s'uneixin amb un programa comú,
la qual cosa podria evitar els
rills imminents que .alagin anfus14
ciat.
Nosaltres no voleen assemblees,
ni congressos, ni declaracions, sinó
solidaritat entre els bornes i organismes d'esquerra, oferint a la República rúnica solució que té.

Pre.vident de

la República
deitui pronunciará un discurs
Madrid, 5. — Denla passat. dimecreo, s'efectuarà a la placa de l'Armeria lacte solemne d'imposició de

condecoracions al director general
de Seguretat i altres funcionaris
qu e es distingiren en la defensa de
la seguretat de l'Estat amb motiu
dels successos anarco-sindicalistes
del passint mes de genes. .
Tindra efecte una gran desfilada
de forces de seguretat i d'assalto
dasant el President de la República
i els condecorats.
Sabem que per a aquest acte sha
disposat la installació d'un micròfon a E Armenia.
Això ha fet creure que tal segada
aprofiti el cap de l'Estat l'oportunitat per a pronunciar un discurs.
.41n•••• - - • -

L'Exposició mundial
de Toquio
l'oquio, ó. — Noticies de boa
origeu anuncien que 52 paisos
han estat invítalo a prendre
part a l'Exposieid Mundial que
se celebrara a Toquio i Yokohania l'any 1910.

HAN CIRCULAT PER MADRID INSISTENTS
RUMORS DE CRISI
Un dinar de ministres radicals voltat de grana
reserves

S'assegura que es plantejarà
a la Cambra un debat politic
per tal d'aclarir la situació
Madrid, 5. — El sots-secretari de
Governació ha dit als periodistes que
el senyor Martinez Barrio ha sortit
del ministeri a la una de la tarda i
ha marxat al d'Hisenda per conferenciar amb el senyor Lerroux, a sequenimmt d'aquest.
ELS RUMORS DE CRISI
Durant tot el dia han circulas insistents rumors d'haver sorgit discreAnejes en el si del govern sobre Eapreciació del mornent politic actual.
Han contribuit a donar fonament i
solidesa a apesta rumors un interessant interviu amb el senyor Martilla
Barrio publicat ahir al "Blanco Y
Negro" i les entrevistes celebrades
avui pel ministre de la Gosernació
amb el senyor Lerroux i altres personalitats del partit radical.
Els periodistes han intentas interrogar el senyor Martínez Barrio, però
no han pogut aconseguit Ilur propòsit
pesqué el ministre de la Governació
s'havia dirigit al ministeri de Finances per tal de conferenciar amb el senyor Lara.

Indablicio • Meto, que- diumenge
pronuncia un discurs fixant la postci6 deis socialista davant deis
partits republicana
.- . •
Mis tard salieren que ambdós ministres s'havien 'difigit a l'Hotel Ritz
per dinar amb el senyor Lerroux. Ultra els citats senyors, s'han assegut a
tenla el cap . del Govern, el senyor
Guerra del reki i el senyor Alba.
.Prop de les quatre de la tarda s'ha
presentat a l'hotel una personalitat radical que ostenta un important arree.
Els nformadors s'hi han apropat per
preguntar-li sobre els rnmer s de crisi,
i ha respost:
—Avui no crec que hi hagi res. Denla, a la sortida del Consell, si de cas.
Esteu ací—afegeix—, vosaltres els
periodistes, despistats, perque us heu
entestat a donar importancia a conferencies que no en tenien, j no us
heu assabentat d'altres de veritable
interes. Aixi, per exemple, heu fet
ressaltar les celebrades entre els senyors Martínez Barrio, Lara i Guerra del Rio, sense comprendre que ni
el senyor Guerra del Rio ni el senyor Lara poden actuar en política contra el senyor Lerroux, perque tot el que són a ell ho deuen,
i en canvi no us heu assabentat de
les que hi ha hagut la setmana darrera. i us preocupeu 'tomes dels
mors que han sorgit a darrera hora.
—Entre qui?
—No us ho puc dir; pern ja vcureu que es veritat el que us dic, i
passats aquests moments ja rcunircu
els punts.
—Digueu-nos notnes una cosa. La
reunió ha estas entre personalitats
del partit radical o també hi han intervingut els republicans d'esquerra?
—Jo no us dic res, però no us

VICTIMES DEL TEMPORAL

Tttaola

%I temporal de mar ha destetan les .barTattuu dan 4 atea:. Nditahrolias
familks que a lbee quedat eme a ea bus bague d'huir a p elas en
mece de ferreane. (Foto Torrente.)

heu de fixar en els notns deis partits. S'ha de buscar per mes amunt
A LA SORTIDA DEL DINAR
DEL RITZ
A dos quarts de cinc de la tarda
el senyor Lerroux i els seus companys han abandonat l'Hotel Ritz.
Havien dinat en una sala reservada.
El cap del Govern, que ha estat
el primer de surtir de l'ascensor, ha
dit als seus companys en descobrir
a l'hall els periodistes:
—Miren quin ruívol de noticiairesl
Alguns informadors s'han apropat
al senyor Martínez Barrio, que ha
estat el primer a desglobar-se del
nombre de comensals, i un d'ells
ha preguntas:
—1Que tal l'esmorzar, senyor ministre?

—No es pot saber res fins després de la digestió—ha contestas el
ministre de la Governació.
—¿Ha tingut relació aquest dinar
annb els rumors de crisi que vénen
circulant?—ha insistit el periodista.
—Jo no sé—ha contestat succintament l'interrogat, i ha afegit evasivarnent—: pregunteu al president.
—Però heu parlat de política?
—Kern parlat de política—ha contestat don Diego—, pague en lesmontar sempre hi ha temps de parlar de tot.
Sense esperar més, el ministre de
la Governació ha pujat al seu autombbü i ha marxat al seu ministeri.
Aleshores els periodistes s'han dirigit al cap del Govern iii han preguntad
—¿Qué ens podete:dir d'aquest
dinar?
—Que ens hem ocupat de la ¡ruindació d'Espanya.
La resposta ha deixat una mica
sorpresos els informadors, i
d'ells li ha pregantatt
tota? Per?, gerèsia inandaeió
Per mitjà d'obres hidräuliques, no?
-..Naturalment. Ja coneixem els
plans, i ara estudiem els projectes, i alzó és qüestió del Consell de
Ministres de demä.
—¡Llavors aquest dinar no té relació amb els rumors de crisi que
circulen?
—Peris qui parla de crisi?—ha
contestat molt estranyat el senyor
Le:muy,. I ha afegit:
—Vegeu les nostres cares.
Tampoc han quedat ara prou satisfets els inforrnadors, i el ministre d'Obres Públiques s'ha cregut
obligat a reiterar l'aiirmaciä del seu
cap amb aquestes paraules:
En acomiadar-se dels informadors
el senyor Guerra del Rio ha alega:
—Ara anem, com ja us ha dit el
senyor Lerroux, a estudiar uns projectes de l'exposició que s'inaugurara 1 que podreu visitar, perque
ha estat invitada la premsa.
Ja comprendreu—ha dit per acabar—que en aquestes circumstäncies ningú no pot pensar en crisi.
A les cinc i vint minuts de la tarda ha arribar el senvor Lerroux
a la Presidencia del Consell, i els
periodistes l'han interrogat sobre el
motiu del dinar d'aquest migdia.
—No té importincia—ha dit—.
A instäncies del president de la
Cambra, senyor Alba, ens hem reunir els senyors Lara, Martínez Barrio, Guerra del Rio 1 jo, i hem
tractat de la situació política, els
deures parlamentaris i de la solució
que ha de donar-se als assumptes
que estan en discussió i que han de
discutir-se al Parlament.
Després han anat a visitar l'Exposició d'Obres Hidrauliques que el
senyor Llorenç Pardo ha installat
als soterranis del Palau de la Música. Després he anat a casa meva
i ara he vingut aquí.
—Es que hom assegura—ha dit
un informador—que es tracta de
promoure un vaga general per impedir lacte en que s'han de lliurar
les recompenses que el Govern ha
concedit a les atztoritats i altes per, sonalnats que intervingueren en la
repressió del darrer moviment anar_
en-sindicalista.
—Si declaren aquesta vaga—ha
contestar el cap del Govern—no la
declararem ni el President de la República, ni el cap del Govern, ni el
director de Seguretat, ni els cap, de
la unitat militar, ni els guirdies erassalt, ni la guärdia civil. A nosaltres
qué ens importen les vagues?
Poc després ha arrihat a la Presidencia el senyor Martínez Barrio,
el qual ha passat seguidament al
desnata del cap del Govern.
¿ES PLANTEIARA UN DEBAT
POLITIC?
Els rumors de crisi han trobat el
natural ressò als passadissos del
Congrés.
Els comentaris que sobre els dits
rumors es feien tren nombrosos i
contradictoris. La impressió general
consistia en afirmar que ets deban
política sobre els temes d'actualitat
es plantejaran en la sessió de demi
i seran iniciats pel :liputat radkal
senyor Salara Alonso.
(Continua a la pagino 3, coi. 5)
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UNA ENQUESTA.

uè pensen els joves?
Del Sr. JOAN V1LARD8 I PLA.
de Barcelona (as anos).
Totes les doctrines que pulltilen

el portara a la minora "espiritual".
L escasamente cultura i barbare
opressió a qui esteva sama el proletarias rus va caure samba amb mis
violencia damunt els gas opressore,
El celebre novellista Gorky, contestaut, en una bella carta, l'estranyesa
que hacia produit en unes dame,
russes la violencia que havia pres
la revo:uciú, els digué: No us queixeu. No us estranyeu. Ara esteta
pagant les vostra culpes...
Es parle molt de catalanisme. Eati :non bé, Jo també sóc catalanista,
però no cree en l'eficacia de tant

ea la societat per arreglar-ne ela
desgavells sembla que haurien de

respondre a satisier un aiany de justicia social; perb aguar concepte
abstracte de justicia que sembla que
hauria de formar un tot perque tothom hi contribuiria, es ves trencas,

condicionas, de seguida, pels oposats interesaos econòmics dels indtvidus que Integren la mateixa societat.
La Huila que sostenen els hornea
en societat Es, en el bona, una Ruita
eeonbmica. Dad sorgeixen les
lluites de classe. El concepte de justicia que ti una classe social no

sera, dona, el mateix que el de l'altra o altres classes socials. Per tant,
la clase treballadora no creu, ni
pot creure, que s'administri una jus.
deis igual per a tots. Essent, cota
es, aquesta lluita una realitat andel,
és pueril pensar a acabar-la tot
d'una, corn pretenen els feixistes (i
també els demacrases, volent-les fer

conviurei assuaujant les seves relación', en una societat l'organització
de la qual mis en aquestes lluites
es lana).
Fina ara la tendencia dominant
per a resoldre els problemes de la
societat era la doctrina democratice. Ara atan dibuixades dues altres tendències que es disputen el
predomini: Feixisme i Comunisme.
Els qui no són partidaria de cap
d'aquestes dues residencies les asolen aturar posant-hi al davant la
Democracia. Però la democracia
necessita pròpiament dues classes
socials, totes dues burgeses, per.). La
primera, aquella que aquí anomenem dreta, representada pela financera, banquera, alta funcionaria,
magnats de la indústria, ebs qui comercien amb mercaderies i eis qui
comercien amb uns dais i dimonis
de cua caragolada, etc. La segona,
que anomenem esquerra, representada per liberals, laica i d'altres denominacions, eis quals volen fer el
paper de conciliadora entre els
egoismes inhumans de l'alta burgesia i el proletariat. Per al proleta-

riat, el govern de la primera daza.
li reporta immediatament: Inés horca de treball, per tant mis incultura; maya jornal, conseqüència:
enes fam, mes descontentament,
rebatió ¡ per contra, mes penaneions, mis atropellaments.
Si el govern de la grau burgesia
no ronce als interesaos del proletariat, no li convé tampoc el govern
de la petita burgesia, encara qoe
veiem ara l'aaut que li proporciona.
Ro fa, naturalment P enui no--14

consciencia de la clase a qui pateas; perque no està organitzat. No
fóra tampoc necenari aquest desplaçament deis obren, de la petita
burgesia cap al partit de classe,
aquesta seta presentes tal com es.
Veiam "per qué" no li casad. Ea
un fet innegable que els grana capitalista influeixen directament o
indirecta els governs petits burgesos. Demut d'una millora dananada
pela obrero —em pregunto jo—ses
deixari minvar la gran burgesia ela
leUs interemos? No cal dir que la
petita burgesia a decantan a favor
de la seva germana, davant ele gran
perillo que l'amenacen. Si la petita
burgesia vol portar a cap unes reformes mis o menys avançades en
lea Has social' i els obrera es veuen
acomiadats en massa de les fabriques, qui fan, la perita burgesia?

Es un error creure que una clase
iba de preocupar deis interesas
d'una altra. Ea dir que la petita burgesia amb la seva politice de concateen), que ea converteix en ~puyes demagógiques per ala obren,
ja que ella ia incapaç de portar-lea
a cap, liaron' classe obrera que
s'havien atret es disgrega d'aquest
partit, j mentre una part ingressa
ala partits obrerista, d'altres, deseaPe r ats, es linden ala partís. ' feixistea. Poseo la democracia per a aturar el feixisme, lino porta per ventura tot això directament al feixisme? No. Noultres, els comunistas,
eitlem que dannt del feixisme s'ha
d'establir la dictadura del proletar¡ps
iasse mitjana tampoc no acss.s..... la chale-alca materialista, tot
1 que pràcticament hi obra. Te por.

Les teories idealistes ¡Es que es poden recodar amb cap raonament
aprofitable per a poder realitzar una
selecció que governi pel benefici i
millorament econòmic 1 espiritual
de tots? Oh els idealista' Danta
un borne que té unte idees sublima,
d'un "creient" que s'extasia pensant
en el seu dio, cap d'ells no podri
resistir la torta batzegada que
produiria una bastonada. No Cree
en ela idealista. Són una esPecie
d'anfibia d'un hibridisme Ileig.
• insistint altra cegada, ida que
tal vegada creuen encara serias.
ment que pot existir "l'espera" unse la materia? Es tan fals això que
jo cree que si aabissim les influed
ejes que se Ii han gravat en un Nuez
qualsevol, heredades, de l'ambient,
menjar, begudes, Es • dir, tea, nu
ens fóra dificil saber "que" penal.
"m'E" podria pensar. Tunea por de
les calamina que faria la cese
obrera tii un bon dia es decid!" a pelear les coses en el sen II« just. La
date obrera—diuen—ie
¿Qué Es la incultura de l'obre sitió
la reaultant de l'embista en MI& el%
de l'explotad& de la brutIcia, de la
mala alinientaló, de la pote educado que ha rebut, entremig de te
aquests factor. negativa an qué es
veu obligas a desenvolupar-u? En
canvi, l'acimut de cultura, ¿qué Et
sial, el deo p reediment progrese
¿'aqueo' gauss? Tameme, dones,
alma arme& retorta Impedir
en agote eocittat de millonsr-se
s
eepirftuelment"— la burgesia hi fa
*It sf sple Pet Porqué abd sigui —
bous el proletaria d'obtenir Prime'
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d'enraonar de catalanisme; dels qui
pretenen posar el catalanisme per
damunt de tot, pera que tampoc no
li posen. No cal voler-se atraure la
classe treballadora explotant aquest
sentiment. No vull dr amb aix6 altra cosa sinó que el catalanisme asá
lligat a problemes mis importants.

Els econòmics.

I per acabar, donare el meta paree
respecte a les causes a qui es clown
aquest fracis de la democräcia i del
parlamentarisme aqui a Espanya.
Els principals causants d'aquesta
fracassos s6n els que ara es dificil

centre. L'error fonamental d'aquests politice iticamulles a el de
de

creme que, traient els socialista del
govern ja quedaria tot arranjat.
Quan havien de creure tot a l'inreves. L'única manera que té la democracia de mediatitzar, controlar i
aturar tot el que es pugui les tasques del partit socialista és ficar-lo
—aixi, ficar-lo — en un govern porque hi collabori. I ara resulta que
aquells que es diuen que són principalment demòcrates, ¡ que, per
això mateix, haurien de mirar de
fer-la entrar tothom. àdhuc els que
no s'ho diuen, no volen acceptar una
part de iota la democracia. Misteris
deis demócratas.
Per totes les raons exposades
cree, i penso, que la classe obrera
s'ha de deslligar dels partits demòcrates i
se a ocupar el set1

centre, "situar-se dMs el mere dele
pardea netament proletaria, tom són
els partits comunistes o socialistes
revolucionaris.
Els única que van contra la Suite
de clame som nosaltres, ele comnnistes. Nosaltres l'acceptem i la reconeixem, pedí no creiem que hagi
de durar sempre.
La Huila de ceses ea la conamidan mis genuina del deseareisperneas del capitaliame. La dictadura proletäria durani fina que la
producci6 estigui degudament orientada per poder arribar a una societat sane classes.
Si jo no he n'uf fer entendre el
que penan, pana que tosa lea
desdora sales les minuia acta un
punt de triste materialista i comunista. Sóc comunista. Jo penso,
dones, pel que sóc, Del que sóc podeu deduir el que pensaré referent

a aldea qüestions no esmentades.
Dei Sr. SALVADOR GUITERAS I GARCIA, de Barcelona
(26 anya).
El unen parer is el d'un jove de'atrae republici. Cree, dones, que
en aguan moments la tasca mes
urgent de la joventnt republicana
dir la que creu ea lea altes
virtuts del regim republica liberales negar-se al joc fals a que la conviden els comunistes i caldees
amb l'excusa del Front Link contra
el Feixisme. Per a combatre la Dictadura reaccionaria no troben altra
solució que implantar una dictadura
roja! Error, error profund que els
republicana, sobretot la jo y entat re
publican, de Catalunya, demócrata
i liberal, han cle combatre a sang
a foc. Tan adversari Ea de la Re
pública el Partit comunista com el
Partit nacionalista apanyol; tan antidemberata a el senyor Maurin
com el senyor Albinyana o el senyor
Primo de Rivera. Per a un republici
conecient, comunistes, aocialisses re.
volucionaris i monárquica integra
el front enemic. Tots ella voten enderrocar el rigim republici, tote
ells volea aotmetre els ciutadans,
esclavitzar-los en reina de dictadura. Ton ella sein reaccionaria en
voler abolir els Drets de l'Home.
Cal que le joventut republicana
reaccioni violentament. Jo proposo
d'establir un front republial integrat
per tots ele demócrata liberal, dele
poblea hiapánics. Proposo també
que " aIt republicano es &gen a
collaborar ala actea ~detestes que
organitzen cartee arganitueme extremistas entre no @ele curra el
nom per a donar acendre que l'acre
Es contra totee lee dictaduras, la
roja i la blanca". Un republicä
tali traed quin coNabora amb
antifeixistes que juguen amb Yoquicoc per a estafar el poble i erigir-es
ella el seu feixisrne »vitae.
Contra el fleme consumida, socialista o espanyolista: jora republicano de Catalunya, dempenal
Visa la República! Abato les die.tadures I
Del fr. JAU1I2 YIDM. Z CAL.
BO, de Itareehoe fes amo).
Cal relevar totalment el verla.
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veritable significa de Patria uparmint-la de tot exclusivismo elote
de nacionalitat emmurallada, donant-li * un to univergalisM de fraternitat diatre el ritme deis temps
moderna. Cal fer la prova de foc
per saber tot el que subsisteix viu
palpitaet del, temps pasaste, desant per sempre mis de les nades
menta tota la faramalla que ens fou
llegada per la revifalla del roznandenme des de l'inici de la Rena lxenea. Tan sois hem de servar del
resum de la Hienda l'esperit d'ho.
mes Ilimes per a construir de bell
nou l'edifici social q ue Maui el rigim ideal de justicia, aja de tota
els altrea pobles de la terra. Manca
donar mejor vivacitat a l'expressió

de la collectivitat u enregimentar-nos
per servir-la, per així servir-nos nosaldea mateixos; s'In d'acabar l'espectacle de fer Patria amb tinta i
paper, tan sols per a assolir posicions retribuides. Cal que les aoves
promociona siguin inclinades vers la
conquesta científica i metoditzada de
totes les activitats productives de

la nostra terra, desarrelant la tenanda creixent de voler aixoplugarse en el professionalisme burocratic
que es nodreix deis errOre que cometen en Hure empreses els homes
mis häbils i mis aptes q ue acaree
lliurement la Iluita de la vida sense
cap subterfugi ni protecció. Els sis.
temes de l'economia són tan transitoria, que ela es f orços per a "conseguir periòdicament l'aplicació de
la justicia integral seguiran amb
igual ritme i intensitat les eterna
oscillacions de la Ilei natural: aquesta és la tasca de la Joventut de
preveure i aminorar els daltabaixos
que, seguint la hei immutable dels
segles, ens reserva l'esdevenidor.
Tenint contiene,' en nosaltres mateixos podem mirar l'esdevenidor
amb confiança, car el forjarem segons els nostres ideal,.

Del Sr. JOSEP MASSANA, d'Igualada (26 anys).
Cree que sota el duple i totalitari
enuncias de "politica i cultura" pot
fer-se a Catalunya una fuina ingent.
En primer 'loe, is acensan i valoritzar degudament la tasca coratjosa i
abnegada dels nostres homes de 'letra, dels nostres intellectuals pura.
L'exemple ofert recentment per la
ciutat de Badalona en honorar Mestre Fabra Es, al meu entendre, quelcom de primordial que cal tenir ben
Sé en cumple. Dende a predi fer
a usa nostra— de cara a Europa i
de cara al món — una política solvent ben resolta. Cal bandejar de
la politice i de la cultura del nostre
pafs toles les morbositats i desinfectar-ne l'ambient amb tota cura.
Els catalana tenim una ruta espléndida en l'esdevenidor, la qual ens
ofrena, generou, la seca ineditat.
Sense quigotismes, però també lense covardies, Sein de voler exceNir
en una obra de redreçament i digni.
ficació. La nostra tenacitat i el nostre eeny s'ban d'esmerçar en aquest
assoliment dificil, pedí justament
per ajare', ric de prometences i de
resultats esponerosos. L'obra formidable del ressorgiment ètnic de

Catalunya demana abre en tant que
exigencia mínima. I quan siguem
ben forts: aleshores caldrä anar
pensant ben profundament en tosa
els problemes que al llarg de la ruta
vagin succitantee. Ruta de dolor,
qui ho dubta? — pena Lambe de
joia... Car en aquest món la volup-

tat suprema consisteix en la beutat
darinima i transparent—i per tant
sincera—del deure acomplert.
Del Sr. VENTURA PLANA, de
Barcelona.
LA PUBLICITAT pregunta "Que
pelasen ele joves ?" Als grupo amentata pel vostre diari, cal afegir-hi el
mia nombró/ l'Unte& preocuPecie del
qual Ea estudiar la Iletra del dada
tango de moda i aprofundir en la
ciencia de (er-je un nus nou de la cor
un atol de jora que-bat;iméo
Iluiten per fer-se un nom i que tot
i no descuidar-ve de "viure" (la joventut cal que "visquin seilten i penasen i voldrien influir; però les condiciona de treball • la manca de relacions, o d'aquesta forra a la qual en
tot taus se li ha donat mportiniia
i que hom momea influencia; Iluita
i labora i pensa i estudia i vibra i escrin, amb l'esperança d'un mis mili
pròdig en 'Mentora fulgurants.
Nosaltres — vinti-un anys — com
a cornponents d'aquest atol que t reballa i estudia, responent a la premeta de LA PUBLICITAT, diem
que també, can han dit ja d'aldea, som
cuernito de lea dictadures. Som defensora de la Demscrida. Recauden, pero, que per tal que la demedida eigui <dime, cal que el seti
irgan vital — poble — pecad sma
cultura mEs que mitjana, dense la qual
la desnoericia fallari inexorablement.
Callempe, tot 1 mar al davant de les
ateas pasineultre, no lude el del lt altura que Mea de Majar.
Phsalsenoe mi le Mintiese de paper
Mildo en asa& quo emane el' nosett pele, i conspereselo u* el em
anee. en asta& Phorn-nos, no sois
en de disris 1 malee, si«, idhise
el perlädlee Miau&
A ~tres no mg molestarle pas
olloX 81 el unes dele neetrer
eseig
d ¿Me ‚ass
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Validada eitaksay&«;.;
Sipnat per Miguel Duran de Va¡lacta, Edrar( Maleo Bermudo,

CURI117 D'ORATORIA
Quede Premiada Ise *s 'odre., e 9, la inecripel6 al CUTset d'oratória organitaat per la
*Montee Catead Retelbli•
una", Corte Catalanes, A b pral.
EI cure« eones* de u sesiona que a celebraran en divendres de meso@ de labrar,
maro 1 *kit a les vale del suspee, a time del prologue senyor Reman Javier.
P31111 de la Instripelör a ptea.

1. Roig i Víctor Mejor, en nona d'el:
7 del Bloc Volearía Reptsblica",
EL CAN: publica un liarte i tstbstancids document &treces als valencienr,
Per tal d'afernsor la susitat dc ¡kn.
qua. la ce/Mutila( d'Ideebrie i sama
lar espiritual de Catalunya i Valls.
cía Ee absurd din — de barrejar
aqwestes coses anib el problema
i amb fulares i Problemdtiques
conditticions t'atiene:1s o estalas.
1 afirma:
''Que per a adoptar actitud' contririel a les autoritzades opinions d'emi-

nents talega. escriptors. prestigiosos
Centres de cultura i Universas, d'Espanya i de l'estranger, dels savis evitarais Menéndez i Pelayo, Mili i

ATENEU
CATALANISTA REPUBLICA
DEL DISTRICTE IX
(Plaça Font i Saguer, 3, primer)
Tal com es ve anunciant, aval, dimano, tindrà lloc reunió general
ordinaria de socia, a dos quarts de
deu del vespre de primera convocatòria i a les den de segona .
Aquesta reunió es deecabdellad
d'acord amb el surtiera ordre del dia:
1. Lectura de l'ac ta anterior.
2. Mandria del secretad.
3. Estas de connote..
4. Renovació de la Junta Directiva.
5. Prees i preguntes.
JOVENTUT D'ACCIO
CATALANA REPUBLICANA

Fontanals, Rubió i Ore de l'Acadèmia
de la L'engua Espanyola, de l'Institut
d'Estudis Catalana, dels mis destacats
autors valencians de la Renaixenea i
actual,. no hi ha erou amb die que
el eatal; i el valencia són due5 llen-

gües diatintee. cal pensar-ho amb
rama i amb documento
...... . . .
Que fer candis en l'aire o estilarse a la figura i argumentar sobre
una superada abeorció de Valencia per
Catalunya i comparas- Catalunya i
Castella en este apeen. sin ganes de
parlar per perlar, demostrant Un desconeixement absolut de la histor
ia o
un desig morbbs de tancar la intel-

ligencia al pass» i els ulls al present
deis amantes robles.
Que esté del tot desproveit de fonament i lbgica l'acomete que compara eh intelectuals valencians que
dign¡f inuen la llenan* i pretenen donarti unitat, elevarid 1 extetui6
per test, universalitat amb els intellectuals valencians que en tenis pro(arito. i en els preoents, abandonaren
la 'lengua orbe per a eseriure nomis en 'lengua estrenase. No é. igual
naixer en Vela/tela que ser valencia.
Per a ser videncia cal ser fin de la
histbria auténtica. de la cultura i de
la !lengua del Pala Valencii. I la hinSemi*, la cultura i la Ilengua de Valencia i de Catalunya sin les mateixes.
Que wats del, use oroclamen la
indene e clansie de la Ilen"ua va l encialis fan POC per enaltir-la. Cal vore,

DL nurriucTs

Havent estat obert el periode de
rectificació del Cena electoral fins al
proper dia 13, usabentem ala elementa del districte IX que tinguin
alguna rectificació a fer. que poden
dirigir-se al local de la Joventut
d'Acmib Catalana Republicana, carrer de Xifré, 12, de vuit a dotze del
vespre.

i als febles. *kaki al bi i aversió
al mal; perú cone m'ungir Q Ué
da
Cristianhme i el que constancia el
el
dericalisme. El Criatianisme com a
ideal ea respectable. El seu lema de
pau i germanor entre els hornea i el
desig que el poderós afavoreixi el necessitat, is, com a ideal, be ll isslin: Pena el clericalisme es menyspreable.
Malgrat al g a, creiem ene hem ha de

entre altres cosen. corn escriuen el valencia almine "afestres en Gai Saber" — hi ha honroso- excencions
alguns "aimadors de les glnries va
còmics. Dó--lencias"motur
na llàstima i nena! I com la escriuen
els inventar, i arcc:itrants, aconseguint el contrata del que es proposen. és a dir, que el, valencians no iniciats entenguen i Ilixquen millar el
valencia modem i pur o el catalá,
que aixi, que ella anomenen Ilengda

respectar la religi6 católica, sempre,

nera que no anima imenear-ee dietatorialment.
Qué pensen els ¡oyes del moment
actual? Voldrfem que aquesta avinenCa de les esquerres fecundes i en sortfs una temporada de pau i de treball. Voldriem que els obrers venta hie, tenulledin. de la manera que foil,
la FA?. Voldriem que el Ges-cris de
la Generalitat. o l'Ajuntament. O nui

valenciana independent, i nue no és
altra cosa eme un g eroglific Pretenda. o un patois del Ditjor
Que no creem indispensable la unid
permanent dels valencianistes. La hisbaria contemporänia tus demostra que
la unió permanent o la preponderancia d'un sol grup ha perjudicat o retardat, igual ad que a Catalunya, el
triomf dels nostres ideals. Cal, si,
coincidir en l'essencial i demostrar-

fos. fes mimar l'entrada dels murcians. i altra fauna similar, a la nostra terra. Voldriem que aquesta forera que hom anomena "dretes" ampliessin el radi d'abast ee
iomierti
ee convencesein ene eihoie-oi.se
mantenir eertes Doeirinn. eat n r• ripitar euteveniments qm.. si ella volen,
trigaran a produir-se. Voldrien ose les
inventuts actuals aminoressin la die
tincia que els separa. encimbellats els
una en un tanturnendonisme de color
de rosa, 1 eh altres en im pedantisme
eixorc. Voldriem que d'aldea no atme esein dels tons elegfaca ;
in

neceseitat deis foca idtificiala d. la
teatralitat ni dele f eealete de
dota

ho co determine moments. retó el
cansp del valencianisme, sortosament,
Ea prou varias perquè cada grop o
aector sostinga Ilurs punta de vista o
Ilur programa.
Que si escriptors i politics castellana
de satis' i oposades ideologies, des
de Menenoca i Pelayo, José Maria cie
Pereda, Nicolau Salmeron 1 d'aldea,
passant pela parlamentaria espanyols
de l'any vals i els intelleettials que es
manifestaren en el temps de la dictadura, fin' significas' escriptors i politics de l'actual República, han cercas
la inteHigencia i la germana : amb la

EL CORREU D'AVUI

Catalunya liberal i renaixent, ¿per
que, amb mis monta no les hem de
cercar els valenciana que atnb els ca-

llur refore en tasca ennosortiva.
v eadidem cite tots plegad. deixant
de banda certs ennvencionaliemes. sentíssim vibrar la premia vida dintre lea
inmerineitate de cada inetant. «erege

* Vieetste. — Arribat de Paris. Estere Vicente 'inaugurara dijous,
a les Gakries d'Art Catalbnia, installadea a la unia de conferencies de la
Llibreria Catalónia, una e x Posieie deis
seus dibuixos. Aquesta exposició is
esperada amb gran interès, i la coincidencia de la seva tornada de la capital francesa. on ha roma llana
temporada pensionat per la Junta
d'Ampliació d'Estudis de Madrid, fa
que, tant profans can artista, esperin el dia de la inauguradd per tornar a contemplar les obres d'aquest
artista.
* Grau-Sola. — Aquest artista, jovenissim, ha sabut mentir la
sena obra a un estat de madures, envejable. Tot i ésser discutit encara,
ha sabut imposar la uva personalitat
tan peculiar que is situat a la banda
mis sidida d'entre els artista joven i
al costat menys discutible d'entre els
artistes discutits.
* Meced.— Aqueas pintor largarí presentara, en la propera exposició un conjunt molt estimable d'obres, amb temes variats.
* Busquet:. — Debutarà, en
data no l'avena, amb tina exposició
de pintures.

teas ens lliga l'idioma, la hilada,
l'esperit i, eneara que molla ho negua. aneé ebi interesaos materials?
Finalment, eal proclamar com a let
indubtable, que tots eh: que afirmen
la unitat de la llegue, la comunitat
d'història i la germanor espiritual entre valenciana, catalana, mallorquina
i Renta d'un mateix idioma i una mateixa ascendencia histórica, ho fan
tant per servir la verde com per un
desig lloable de superació, d'enaltiment
i d'universalitat, i que es una coree.
dia i un mancament a la realitat, a la
superació i grandesa del Pals Valencia que els que així raonadament
sen, no im proclamin als quatre venta.
Pel reconeixement le la peraonalitat valenciana, per l'engrandiment
glòria del Pais Valencia, per la seta
autonomia ¡ la seua 'libertas. afirmem
I proclamem la unitat de llengua, la
comunitat d'història i la germanor
d'aperit amb les terres Que parlen el
nostre idioma, i la inteHigencia i la
convivencia amb tots els nobles de la
República."

Una lliçó a la !liga
EL TEMPS, argot :amena: de la
Unid Delewcratica, dio que :orlan •
meta tto fothotn deserta dels dosrer
dr chttadania, com ha ¿el la Viga,

LLIBIR ONA
E IA
CATALCMI4
DE 1ANT PERE. 3
L
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da sou subscriptor del

D'ACI I D'ALLA
Fixeu-vos en el benefici que realitza
tot subscriptor:
uomprate al número,
Ela subscriptora han
pagueu a l'any:
N. de Primavera 6'—
satisfet pela mateixos
N • d'Estiu
5'N. de Tardor
números:
N.• d'Hivern

10'—

Total ¡'tea. 25'—
JRSC RIVIU-VOS-HI I

Pies. 15.—

obagtilMa-se del "'Plantead ea" ele me'mente que robra de l'actual Gimen;
havia triaste jadeado per les oposicions:
"Fos Pau Romera, d'Unió Deseatrafica de Cok:llano, conseqüent en

els postulats que propugna aquest partit, que en les sesiona de dimart, i
dimecres pasea s'oriol en advenir defensor deis veritables pritscipis fonamentals en que ha de basar-se sota
collee dvi tat Wat s'eatbni la seva autonomía o independencia i seguí veme
reconegut l'exercici de la sen sobirania.
Masa extuarterada i befada ha estat la voluntat del poblé cate cerqué
en--ara nosaltres mateixos. amb actituds d'inhihici6 i menyspreu per les

migrades conquistes aesolides, posem
obstacles que ouguin encallar, encara
que momentiniamat, el camí tot just
emprés vers el nostre redreçament nacional.
Cal tenir tothora oresent. q:re sitien
una nació. com ara la matra, es troba en un estudi ascendent de la seva
h:Ar¡a, en té pas prOlt amb una
Ilibee tet mes si menve conlicionaaa i
restringida, sinó oue ii cal suprimir
tot el tase pugui entrebancar la seca Ilibertat de mmiiments.
Pensara dancs en el ple esdevenido y de Catalunya !len, de olsZr moll a r ee e a s iia nn --sin de casa o." ira els 4n - .^0.'r q ue, amb
la natural re ii i%- i ó 'tel' de fora. Poguessin si gnificar un ser i as a•aeament
en a m eos manca a<cemionPl."

La unió de les esquerres
espanyoles
L..1 Ji UMANIT AT
La comenta antb doble alegria, catalana i rePsiblicana. Aquesta unió—afirm0-4s finic que pot salvar Espanya
del feigisme:
"Sortosament constatem que al a in

particulars s'hart ;limosas els-tersao
interessos de la democracia. Era hora.
No podia perdre's ni un minut mes, i
ens retiros que no es perdrà en conferencies massa Hargues ni en deliberaciona massa laborioses. A tot el que
puguin oposar els interesaos de partit
i de persona, cal oposar-hi un fet contundent: lea dretes—el feixisme--a la
bretxa, disposades a llançar-se contsa
el rigina que no compta ni amb un
Govern fort n¡ amb un Parlament republica.
Tota la literatura que pugui ter-se;
totes les argumentacions que puguin
discernir-se, no han d'ésser ni Poden
asa suficients per a superar la crua
realitat del feixisme en marxa. Repetidament, des d'aquestes pagines, i des
de les de tota la Premsa auténticameto esquerrana de la República, hem
denunciat a l'opnio p ública i als bo-

rnes de la demanda el perill imanta En la mateixa edició d'avui insistim sobre laten, que ha esdevingut ja
realitat apremiant en el panorama palitic. La Premsa de dretes—per una
abdicació incomprensible i suicida del
Poder executiu i judicial—és una excitació constant a la sedició. "A B C"

i "La Naden" publiquen dieriamert
articles cridant la seva gent a la Mata
al carrer. Els diaris mes extremistes
d'esquerra no han aconseguit superar
el llenguatge bellicós i les procacitats
de la p rensa reaccionaria, davant del
qual el partit socialista ha pres una

actitud categòrica.
Cal que les equerres l'adoptn també, immediatament, en previsió del que
Pugui Passar. Davant de tosa alita
consideració, primer la República i
democräcia, que es defensen amb

Beis però que caldria defensa amb
l'acció el dia que algú los prou
sat per a saltar al carrer i atacar el
règim.
Es amb totes les nostres torees que
desitgem que l'iza mes absolut coroni redore de les esquerres espanyoles
en aquest intent d'unió i de fusió. Es
Púnic caml viable d'una solució demo-

crática i, a la Parea, d'una victòria
Inevitable i salvadora."
L'OPINIO
Crea que Per a les esquines capa*yates, Ventees de les mol, seré Jeta
aviat, contri mis la luid que la jede-

rcid:
"Els radical-socialistes independents

de Marcellí Domingo tenen l'inim presoner d'un dubte. Fusió o federació?
Noultres responden tot seguit: fusi6. Ho entenem &jai porqué la diferencia de programa entre els partits
esquerrans espanyols es insignificant,
pumaé les circumstäncies exigeixen
una sola i ferma discipliin, i yergue
la federació ha de venir després amb
altres partits de classe com el socialista. No pot comparar-se la situació
present de les esquerres castellanes,
vençudes i eSiniColacle!, ' sub la de les
de Catalunya, que manen i tener el
Peu al eoll de l'enemic secular. Ad
una coalició era recomanable perqua
el perill i3 d'igual magnitud ni era
possible fusionar ideologies que artaven d'Adió Catalana a la Unió
Es paradoxal que subsisteixin després de la desteta crups radical-socialistes de Cordón i de Domingo, (talerals de Mies o tres maneres, azafastas,
O nza i d'altres, tot i sena: damunt una
onada que si be sembla estructurada
en distints sectors, obra sota el denominador comú dels interessos dirigits
i encarrilats per l'ea patronatge de
l'Església i dels ¡esuires, poderosos e"ln

sempre.
Les resultants del miting de la Monumental són prou eloqüents. Que vingui la fusió immediata 1 que s'estengai a una federació amb els
Si no es treballa per aquest rumí,
els auguris per a la democracia eSrilln'ola haurien d'ésser forcosarnent Pese

elecciones, la federación de los /tornos
no nos servia para nada. Lo cpse be
deau, lo que se reclama, lo que tinpenosamente demanda la defensa del
régimen, ea la formación de un bloque irreductible que alto* de j'aunmento para el gobierno de la República. Esto sólo puede conseguirse con
le fusión republicana; talán absoluta
de-todos los republicanos, que guardan
para mejor ocasión sus programas mitimos y qua aceptan el Programa mis

nimo que se encierra en estas palabras: defender la República.
Cuando ya esté consolidado el régimen; cuando, Se ha y a levantado el
cerco que se ha puesto a la Reisiiblica entonces será la hora de la& Si.
furcaciones; unos por la direcha. caos
por la izquierda, y aun dentro de estas dos grandes ramas del republicanismo podrá haber, y habrá, matices
que lejos de empobrecer, enriquezcan
el valor moral del régimen.
Pero ahora, fusión y nada rnás. Ni
izquierda ni derecha, ni diferenciaciones de ninguna clase. Al crisol con
todo, para fundirlo de nuevo y para
obtener de la fusión ei bloque indestructible que tanto se echa Je menos.
jamo debe calibrarse ese hlosue?
Lo natural seria que en cada localidad prevaleciera la organitneidu del
más fuerte, robustecida por todos los
otros que a ella se incorporaran; regida por las nuevas disciplinas de la
fusión, que derogan las particulares de
cada uno, y controladas por los organismos provinciales, tomados P or las
representaciones municipales, estandolo a su vez los provinciales Por
las comisiones ejecutivas y por el Comité nacional residentes en Madird.
El bloque debe calibrarse de abajo
arriba, y no a la inversa, porque lo
que se hace de arriba abajo no tiene
estructura democrática y establece un
caciquismo indeseable.
No teman nada las personalidades
ya creadas. Flotarán en la superficie
de la nueva organización, por efecto
natural de la ley de densidad que regula las flotaciones Allí donde haya
un hombre de la República, formado
a g olpes sobre el yunque de la vida
política, ya podri tirarlo como quiera
la unión, la federación o la fusión, que
siempre caerá de pie.
Todos y cada uno continuarán siendo lo que son y valiendo lo que valen.
Si la fusión equivale a una revisión
de valores, ¿cómo pueden tenerla los
qu e los tienen bien contrastados?
La unión, que está virtualmente hecha, no puede malograrse por si ha
de tener forma de fusión o de federación. Hágase la unión y Ilámesela
como se quiera, con tal que sea Ulla
unión permanente, de duración indefinida, no una modesta coalición con
vista a las próximas elecciones, Una
unión entera y verdadera, Par la defensa de la Re pública , que hiess lo

A

propósit de Miguel
Utrillo... .
Diu en 1/11 "Eco", EL Dlif GR.4"No era ningún secreto que Miguel
Utrillo dió su nombre a Mauricio
Utrillo. Suzanne Velador, primero artista de feria, luego modelo, finalmente pintora, tuvo a Mauricio Utrillo
de un tal /d. Boissy, sinvergüenza Y
borracho que no quiso reconocer a su
hijo. Entonces, dice Adolfo Baler. biógrafo de Mauricio Utrillo: "Una especia de gentleman de Montmartre,
artista español, llamado Miguel utrillo, dió su nombre a Mauricio, nada
mis que por la belleza del gesto". Era

ésto el 8 de abril de le—
Miguel Utrillo dió su nombre a
Mauricio Larillo. Nosotros hemos pensado que, tiempo a venir, tal vez Mauricio Utrillo devuelva el nombre al
que le dió el nombre. El Utrillo de
Cataluña será siempre el nuestro, Miguel Chillo. El de Europa, sed el
pintor Mauricio Utrillo. Si su gloria

de hoy no se esfuma, sus biógrafos
futuros toparán con el gentleman de
Montmartre, el artista que le cedió su
apellido espafiol, y querran inquirir,
concretar quién fue, qué hizo en la
vida, y enlazarán los dos nombres en
una misma admiración. Sólo que el
hijo adoptado tendrá una obra admirable y una vida rota. El Padr e adop
obra recia y una vida "tre--tane,up
na. Mauricio Utrillo será el Villen
de la pintura. Miguel Utrillo, un gran
catalin del renacimiento catalán, que
es pasión y ley y revolución popular
e inteligencia y arte vario y recio.
Los glosadores de estos dos grandes
espíritus se asombrarán de que un enlace nominal haya podido juntar a dos
existencias creadoras.
Nombre dado, nombre devuelto. La
vida separó a IOS dos Utrillos y la
muerte /os juntara. Una vez— nos
cuenta Miguel Utrillo Jr.—iba con mi
padre Por Francia y me setialo a un
hombre: "Mira, ¿ves? Aquel es un
Guillem !^ Muy Miguel
no. Y esto de ahora, este intercambio de famas que profetizamos, también tan Miguel Utrillo, que le baria
reir con su risa fina y punzante."
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Ungüent vaporMaant contra ro-

'rodete, gris', Irritaclone nasale,
etc., oto,

LABORATOR1 BE,NESSAT
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simistea."

EL LIBERAL
de Madrid, ditterta tantbi sobre la latid o ledo-oció de les esqwerres,
declara aortidari de la fwei6:

"Atomizados los partidos republicanos y pulverizados en las últimas
¿Nos Ibsen el gemir nOmoro do

Clarisrae

Proa: an pto..
Es von a lotes loe reembolse

Dimarts, 6 de febrer de 1931
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i asiló diTiNuntarmen—
Trifiiff
f
. Les entdats roe
gorra derte.
compettIVANs regidors
holonatjaren els — del Consell de-Govefe—
La Comissió de Coreen, en sessió
:seas regidora
Juntes locals. Caen barates,Mee- ! 4 .
d'ahir. <d'une acorde Mar .4e, come
Diutnenge, al Restaurant Pätria
relegada un sopar d'homenatge dedicar
per les entitats esquerranes del estricte VI als regidors nous senyors
Serra Humer, Duran- Reinas, Francesc Carbonell, Francesc God6 i Tomas Pumarola, socis de les alludides
entitats.
Läpat, al qual assistiren mes de
dcs-cents comensals, hm presida pe,
:,onienatjats i senyora de Seria. .itnyoreta Bargallo i senyors Esinandia,
Hahola i r'ePocl1.
A llora del trinclis feren ús de la
paraula ei senyor Estnandia, que
c.feri l'homenatge; el senyor Ermengol del Llano, en nona dels regidors
oessants: e; regidor electe senyor Ohsa i ()lita; el senyor Ermeisol, preSF.ier,t del l'ontent epublicn del districte VI. i la senyoreta Bargalló,
tots eis quals adreçaren mots de lloança als consellers nous i coincidir*/
a vaticinar de la seca honestedat Po
-líticadebso'nlgcia
capacitas una tasca profitosa per als
interessos i la grandesa de Barcelona.
A continuació, en nom dels consellers nous pertanyents a A. C. R., parlä el senyor Duran-Reinals, qui fea
un brillant discurs, sovint subratllat
pels aplaudiments entusiästics de Tauditori.
Remarca que la coalició d'esquerres, sorgida de la necessitat de fer
front únic davant el perill de lalau dretista, des del dijous de la. setmana paseada s'havia convertit en coalició de govern municipal.
Digué que l'homenatge que es tripuda-a pecava del mal de la injusticia, puix que per a ésser justos calia
hacer invertit els papera : es a dir,
que l'homenatge hacia d'haver parta
dele que seien a la presidencia i ¿esec-ne receptors els que eren a les taules del davant, puix que eren ella els
que amb Iluto vots havien fet triomiar els ideals catalanistes i republicans,
aquells als quals calia retre tots els
honore. "L'hem acceptat—digu é—perque nosaltres ens creiem amb el uta'eix dret que vosaltres a seure en armestes tenles. puix que hem lluitat amb
la costra mateixa fe i amb el rostre
mateix patriotisme. Perquè, en una paraula, tenim rnotius per considerar-nos
com uns mes de vosaltres.
Rubén que l'homenatge no va adreçat a les persones. sinó a la coalició,
i advoci perquè la unió persistís en
tot el que afea', a la prosperitat de
la ciutat i de Catalunya tota, i encara mis en la solidificació de les llibertats de la nostra terra i de la Repähl ica.
Recorda la jornada del 12 d'abril de
alludeix a la derrota que sofri
Acció Catalana, la qual foil, de retop,
una derrota premia de l'orador, car
ana ya en la candidatura vençuda.
Aquell fracäs quedà superat, però, dos
de, despees, quan a la matinada un
;,i .juet de tropa proclamara la Repúbl,ca Catalana i l'orador se sentí per
ciutadä lliure d'un noble l'Une.
Fa un cant abrandat d'afecte ad
dístricte Vid, tot ell ple de records
dels seus dies d'estudiant, d'emocions
inoblidables.
Diu que té un fervent desig de poder isser útil, des del lloc que ocupa
en el Municipi, al districte VII, els
veins del qual sempre trobaran en en
un acolliment cordial per tots els suggeriments que vulguin fer-li amb mires a millorar-lo. materialment i espiritualment
El senyor Duran-Reinals, el discurs
del qual impression.i vivainent, acaba
alçant la copa pel districte VII, que
ha estat, de sernpre, un dels més catalanistes de la ciutat.
Finalment parla el regidor, ex-reo1.1r de la Universitat i diputat, senyor
Serra-Hunter, qui /in present I esperit de renovació que animava el programa dels regidors nous, esperit de
renocacitS que ha de persistir en tota
Pur actuació i que no ha de retrocedir
ó. Remai davant de cap transformaci
1,vació que s'ha de fer sentir principahnent en tot ei eue afecta a l'organització cultural de la nava Cataion va.
Continua el sen d:scurs demanant
bine tots els presents a l'acte en sortissin amb l'anim encara mes enfortit
per mantenir latent de la manera mes
noble i elevada l'abrandament progressiv que ha de fer fructificar amb la
rnajor eficacia l'obra iniciada en proclamar-se la República.
ReferMt-se a la coalició electoral, el
senyor Serra-Hunter digné que el
trions f a que hacia arribat era degut
a què enrarnaca les aspiracions del poHe. A spiracions populars que l'Ajuntament non prendrà com a guia i programa.
Acaba afirmant que el Municiii nou
ro deixaria que fos abaixada la bandera barrada, simbol do catalans=
republicamsme i esquerrisme, que el
poble palpiantä. el 14 d'abril de l'a:»
Ir31 a la Generalitat. representas:,
MäXlITra de Catalunya, i a l'Ajuntaruent harceloni, representació de ton,
els Ajurrameres de la nostra terra.
Cern tots els altres o radora, el seSerra-Hunter foe n'ion apleírct.
L' e rte alabä amb arlamarions a Catel .. iya i a la Reñid:ea, fetes a pot
dret.
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m mnlat a fu mira

Es convides i prega novament

l'assisleneia de tole els simpa•
tilzan1.5 arenes que fiaren dei
nialaguanyat dramaturg Angel
G uimerú, sir( corta ele delegale
de lotes les entilals de caire
N:11Hk o cultural, a la reulIM
que per tal de tractor del proje cl ah inundineul lindiqs lisie ei
dijous vinent. ii lo ruin rt s
d'orne de la véa nla. al local do
"Pittria Nova", carrer de Bona•
Vista, 39.

petincia de cada amseller-regidee, ea
la fonna segaent
— 'PRESSUPOSTOS, CRÉDIT
TRESORERIA
Fundé, encarregak, 4 ' relee, e!
nyor Pi ¡ Sunyer.
Competencia: Formarle, i tramitecióde pressupostos ordinaris i extraordinaria. Comptes municipals. Contrautes de tresoreria i reforma. Emprestas. Relacions el l'Ajuntament
amb les entitats subvencionades per
ell, o amb les que hi tingui intervenció. Funciona relac.onades ami) la
Intervenciu Municipal i amb la Dipositaria. Liquidació de les Exposicions
internacional i nacional de Barcelona,
i realització de factiu d'aquestes.
CULTURA
Fundó delegada ai conseller-regidor
senyur Jaime serra-ttunter.
Compe,encia. Lrganazacio, fundonament i cese de les esco.es primaríes i de les especials. Institucions escotara de tot. mena. Construcció d'ediíicis escolare. Ensenyaments tierno
professionals. Escotes per a deficients. Biblioteques. Arxiu 1-fistra-je
Expusichins d'Art. Museo d'Art i
d'Arqueolog a . Institucions de ‘..:tencies Naturais. Banda Municipal. Subvencione Culturals. Coniecció del tataleg del Museu del Palau Nacional.
Coordinació de l'Obra Municipal d'Ensenyainent amb lee diverses instancions oficials de Cultura. Relacione
amb el Patronat escolar de Barcelona,
i tota mena d'organismes cultural*
que tinguin releen:, amb la corporació.
URBANITZA CIO I EIXAMPLA
Fundó encarregada al consellerregidor senyor Estanislau DuranReynals.
Competencia: Installació i reforma dels serveis relacionats amb el
pla de la ciutat. Obertura i alMeació de carrers i places. Obres d'Urbanització. Traçat i establiment de
Parco i Jardins. Reforma interior.
Ornamentaci ó. Retolació i numeració de carrers i places. Monuments
pública. Edifica d'interès històric o
artistic. Installacions industrials particulars. Obres particulars. Assumptes que la llei d'Eixampla del 26 de
juliol de 1892 determina com de competencia de la Cornissió especial
d'Eixampla.
INGRESSOS, DESPESES I PATRIMONI MUNICIPAL
Fundó encarregada al Consellerregidor senyor Antoni Vulalta i Vidal.
Competencia: Regisme i aplicació
de tots els ingressos municipals. Recaptació voluntaria i executiva. Inspecció fiscal. Control de les despeses
fixades al Pressupost municipal i distribució de les consignacions globals,
dintre del Pressupost. Propietats i
drets del Municipi. Inventad municipal. Exercici d'accions municipals.
Compareixença en judici i tot alló
que es refereix a l'exercici de les funciona relacionarles amb aquest asPecte.
POLITICA SOCIAL
Fundó encarregada al consellerregidor senyor Mariä Martínez
Cuenca.
Competencia: Compliment de tota
la legislació social en la part que
afecta a les Corporacions municipals
i desenvolupament de les iniciatives
referente a aquest ordre de funcione.

sforences
abre». buititnelons
vtredit 1 cooperaetés Borsa l'anides! del treballf.
SERVEIS PUBLICS="
I CONTRACTES
Fundió encarregada al 'eonseller-,
regidor senyor Antoni Ventós i
,
sadevall.
Com petencia: Proveiments d'aigues, enllumenat de la via pública
i de les dependències municipals,
clavetrueres, canalitzacions de tota
mena, instaRacions industrial& de
caràcter municipal, talle s municipals, conservació de la via pública,
funcions relacionades amb els contractes municipals, tant d'Interior
com d'Eixampla I Aeriport.
CIRCULACIO I POLICIA
URBANA
Funció encarregada al constateregidor senyor Jaume Vächier i
Competencia: Circulació en general, compliment del reglament i

disposiciorts reguladores del trufe,
tramitació de denúncies i imposició
de sancions, dipòsit de vehicles, conrelajó de finas de tota mena de
transport i policia de Ilur explotació, reversió 1 conversió dele mitjans de transport, metropolitans en
el que sigui de competencia municipal, autocars i automòbils, mototaxis, cotxes de plaça, auto-escoles
de xofers en tots Hure aspectes,
reglamentació de mitjans de aranaport, circulació per la va pública,
installacions reguladores del fraile,
pares d'estacionament refugie, altavena regularització dele arrolla,
ocupació de la via pública.
Informe sobre les obres que repreaesnin remoció del paviment (obertura de rases, collocació de rodles, debucles, tuberies, cables ¡ reparaciona).
Cos de la Guardia Urbana, comprenent el regisme integre d'aquest, idhuc la proposta de nomenaments. Cos
de Vigilante de Pares i tota mera de
guarderies. Cos de Vigilancia de
Montjuic, Regisme deis waters municipals. Co, de bombers. Compliment
a tota la ciutat dele reglamente i ordinacions dictats per la Corporació
Municipal en la part que afecti la Policia Urbana.
PROVEIMENTS
Fundó encarregada al conseller-regidor senyor Odó Hutrado.
Competencia: Proveiment de la ciutat, problemes derivats d'aquest. Hercate. Escorxadors. Venda Ambulant.
Inspecció sanitaria de substancies alimentaries, i mostassaferia. Estedistique! de Proveiments.
GOVERNACIO
Fundó encarregada al conseller-regidor senyor Josep Maria Macip i
Irábal.
Competencia: Expediente relatius a
l'Ajuntament Cerimonial. Padró.
Eleccions. Personal. Assistència Social. Higiene i Sanitat. Cementiris.
Pompes fúnebres. Cases de Correcció
i Hospitals. Assumptes indeterminats
no compresos en la competencia dele
altres coneellers-regidors. Estadistica.
Oficines municipals de distrirre, en la
part que d'el! depenguin.
Finalment aprove propostes referente a l'organització consistorial, que
es presentaran al Ple de l'Ajuntament
en la sessió de demà. dimecres.
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A l'Acadèmia de Jurisprudencia i legislació

Renovació del Règim parlamentari», discurs inaugural del
senyor Roig i Bergadà -

on

Arenys %ti
1.

ra edició de dlu-,
En la mist
menge publiettrem una nota'
sobre el temporal que va regnar
durant ele darrers dies de la
setmana paseada. Aquesta vegada el temporal, que altres
cops s'havia—dignem-ho
litnitat a asedar l'escullera i
les parets del M011 1-a debatre's
contra la sorra de lea pitillos
dele voltants j convertint, almenys per un dia, aquella loes
eis l'escenari d'un espantada
imprevist, magnific i grandlds.
Aquest cop, però, ha anat mes
rinitis que altres vegades, enduent-se les barraques del Bogatell,redOs de gent bumll. La
mar febo emporte gairebé tot:
cases, teulades, Lautes, mobles,
tot el que va voler, otease respectar la pobresa deis que hi
vivien. Calgu6 habilitar vagons
del tren com a habltacione provlsionale per tal d'allotjar-hl
les famflies que quedaren meenententaMent sense aixopluo, 1
que ara, de Mica en mica, seta
d'un temps mIs benigne, tornen, amb penes 1 treballa, a
refer amb fustam vell la barraca que el temporal els robe,
pensant amb ral al con en si
es tornes a reproduir el temp oral...
as.
Diumenge, al vestibul de restaci6
de Freno, fou coHocada usa guarra
en la qual es feia alinead al pablic
que, havertt quedat interceptada la via,
a causa del temporal de mar, entre
Arenys de Car i Canet de Mar, mimes es despatxaven bitllets per a la
primera de les dites pobladora. Afegia que els viatgers amb destinarle a
estacions situades mes era d'Arenys
de Mar linden de fer el trajecte en
auotemnibus.
Les destroces causades per la mar
a la primera de les esmentades noblecions han estat importantissimes.
A la banda de la platja de Cassà
el terrapli de la via ha desaparegut
en una extensi6 de vint metres. L'aigua ha destrocat les voravies de les
cases, a els parets de les quals arriben
les ones.
A la part del Passeix de Xifri
els murs de contenció han estat Iratute per les unes, i la ressaca arriba
fine als jardins. El temporal ha destroçat la via davant l'estació, t s'ha
emportat el pas de carruatges de la
de mercaderies i les caeetes-magatzerns dels fusters de ribera i calafate,
dificultant la cärrega i descàrrega del
ferrocarril.
L'onatge ha fet desapareixer la Ionmola platja que existia entre Arenys
i Caldetes, al costat del túnel, en les
roques del qual Edema trenca amb
gran Noria, i ha destroce totalment
la formosa pineda, amenaçant el terrapté de la via.
Les torres de davant la cesa Tito
aún amenaçades. A Caldetes l'aigua
ha envait el Passeig dels Anglesos, i
ha destroeat els jardins.

«

a la sala tractes del Collem
de Notaris de Catalunya tingue lloc
l'obertura del Curs de 1934 a l'Academia de Jurisprudencia i Legislarió de Catalunya amb el discurs
inaugural del President, senyor Roig
i Bergade, sobre "Renovació del
regim parlamentari . Ocuparen la
presidencia junt amb el senyor Roig
i Bergadä l'honorable President de
la Generalitat, el president del Parlament catalä. el magistrat senyor
Verdugo, el degà del CoHegi d'Advocats, el conseller municipal senyor
Duran-Reynals, en representació de
l'Alcalde de la ciutat; el doctor Roig ,
dega de la Facultat de Dret;
comissari del Marroc senyor Moles;
el senyor Oriol Anguera de Solo;
l'audito r de guerra senyor Grau, pel
general Batet, i moltes altres representacions valuoses que farien interminable aquesta ressenya.
Obri la sessió el President, senyor
Lluis t.ompanys. Seguido/teta, el
secretan de l'Academia, senyor Serrallonga. Ilegi la memòria anual donant compte dels artes celebrats en
el caes anterior.
A continuach, el senyor Roig i
1:tentada donà lectura al seu discute
sobre Renocació del regirn parlamentari-.
Sa,udä afectuosament les autoritat. i representacions que amb
pres,Mcia han donat mes bridantor
en aque:ta sessiä. Remarca les activitats juridiques que clan iniciat
a Cataiunya amb I adquisició de les
seves ilitertats. Per cuest motiu
l'AeadCinia, per tai de donar més
ärnb t a les Seres tasques, sha convertit en Acadonia de Catalunys.
Remarca que el reina parlamentar e. tà sofrint una crisi en ele
temps a,tua;s. Aquesta crisi no es
de similitud ni impotencia, sind de
renovaciO. Reconeix que aquest régim té mperfeccions, peró mes en
tenen—afrgeix—ele substitutius que
eins ofereixen; substitutius que
qualiiira d'ineompatibles amb la civilització.
Els mes moderes dele seus detráctors ene presenten el régint presídencial sta, el onal e converten
ea per onal:sta ser au al.
D altre, mes radica's, mis itere
ken el regon imperialista i estatal.
En &queda rindividu so al res; ¡'Es-

tat ho és tot. Internacionalment és
un eisterna perillós i inquietant,
creador de recele pertorbadors. Mis
enllä, trobein la dictadura del proletariat, rem d'una nasse contra
toles les altres, en el qual tot es
resol en l'absurditat d'uns comitès,
amb la ratificació d'unes assemblees
francament sectiaries.
Exalça ti regim parlamentad, el
qual—diu—no ha d'esser tan dolent,
quan l'han conservat ;a mejor part
deis Estats civihtzats de tot el ratón
i és qualificat cont un dels avanços
mis valuosos que ens llegó el segle XIX.
Estudia després el parlamentariame en la past-guerra, en el qual periode Es quan es demostra mes tort
i combatiu. Són els parlamente els
que enderroquen governs quan han
perdut llur confiança i ratifiquen els
seus acords donant-:os mes ¡emesa i autoritat.
Recorda que en a ques l P eriodo ehe
parlamentaristes s'han ocupas ja
d'estudiar lee mesures necees:Idee
per a protegir el régim parlamentari.
Hi ha uns factors: la incultura,
la demagägia i el re g im Personal.
eis gneis impossibiliten el !hure funcionament del parlamentarisme.
El parlament es el reflex de la
multiplicitat de partits, i per tal
d'impedir els abusos dels representanto d'aquella protegir a la negada el prestigi del Parlament lii ha
un remeit els quórum. elevats:
S'ocupa despees de a immunitat
parlamentària, la qual creu que tatoPerj adi ca el prestigi del ParlaMeta. Metas no ha d'obeaculitaar
l'obra de la Justicia, encara que
aque ta vagi contea un dels :4118
membreF.
Lbs Parlament5—a o aba—han excreta i seguiran exercint una vera'n
ble fundó de c,utadania a tote ele
palios; eón la val v ita de segnretat
de la vida politice. es guar,iadons
de lee 'liberaste públiques i l'e›cole
exemplar de la inrms cl it del .;0115
govornants.
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Mani festacions del senyor
Companys

Dio que la setmana
parlamentiria (e
Madrid revestirs e
gran interés
Ahir al migdia en rebre el senyor
Companys els informadors, va ferlos lea següents manifestacions:
—Aquesta nit— començà dient—
els diputat ä catalans a les Corte de
la República sortiran cap a Madrid,
car l'actual setmana parlamentaria
promet ésser molt interessant.
Acabo de celebrar —prossegui —
un canvi d'impressions amb diversos diputats, entre ells ele senyors
Santals, Tomàs i Piera i Aragay.
He parlat també per telèfon amb
el senyor Lluhi, i tot i les noticies
satisfactòries que Mita comunicat,
retardara la seva tornada; mentrestant realitzarä determinades gestione d'interès.
senyor Lluhf restar* a Madrid fins que vós hi aneu?—preguntà un periodista.
—No. Jo penco canviar impressions antb el senyor Llubi quan
torni, i d'acord amb el que el Govern decideixi, aniré a Madrid o
no.
— Podeu dir-nos els motiue del
viatge de l'alcalde a Madrid?
—.Ninä poden preguntar-ho al senyor Pi i Sunyer mateix. Amaraba, — a prosseguir la costra
ca legislativa en la semi& de demä
que se celebrara al Parlament Catall.

Sortid, de parlamen
tare cap a Madrid
Anit passada, en reeprea;
a Madrid algunst
(11p/data catalans a len Co de de
8°1.In Repíthlira. Entra
1 iren els senyors 81tIold. Aro gal, Tomes 1 Plana i Ventosa.
Van sortir cap

ord

mé
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Organitzada per la Ferferadó Mer-

cante Catalana amb la collaboració
de la Camina Argentina de Comete
Espanya: Agrupació d'Expertadora d'oli d'oliva de Barcelona i Federació de Fabricante d'Embotits.
La concurrencia Que aasied a lacte
fose nombrosa, i hom hi velé les
més destacada personalitats indestrials que mantenen operacions d'intereauvi amb melles Repúbliques.
La finalitat de l'acte fou la de
trusar sobre la no ratificació del
tractat comercial amb I'Llrugual i
resoldre els gres» problernee que
dificulten el normal desenvolupamena de les nostres relacione comercies amb el Sud-América.
Actui de president, per tal com
ocupa aecidentalment la presidencia
de la Federació Mercantil Catalana,
entitat organitzadora de lacte, el
senyor Fontbona. Formaven la mesa presidencial el diputat senyor
Fronjosä, qui ostentara la representació oficial del Govern de la
Generalitat de Catalunyya: l'agregat comercial de l'Uruguai, senyor
Fernindez; l'agregat comercial de
la República Argentina, senyor Bennadas; ela dipute. del Parlament
de la República senyors Rubió i
Tuduri 1 Soli Callizares; el eenyor
Sentat, representan t de la Cambra
de Comen i de 2,4' vete% de Bare
«lona; el senyor Sentfs, per la
Cambra de Comen de Reta; el
senyor Fontana, pel Bloc Exportador Nacional; el senyor Soler, pel
Comité Industrial Cotoner; el senyor Giudice, per la Cambra Argentina de Comerc a Espanya; el
senyor Ame, per la Mancomunitat
de Fabricante de Teixits i Filats
de Catalunya; el senyor Ban, per
la Federació d'Exportadors d'Olis
d'Oliva; el senyor Viana, per l'Associaci6 d'Importadors i Exportadora; el senyor Lenta, pel
Oficial d'Agents de Duanea; el Senyor Vital, per l'Associació ele Consignataris; el senyor Sabater, pels
Exportadors de Fruites Seques; els
senyors Freixes i Roig, pele Expontadors de Vins; 'enyors Valls i Clna, pelo importadors de carn congelada; el senyor Viada, pel Sindicat
de Pelle i Cuirs: el senyor Bofill,
per la Cambra de l'Automòbil; el
senyyor Redort, per l'Associació de
Mercería i Gèneres de Punt; el senyor \Taita, per la Unió de Compaayies Mercantils; el senyor Madures, per la Societat Aragonesa
d'Amics del Paje, i el senyor Dura,
per la Societat d'Estudis Económica. Delegacions de nombroses
entitats ocupaven la sala.
Obri lacte el acepar Eontbona,
president de la F. M. C., el qual
fin un brea parlament agraint la
collaboraeió que prestaven tots els
assembleistes. A continnació et secretad, senyor Ermengol, Regí les
adhesione rebudes, d'entre les quals
cal Cementar la de la Cambra de la
Indústria de Barcelona, Cambra
Oficial de la Indústria de Logronyo, Cambra de Comen Espanyola
a l'Uruguai, Centre de Cereals, etc.
Acte segada el president cedi la paraula al mayor Cante, secretad de
l'Associació d'Exportador, d'OIL
Digué que, essent putear la costra
producció la millor del mía, el noatre
comerç d'exportació es ressent lamentablement d'una politice económica
plena de contradiceions.
Feu història del volum de les exportacions espanyoles, i diu que dos
sols exportadora, els senyors Bau i
Sensat, cense cap mena de protecarribaren l'any i gao a is.000.000
de linee. En plena guerra, l'any rete,
Espanya ex porta 112.000.000, i l'any
1931, restablert l'equilibri comercial.
arriba a 93.000.00n. Amb tot, el t933
aolament iba arribat a 62.0e0.000, a
conseqüencia de la, guerra económica
nacionaliita i la no ratificació del trace amb l'Uruguai.
Acaba demanant una rectificació en
la politica econbrnica del Govern i la
ratificació del tractat de comerc amb
EUruguai.
El senyor Descalç, representant
dele fabricante d'embotits , fin referencia al perjudici enorme que pot
ocasionar a la indítstria dele derivats
del porc el manteniment del decret del
de gener prohibint la importarle, de
carne congelades, principal factor que
ha servil per al desenvolupament daquesta indústria, donant-li les desudes
garanties sanitàries, ensems que era
afavorit el consum per a l'abaratim
rammat,desreinasetoptearjsudegiacdi apequeaellaquneosftorua
Importat l'any 1933 solament puja
3.000 tones de carn congelada, la qual
representa 123 grams de cana per any
i per habitant, amb el consegiient permdici que la persistencia ti aquell decret produirä en la mi d'obra , perq ue acuestes indústries haurien de recluir en gran manera Ilur producció
imb el cnnsegiient acomiadament rle
personal. Demani al representant de
la Generalitat que. si td Podio #11ser autoritzada la ~anca de bestiar
aquí, 'lauda d'Esser exclusivament per
al cundan ptiblic, i que de cap manera fos autoritzat per a la fabricació d'emborita rota venda que això
produiria el descreer de la pm:hiede,
fe le ¡minería catalana.
Intervingué el senyor Baffle, en
oualität de secretan i de la ManCOMUaitat de Fabricants de Filete 1 Telel e , el mal pena de rellet les dif
eultats amis airé travesea l'exportarle
des' teixits d'Eusanys Agneetee diflenlute — digne — representen Per a
Espanya cine milinits de neeeetes que
els Castres obrera han deixat de per.
cebra en j'ornes. A continuacin es retal a la imnortació de cotó. la 'mal
S..-'Made ja molt
J'exportarle deis Ilustres teixits. Redual el* retreen-et —is •••n ••n n..renta per tal cite boto
.ompte en la negode elé de t-e-te.5
end-amerieryt la genernens, 114,1tat que ha d'existir entre endechas si-
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que requemx el comen exterior.
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El m
titucid del Bloc d'Exportació Nado

nal. Ceineria 'remedó &Os goverps,
que sempre han deixat abandonada la
nana política anterior. Remetí els
contereiants perlita tela s'artida per
tal de defensor enastenument Ilurs intermos, que, en 4efinitiva061 els de
Eeconomia cspanyola.
Seguidament el ,agpy.1); Ermengol
II Regí les conduele% 1.EAssemblea
acorde adreear-les als Poders
.'
• licus aquí el test de les
CONCLUSIONS
• Que és necessari
deefico
nir..
nostr
obertament la situatió
mere amb les Repúbliques de l'America espa. .yola, clavete les quals
i d/s cOnrenis ruar» realitzats aeb
elìres potencies ens coMotasen en
dcslatorable posició.
2.. Que aquest estat de coses
ocasiona irreparables perjudicis a
l'agricultura i a la indöstria espanyoles en els diversos eeetors ele
conreadors d'olivee, safri,pebre,
alta, cebes, imites seques i fresques, etc., i a les indústries de l'oli,
teixits, conserves, llibres, etc.
3.• Que la eonseqüencia d'aquest
estat de coses no és tan sols la
lperrlua quantiosa de capital& i mea
ekti, sine, ragreuirnent de ratur
obrer, tota vegada que Voltees con' reas 1 indústries han deturat llar
mobilització en alguns milicias de
• pessetea per concepte de jureles.
a.' Que urgeix, consegüentment,
que sigui ratificat el tractat de -comen amb ['Uruguay, i que amb la
presea que el cas requereix surti la
comissió que ha de tramitar el nou
tractat amb l'Argentina.
3.` Que aquests tractats han de
fer-se amb el criteri que la balança
mercantil entre ambdós pulsos permeti l'oecillació que cal per a assegurar en el possible la rehabilitació de la balança de pagaments, 1
qual tante de perjudicis ocasiona a
¡'economía espanyola.
6.• Que això només pot ésser
aconseguir abordant, d'una cegada
'per Pites, el liadt de la produce
que ha d'ésser donada a la indústria
ramadera; estimular la seva producdé) deixant de limitar el consum,
facilitar l'entrada del moresc per
contribuir a aquell desenvolupament
i estimular l'avicultura nacional.
7.• Que menee siguin tramitare
aquests assumptes sigui immediatament aixeeada la prohibici6 que
conté el Decret del 19 de març de
l'any passat, per tal d'evitar, per
una banda, la coneégüent paralització de les fabriques d'embotits i de
llar personal, i de l'altra facilitar la
tasca de les comissions gestores dele
nous tractats.
8.* Que per a la millor organització i desenrotllament del nostre
tornen exterior sigui constituit un
organisme oficial amb la mxima vitäalitat i, naturalment, amb la intervenció directa dele sectors interessatt
ad'udnea leadperle fee°rm
et;:tr,%.tingui
tilni
cura
tudi i assessorament en tot alió que
laci referencia a la intezvenció comercial i tractats de cenen.
Alisas trésser aprovades les conclusions l'assembleista senyor Marginet demanà la paraula i insistí res_
pecte de l'absoluta necessitat que
sigui ratificat el tractat amb l'Uruguay, el qual , en gene: de 1933, ja
fou signat pel President de la República espanyola.
Pe r . a la major efectivitat del contingui de lea conclusions anteriors,
l'Assemblea acceda la constitució,
amb carecter permanent, d'un comite d'enllaç del cornere his pano-americe, el qual estudiara ein diversos
problemes que plantegen les relacione eomercials del nostre comen
exterior.
Aprovades per unanimitat les con
clusions, el diputat de Lliga Catalana senyor Sola Cartizares oled
trametre a la 3eva minoria les conclusions, i ruin sigui que ja s'havien
preocupas d'aquest afer, avaneava
als reunits que el diputas senyor
Casabes esteva delegas per donar-li
estas parlamentad.
També féii ús de la paraula el
diputat da l'Esquerra, senyor Rabió
i Tudurí, que aconsellä als comerciante que intensifiquessin l'actuació
pública en defensa dele interessos
de la riostra economía, i oferí el
concurs parlamentari de la minoria
a la qual pertany.
Clogué l'acte, en representació de
la Generalitat de Catalunya, el diputat senior Froniosä, que manitesta l'interès amb que el Govern
de Catalun y a stands aquests problemem i intereseä del comen i de
la indeistria que volti del mäxim
de prestigi el Gavera auttnom perque pugui Esser més eficaç l'actuació d'aquest en defensa de l'econo.
del comete, i oferi l'ajut del
la Generalitat i especialment del
conseller d'Economía i Agricultura,
senyor Comorera.
Les darreree paraules del lenyor
Fronjosä ioren acoulide& anda una
gran ()vació, i en tot mornent brin
trague la itnprei5ió que regata una
gran unanimitat de criteri entre els
assembleiste, a favor de les conducirme aorovades i dele parlamente
que es pronunciaren.
,
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la uenerantat
Abir, rei4eit Cirio de la tarda,
sota la presidencia del senyor
Companye, va reunir-se a railtic despide de la Coneelleris de
Governació en Consell extraordluart el Govern de la Generalitat. Pels volts de les set, el
president abandonit la reunió,
per tal d'assistir a la inaugnració del curs de l'Acadèmia de
Legislació i Jurisprudencia.
A la sortida del Censen, el
doctor Dences va donar la jegüent referencia oficiosa:
El conseller de Finances--vs
dir—ha donat compte de redel
en que es troba actualment te
valoritzact6 del t'aspas de Setveis.
S'ha aprovat establir un to n
d'assisteencia • les sessions ded
Parlament Canana, en el quid
participaran tots els consellers.
Tambd s'ha aprovat una roglamentació que orden i ele diversos atece de/ Ontleell,
•,
Cultura.
. Finalment— acaba— torda
&provena diversos &fas 'da VI«
mit.
et tan

revistide
Una revista
tots els

urbe

de la ciutat
Per al dijons vineät el eleaveir
chier, delegat de Policia i Cheathidd,
ha convocat tina repleta de la Gairdie
Urbana. L'objecte Ii tati fer el ra
cornete de forces i vetare Si es pot ree
soldre la manca d'individus per a la
regulació del tanda.
Perquè la utat estigui iimenee
ternes possible seme urbans 1 a lea
hores de menys trànsit, la revista tindrà, lloc a les vuit del cuatí ad Pelan
de Bales Arts. Ella garla s'Unten
de presentar d'uniforme i amb guante
—els guante, als que no en tenia), da
foren repartits ahir—, i a aquell que no
s'hi presenti se li formara expedleat
A mollee oficines municipals ¡ a fora
hi ha un veritable *tic perqua el senior Vachier ti fama d'inexorable.

El ple de demà
a l'Ajuntament
Denla, dimecres, es reunid el Ple
de l'Ajuntament a dos quarts de cinc
de la tarda. L'ordre del dia Es curt:
Primer: Presentació de la Comissió de Govern al Ple 1 expoeici6 del
Set, programa.
Segon: Noinenament de viceinseiduda d l'Assemblea, dels redore
que hauran de constituir les Comissicms del Ple i de les Delegagions
consistorials.
Esperen" que, abandona:e el codam
de l'anterior Aientement, lea modem
eomençaran amb tota puntualitat.
Segons hem sentii a dir, les coral,aions seran molt nombroses i els seta
delegara tindran facultats Pluses Per
resoldre els assumptes, perb seran responsables davant del Consell de Govern de la uva guaje. S'espera d'aquesta manera que els assumptee es
resoldran molt millor i molt mes räpidament.

Una casa de) Masnou
destruida per un

incendi
25.000 pessetta de p‘rdia
Diumenge, a tres quarts de
den de la fe, es declare un
Niolent incendi a la casa entero 54 del canee de Sant
Aguslf, de Ist urbanització d'Ocata, destinada a magatzem de
cistells de \linee, canyes i altres meterles, propietat de Jaume Basomba Duc.
En els primera moments, el
foc va prendre grane propordotes. Es Na ttfiner que es propagues a tes cases reines. Avisala els bombers de Barcelona
i Badalona, hi acudit-en arnb d' 'a
lance. Despres de grana
balls aconseguiren stibuceur l'incendi a dos quanta de tres de la
matinada. Aixf matees »comoguiren evitar que es propagues
a les altree rases. L'edifici quede completament destruit. N o
/es parche mes--indsquear
ares. Les pèrdues es calculen en
unes 25,000 pessetes. Montunadamenl, no ralgue plànyer desgreeles personals.
Al llor del sinistre hi acudiren les antoritele Moda. El
jutge comete a instruir lea
diligeneie g . Tumbé hl acuden
forres deis ~teme d'Esquadrs
i cl pohle, qua vn collabrirar en
eis treballs d'exlinció. Noma
esteva assegurat l'edifici.
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RAL DE DIETARI
El me!odrarte
i la vida
Cal 010y moll amb compre a veme
de les dites deis personcages de melodrama. Em sembla que Icns Cokridge,

el poeta i critie angts, que, despida
d'haver Musa una colla d'ases pasma
que certes es pressions que Sitakespeare Posa en boca d'una mare de no le cardo quina obra, pecaven de retbriques, va topar un dia uno bona dona
del Poble, evidentment ignoraste del
trates del gran tràgic disabeeia j que
laumateis e.rposova el seto dolor maternal si fa no fa en aquello termes

recercats 1 pompas«.
Cal atar tnolt amb campte..
Nateroltneu que l'autor que va fer
dir va res Personatge: "Vamos a
etsPesar la vierta de los Cien Alias"
no era Precisament un gen; comparabit a Shakespeare. No hija res. TamPos lo necessari que lotes les persones
iirorants parseeisin el makis Mstint
Rasure si unes Mundea mats dignes

de Shakespeare, d'altres retaso incoas.
sdramnit Ponson du Térrea... e Monis (Naco, Aida a una qüestió de
_, de temperan:en &
intst1
El red que (uns dies mica km
trabad a les declaracions deis &len
'Mies i als ararles deis diaris es
seguir de frase: grandiloqüent: i protegieses, que ese permetien de reatar
que exottavens un melodrama en Si no
els dielreindars, almenys l'autor, els
galera 1 rafentador soben per Mamar
lot el que passord i l'hora a qtie
are
Agreste ittiMOISO que comencem sera
saz retoma històrica. "Nosaltres, els
inareides—fiesen els uns—anem a donar raeralt al Poder.' "Nosaltres, ele
aistinsaeristes—diuen eis altres amb el
~deis errtfari—anem a rebutjar-lo."
De»ris es miren de fit a fit
»Palo que, com m. els assalts d'esgrima, fan aquell regid' de saluts bri•
bate i de faltes caigudes a fons tus
t'alsousetia la muralla.
De ~meto fa ("ida... DetPris no
ti el que pistara. e
Caries SOLDEVILA

Servei Pdeteorolbsie I
de Catalunya

—

111TIMCIO emaaltia. imeseeme*
171111110PA A LEO SU DEL Da
II SI 111111111111 DI IIS4
A tata la regló Illailltarranla
isiseeletala el sa•lta de telnImmee
di plum, vent I Mune. nevados,
Maui • una desmata gamma.
trlea situada • la mar TIPIerdi,
emb tentilmola a dosplemmme eap •
Orlen.
La mixlrea fiel/suda del efod
INee al dir11 de llanera, u Mi Mes
de ~cepa I lardeara, 5 a les seotea de Tenle.
II ?red Ss mill latan, • l'Europa
astral. I de prebable que aquieta
• ni e•Prals1 • la notan Pealan:la
pela vente otot peinase quadrant. ese

anos proomons aman situarse • hm
Mes emanemos.
TIEMPO
A CATALUNYA, A LIS Vfillt
ISTAT 0111,

al mal lampada t enevel • Cntatuan, amb oil eompletament
bert, I nava dos del PrIerat I Pe-

~Me fine el Sala Ser&
E» vente e« maderera • forte
del nord, I les temperatures
mott bolsee.
IlInfina eavul,

CattleIM 1 a

Narra. 7 graue /Ata Mea

(Les cdmervaelone ties stops a
narmions. • les set. ven • la eespura ge la primera debuta
••••••••n•n•n•••n••••••n••n•n•••••nnnnn•••n••••••nMs

L'Agrbparió "Penya deis 7", celebraré dilluns vinent, dia 12, ah
calma de l'Hotel Continental, saben
de Carien', que promet constituir
un kicit per als netas organitzadors.
S'ha donat campte al Jutiat de
guärdia de la mort de Pata Marti i
Candi, de 30 anys, 000rreguda a
l'Hoapital de Sant Pan, a censeqiiinda de les lesions s'ofertas a Vilada, el primer de desembre de l'any

paseas.

VIDA SOCIAL
L'Assoolaoid inseuotIva d'Obrees 1 Empleats de l'AJuntament (teocld de Jubilada), prega a tots els companys socia i
pertanyents a l'esmentada Secció, el sou dele guate no passi
de 225 pessetes mensuals, o
que havent estat jubilaba l'any
1933 no hagin percebut com •
gratificad() mes de 50 pessetee,
que passin qualsevol dia feiner
del 5 al 10 del corrent, de quatre o sis de la tarda, per l'estalge de l'Associaciö, on mitjançant la presentad() de la
credencial i ei rebut del mes
de novembre de l'any proppassat quedaran inclosos al repartiment del recaptat per la
Junta de Secció.

BEVEU AIGUA IMPERIAL
Avui, a les anee de la nit, tindré
liar a "La Buena sombra", una
festa pagana, amb la sota, originalment decorada, imitant un temple
reme pela Mula:anta Benigani, Porta, germana Badea, Vinyes, Grau
Mies, Margenat, Soler-Boyis i d'altres.
Osrtlfloats de penal. riplds
Casanova, 33, pral.,
La Germandat "Art de Cuiners de
Barcelona", celebraré el sen acost u mat ball de disfresses, a benefici de
les seves Catees de Vences& i Lavalidesa, ei dia 14 del mes que san,
dos marta d'onze de la nit, al 5a16
(be la Bohemia Mcderpista.
Relati6 deis oblata trobats a la

Cursos i conferències
* INSTITUT FRANGES (Proventa, 325). — Aquesta setrnarta es
donaran en aquest Institut tres conferencies, les quita miran a cartee deis
professors Srs. G. Gaillard, J. Cazas
i J. Baches. Denla, dirnecres, de 7 a 8,
M. G, Gaillard pa_rlarä de "Delecroix: Confidences et amitiés remantiques" (amb projeccions). Dijous, a
la mateixa hora, Joseph Baches.
Tema: "Charmes du Roussillon"
(amb projeccions). Divendres, tamb de
7 a 8, M. J. Cases sobre: "Le Duc de
looldrrtY et la politique du second empire". - Per a entrades, dirigiu-os a
la Secretaria.

* "AMICS DEL LLIBRE". —
Note a les deu de la nit, a restatge social: Sant Pau, 83, pral , conferencia pública a càrrec de Jaime
Miravitlles. Tractarä de "La influinda de la cultura sobre l'obrer"
* ESTAT CATALA de Sant
Andreu. — Aquesta nit, a dos quarts
de den, cornenearä el curset de "Materialisme històric", a cärrec del professor Jaume Miravitlles. Aquest curset AO pegué ésser inaugurat el prop pas sat divendres. tal com s'havia
antmciat, per causes imprevistes. Per
a inscripcions, a l'esmentat estatge
*

HOSPITAL DE LA SANTA

CREU I SANT PAU. — El Coz Facultatiu celebrarà gemid cientifica, pública mensual, dijous, a les onze del
mati, en la qual seran discutides les
següents comunicadons: D..etors
i Gumä i Soler-Roig: "Un ras de
Volckman" (amb presentació de malalt). Ponjoan: "Tractament d'elecció
dels miomes uterins". Porgues: "Con
sobre un cas de carcinoma-sideracon
renal". Martinez Garda i Francesc
Estaper: "Malaltia de Roger i probable estenosi pulmonar amb riese
merla!"

4r SOCIETAT DE CIRURGIA
DR CATALUNYA. — Ana, a un

q uart de vuit, i al seu eitateee social
(Casal del Metge) hi haurà se106
científica, sota el següent ordre:
t. Comunicació del Dr. Llorenç García i Tornel, sobre "L'he rn ia accident". - 2. Cornunicaci6 del Dr. Joaquim Salarich. sobre "Un cas de fractura de les dnes primeres costelles ". 3. Comunicarla del Dr. F. Jimeno i
Vidal, presentada pel Dr. Joaquim
Trias, sobre "Fractures del calcani".
* SOCIETAT CATALANA DB
CIENCIES. — Aguase entitat científica celebrad, avui la primera reunió corresponent a aquel me. Explanari el tIlTla "Idees
--r()-(‘-or" -•
bre els colon;
Puma Sr. Franreso Sala i Calais

L'acte tindrä flor a les deu de la vetha, a l'Acadéntia i Laboratori de Obst.
cien Mediques: Laietana, 3t.
* SOCIETAT CATALANA
D 'OTO - RINO - LARINGOLOGIA. — Aves hi haurä enrió cientlSea, a les deu dula nit, al sen domicili social: Via Laietana, 3t. Ler (Casal del Met ge). El Dr. L'ah Naves 1
Ubach hl presentarä el tema "Canees
i tractarnent dels sorolls de l'arena".
Són invitats tots els especialista.
* ATENEU ENCICLOPEDIC
« SEMPRE AVANT".—Aquest veapee, a les vuit, el Sr. Josep M. Francés explicar à la tegua Ilic6 del curset d'Història Universal organitut
per l'Ateneu Encielopedie "Sempre
Avant" (Riego, 2). Aquesta ligó versal/ sobre el tenia: "Les primeres civilitzacions: Rina, India, Egipte
Messopotimia". Continua oberta la
matrícula a la Secretaria de l'Ateneu, de les set del vespre a les deis
de la nit.
* SOBRE EL TEMA « La Wometria en l'esport", el Dr. Ermengel
de Llano donaré una conferencia al
rnateix Ateneu, organitzada Per la Sec.
da de Cultura Física, aquesta nit, a
les den
* CENTRE EXCURSIONISTA
DE CATALUNYA ; CLUB ALPI
CATALA. — Divendres. a les deu de
la nit, hi donara una conferència,
lustrada amb projecriona el Sr. César Martinell. Tega: "Influencia
francesa 'obre l'art cstalä del segle XVIII".
* HOSPITAL DE NOSTRA
DONA DEL SAGRAT COR. —
El Cos Facultada d'aquest Hospital
celebraré seseé científica aquest mati,
a les once. El Dr. M. Mera i Flor continuarä l'exposició de la comunicada
"Importincia de les prora bielloequa en el diagnòstic precoç de la tuberculosi pulmonar".
*
ATENEU POLYTECIINICUM. — Aval, dlmarts, a les vuit
del acepte, començaré el curset que

hi ha aannciat, el qual =in a arree (Asirte Nin. Versaré sobre el
tema: « Origen I desenvolupament de
l'economia capitalista". - Aquest curset enmara de mit Sama les eludo
seran &ceder el dimarts de cada latirme, de aadt a bou del vespre Per a
informadens 1 matricules, a la Se
l'Ateneu, de set a nou del-cretaid
mane

Llegiu LA PUBLICITAT
PROPASIMINLA I

.
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via pública i dipositata a la Mejordesala Municipal a dismoici6 de les
persones que juatiFutrin q ue de P ertanyen: Un rozaré. Una cadena de
teansmissió. Un vestir per a mayor& Cinc claras ligadas amb un cordill. Un abric per a nen. Un motuder de pell que conté metillic, un
clauer amb tres claus, un mocador,
una capsa de crema i altee, objectes. Un ebrio per a !mayor. Un moneder que conté dos clauers amb
dama daos cada un, dos mocadors,
un mirall i metällic. Una cartilla militar a nona de Julia. Cabrejas. Un
rellotge de pulsera per a senyora.
Un bitllet dei Banc d'Espanya. Una
cartera anib documeMs a nom de
Pere Rodriguez. Una pulsera de metall daurat amb pedres sense valor.
Quatre cartea dirigidas a Madrid.
Una politice per a ventRador d'automòbil. U document a nona (Alejo
Mullera.
La Delegació d'Hisenda ha assenyalat per a avui eis següents pegamentos: Joan Abel, 1.5oo pessetes;
Joeep Capelle 358'75; Ferrer i COIII•
Panlia, 2. 1 7545; Jaurne Palau, L000;
Etzfrosio Santana, 210; E. Arma 1
Maten, 543'37; Aguas Rossi, S. A.,
2.4511i; Bodega,» Schenk, 2.944.61;
Ramal Beneit, z.744'23; A0tOrli Gaita* 414'44; Cura i Grao, 2.915'65;
Ende Crelinet, 316'96; Marisa Donate, &030'76; August Debnay, pesvetes 1.567'51; Fenal Gas-cia. 46 0:
Iklefons Quia, 3.39032; Vicenç
Hernindes, 16.723'97; Josep Mondas, 642'4; Jeans, Orriols, 16.004'261
A ntoni Puj ol, 74'64: »set) Real,
9 .376'50; Ventosa i Planea, 493'46;
Josep Vensese, 1.950; Eduard Albor,, 5.384'17; Eugeni Ferrer, 88'89;
Emili Garcia, 2.769.20; Carles Mas,

12.672'ao; Joaquim Martinez, 3.44o;

Jume Poch, 12.60960; Francesc
Puja, 4935; Emití Rovira, 5.965'19;
losen M. Raudri, 6.982'39, i Josefa
Pagas, 3. -06'38.
El Govern frances, ministeri de
l'Educada Nacional, ha acordes una
beca d'honor al senyor Dorninique
Palmitjavila, fill de l'alt funcionad
de l'Ajuntarnent de Barcelona, per al
Lycäe de Tolosa. Les nostres millors

felkilacions.

FETS DIVERSOS
Ahir al mati, a la carretera
de Manteada, a Josep Otero li
sortiren de trascantó set individua, ele quals, amenaçant-lo
amb pistoles, 11 exigiren que els
Iliurés tot el que portava damunt. L'atracat es delicti escorcollar, i com sigui que no porlava ni un cèntim, els atracadore se sentiren ofesos, i per tal
d'esbravar-se lj administraren
una considerable pallissa.
L'agredit fou auxiliat al Dispensar de Sant Andreu.
— En pasmar Ramon Fernändez per la Diagonal se 11
aparegueren tres desconeguts,
els guate, acarant-li les pistoles, II robaren 25 pessetes que
portava a la butxaca.
— Un metge particular 'denunciä al Jutjat que s'havia negat a estendre el certificat de
defunció, com a natural, del
noi de dos mesos Eugeni Héctor
Salvador Justa, el qual vivia
amb els nene pares al carrer de
Valldonzella, número 49, quart,
gegona. Segons digueren els
paree, el nen dormia amb elle
1 bou esclafat. El cadäver fou
trasHadat al Dipósít judicial.
— Al Passeig del Triomf, fou
atropellat per un automòbil
Agustf Peiró 1 Torillo, de seixanta-quatre anys. Resulté amb
una ferida de pronbetic reservat. Després d'auxiliat al Dispensari del districte, paseé al
neu domicili.
— Jaume Barrial, que viu al
carrer d'Aragó, va denunciar
que havia estat objecte d'un
robatord consistent en gèneres
valoraba en 1.500 pessetes.
Un altre robatori fou realitaat al magatzem que Joan
Cervelló té al carrer de la Solidaritat, consistent en joles per
valor de 900 pessetes.
— Frederic Kurztisch, que ti
un despatx al car,er de París,
fou perjudicat en 2.000 pessetes en generes, que lt foren robaba del seu magatzem.
— Al dispensara de Sane fou
auxillat fiebastiä Prats i Bellver, de 22 anys, habitant a Santa Coloma de Gramenet, per
presentar una forte contueió a
la cara, a conseqüancia d'un
eop de bastó que li donaren en
un camp de futbol del carrer de
Galileu, en discutir amb altres

concurrente una jugada del partit que se celebrava allí.
— Al cerrar d'Urgell fou deUngut dlumenge al mati Josep

Ramos Herrero, natural de Parle en el moment que intent ava escamotejar un portamonedes d'una senyora. Portat
al Jutjal. de guärdia, 1 posat que
el fet no passava d'esser una
falta, el jutge ordené la seva
Ilibertat. El detingut es negit a
obeir l'ordre de llibertat i digne
que segurament estada millor
i mea a roda a la presa que na
pal al carrer. car 110 tenia on
anar a menjar ni a dormir.

Ei

5 5 ,Ataaaas visto aidt
A la aterió Primera va comparèixer Gaspar Ruiz, el qual ion
detingut al carrer de Trafalgar,
cantonada al d'Ortiga«, en el precia moment que amb una pedra
colpejava el vell anomenat loan
Cavalleria, produia lesiona de
pronòstic reservat El jurat que va
veure la causa dicti contra aquell
de culpabilitat, i fou
condemnat a la pena d'un any de
presa i a l'aplieació de la Bei de
perdularia.
ver edicte

A la Sala Segona es %mitren dual
cantes per fabricada de moneda
falsa. La primera, contra Concepció Agramunt, Joaquim Jimeno i
Joaquirn Ara. El fiscal, en les seves
conclusions, demanä deu anys de
presó per cadascun d'aquells. Després de les preves les modificä, i
demani que els tos aplicada la pena de dos mesos i un dia de pres6.
Els processats s'hi conformaren.
La segona es veié contra la mateixa Concepció Agramunt i a mis
Germen Bosque, Pilar Bosque i
Madera Laguna. Després de les provea i de les declaracions dels testimonis, el fiscal modifici tened
les seves conclusions en el sentit
de conceptuar el delicte com una
temptativa de fabricació, 1 demanä
que els fos imposada, a caducan
d'ells, la pena de quatre suya de
presó. El Iletrat defensor, senyor
Garda Montaner, demank
ció dels seus patrocinats.
A la Secció Tercera va comparèixer Demente PM, acusat (haver agredit la leva esposa al carrer del Municipi, i Ii causä lesions,
les quals trigaren 35 dies a éster
guarides. La pena que sollicitä el
fiscal fou la d'un any, vuit meses
i vint-i-un dies de presó.
A la Secció Quarta, i a porta tincada, es va veme una causa per
abusos deshonestos contra Manuel
Baffle. El jurat va dictar Un veredicte d'inculpabilitat, i el processat
bou absolt.

VARIA
El Laboratori Médico-Legal ha
tornat a la secretaria de l'Audiència l'ampolla amb liquid inflamable
que fou trobada a l'interior d'un
mamola sense analitzar-la, ja que
es tractava d'un explosiu. Seré enviada al Camp de la Bota.

Aseenyalaments per a aval
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala Primera. — Dos incidents:
Joan Cot contra Manuela Campo i
Westine Electric contra Josep Colore. Divorci: Josep Soto contra
Censo' Guevara Martín i Ministeri
fiscal.
Sala Segona. — Pobresa: Jaume
Vilar contra Josep Plana. Major
quantia: Sebastià Trullols i Planes
contra Francesc Puig i Sureda i
d'altres. Competencia: Joan Carbonen i Mili contra Xavier Montarle
i Hospital i fiscal.

AUDIENCIA PROVINCIAL
Secció Primera. — Un divorci:
M. Magen contra A. Fäbregues.
Suele Segona. — Dos orals per
estafa contra Pere Alvarez i Carles
Rico i d'altres.
Secció Tercera. — Un jurat per
homicili contra Julia Pérez.
Secció Quarta. — Un oral per
lesió i tinença illíciita d'armes contra Fermi Batlle. Un altre oral
per estafa contra Joaquim Oliveres.

Vida Corporativa
Casal d'Esquerra Estén Catal de Orttola. — Maryt Hurtado i Garcia, president; Josep
Fresno 1 Ballestee, vice-president; Manuel Agustf i Carreres,
tresorer; Antoni Marimon i Claramunt, comptador; Joan Borne
Sanglas, secretari; Josep Marti 1 Sinn), vice-secretari; Joan
Selva ßerrallonga, bibliotecari; Joaquim Barri i Marcó, Sebastiä Fraile i Ardiaca, Joana
Puig i Condl, Josep Solé i Maree, Pere lb. Soler, Antoni Marqués i Masferrer, Joan Fuster
i Segur i Salvador Triador i
Prats, vocals.
Ofrool del Lloeu.—President,
Josep M.' Casab6 1 Torres; vicepresident, Jaume Estaper 1 Pagés; comptador, Josep Clavell
Montiu; Dipositari, Antoni
Carbonen 1 Carbonen; vocals:
Ferran Fuster 1 Fabra, Josep
Maria Vergés I Fornells, Aleix
Julve I Asensio, Gaietia Vilella
1 Puig; secretad, Alfons d'Orlola 1 Cortada.
Casal d'Ibarra Estat Ca.
talà. President, Joan Soler i
Pla; vice-president primer, Jo •
sep Castanyer j Prat; vice-president segon, Pau Bastida; se«Mari, Joan Torres i Picad;
vice-secretari, J. Pi i Sunyer,
comptador, Josep Carrer; tresorer, Joan Duran; vocal primer, Joan Cunyat; vocal segun,
Joaquim Giráis; vocal tercer,
Pere Ferrer; vocal quart, Miguel Ginesta; vocal cinquè, Miguel Vilaglnis. — Comisen) Femenina: Carme Ballester de
Duran. — C. Aceró Social: Pere
Badosa. — C. de Cultura, Jon•
quillt Vintró. — (1. de Cultura
Joftep Badie.—Comissio
Elec sra I: Enrie Bertran.--co.
missió d'Esbarjo, Vicenç Borren.

Pels

centres

AJUNTAMENT
Presentaold de l'ah personal
al mayor PI I Sunyer. — Ahir
al /naif, al despatx de l'Alcaldia, el secretad de l'Ajuntament, senyor Josep Maria Pi i
Suayer va fer la presentació al
senyor alcalde dels cape de Seccid de les diver g es Dependències municipals.
Visites a l'alcalde. — L'alcalde, senyor Carlee Pi i Sunyer,
va rebre ahir les següents visites: Sots-secretari de Marina,
senyor Pich; general de la guàrdia civil, senyor Marzo; una representació de la Cambra de la
Propietat; una comisen) de la
Socielat Cultura de la Guärdia
Urbana, acompanyada del consetter regidor senyor Martínez
Cuenca; el senyor Josep Mas
Alemany, director cap del Cos
de Veterinäria Municipal; el
doctor Gonzälez, director del
Laboratori Municipal; el senyor
Angel Sabaters 1 Malla, director de l'Escorxador; el senyor
Deläs, Inspector General d'Assegurances; el senyor Joan
Cerda, del Comité del primer
vol en aeroplà sobre Espanya,
el qual va invitar-lo a la festa
aeronitutica que tindrit iloc el
diumenge dia 11; el eenyor Rafel Madi i Cerdà, Director general de l'Oficina de l'Oli, del
Ministeri d'Indústria; el senyor
Sanféliz, secretari de la Junta
Mixta d'Urabnització i Casernes; el doctor Dolcet, ex-diputat a les Corta Constituents; el
senyor Amadeu Aragai, diputat,
¡ el senyor Joan Maciä.
Chas de pebre del senyor Hurtado (Provellments). — El consetter regidor de Proveiments,
senyor Od6 Hurtado, rebré el mlblic al seis despatx de la Casa
de la Cintat tots els dimarts i
dijous, de les dotze a les dues
de la tarda.

Dies de p ebre del senyor VIlada (Ingresaos 1 PatrImon1).-El conseller regidor d'Ingressos
i Patrimoni, senyor Antoni
talla i Vidal, ha pres possessió
del seu Departament i rebrà el
públic al seu despatx de la Casa
de la Ciutat cada dilluns, de sis
a set de la tarda.
Av(s a une propietaria. —
Com que s'ha de procedir a la
renovació del paviment del carrer de Vilardell, entre els d'Aguiles i Hostafrancs, substituint-lo per formigó-mosaic,
d'acord amh el que estableixen
les disposicions municipals vigente, prevenim els propietaris
de finques d'aquell carrer per
tal que realitzin les obres que
considerin necessàries, comeneant-les dintre els quinte dies
següents a aquesta notificaci
ó,
passats els guate i després de
practicada la nova pavimentad() no seran concedits permi-

sos per a l'obertura de rases en
aquella via fins que hagin
transcorregut dos anys de l'acabament de la pavimentad&

GENERALITAT
Consellerla de Covernaoló. —
El conseller de Governació, senyor Selves. en rebre ahir els
periodistes els manifesté que
esteva treballant, junt amb el
comissari d'Ordre Públic, en la
selecció dele concursants que
s'han presentat optant a les
ploces dels Cossos de Seguretat
i d'Assalt.
Afegf que havien estad posets en llibertat els empresaria
dels cabarets on es van cometre
artes immorals.
Conflicto de treball essoltHa estat resolt el conflicte del
ram de la construcció plantejat
al Sanatori "Madi i Juliä", de
Salts. Els obrers reprendran el
trehall evnt liman l s.

Li RutlIsti Oficial de la Cle~aldea. — En el seu número
de diumenge publica el següent
suman

Presidencia: Deseet dictant
normes per a l'efectivitat i dintribució de les quantitats corresponents als Serveis complesos en el Reglament de les Inspeccione Sanitäries de 18 de
desembre de 1933, d'acord amb
l'Aranzel corresponent als serveis d'inspecció.
Governació: Decret concedint
al Comite Pro-Carnaval de Barcelona una subvenció de 3.000
pessetes per a premie.
Ordre rectificant un error
sofert en la publicació de la
d'aquest Departament de 29 de
gener de 1934, relativa a l'estructuració de la Direcció General d'Administrad(' Local.
Economia i Agricultura: Traducció del decret publicat en
aquest periòdic oficial el dia 21
de gener proppassat, en virtut
del qual passà a dependre del
Departament d'Economia i Agricultura tot el que fa referencia
a Cooperatives, Mutualitats i
Pòsits, j Cooperatives, Sindicats
i Pòsits AgrIcoles, amb llurs
institucions socials, 1 els serveis que, per a llur electivitat,
té establerts l'Administració
Central en el territori catalä, i
així mateix tot el que fa referencia a l'execuci6 de l'aplicació
d'Assegurances socials, a les
Cooperatives de Cases Baratee
i a les Mutualitats d'Assegurances d'Accidents del Treball.
Sanitat 1 Assistència Social:
Ordre aclarint un precepte del
capítol cinquè del decret de 18
de desembre de 1933, respecte
als taiits per a l'enterrament
dels cadàvers embalsamats.
Ordre disposant la suspensió
le ciirree ¡ sou i la instrucció
d'un expedient al doctor Gabriel
Ferret, inspector intercomarcal
de Sanitat, pels motius que

re

s eDepartement de Treball i

Obres Públiques: Subhasta per
al proveiment de pedra menudallada per a la reparad(' del
ferm del camt d'Orrius a la carretera de Matará I Granollers.
Subhasta per al proveiment
de pedra menudallada per a
l'arranjament del cerní de Caldes de Montbui a Sant Sebastiä
de Montmajor.
Districte forestal de Barcelona, Girona i Balears: Anunci
de
del Gens
Juntessta.unicipals
M
elector a l de Catalunya: Resultats de les eleccions de conseIlers municipals celebrados a
Catalunya el 14 de gener denguany.
Relació dels ciutadans que
constituiran les Juntes municipals del Celta electoral de Catalunya durant el bienni 193 1-

93R5elació deis locals destinats
a collegis electoral durant, l'any
1 93..01)ninislració Municipal. —
Edictes, subhastes I concursos
d'Ajunlanteids de Catalunya.
Achninistració de Justicia. -Audiencia de Barcelona: Certificariö de Parla del sorteig de
Jurats per a les causes corresponente al Juljal d'Arenys

Nene Mari te m all
(" O onio"), 1 0 Fai r e r
11

afeccioneda 1 estimada esposa del Lt. Col. H. C.
Lernen, O. B. E., morí ahir, dilluns, a les cinc del
metí, a la sevit casa a Sant Cugat del Valles.
Les honres fúnebres tindran lloc a la casa mortuòria ;en', dimatis, a les 1130 del metí, seguides
de l'enterrament al Cementiri de Sant Cugat.
lay inguda de Valldorelg,
de;

oticials

Macla Praparatórla de Pollola de la OsnsrallItat. — Concursante a ingrés a l'Escota de
Policia que hauran d'ésser reconeguts per Servei Medio de
la Generalitat..
Demà, dimecres, a les deu
del metí, els números 851
al 880; a les cinc de la tarda,
els números 881 al 900.
Dijous, dia 8, a les deu del
matf, els números 901 al 930;
a les cinc de la tarda, els números 93 1 al 950.

M rs,

n -4411 Au

Mar, del primer quatrimestre
d'enguany.
Audiencia de Barcelona: Publicació de sentencies.
Tribunal Contencioso-Administratiu de Barcelona: Mides.
Tribunal Contencioso-Administratiu de Tarragona: Edictes.
Edictes de Jutjats de primera
instància j Instrucció de Catalunya.
Edictes de Jutjats municipals
de Catalunya.
I en la seva edició d'ahir:
Economia i Agricultura: Ordre aprovant el plec de condjcions facultativos j particulars
i econòmiques, per tal d'efectuar, per concurs, les obres de
correcció del vessant S. E. de
la Serra del Castell, de la ciutat
de Lleida.
Departament d'Economia
Agricultura. — Servei forestaIl
Concurs per a l'execució de led
obres de correcció del vessant
S. E. de la Serra del Gasten ge
la ciutat de Lleida.
Departament de Treball f
Obres Públiques. Jurat Watt
de Treball de les indústries 'de
la fusta: Bases de treball &provadee pel ple del Jurat Mixt el
30 de gener d'enguany.
Administració de Rendee. Pribliques de Barcelona; Clrculari
Juntes Munictpals del Cene
electoral de Catalunya: Resale
tats de les eleccions de cori-,
sellers municipals celebrades a
Catalunya el 14 de gener g'enguan.
Relació dels locals klestInats
a collegfe electorals durant
l'any 1934.

COMISSARIA GENERAL
D'ORDRE PUBLIC
El nou Ilaoretari g eneral de
la Comissarla. — Ahir, a les
cinc de la tarda, el senyor Ramon i Amat va donar pOSBUSSió
del càrrec de Secretari general
de la Comissaria general d'Ordre Públic al senyor Miguel
Badia.
A la nit, en rebre els periodistes, el senyor Tomás llaman
va presentar el nou secretari
als informadora.

UNIVERSITAT
AUTONOMA
Tornada del Rector.—El diumenge passat, en l'exprés del
matí, torné de Madrid el Rector
de la Universitat, doctor Bosch
Gimpera. Poc després s'encarregä novament del Rectorat j
cessä el rector accidental doctor Angel Mur.
El doctor Bosch Gimpera, que
anà a Madrid a la reunió del
Patronat Universitari, ha dit
que en l'expressada reunió es
tractä de diversos assumptes de
tràmit, entre ells alguns de
gran interes, dels quals avui facilitaré una nota oficiosa.
Afegf el doctor Bosch Glmpera que el Patronat en ple,
després de la reunió, va visitar
el President de la República,
senyor Alcalá. Zamora, i el ministre d'Instrucció Pública.
El dissabte darrer, el doctor
Bosch Gimpera tingué a Madrid
una detinguda conferncia amb
el sols-secrelari d'Instrucció
Pública, tractant de diversos
assumptes universitaris que es
troben pendents, dels quals ohUngiré impressions favorables.
Constituoló del Canse!! Regional de Primera Ensenyanqa.
Tarnbé conferencié el senyor

Bosch °impera amb el Director
general de Primera Ensenyança
i acordaren que domé, dime-.
eres, aprofitant que l'esmenta.
da auloritat vindrà a Barcelona
amb motiu del traspäs de serveis a la Generalitat, se celebrarn una reunió en la qua)
quedarä constituit el Consell
Regional de Primera Ensenyan-

Aquest Consell — va dir el
Rector — el funcionament del
(mal es d'una necesitat indispensable per a endegar i resoldre els problemes de la Primera
Ensenyança a Calalunya arnb
In garantia suficient i ach tes
representacions de l'Estat Central i el Govern de Catalunya.
que el consliliteixen As creat
per decret de setembre darrer.
Visita al Rector. — Per tal
de tornar li la visita de compliment, ahir va visitar el Rector
de la Universitat el president
de I'llistitut d'Estudis Catatans,
eenyor Puig i Cadafalch.
Asamblea d' estudiant. de
Cree — Els estudiante del primer grup de la carrera de Dret,
han ronvocat per a avui, a dos
quarts de quatre de la tarda, a
'a Universitel, una assemblea
per tal de tractar del vigent pla
d'estudis deis exärnens.
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La posicio deis partits polítics
davant la hpúbica

A la mateixa sala on ferenmabsolts

assaltants' de ia
són
condemnats dos 'estudiante d'aquesta
associaciä per tinença ilitcits d'armes

sable

Indalecio Prieto exposa el seu pensament davant
la situació política creada per una actitud dela
republicana que qualifica de traidoria
En considerar la sentència injusta, ela estudianta
Martínez de Velasco exposa el programa del
en protesten i promouen disturbio
seu partit
guraven uns directius de la F. U. L
Madrid, 5.— Avui han comparedavant el Tribunal d'Urg è ncia que havien assistit a la vista del
Gil Robles ea mostra disposat a governar sense gut
dos joves estudiants de la F. U. E, judici oral celebrat davant el 'Triacusats d'haver comes el delicte de bunal d'Urgència contra Francesc
que francament s'incorpori a la República
Coello i Jaume Gafé, detinguts
tinença illcita d'armes.
Les

esieres

polítiques

respiren

aquests dies un aire carregadíssim.
Com si fóesim en epoca de propaganda electora!. la jornada de diumenee esdevingué pródiga d'actes poLtics celebrats a gran nombre de ciutats de la Península. El general descontentament provocat pels procediments governamentals i la necessitat
de les dretcs de justificar davant l'opinió Ilur posic:ó respecte al regar
en l'actual momear politic, ha estat
la causa de l'abundäneia d'actes paMies celebrats diumenge.
De tots aquests actes se'n destaquen
tres que són els que posen de relleu
la posició de tres dels grups parlamentaris mes importants. els socialistes, els agraris i els populars agraris.
Han parlat, respectivament, de cada
grup, els Srs. Inclaleci Prieto. Martínez de Velasen i Gil Robles.
CONFERENCIA
DEL SENYOR PRIETO

Madrid, 5. — Ahir, al mati, el senyor Prieto donà la seva anunciada
conferencia. Tractà sobre "El socialisme davant la República".
El Sr. Prieto començà dien/ que

qualsevol abrandament inoportú podría
esser perjudicial. Parlo amb absoluta
representació personal. Recorda el seu
discurs al campament de Torrelodones, en el qual va dir que l'eliminació dels socialistes del poder produiria
una situació crítica i perillosa per a
la República.
Davant la reacció espanyola del capitalisme i de la burgesia, la disciplina
jar à que no s'apartin mai més dels
nostres quadres sindicals i polítics les
forres que ens segueixen.
Creu que sha aveneat el moment
per al Partit Socialista, i aixä ho
considera una desgracia, perquè la democràcia republicana no compta, organitzats com corvé. els que han de

governar.

les masses socialistes han d'actuar per a defensar les conquestes obtingudes, ha algú que pugui creare que actuaran lliurant-se al sacrifici
cruent i a la Iluita heroica per a sos-

tenir un sistema dc govern personificat
com arme s : d'ara en una traició?
Si el regim perilla per les escomeses de les dretes, ¡hl ha algü que pugui creare que els obrera han de
surtir i actuar en defensa seca, i que
ho faran per sostenir un govern presida per Lerroux? No; la Primera
cosa que han de fer les nostres masses és eliminar, oran es fa quan existeix un focos infecciós, tots els que
lían emmetzinat la República esnanvola i els que l'han embrutada de llot.
socialistes — afirma — no ens
vam cernprornetre a p legar la nest,a
bandera quan es proclamä la Renública, i continuem. per tant. ruantenint integramert la nottra
ció.

Davant les infamies i les ofenses
ens dirigeixen. he de dir que ens
segneixen dos milions de cinta r'ins, i
que en aquesta massa lii lo l'Imica
que

esperanza.
Protesta de la destrucció de la leeislacid social. abrí com de les Ileis
que hom oretim anrovar ara sobre la
re f rumia agrario.
Es quan velen, un procedir d'armesta mena que ens sentini victimes d'una
traitiá, i
que ene aire,-,uern contra el nui sigui (Ovació.`,
Yo podem restar tranonilt veient
cem s' es tà ainnittiant I, de la
dictadura i quan es venen clars els
propósito d'o p rimir cls treboladoes,
po rtarnos a la fam mit!arca:- la derogaci/i de la Llei dc Tenre , Municipals. i quan I n
unes C.,rtt positivament monarniiiquet. ne •mlarnent
n'e la filiació rallarla 'I-! rile varemenen d'ara/reta manera. siní;
sentit tibio, de!, que ner ensenyorirse del país cerquen adaleradament tu'
titnl que encobreiyi lc, seves accions

matusseres.
Acusa la minoria radical dient que
comp ta dintrc el sea partit amb
gran contingent de monärquics. Acusa la burocrácia d'haver boicotejat la
República. i con/ que no es pot permetre aquest sabotatgc, es con:en/e:u s.mnetre-la i convertir-,a en iris
fidel servidor del regim, sen/c /mntemplacions ni febleses. NO es pot permetre que elements subalterns mulo
ridiculitzar el rigim. Tots els órgans
de l'Administrado han d'estar intervinguts per comissaris del poble. (Gran
1111

ovació.)
Cal eNigir una fidelitat absoluta al
regia' a l'f./1:,n eis elements armats,
ádluie a i
i:ensen, d “../ mecs,ita una re volm
moq ;n'e:gula, e-pecialment a la

L.iivcrsitat.

S'ocupa de l'atar obrer. Recorda
que essent ministre d'Hisenda obtingué
de les Corts Constituents la reforma
de la Ilei d'ordenació bancaria per la
(ira] es t egua el Banc d'Espanya, i
p..gué aiegir-Iii una base que deia 4.1e,
la pius-valua aconseguida pel Ita,,c
dEspanya par i sor dipazitat en ,es
seves caixes no era seca, sinó de
l'Estat. Amb aquesta p.us-vidua es hm
posar remei a l'atur actual.

D'acord amb les xifres oficials
que l'or emmagatzemat al Banc d'Espanya puja 2.466 milions de pessetes.
¡ com que el or ti una prima de 142
per fin el set: valor real AS de 3.97G
milions de p.s setes. Amb
iere/ten n'In ha oro ,
l'at u r olirer.

aquesta hscah'e ovb

Els terratinents no compleixen amb

la justicia» airar Ea dador a qué han
kaetat la terra a través de vassallat-

ges als reis i de segades ädhuc la
deuen a l'honra d'una dula.
Afirma que les terres són de l'Estat
i del poble. Na cal variar l'estructura
del minifundisme, perú si que cal acabar amb cl c2ciquisme.
CONFERENCIA DEL SENYOR
IWARTINEZ DE VELASCO
Al teatre Victòria dona una conferencia sobre el tema "Un programa i
una actitud politica" el cap del partit Nacional Agrari, sellYor Josep

Martínez de Velaso.
El senyor Martínez de Velasco digné que en la seca actuació no els

mou altra cosa que l'interes d'Espapanya. Traen!, d'endegar unes forces
que estar c'scarapades.
Formen un partit conservador, dretista, disposat a governar si les cir
un-cumstäniehorqx.Vlem
Concordat amb la Santa Set:, la unitat nacional i el restabliment del Prin
absolut que cal per a-cipd'autor
la vida dels pobles hispans.
La separació de l'Esglisia i de l'Estat es un principi inevitable. Es reconegut en el mateix evangeli.
Som un partit unitari, patriatic, tot
admetent la descentralització administrativa, pesó no la separació. Respoctarem les autonorMes, però no llar
transgressió.
Passa a tractor del reconeixement
del regim. Afirma que en la propaganda que van ter conjuntament amb
les dretes en la campanya electoral
per a les Constituents defensaren el
programa que s'havien donat, de no
tocar per a res el règim republicà que
el noble s'havia creat. Aleshores, com
ara. anavem 'al sacrifici deis nostres
ideals.
Reconeix que en la Constitució
es recullen, més que en cap altra.
els drets individuals.
Esmenta que (luan acabaren la
seca vida les Corto Constituents fou
constituit un Comite d'enllae de les
dretes, que ell va presidir. Aquell
Comité elabora un programa, en el
qual tampoc no es parlava del regim, sine. Unicarnent de l'amnistia
i de les lleis laiques. Després, mirant el pais, adoptare m la posicib
d'acatar i servir el règim, i sens
diu que hem traicionat els nostres
electors. Obrar de la manera que
ho hem fet no és cap traició.
El programa del Partit Agrari es
el mateix que portaren les dretes
anides en les eleccions. •

DISCURS DEL SENYOR GIL
ROBLES P SEVILLA
Sevilla, 5. — Sense incidents, a
part hacer estat tallada la líala que
s'havia d'utititaar per transmetre
el discurs, el senyor Gil Robles parlb des del ' , relató Betis.
Digné que cl ecu parlament anava a éster pronunciat en un moment delicat, perquè una sola paraula imprudent ponla ésser de
funestes conseqüencies, i declara
que no faria un discurs
Va ocupar-se de la indicació que
fan alguns sectors per tal d'enderro g ar el Gocern Lcrroux, i digné
que aquesta indicació no la poden
acceptar ni Ii sap gnu/.
Recordà la tàctica seguida per la
seva minoria en I a s,u mpte de l'amnistia, i es incitä que la seca organització no ti/y:Mes cap representació al poder.
Es referí a l'actitud dels socia-

listes dient 'Inc es un partit que té
un peu al Parlament i un altre al
carrer, actitud q ue, al sets criteri,
es conscqüencia de la collaboració

tingueren ami, la dictadura.
Fent referencia a les amenaces
de revolució. (ligué que el Govern
ha de plantejar aquesta qiiestió immediatament al Parlainent: si és que
hi ha un propòsit efectiu de revolució, el problema s'ha de portar al
carrer. Per la s eca l'Inda no té
cap mena de pe r . mee creu qu e (es
indispensable que d'aquesta qüessen parli a le, Corts. No desconeix la gravetat ,'atesta
hilario seva, pere repeteix que no
cal temer res. En canvi, cal tenir
ben present la veritable significació
de les dretes i el que elles pesen en
que

el país.

Digne a continuació que el seu
desig es que el Govern actual duri
encara torea temps, car está convençut oue en acabar-se la vida
d'aquest ministeri la situació será
francament favorable a les dretes,
les quals assumiran el governament
de l'Esta; ami, un horitzó que co-

pera que quedara aclarit.
Hom pregunta, hom diu, en quin
regim governaran les dretes, i dita
Que arnb l'actual: amb el que tenim.
Fas caldrä el poder en un moment
don a, Per tal de reaFtear e h nostre
programa, ami, la seguretat que

oferirem solu rions tu

Actua de fiscal, l'advocat senyor
Malagrefia, catedrätic de Dret penal, i actua d'advocat defensor el
senyor Jiménez Asua.
El representant del Ministeri Púhdic, en l'escrit de conclusions provisionals, soNicita s'imposi a Frederic
Coeli°, la pena de quatre mesos i
un día d'arrest i a Emeric Garcés,
la il'un mes i un dia d'arrest, rebaixant la pena d'aquest per tenir 17
anys d'edat.
Segons afirma el fiscal en el seu
escrit de conclusions urovísionals,
¡oren mocessats tots dos a Causa
dels disturbis i avalots que van tenir lloc el 2; de gener en ocuparse als detinguts en un escorcoll unes
oistoles per a ús de les quals no tenien gula de llicencia d'armes.
Han actuat com a testimonis ele
estudiants senyors Guerra. Pastor,
Alvarez i Díaz.
El primer afirma que eh ha re-

durant els darrers successos estodiantins, comentaven amb gran apassionament la sentencia dictada condemnatòria amb quatre mesos i un
dia de presó per a Francesc Coello
per tinença i Ilícita d'armes, i de
250 pessetes de multa i lb dies de
presó per a Jaume Gafé, per e xcitació al desordre.
Als dos estudiants els ha defensat
el senyor Jiménez Asúa.
En assabentar-se de la sentencia,
s'ha prodnit un gran aldarull entre
els estudiaras que eren a la Facultat. i unánime descontentarnent.
Els afiliats a la F. U. E. han
promogut un alguns aldarulls i els
mis arrebata han tret al arrer uns
bancs vells i els han coHocat a la
via del tramvia amb el propòsit
d'interceptar la circulaciii
Després han tancat les portes de
la Facultar i han recollit trossos de
rajoles de les obres que a l'edifici
s'efectuen i han començat des del
terrat i finestres a llanear-los al

but anänints en els quals els feixistes l'amenacen i li consta que aquello
elements han dirigit igualment ame- Carret.
Una parella de guärdies de segarenaces als directins de la F. U. E.
Els altres testimonis disten que els tat s'ha disposat a retirar els bancs de
la via del tramvia que havien coHocat
dos processats anaven amb armes
de foc a causa d'haver estat amena- els escolars, peló aquests, des de la
çats.
Facultas han llançat contra els guárEl fiscal defensa les seves conciadies pedrea ¡ totxos, per la qual cosa
sirias provisionals.
els agents han hagut de retirar-se i
Després de brea informe en de- demanar al cap superior de Policia la
fensa de les seres conclusions, diu tramesa de torces,
que no coneix el criteri i la tesi de , Una secció de guärdies d'assalt
la defensa i per tant no pot retirar acudit a la Facultat, aixi com el coles seves acusacions.
missari del districte i diversos agents
El senyor Jiménez de Asua diu que de policia; la forpa pública ha acorcom a diputat vengué part en la le- donas l'edifici h obligava a circular
gisla ció d'aquesta Ilei que es pretén tots els curiosos que s'estacionaven
aplicar
fa legals seus defensats, Per aisö en aquel] 'loc.
pot afirmar que es tracta d'una deLa Facultat ha continuas tancada
fins a les dues de la tarda, sense ene
Quan es discutí al Parlameiq aques- es produissin més aldarulls.
ta llei, el scnyor Balbontín digné que
A aquesta hora els escolars que eren
s'aplicar i a únicament a obrera i estadintre de la Facultat han sortit al
diants, i desgraciadament els fets han carrer per la porta de l'Hospital.
vingut a donar la ra6 a l'ex-diputat
Sembla que una comissió de la F.
comunista.
U. E. ha visitat el alegó de la FaculFa ressaltar el contrast que es dóna
tat de Medicina i Ii ha Ilittrat un escrit
en aquesta mateixa Sala. El dissabte
en el gual se sollicitava la Ilibenat
passat el fiscal retirà la seca acusació dels estudiants condemnats pel Tribuen el procés que se seguia a uns asnal d'Urgénria.
saltants de la F. U. E, i aval el maSegons les nostres noticies, el deal
teix fiscal demana quatre mesos d'ar- ha promes lliurar l'escrit al ministre.
rest per als que s'armaren davant el
Entre els estudiants hi ha gran etadesempar en què els deixa les autori- vescencia, i es tem una actitud de retato i en defensa de llar pròpia vida
sistencia en el cas que les autoritats
¡Crea el fiscal que aquests minyons
es neguin alliberar llora companya.
van a renunciar a detentar llar vida
A la Facultat s'ha cealocat un carper la pena que el fiscal demana de
tel de la F. U. E. en el qual s'exhorguatee mesas d'arrest?
ta a la defensa deis seas companys
Afegeix que en la vida estudiantina fina a aconseguir Valliberament dels
hi hacia hagut abano correcció, però estudiants condemnats per la sentenria
els feixistes portaren a la Universi- que ella estimen injusta.
tat ies portes. Ara pot passar que les
ES TRAMITEN ELS EXPEusin els estudiants de la F. U. E., i
DIENTS D'INDULT
aleshores ells taran molt be.
Per conducte del fiscal senyor VeDiu que una ale les pistoles era inlenzuela, que aquest matí ala vist
servible, i per tant ens trobem davant
obligat a acusar en el preces insla comissió d'un deficte impossible.
contre dos estudiant de la F.
AHega el número 7 de l'article vui- truit
U. E., sabeos que el fiscal general
tè del Codi Penal, que requereix els
de la República, assabentat de la
tres delictes necessaris parqué es pucondemna recaiguda als processatas,
gui estimar que ricas is eximertt.
Ira començat a tramitar amb tota
Acabada la informació es retira la
rapidesa els corresponcnt expedients
Sala a deliberar, i després de breas d'indult.
momento apareix el president I qual
dóna lectura del fall i sentencia en
Visites al Ministre
virtut dcl qual es condemna Frederic
Coeli° a quatre mesos ¡ un dia daració
rest, ¡ Emerico Garcés a 25 0 pessetes
de
de malta, i en cas d'insolvencia a
Madrid, 5. — A les cinc de la
setze dies d'arrest.
Martícl
senyor
tarda han visitas
En conrixer-se el tal Osan produit
nez Barrio al Ministeri de la Gograns rumoro i sentit una veu vernació el governador civil de
que dele: "Es injust".
Madrid i una representació de l'InsEl president diu: —Al carrer tottitut de la Guàrdia civil, que presihont; que vingui la guardia civil, i
deix el general Benedicto, amb els
el qu e ca Mog ui que sigui detingut,
coronels i altres caps del mateix
Institut de la Comandancia de MaEL DESCONTENT DELS
drid.
ESTUDIANTS
També ha estat al Ministeri de
A primera hora de la tarda d'avui,
la Governació el director general
a la Facultat de Medicina, &ha proSeguretat.
duit un avalot cstudiantí en conei- de
xer-se la sentencia del Tribunal que
ha contlemnat els estudiants de la

Govern

F. U. E.

Durant tot el mati s'han donat les
classes amb completa normalitat,
sense que preveiessin propósito d'alterar l'ordre.
Alguns estudian to han manifestat
que àdhuc l'av i en assistit a les classe3 els que dies enrera havien assaltat el local que la F. U. E. té a

MALLARE Sastre

CARNAVAL
Es Imprescindible
el vestit de smoking

la Facultat.

Els estudiants de la F. U. E. no
Iran provocat cap incident.
Després de les dotze, un nodrit
g up d'estudiants, entre els quals fi-

Ronda do Rana Poro, 24
Talaron 11835

Es resolde a1 la Cambralä
confusa Situació política?
(Ve de la primera pagina)

Es deia que en la sera intervenpresident de la Diputad& de
Madrid, sollicitari en primer lloc
una declaració de la tninoria populista agräria per a precisar la seya situació dintre o fora del regim, per
creure que no está suficientment
clara després del darrer diseurs del
seu cap el senyor Gil Robles. i que
demuela aixf maten( aclaracions als
representonts de la mMoria socialista aobre la darrera posició que ha
adoptat el seu partís després d'haver
abandonas el Poder els tres minisció, el

ell el representaven.
Els comentaristes estaven confor-

tres que en

mes en afirmar la importancia, trans-

cendencia i derivacions del debat
polític i deien que és gairebé segur
q ue com a conseqüència es plantejara la crisi.
S'aasegurava lambe al Congrés que
en les darreres hores s'han accentuat sensiblement les divergencias
entre el senyor Lerroux i molts bornes del seu parta. essent causa principal d'alzó el que, segons sembla,
el cap del Govern actual no té cap
inconvenient en facilitar la formació
d'un altre que el substitueixi de
centre dreta, a base d'elernents populistes agraris, agraris sois i metabres del partit radical, arnb rúnica
condició de la declaració previa de
republicanisme per part dels popalistes agraris, criteri amb el qual no
estan conformes destacades personalitats del partit radical.

Alguns comentaristes van parlar de
possibilitat de la fornr.ació d'un
Govern integral per elements netament republicans i amb orientació
cap a l'esquerra, encara que no es
descartava per alguns la possibilitat
que en aquest Govern de carácter
netament republicä poguessin entrar
elements del partit conservador del
senyor Maura o el senyor Miguel
Maura en p ersona. Com a possible
president d'aquest Govern s'indicava
el senyor Sänchez Roman.
EL SENYOR MÁRTINEZ
la

BARRIO RECTIFICA LES

SEVES DECLARACIONS
senyor
Martínez Barrio ha rebut els perioA les sis de la tarda el

distes.
—Aquí venim, senyor Martínez
Barrio, a tallar-vos la digestió.
—La mera digestiO , no. El mea treball.
—Desitjardeni que ens expliquéssiu
el motiu del dinar que heu celebrat
aquesta tarda.
—M'atinc al que us hagi dit el se-

Lerroux.
—El senyor Lerroux — ha dit un
repórter — ens ha manifestat que
havieu estat inundara Espanya.
—Home! Tant com inundant... Segons que. No cal dir que hem parlat
de política i de l'estat actual de les
nyor

coses.

—S'ha concedit — ha dit l'informador — una extraordinària importancia a les vosees declaracions
al "Blanco i Negro".
—Són absolutarnent autentiques,
tumbé n'hem pardal en el nostre dinar. Les meres declaracions reflecteixen el meu pensament i la creença
que el Govern ha de decidir clara-

ment la seca actitud.
—a Seríem molt intliscrets, senyor
Martínez Barrio, si tis preguntéssim
quin efecte han produit les vostres
declaracions al senyor Lerroux?
—El senyor Lerroux respecta la
me y a opinió i criteri, que era una cosa
força latent entre molts, i jo he estat qui l'ha portada a la lltun.
—zas podeu dir quina opini6 teniu
sobre la crisi? Aixi ens ho ha dit una
alta personalitat, la qual ens ha alt
que es produirà demi; que dissabte
hi llagué una conferencia important, i
que estera desorientats.
—Exactament, torea desorientats.
•Malgrat tot, no se com heu pogut
trobar el 110c on ens havieni reunit
per dinar. Cregueu (píe no talo explico, pesque no ho sabia 'Ungir. Está
vist que hem d'anar a l'estratosfera.
—Arreu s'assegura que la crisi es
plantejarà densa.
—Dema, no.
—Llavors denla passat?
—Mireu: això de la crisi és com
la mort, que pot produir-se en un moment donas, pub hom no hi creu mai

mentre es troha be de salut. Jo crec
que per ara no hi I,a res.
—Es parla d'un Govern d'Esquerres, del qual formi pan el senyor
Azada.

—Insistebro que no. Les petites divergancies que hi pugui haver s'arrangen. Tingueu en compte amb tota
claredat, que quan es parla de desavinences entre el govern 1 jo, millar
dit, entre el Sr. Lerronx i jo, no pas-
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gocen per-

que e! Govern no torni a les es.
atierre!. Si tornessin a prendre
govern d'Espanya, no ho ferien
com raltra cegada, sinó que trae,
tarien d'imposar procediments soviètic', que només de pensar-M espanta l'orado!, no per l'endarreriment nue rodela si/losar-se per a
&otee .n .1 de././m/mlupament
1,' ae•I
r'cos nernue desuris
,ira trágica no
restaria res d'slló que Inés els im-

porta: la familia, la religió i la !Jibia.

TE/ CDEACIONU OI6INALJ
TrkEf SU/ T Of DIFERENT/
edie
TREI ENCERTL,1 OEFANITIlif

TABU - HALAGO - BOLUQ,
1
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sa criner diferencies en l'apreciació
dels problema
Tot el Govern l'uneix al Sr. Leeroas, no aolantent l'adhesió política,
sin& un .profund i sincer afecte que
sempre presidirä les nostres celacions.
Ara no hi ha crisi, perb els moment
en que es presentará un obstacle etavant nostre de diferent punt de vista,
pot sorgir en qualsevol instant. Quan
ocorri això. no oblideu que el que us
he dit presidirá sempre les nieves relacions amb el cap del Govern.
En el que fa referencia al moment
comprendreu que si hi hagués crisi, no
estaria jo, com veieu, dedicat a lesteil d'un s expedients de suspensió
juntaments.
—S'ha concedit també molla impartäncia a la visita que us han fet el
governador i el director de Segaretat.
—El governador m'ha visitat per
parlar-me de disirses vagues que
existeixen a la provincia. Quant al di
rector de Seguretat, ja no l'he vist;
és possible que hagi estas amb el sotssecretad.

—Aleshores, l'únic cert és q ue catean desorientats, ¿no 'es senyor
ministre?

és. completament.
L'INTERVIU QUE HA CAUSAT
ELS RLIMORS DE CRISI
Madrid, 5. — Recollim alguns extrems de l'interviu publicat ahir en
"Blanco y. Negro", i que ha estas una
de les causes dels rumoro d'avui.
—Es indubtable — ha dit el senyor
Martinez Barrio — que la sitnació Es
imprecisa i confusa.
—Dones pobre la base que és imprescindible una solució — diu el periodista — sisan acceptat alguns com.
prcanisos politics.
—Dos d'ells adquireixen torça transcendental.

—Quins?
—Una concentració de radicals,
agraris, Acció Popular Agrària 1 regionalistes, presidida pel senyor Lerroux. Una altra concentració de radicalo, agraris, conservadors i reginnalistes, sota la seva presidencia.
lat primera solució es viable; la segana, no. Aquella aconseguiria una
gran friega partamentäria, una enorme
força a la Cambra que li permetria
actuar arnb deseado:tras. Seria una situació centre dreta.
— 5 En quina mesura tindria l'assistencia de l'opinió pública/
—Al meu judici, tot el que hauria
de sobrar-1i al Parlament Ii faltaria
al carrer.
La solució segona jo no la veig de
cap manera. He dit molts cope i ara
ho repeteixo que jo no succeirä al sen Yor Lerroux.
—Aleshores ¿vós formaríeu personalmera en el Govern que es constituís
amb la primera concentració?
—No; joestaria als banca de la majoria corn a un radical, sempre lleial
al senyor Lerroux, sempre disposat a
un ajut clic% i precia amb el meu vot
1 amb la meya assistència, pesó sense
compartir la responsabilitat personal
al barre blau. La rió es ben clara: jo
sóc home d'esquema, i la me ya posialej ó hauria d'ésser incómoda en un
Govern de distinta significació.
Crec fennament que una política
d'esquerra dintre de la dunocräcia i
sotmetiment absolut a la Ilei amb desig de justicia social, resoldria múltiples problemes que catan ara match'
plantejats a Espanya i aconseguiria
l'ascens d'una enorme massa d'opinió.
El que succeeix es que l'esquerra fins
aquest moment ea portà d'una manera parcial i d'un criteri estret i
sectari de manera que la sensibilitat
refinada del poble espanyol tto aguanta.
—Quedem, dones, en la viabilitat
d'aquesta solució presidida pel senyor
Lerroux. 5Suposeu en línies generals
la formació d'aquest hipotètic
1TM?

meu judici urgeix aian, puix

que en organitzacions obreres es
moneas cap a un fi revolucionan. Els

—Ea que sembla eta indicat que
existeix el propòsit de fer demä una
pregunta al Govern sobre aquestes.
ha afegit el
—Sobre aquest terna
senyor Lerroux — m'estranya que ele"
vagin a dirigir preguntes, .amb mófiu
de totes les declaracions que es faciri,
pesque en tal ras' alocó va a resultar

mes llarg que l'interrogatori del pare
Azpeta.
' —Es que de les fetes pel senyor
sdeiPe
a necead rt tlealle_
Martínez
Br arrriol
e reumb
s de variar
ha replicat el reverter.
- Podria causar estranyesa que dlvendre minores el sen criteri raspeete a una colla de qüestions plantejades en el marc politic nacional? —
ha preguntat el periodista al senyor
Lerroux.
—Això no pot estranyar a tinca,
i aquest ha estat el moho de la 110P
tra reunió.
—Llavors, el senyor Martínez sarrio continuará exercint la certeza da
Governació? — ha preguntad el pe-

1

riodista.

—Na m'explico cota a ningti II
ha pogut ocórrer que abandonara el
manifestat el huayco!'
Iloc. —
seu rowr
Ler

—Pero és que et ministre de la Governació ha dit que, per desee Mere
d'esquerres, la sen postura /exaltan
incómoda en un Govern que no ti
aquesta signifi cació.
—Això que es consideri borne
d'esquerra el senyor Martínez Bar
rio no m'estrany-a—ha respost el ser
nyor Lerroux—. Tots sonn honres
d'esquerra i 102 també ens conaide
rem més a l'esquerra de la posici6
a que ens obliguen les circumstänejes, pecó aquestes ens obliguem
marxar amb la pesada càrrega que
tenim damunt Im nos tres ospatIlea.
Pecó el que es pot garantir es
que tots coincidirá a mantean' el
criteri que ha tingut sempre el Partit radicaL
—Després del discura pronunciat
ahie pel senyor Prieto—s'ha dit al
cap del Govern—, l'opinió esta mole
exaltada pel que pot succeir.
—No hi ha cap motiu. La gent

s'alarma per poca Cosa. El Gavera
esta previngut i segneix prevenintse, perqua entenem que és

prevenir que reprimir.
Estem al corrent de totes aquestes
martingales que promouen els elements pertorbadors, i ja veureu com
al final no passa res, pugné entre
altres coses ells assumeixen com
nosáltres una responsabilitat. El que
passa és que la gent troba a faltar
que el Govern no els digui guinea
mesures pren. Abre. no seria discret.
Recordeu el que es digné "El
silenci de Lerroux”, durant la meva
actuació al Parlament Constituent.

Ara passa com aleshores, que espero
carregar-me de raer pesque les coses
per taumatúrgia no es tesolent sels
ha de donar temps, i "els silencia
de Lerroux" no són mai estiras.
—Després del discurs del reny
Prieto sembla deduir-se que les seves forces voten el Poder.
—Per?) és que per a arribar, al
Poder—ha contestat el cap del Govern— hauran de conquiitar-lo a
/a Cambra si tenen vots per a fer-ho.
—No sembla aquest el propóta
que tenen—ha contestat l'informador—. llés aviat horn creu que el
volen conquistar al carrera
—La qual cosa vol dir—ha nonteatat el senyor Lerroux--que el volea conquistar per la força. Dones
ja ho veurem, yergue el Govern Es
al seu lloc disposat a mantenir Per-

dre, costi el que costi, i a defensar
Espanya i la República, que Es el
que cal mantenir per sobre de tot.
—Parlareu demä al Parlament?—
se li ha preguntat
—Segons qui cm pregunti, com
sena pregunti i /es ganes que jo
tingui de parlar—ha da el senyor
Lerroux.
—Aquestes paraules que acaben de
dir portaran una gran tranquiHitat
a les masses, puix que els esperas
estan molt exaltat: pels darrers antes pontics.
—Dones podeu repetir que el Govern seguirà al sea !loe, disposat a
mantenir l'ordre—ha dit el cap del

liders assegurcn que esta elaborant-se,
i l'explosió es inevitable.
Es clar que a l'Estat li sobren mitj ans per frustar l'intent i sotmetre
el.% pertorbadors, pesó seria preferible
que s'emprés a fons una labor improva, encara que plena crobstacles, i esGovern.
tires recolzada per una política claA VIDA DEL GOVERN
ra 1 neta.
DEPEN DEL DEBAT POLITIC
El Govern que prengui al seu earMadrid, 5. — Preguntas el minisrec aquesta 501tKiO en aquest moment
sigtli el que sigui ha d'emprar-se con- tre de Finances, senyor Lara, sobre els rumors de erial, ha manitra l'extrema esquerra i contra l'exfestat que aquests han de concretrema dreta, contra els que proclamen
la violencia i es declarin enemics de tar-se al debat polític que hi haurà
Ilibertat
la fiel i de la
oportunament, 1 que, al seu judici,
es plantejarà aviat a la Cambra.
DECLARACIONS
—Ja comprendreu—ha afegit—que
• DEL SENYOR LERROUX
Jo no scic cona aquells antics mini s
Un peri.alista ha aconseguit celel'antic rigim que quan es-tresd
brar aquesta tarda una conversa amb
parlava de crisi responien que ells
el cap del Goyern. Preguntat sobre
continuarien al Poder.
el dinar que s'ha celebrat anuest miga , . Nosaltres poder estar al Poder
dia, ha dit:
einc anys, cinc menos o cinc dies.
—No ha d'estranyar a singó que,
Les circumstancies manen i secan
al cap do dos mesos en que no hem ' tz
e que
al devceirdaéixin la nostra preseacelebrat una conversa els ministrea
Gavera.
mes antics del partit, hàgim cregut
liCL SR. GUERRA DEL RIO
convenient unir-nos per tal de Sean
un canvi d'impressions.
PARLA DEL PLANTEJAMENT
—ileraconcretarnott, sobre les doy
D'UN DEBAT POL/TIC
Marel
senyor
que
ha
iet
claracions
A la tarda el senyor Guerra dl
tínez Barrio, no ens poden dir res?-ai
Rio
ha rcbut els periodistes al Mise li ha preguntat.
nisteri d9bres Públiques i els ha
—Dones que entenc sän declaracions naturals en persona qua té uq manifistat que al dinar havien esta*
convocase els ministres p ez dolo:esperit inquiet. Jo, si haviesiestat
los .compte del pla d'obres hidriael seu lloc, igual les hauria fetes —
ligues i de l'exposició que s'inauguha respost.
—2 Tindrau conseqüilncies politiquea rará dijous al Palau de la Música,
aguestes deelarscionsr ha insistir , per la qual cosa des del Ritz ens
' hent trasItadat a visitar els treballa
el repòrter.
—De cap manera. ;',..m.tiote de tendsinatallack, de la dita exposició.
les doelaracioas que sladi PediCaS,
El senyor Guerra del Rio refr
Märiatnent — ha contestat el cap del rint-se al moment polltic, ha dit
Un:en;

creia convenient acluir amb

•

•

eit la eitosei6 politice del Govern,
pé la qual cola ?.hii u debat
pide s principia te ~nana, pula
que asee de les exhiba« de la
dress, raflexadea darrerament en el
~me del senyor Gel Robles, i davaat de lea amenaces de lea eaquerres es fa indispensable que la situada quedi aclarida.
Per a &ad no hi ha millor que
un debat d'altura al Parlament, en
el-qual tots els capa de grup podre':
exposar la seva opinió i fixar el se-

nyor Lerrotut el criteri del Govern,
proclamant la intangibilitat del le-

gatea per les Corta Constituents,
encara que abre no vol dir que s'introdueixin lignum reformes o algunes rectificacions, mis de forma que
de folia
--Les dretes—ha dit un periodista—no fan altra cosa que tractar
.ele 'comeo
r el seu programa elect-

intunibincia d'elles, no
d'aquesta situació s'han format algunes nebuloses
que convé aclarir produint un debat
a la Cambra, puix que m olts elemente patronals, per haver guanyat
les dretes, es creuen amb el dredel -Govern. Estora

_de dentar tense compliment les Ileis
per mitjä de rebaixes de jornals o

comiats injustificats.

HOYES MANIFESTACIONS
". 'DEL CAP DEL GOVERN
presiden( del Consell ha estas iota la tarda al seu desnata oficial, on
ha rebut nombroses noticies.
• A darrera hora ha rebut el ministre
d'Instracci6 Pública.
A les onze de la nit ha rebut els
periodistes, als gneis ha començat
diem:
—A <pi es

deu aquesta expectació?

Es periodistes li han contestat que
duma tot el dia havien circulas rumore a 'entorn de les declaracions de
alricez de la Governació, senyor
r
Barrio i respecte al dinar
lizlehrat pels ministres radicals i el
3resident de les Corts, senyor Alba.
—I que es diu d'aquestes declara-

sions ?
—11; ha qui no les ven clases.
--I de l'ipat? Tampoc és clar?—ha
d'et el cap del Govern.
—L'àpat també—ha dit un periodisSa--s'ha comentas molt.
—Dones uo han estas a vosa/tres
eolansent als que han cridat
ció les paraules del senyor Martínez
Barrio. També l'hi ha cridat el senyor Alba, i amb aquest motiu, per
ataviar impressions sobre tots els proMemez politice, ens ha reunit a dinar a diversos amics de la sera intimitat
El presidan de les Corts volia que
s'aclarissin alguna extrems de les manifestacions del senyor Martínez BaPel que es sederas a les declaracione del senyor Martínez Barrio, sola puc manifestar-vos que jo
al sen Iloc les hauria fet igual, i no
tinc sobre elles res mis a dir per
enjudiciar les manifestacions del
ministre de la Governació, ja que
en situar-se en la seva posició havia de produir-se així tenias present
que mesura exactament la responsabilitat - que pesa sobre ell en

aquests Moments.
Durant lapat ala parlat de tot
això, i ha quedat perfectament actasida la situació de tots.
El president del Consell ha jet
una pausa, i ha continuat dient:
—Jo subscriuria les manifestacions del senyor Martínez Barrio,
perquè a mi no m'importa mai la
classificació que lacia de la nieva
opinió, ni m'importa que em situin
ni a la dreta ni a l'esquerra.
Jo he estat sempre un republicä

histeric, i m'abona aquesta posici6
la història de cinquanta anys, d'una
trajectòria perfectament clara, en
la qual no hi ha hagas mai cap claudicació i que ha cristanitzat en la
meya potició actual.
També la meya actuació republicana de tota la vida ha estat d'un
mareas sentit esquerrista. En l'hora
actual vull ésser, sóc, republici bistóric, perque alai ho exigeixen les
circumstäncies que travessa el meu
país. Sóc un home nacional, pesó
jo no he dit mai a ningú que sigui
un republicà de dreta.
No Es aquest el meu temperament ni les tendencies que aignifiquen la mera actuació i el nseu programa.
—¿Ea produirä demä al Parlament un debas potaje per a parlar
de tot airó?
—No ho sé, pea és possible.
—E. diu —ha objectat un periodista—que es disposa a suscitar el
debat un diputat de la majoria.
— Radical? No ho sé, ni ho crec.
— Ea diu que en aquest debat
t'aspirara' a que s'aclareixin alguna actituds i que es defineixin alganes posicions politiquee sobretot
en els problemes que aquests dies
alma abordar lora del Parlament.
—Patria mcceir. No m'eatranyaria i no perqué algú hagi suggerit
la conveniencia que aquí dintre es
marquin les actituds que s'adoptin i
les afirmacions que es fan lora.
Recordeu que quan jo vaig pronunciar el metí desala de Saragossa
hi va hacer un gran revol i entre
els commtaris que va provocar, hi
va haver algú, els socialistes, que
van afirmar que jo no diria a la
Cambra el que havia dit fora.
Jo vaig agudir al Parlament i vaig
repetir exactament les manifestacions del meu discurs de Saragrosea.
Aixi.> és el que podria algú duna‚rar a tots els senyors que m'unta
dies es manifesten fosa del Parlament i el que han de fer.
Allí d, on han de fer-se toses les
afirmacions, sense perjudici que
tambe es lacia al carees, pes ò si et
fan al carrer i allí no, són uns

xerraires.
Pel demés, a mi no em sorpren
la situaci6 del Govern, pesqué jo no
desconeixia quina havia d'ésser
aquesta situació quin em vaig encarregar de formar un govern minoaterí subjecte a les suggerineies natural@ i incidincies d'aquesta diese
de Govern.
Quan jo vaig consultar les minoríes per a formar-lo ja em vaig doPar compte que necessitava la leva
smialincia s sial ho vaig dananar,
OMS olla tembd ea otorgar-la balice
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reato, 4, be •feer, ttt
de pensar que ceras claudica:bias al
wena
PI devia arribar a fer.iaa,
Que faig cenadelions
A elle els ataabitra poc 1 &la esireldssiqu.es.
e/ere ntolt ifba defensq el con—""efe
cepto' palie de lea enanc& le
Abans-d'ahir, segad' el costum
din el centran i a lea dretes i es co- establert
des 4e molts anys, el Cenmenta desfavorablement. Apuestes tre Republici Democritie Federal
selin apliques i diepliqua 1 aixi s'ar"El Pacte", junt amb la Penya de
riba a una situació en qui Es molt
Federals i Ex-combatents,
difici satisfer igualment ele uns i ,eVenerans
celebra lacte d'homenatge a la meels altres.
o
m
ria
deje
volt:ataje que . l'u de
Un periodista Ii ha preguntat si del
Consell de ministre de demá sortiria gerier de 1872. a lea ordres dé loan
algun esdeveniment politic, sobre el Martí, el "Xic de les Barraquetes",
qual ja es parlava acuesta tarda i sucumbiren a Sarriä defensant la
primera República,'
aquesta nit
A dos quarts de dotze del mati,
—No — ha contestat el Sr. Lerrour — podeu estar tranquils. Ja sa- una comitiva formada per l'ex-alcalde,
senyor Josep M. Serraclara;
ben que estetn &satis diverses amenael regidor Pere Domenech, repreces d'un cantó i de l'altre, i com sitie
s'ha aclarit totalment l'ambient poli- sentant el batlle; Eliseu Sala, Josep
Robert, Jaume Vicens, Pau Cot, M.
tic, pel que al govern fa referincia,
de Santiago Torrejón, Jame Marla posició d'aquest davant aquestes
tí, Domenec Tares i Francesc Viamenaces no pot esser més que una:
naixa, de la Comissió organitzadora,
mantenir-se ferm en aquest 'lloc.
es traslladaren, junt amh nombrós
FI moment, i això no is cap secret
públic, al cententiri de Sarrió. El
per a vosaltres, pel que us acabo de
sobrevivent dels lluitadors. senyor
dir. és difícil, i el govern sap mal>
tenir-se sempre en el seu !loc. i ara Cot, fin un parlament glossant l'acmolt mes.
ció dels combatents del 74.
No hi ha. doncs. esdeveniments poActe- seguit bou collocat un ram
litice en el Censen de demà: d'això
de flors a la tomba que guarda les
en podeu estar segurs.
despulles dels hotnenatjats, i el seI el president del Consell. sense dir
nyor Serraclara féu ús de la paraula
res mis, s'ha acomiadat dels perioenaltint la memòria d'aquells märdistes.
tirs.
En nom del baffle i de l'AjuntaEL QUE SEA TRACTAT AL
ment, el regidor senyor Domènec
DINAR DEL RITZ
s'associà a l'acte que se celebrava.
Tasca, els discutsos el president
de la Comissió organitzadora, seLA SESSIO D'AVUI AL PARnyor Sala Valls, el qual agraí la
LAMENT TINDRA UN GRAN cooperació
dels assistents i de les

INTERES POLITIC
En el dinar que han tingut avui
al Ritz el cap del Govern i els tres
ministres radicals senyors Martínez
Barrio, Guerra del Río i Lara, per
iniciativa del president de les Corts,
ala tractat no solament de les declaracions del ministres de la Governació publicades el diumenge
una revista setmanal, per ésser ja
conegudes del Govern, sinó també
dels discursos pronunciats pels senyors Prieto i Gil Robles.
El president i el ministres esmentate han coincidit en l'apreciació
del moment politic, i aquest criteri
serä sotmes, en el Consell de demä,
a coneixement dels altres ministres.
No hi ha dubte que els alees ministres radicals estaran d'acord amb
llurs companys, per?) el que interessa és
conèixer el criteri dels representants
dele alees grups polítics en el Govern
com són els senyor Alvarez Valdés,
Cod, del Río i Pita Romero.
El criteri que es proposa seguir el
Govern Es una política purament republicana, mantenint l'esperit esquerrista
de la Constitució, i per tant esta dieposat a declarar la intangibilitat de la
Constitució, que serà respectada pel
Govern, tret d'aquells retocs d'actaritnent a qué obligui la necessitat.
El discurs del senyor Gil Robles
ha produit molt mal efecte en els ministres radicals, els guate el consideren com una coacció.
Entenen, a mis, que no es pot aspirar a actuar en el Govern de la República sense haver fet una explícita
declaració de republicanisme, la qual
cosa fins ara ve eludint el senyor Gil
Robles.
També ha produit descontentament el discurs del senyor Prieto
en tots els ministres, pesque enteritis que no es pot mantenir el país
en una constant amenace de moviments revolucionaris i actuar constitucionalment a les Corts.
Per tal que es defineixin i s'aclareixin les posicions deis uns i dels
abres, s'ha acordat que el senyor
Lerroux fati una declaració a les
Corts marcant la posició del Gover n , ja indicada, comminant els
grups parlamentaris que tenen ofert
el seu ajut pesque aclareixin la sera
posició.
També s'anunciarà als socialistes que en cas de realitzar el moviznent que venen anunciant el Govern està disposat a reprimir-lo

durament.
El senyor Lerroux esta disposat
a mantenir-se al seu lloc de la presidencia del Consell mentre no sigui
derrotas per lea Corts, en el qual
cae declinan tota responsabilitat
davant els grups polítics que donin
lIoc al p lantejament de la crisi.
La sessió de demä serä, per tant,
de molt interés politic.

autoritats, i dedicó frases d'elogi
als representants de la premsa, que
sempre slavien prestat a collaborarhi. Acabä llegint les adhesions rebudes, que eren en gran nombre.
Fou llargament aplaudit, com ho
havien estat els que el precediren en
l'U de la paseata.
L'acte, al qual havia assistit la
guärdia municipal en uniforme de
gala, acabi a la una de la tarda.

Concurs-homenatge
a eimbernat
La Societat de Cirurgia de

Catalunya prengué l'acord de
celebrar pel juny de 1934 un
homenatge al mamón rirurgilt
calalú Antoni de Gimbernat,
amb (n'asió de fer 200 anys del
seu niaxement.
Per tal que sigui un hotnenatge profitös per al prestigi de
la ciencia catalana, el Gomita
de I'llomenalge a Gimbernat ha
acordat convocar un concurs
l'objecte del qual is recollir el
màximum possible de dades referents als cirurgians i a la
cirurgia de les (erres de llengua catalana o germana: Catalunya, Valencia, Mallorca. Rosselló, Llenguadoc, Provença i

Alguer.
Heus sei els presuis:
1.-1.500 pesetes a la millor
biografia de Gimbernat.

2.-1.500 pessetes a la millor
biografia d'un cirurgià de Ca-

talunya, Valencia o Mallorca.

3.-1.500 pessetes a la millor
biografia d'un cirurgià del
Rosselló. Llenguadoc, Provença
o Alguer.
4.-1.500 pessetes al millor
resum d'història general de la
cirurgia a Catalunya, Valencia
j Mallorca.
5.-1.500 pessetes al millo t .
resumo d'histeria general de la
cirurgia al Llenguadoc, Rosselló

i Provença.
6.—Premi de l'Ajuntament de
Barcelona: 2.000 pessetes al
millor treball referent a la

creació i histeria del "Real Co-

legio de Cirugfa de Barcelona",

fundat l'any 1760.
A la Secretaria de l'entitat
organitzadora (Via Laietana,
número 31 - Casal del Metge),
es facilitaran les bases per les
quals es regias aquest impor-

tant concurs.

Uns militars promouen incidents i obliguen que la Detenció d'estrangers
guàrdia d'assalt els
indesitjables
escorcolli
Madrid, 5. — Sopant en un fregidor de peix, un grup d'individus que
hacia concorregut al banquet en honor dele diputats d'Acció Popular, hi
han entrat :res individus, que can militars, vestits de paisä.
Un individu ha donat un visca al
senyor Gil Robles, i un altre parroquia
ha protestat, essent agredit.
Llavors ha fet senyal de treure una
arma de foc.
Poc després han arribas guärdies

d'assalt.
Els guardies d'assalt han efectuat
escorcolls a la seva arribada, la qual
cosa ha donat lloc a incidents, en els
quals han intervingut els tres militare de referincia, els quals han denuneiat l'ocorregut a la Comissaria,
al Jutjat de guirdia i al quarteret on
s'allotgen les fosca de seguretat.
Preguntat el governador, ha manifestat que desconeixia l'ocorregut, i
que esperava que l'informará el cap
superior de policía.

Segons nota facilitada per la
policia, ha estat detingut un
súbdit italiä anomenat Buc
Ciarletta, natural d'Agusto, nascut el 16 de mere de 1889. Està
fitxat com a estafador internacional, 1 habitava en una Pensió de la Rambla de Catalunya.

Està mamut d'equipatge. i nO
va saber explicar a què es dedicava en aquesta població, on
va arribar ja fa alguna mesos.
Confessä que a Itàlia havia
completa una condemna d'onze
anys j Sis mesos de presó, per
robatorj falsificació. A Alemanya complf una altra condemna per estafada, després
fou expulsat del pais. Estigue

quatre anys a l'Argentina, don
va tornar l'any 1931, recorrent
diverses poblacions europeds, 1
actualment estä reclarnat per
les autoritats franceses i belgues. Usa diversosnoms, i hom
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gues. Usa diversos noms, ( hotn
Iba donat. Serfs proposat per a
l'ezputaiö.

Llegiu
tots els dijous

«MIRADOR»

No podem publicar les
xotes pregades que no
vinguin escrites en catalb
1 amb un timbre o signa.
tara ~aguda

la 111 11141

o

ys.
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Mete, !metida
'km cePertMe°
Sopar d'homenatge :-: El Tribunal
' d'Urdieseis
Girona, 5 (per telèfon). — Deml, dimarta, el Grup Eicursionista

La Filharmanka . tat Ouärdia desaparegut :-: El Tribunal d'Urgència
Novas diversas

grifica en la qual es projectaran diversos films esportius.

d'ea a pocs elles, cosa que potser

i Esporas& Girdni celebran al seu
local social una sessió cinemato-

— Ahir al matt va morir, victima d'una curta malaltia. el nostre
bon amic i tresorer del Collegi
d'Arbitres Amateurs de Girona, senyor Francesc Gibert. A l'ente rr ament. que s'ha efectuat aquesta tarda, hi han concorregut gran nombre de persones, que han demostrat
les grane simpaties que gaudia el
finat. Reposi en pau el bon amic
i company.
— El dissabte passat, a les nou
de la vetlla, va tenir lloc a l'Hostal
Fontan el sopar d'homenatge a l'artista Pardinyes, organitzat per "Els
Intime", per tal de celebrar l'èxit
de la seca exposició a "Garbi". El
sopar constituí un gran exit per a

l'homenatjat.
— Per a demä, diimarts, i dimecres, hi ha assenyalats els judicis seguits en procediment d'urgència, que foren suspesos la setmana
passada. Demi, a dos quarts de
dotze, se celebraré el corresponent
a Rafael Marques i Puig, vei d'Albons; i dimecres, contra Pere Anglada i Planes, vei d'Olot, i un altre contra cinc veins del poble de
Bordils.
— Ahir torni a aquesta ciutat el
cornissari delegas d'ordre públic, senyor Prunés, el qual ha romàs set
dies a la Vall d'Aran gaudint de
llicencia. El senyor Prunes arengué possessió tot seguit del càrrec.
— El comissari delegat d'ordre
pfiblic ha imposat quatre multes de
mil pessetes a altres tants amos
de cafés de Ripoll per jugar-se als
prohibits als dits establiments. El
comissari ha manifestat als periodistes que si els multats reincideiy en procedirà a la clausura dels
establiments.
En un palles propietat de
Miguel Estany, situat a Sant Pere
Pescador, es dectan un gran incendi, que agafi graos proporcione
siegst a la forta ventada que feia.
El foc es propagó a un altre palles
propietat de Joan Simó. Es cremaren deu tones de palla.
L'auxili de tot el minat resulté
del tot ineficaç. degut a la gran
ventada. Les perdues co calculen
en a soo pessetes. No ocorregueren
desgräcies personals. — C.

s

CALDES DE MONTBUI
Constitució del nou Ajuntament
Dijous al vespre, amb la sala de
sessions completament plena de públic, Pagué lloc la sessió de constitució del nou Ajuntament.
Oberta la sessió per l'alcalde sortint, senyor Cdeademunt. aquest cedí
la presidencia al conseller electe de
mes edat, que resultà ésser el senyor Esteve Vilaburges, i es procedí
seguidament a la votació del cärrec
d'alcalde, i resulti elegit per dos vots
a favor i un en blanc, el senyor
Josep Fontcuberta i Rogis, de la
Coal:ció d'Esquerres.
En mía d'una gran ovació del piblic passi a ocupar la presidencia
el nou alcalde i es procedí a la votació dels arrees de segon. tercer
i quart alcaldes, i resultaren elegits
per a ocupar-los respectivament els
senyors Joan Casademunt, Linie
Marti i Isidre Angli. Els dos primers són de la Coalició d'Esquerres, i el darrer de la Candidatura
de dreta.
El nou alcalde dirigí unes paraules de salutació i agraiment a% nous
consellers per la confiança que li
havien demostrat i dedicä uns mots
d'homenatge als regidors de l'Ajuntament sortint, amb els guate havien
compartit, des de la proclamació de
la República, el florera i administració del Municipi.
Dedicó, també, uns mots a la memòria de Francesc Maciä i proposi
al nou Consistori trametre un telegrama d'adhesió al President de la
Generalitat de Catalunya, que Ion
aprovat per nnanimitat

MANLLEU
El nou Ajuntament
Dijous passat, dia / de febrer, assenyalat per a la presa de possessió
deis Ajuntaments de Catalunya, a les
onze del matí es reuniren a la sala
de sessions de la nostra Casa de la
Vila, els regidors electes. Sota la
presidencia de l'alcalde sortint, senyor Miquel Vjladecans, començà la
sessió de constitució i aguan cedí
paraula al regidor mis vell que
era el senyor Joan Solä i Soli. S'acordi governar en ple.
ES pasea a votar l'alcalde, i resulta elegit per to vots a favor i 6 en
blanc, el senyor Manuel Jaumandreu.
Per igual nombre de vots resulten
elegits els senyors Joan Basses, se-

gon alcalde; Josep Corrius, tercer,
Josep Castell, quart. HOM acorde
celebrar ple el segon i quart dilluns

de cada mes, a les cinc de la tarda,
de primera convocatòria i el dimecree a la mateixa hora de segona.
Hi assistí molt de palie I a la
sortida es comentava molt vivament la decisió de celebrar les sessions a les cinc de la tarda, hora
considerada no hibil pel públic
,•-- dealtja Resist i r a les sessions.
Es de creare que la nova majoria es dedican ä a fer alguna cosa de
positiu, cense embrancar-se en equivote que puguin produir seasions
tumultuoses de les quals no en surt
ben parat ni l'interés municipal ni

II prettlgi de ii Corporacht

Lleida, 5 (per telèfon). La

Filharmònica, de Lleida, prossegueix activament els seas assaigs
per tal de presentar-se al públic

farä per mitiä de l'emissora local
de rädio.
— Sima constituit un Ateneu Popular Lleidatä, integrat per gent
jove i activa.
— Aquesta tarda s'ha reunit per
primera regada la Comissió de Govern de l'Ajuntament.
— Ha desaparegut, cense deixar
rastre, Josep Bermejo Martín, guärdia de seguretat, de la plantilla
d'aquesta ciutat. A la fonda, on
s'estatjava, hi han trobat les armes
i uniformes corresponents al seu
cärrec.
— Els alumnes de l'Escota del
Treball han organitzat una Secció

Esportiva. De moment han creat
un equip de futbol.
— La Comiscaría de la Generalitat ha concedit P errilla P er len
obres en terres Ilindants arnb camins de la Generalitat a l'alcalde

d'Albagés.

— Per la mateixa Comissaria ha
estat aprovat el padró de cédules
personals corresponent al noble de
Figuerosa.

— Demä al Tribunal d'Urgencia es veurà la causa instruida per
desobeir l'autoritat contra Manuel
Rodés i Cubell i Manuel Rodes.

TORTOSA
Acords de la Comissió de govern
municipal :: L'estada del conseller
d'Economia Vària

Tortosa, 5 (per tele(on). — En la
primera reunió celebrada per la Comissió de Govern, de l'Ajuntament,
s'acordi dividir-se en cinc departaments, o sigui Finances, a cärrec del
conseller senyor Tudír, Obres Públiques, a càrrec del conseller senyor
Benet; Agricultura i Monts, a càrrec
del conseller senyor Falcó, i Sanitat
Assistincia Social, a càrrec der conselles senyor Rodríguez. Autoritzar
la presidencia per habilitar un estasge destinat als consellers regidors. Organitzar les oficines i un curs de catalé per als funcionaris municipals.
S'assabentaren de les mesures dictades per la presidencia; d'un donatiu
fet a l'Hospital, i que la presidencia
es proposa esbrinar les deficiències
que puguin haver-hi en la prestació
de serveis. Les sessions se celebraran
cada diniecres, a les sis de la tarda,
i els divendres, de segona convocatória. Els dies de visita a l'Alcaldia
seran dimarts, dijous i dissabtes, a
les dotze, i a la Secretaria solatnent es
rebrä al mati. Els pagaments s'efectuaran els dies ro, zo i 35 de cada
mes.
— Alón es reuni a l'Alcabala el
conseller d'Agricultura de la Generalitat, juntament amb els alcaldes de
Tortosa, Amposta i Sant Carles, per
tal de tractar del conflicte de l'arròs.
El senyor Comorera demostri el ECU
interés per a trobar una solució al
conflicte. També, a instancies de l'alcalde, interessant-se per diverses millores, rebe l'oferiment de la creació
d'una granja experimental agrícola i
de la construcció d'un camp d'aterratge, entre Valencia i Barcelona.
— Lea-alcalde senyor Benet obsequia ahir, amb un dinar, els regidors que integraven la majoria de
l'antic Ajuntament. — C.

GRANOLLERS
Constitució del note Ajuntament
Darrers acorde de l'Ajuntament
antic

Accident d'automòbil

Ha tingut lloc l'acte de constitució del nou Ajuntament, que l'integren dotze consellers del Centre

Catalanista Republicä (adherit a Ac.
ció Catalana Republicana), quatre
de la candidatura dita proporcionalista, i dos d'Esquerra Republicana
de Catalunya. Fou elegit conseller
en cap el senyor Esteve Camino,
que ja ho era en l'Ajuntament anterior; primer conseller, el senyor
Francesc Bofill, que en l'Ajuntament cessant exercia el càrrec de regidor síndic; segon conseller, el senyor Francesc Aymerich, que ho
era primer de l'altre Ajuntament;
tercer conseller, el senyor Joan
,munt, i quart, el senyor Alfred Gironella. Tots aquests arrees fosen
elegits per quinze vots a favor i
tres en blanc.
Abans d'aixecar-se la sessió el
secretari india als senyors consellers que integren el nou consistori
que, per donar complimenCa att ò
disposat pel Govern de la Generalitar, havien de facilitar la sera filiació política. El senyor Busquets,
de la majoria, féu constar que si
les minories tenien algun inconvenient de fer-ho en aquel' moment
es podia fer igualment acabada la
sessió. El senyor Torres, de la minoria proporcionalista, contestó que
atesa la circumstäncia que no calla
que fos precisament en sessió pública, hom podía fer-ho després, pessant per Secretaria.
Coneguda per referències que
mereixen credit, la filiació dels nous

consellers és: dotze catalanistes re-

públicans (adherits a Acció Catalana Republicana), dos d'Esquerra
Republicana de Catalunya, dos republicans radicals i dos republicans
independents, i resulta, per tant, que
la candidatura dita proporcionalista
i s i nte g rada per les diles darreres
f

inio
ac n,

—Abans d'acabar el pri mer Alto,
tarnent de la Re p ública el sen inandat, fou co g ocada al carrer Joan
Muntanyä una artística placa de
bronze, obra de l'arquitecte d'aques_
ta ciatat Mara Lassús, que Ion el,
panyador del primer gomal en el

roncara que se celebri per agnest
objecte; l'exauci6 del model fou
portada a . tome pel ja conegut escultor Vietrir.Morer.
—El conseller senyor Muntanyi
donó compte, en plena se g ad, dele
fets que s'inserion en aguaites planes, en relució al comportament de
la professora de literatura de l'Institut Elemental, i digné que si bé
ell . eres que Pobre millor que ha
fet l'A,iuntament que y esca ha estat
la d'acon s egizir la creació de l'Institut, ha de fer constar la sera mis
ferma protesta, perqui es faci constar allä on n • qui, contra les paranles dites per aquella professora que
desconeixia no solament la Ilei, sin() que també els mis elementals
principis de correcció i hospitalitat.
Per unanimitat s'acorda que així
constes en acta, i el Sr. Busquets,
per la majoria, i com a conseller
reelegit, digne que es feia seva la
dita protesta, i que sahrien defensar la nostra Ilengse. posant les coses al seu !loc.
Ami mateix s'acorda encarregar
uns pergamins en els quals consti
l'acord municipal de nomenar fills
predilectes d'aquesta ciutats els senyors Fontdevila i Parera.
A les vuit del vespre de divendres
l'automihil de la matrícula de Barcelona 2r9or, sesee que s'expliquin les
causes, topa amb la harana del pont
sobre el riu Congost, emplaçat a contirmació del carrer de Prat de la Riba. i la barana queda cornpletament
torçada. pero evitä la caiguda al riu
del vehicle. Sentida que et xofer sortí
irles: no aixi el seu propietari, senyor
Josep Perdió, que es trenca un
braç, i 1 o u a s sistit al dispensari de la Creu Ruja pel metge senyor Planes, i traslladat a Barcelona.
després de la primera cura.

TARRAGONA
Topada de vehicles :: El comissari
d'Ordre Públic Turisme Varia
Tarragona, 5 (Per teleion).—En el
quilúmetre 253 de la carretera de Tarragona a Valencia, al terme de Pese», toparen el camió de proves de
la matrícula de Múrcia número ro276
amb lautonihbil de la de Tarragona
número 4182. Els cotxes resultaren
completamen destrocat, i els ocupants
d'ambdós vehicles, dietas.
— Ahir el comissari delegat d'Osdre públic visita els ajuntaments de
Valls a Montblanc, canviant impressions amb els alcaldes per a la rapida saludó d'assumptes que afecten a
la minora de les poblacions.
— A Puigdelfí uns individus intentaren assaltar el magatzem d'avellanes propietat crAntoni Puig, de 56
anys. Aquest senyor i el seu fill s'adonaren de l'atracament que anaven
a éster victimes, sortint inmediatalitem armats de pistoles i perseguint els
!ladres, que aconseguiren fugir.
— A Reus ha estat detingut Angel
Aulesti s Trilla, reclamat pel Jutjat
per delicte de robatori.
— El representant de l'Oficina Municipal de Turisme a Madrid gestiona
que durant el proper estiu facin estada a les nostres platges el major nombre possible d'escolars de les colónies
madrilenses. Fins ara, les geztions han
trobat bon acolliment a tot arreo.
— La Companyia navilera Nortdeustche Lloyd, de Bremen, comunica
que en eis itincrars dels creuers de turisme de l'any 1935 figurara elport
de Tarragona CM a escala obligada
dels dits creuers.
— Moviment del port.— Vaixells
entrats: "Guido Brunnen'. de Valencia; ".1Idecoa". de Barcelona. Sortits: "Guido Brunner", cap a Marsella—C.

t

SANT FEL11.1
DE LLORREGAT
El President de la Generalitat a
Sant Edil/ :: Resista del Sometent.
El nostre idioma al Jutjat de priObituari :: Les
mera instancia
!listes electorals
L'alcalde de la ciutat, senyor Josep Gaspar, ha publicat un manifest
pel qual notifica als santieliuencs
que ha ratificat l'oferiment del Clos
de Can Nadal fet al traspassat president de la General:tal, Sr. Erancese Muja, a Factual, senyor Lluís
Companys, pesque sigui installat,
als seus jardins, un centre de cultura superior, densenyament tecnic
o d'assistència social. a tal efecte
el senyor Companys visitara l'esmentada finca el dia 11 de febrer,
acompanyat d'altres consellers del
Govern de Catalunya.
— En la darrera revista del Sometent un sometenista deman i al
comandant que procures obtenir de
la superioritat l'autorització corresponent pesque c's individus (Fuguesta institució tan essencialment catalana (i majorment ara que tienen
de la Generalitat) puguin Unir en
el portafusells la cinta de les quatre barres.
Jutjat de primera instän—
cia d'aquest distrctc s'expendeixen
m an a ments redactats en llengua caia i el jutge senyor Pasqual
Galbe, malgrat no isser natural de
Catalunya, també els signa en catala. Es digne de la nostra mis
cordial felicitació el senyor Galbe
pel 5eu esperit cornprensiu i liberal,
i mereix la mis gran consideració
de tots ele catalans pel respecte que
demostra teMr per les coses que
mis estimem, i per les seves exce g ents virtuts i qualitats d'adaptació que trobariem a mancar, encara
que sembli impossible, en molts ca-

ta n a

tal—
am. Ha causat un profund sentiment la defunció del senyor Gabriel
Vila, propiciad, junt amb el seu garma Josep, de la fabrica de teixits
que funciona en aquesta ciutat sota
la raí, social "Angel Vila i filie".

Amb el seu carictet bondadós havia
acouseguit guanyar-se la bona voluntat dels treballadors de la seva
fabrica i de totes les per-ones que
havien tingut la sort de tractar-lo.
— La Junta mun cipal del Cens
ha exposat et llistes electorals als
efectes de formular -im recti fi cacions
q ue es creguin pertinents.

SANT FE
DE €UMOIS
Nona diera%
Ha estat aprovat provisionalment
el projecte de nova alineació del carrer de la Eiera, entre la travessia de
la riera i la plaça del Monestir, amb
motín de la transformació radical
d'aquell costat de la nostra ciutat
en portar-se a cap les obres del cobriment de la riera del Monestir.
Seran enderrocades les cases núm.
de la travessia esmentada i les cases
núms. 28, 30 i 32 del carrer del Monestir. d'aquest mateix carrer serme
enderrocades parcialment les cases
núms. 18, 24 i 26. Totes seran expropiades i les valoracions respectives estan exposades als baixos del

Municipi.
— Al sets domicili, al carrer de
Joan Maragall, fou trobat mort Pene
López, conegut pel sobrenorn de "El
Manco". Els veins, alarmats pesque
feia dos o tres dies que no sorna
del seu domicili, en donaren coneixement al Jutjat.
— Fins al dia co del corrent es
cobrana. la patent d'automóbils al
lloc i 1/ores de costum. Després d'aquell dia es cobrara atub recarrec.
—
FillS al dia 12 del corrent podni ésser examinat a la secretaria
de l'Ajuntament el cens electoral
rectificat.
— Es diu que el coneg.ut jugador palamosí Napoleón passarä a
formar part del primer equip del
Casal guixolenc.
— Des del diumenge passat sisan
posat a la venda a limpremta Viader, les llotges i cadires per tal de
veure la Rua del segon dia de Carnaval. Les carrosses i les disfresses
seran molt nombroses. Hi ha gran
entusiasme.
— Un dels dies del proper Carnaval hi halará un ball infantil al
Casal Llevantí.
— Per tal de donar facilitats per
a assistir a la Rua, la companyia
del Tren en formara un d'especial
el dilluns de Carnaval, que sortirà
de Girona a les 1330 i arribara a
Sant Feliu a les tres de la tarda.
Es podrá tornar amb un tren que
sortiri a les set de Sant Fcliu ,
bitllet sera a preu reduit i a mis
sera valid per a tots els trens de
l'endema.

HUERA HUI
DE BARCELONA
LICEU
Cona a final de l'actual _salposada d'ispera, anit 'jugué
lloc en el nostre Gran Teatre
l'anunciat concert sinifenic en
homenatge a l'eminent mestre
alemany Hans Knappertsbtisch
per la seva brillant actuació en
les representacions wagnerianes que amb tant d'encert ha
glirigit enguany en el Liceu.
El mestre Knapperlsbusch, al
davant de l'orquestra del Liceu,
dirigí un magnific i atraient
programa integral per la Tercera Simfonia de Beethoven, la
Serenata nocturna de Mozart,

les obertures de "Tanhauser",
del "Vaixell fantasma" i dels

"Mestres cantaires" j el "Viatge

de Sigfrid pel Rin"

de "La Posta dels Deus", de "%Vaguen
Toles les obres obtingueren
una excellent execució, i el
mestre Knappertsbusch demosmb una vegada mc, s el seu adir
mirable temperament
tor i d'artista.
A la tercera part, el directort
artistic del LIceu, senyor Mestres, ofrenà al mestre Kappertsbusch una brenca de llorer; el
Comiti,• Pro Liceu, representat
pels senyors Fontbernat i Prieto, un pergami, 1 l'orquestra del
Liceu una palma anib una llaçada catalana.
El muestre Knappertsbusch bou
eopiosament aplaudit. aixt corrí
tarnbe els seus excellents intèrprets.
El Liceu presentava un brillant aspecte.
J. G. C. ;

"ELS NISELUNGS"
AL KURSAAL
Ahir a la nit va esser estrenada la versió sonora de -Els
Nibelungs". L'obra, dintre el
genere grandiós i de reconstrucció arqueológica que permet d'admirar als espectadors,
ultra un seguit de paisatges
misteriosos j boscos encisats,
de castells i catedrals i
riors molt suggestius, te força
vida i un interés dramatic que
es manió min al través de receló. La música, molt expressiva,
subratlla escaientment les escolles i afegeix en molts naomente un interés patètic.

TIROTEIG A NIONTJUI0
UN FERIT
Ahir, cap als volts de les deu de
la nit. s'entaulä un viu tiroteig entre
ein grup de desconeguts i els soldats
que feien guardia al polvori de Montjuic, el qual va durar mis de mitja
hora. A l'hora comentada, la guardia
del polvorí es veik, tot de subte, hostilitzada a trets. Els soliste dispararen Ilurs fusells en disecci6 (ron sorCien els disoars del entp de referencia, el qual acom.egui dssapareixer,
emparat s ner la ..^01'. De resultes
del tiroteiz. resulta feriia en un braç
una m ,ia de 17 anys annmenada Carme Martí i Sänchez. La ferida ha
estas qualificada de PronUlie releer -

vat.

Dimir14,

gorrero Daladier
Pan

T

larit desial
Desordres entre india
i musulmana
-Londres. 5. — Seguras comu-

Diumenge fou rubricat el
Pacte balcänic,

niquen a l'Agència Reuter, s'han
prodult desordres entre india i
k
musulmana prop de Srinagar,
de Cachemira. Fins ara
Hi participen Romania, ricia, Iugoslàvia i Tur- capital
se sap que ban resultat dos
morts
¡
nou ferits.
quia, deixant possibilitats perquè mis Une hi
A Svantipour, unes 5.000
entri Bulgària
persones intentaren entrar per
força a l'edifici de la Tresoreen el teritori palillo internacioLa ratificació d e l l'Odie balcónic a
ria de l'Estat, la qual cosa imBelgrad. i que serà signas dintre alnal.
pedí la tropa, que va haver de
guno dies a Atenes, ha ddsser consiàdhuc a Anglaterra
fer ras de les armes; resultaren
derada com un esdeveninient de Pri
ed.-merpqud,ltani
Londres, 5. — A la Canibra diverses victimes.
(ida curen quatre nacions — les poi*.
dels Comuns, contestant a una
ciPals — de la península balcànica,
pregunta relativa al pacte balper les alindes que conté establint de
ranic, sir John Simon ha mamanera definitiva la integritat territoTentporals a Itidia
nifestat que els ministres bririal dels països contractants, reforces
Ruina, 5. — A Calabria hi
paisos interessats
tanics
de manera considerable el corren! anhan rebut instruccions per tal un furiús temporal. A Giciesa,
tirevisionista.
Pot considerarse, per airé com un d'informar els Governs prop el violent humea ha arrancat
dels
quals estan acreditats que les taulades de 70 cases, i ha
Iracas dels governs alcmany 1 italià,
causat 13 ferits.
el Govern britànic dispensaria
que han esmeros tots els misiono per
a evitar l'estipulació del pacte, i not in bon acolliment a tot pacte
Tumbé comuniquen de Mesentre Estats balcànics que ten- sina que el campanar de l'esmés han recia-4 a fer que Itidgaria en
quedés enfora.
teixiu a les pacificaciú general, glesia de Sant Joan ha estat
Titutescu sap que revisió és
sempre que aquest pacte no enderrocat per la torva del
Sión de guerra, i aconseguint dur a bon
vagi dirigit contra potencia o
resultant diversos ferits.
tertne el pacte ideas f er el!, ha fet potencies qualsevulla, i que
afolles embarcacions s'han enuno obra de gran preu a favor de
per aquesta raó seria de desit- fonsa t.
la Pan.
jar que les condicions de ¡'esRemarquem que diario de Berlin
Ajaccia, 5. — Després d'una
,om la “Vossische Zeitung - , i se Ro - mental pacte fossin redactados violenta tempesta que ha durat
en forma que hi quedes asse, is, com "Il Giornale d'Italia", A dioalguns dies interrompent lotes
sobte pas s at encara donaven per fra- gurat l'accés de Bulgaria.
les comunicacions, una allau
pacte
batelcostal defirsilivament el
de neu i fragmente de roques
n.o'. AL:3 encara posa mis de renca Dijous Undrit lloo la sigha sepultat 10 cases dei poblet
l a importancia de la batalla diploma- natura oficial del pacta
d'Ortipörio, al Cantó de Can-tira que ha hagut de Ilinrar el miLa
premsa
acull
Atenes, 5. —
pile, situat a més de 600 menistre emané: d'Af c rs Estrangers, calorosament
la rúbrica del tres d'aleäria.
ajada! pel Oval d'Orsa y.
pacte
balcànic
1
fa
ressaltar
el
Quast a les declaracions de John
Han resultat 39 morts.
seu caràcter pacifista, puix que
creiem que traten un valor reA Vizzabona la casa d'un
compromet
els
signants
a
delativ, ¡‚erguid Ps sabia que e l Foreign
fensar solament la integritat de guardabarrera 'ha estat sepul„ostras golee favoraOffice no
tada per una altea allau de neu,
les seves fronteres.
ble a l'entera balcánica , i per una c e rquedant enterrarles nou persot solidaritat amb Ruma, no s'uní mai
El pacte serà oficialment sig- nes a l'interior.
esforços d:l Quai d'Orsa y.
nat el dijous vinent, a la tarda,
Pera clavan! el fet consumat, fins
En tenir-se noticia de l'ocora l'Academia d'Atenes.
John Sinion esta centrad.
regut han sortit rúpidninent
'tersos esquiadora en socors
—
d'aquesta familia.
Belgrad, 5. —Eis quatre miCreació de Rocs per a
Diverses petites poblacions
nistres d'Afers Estrangers de
estan bloquejades per la neu,
Romania. Grecia, Iugoslàvia
malalts
que en alguns llocs assoleix
Turquia rubricaren ahir, a les
1730, el pacte balcànic, que
una aleäria de quatre a cinc
Entre
les
Monte-Carlo,
5.
—
metres, la qual cosa fa mes diserà signat a Ateneo. Per be
resolucions
adoptades
el
mes
de
que el comunicat oficial no ha
ficil la prestacid de socorsos.
setè
Congrés
juny
darrer
pel
estat publicat encara, es punRoma, 5. — A diferents Hoce
internacional
de
medicina
mitualitza que el pacte compren
d'Itàlia allane de neu han caulitar. celebrat a Madrid, figu- sal, nombroses virtines.
un prearnbul i sis articles.
Les parte contractants es rara especialment el projecte
A Rubiano h¡ ha hagut vuit
comprometen a mantenir l'or- de cread() de llocs exclusiva- mors; a Bolognola, 19; a Monment
reservats
al
tractament
dre territorial actual de les
te Gallo, tr. i a Santo Atiplo di
fronteres balcäniques. Aquesta de malatts i ferits, que, com a Monlecassia, im.
sola fórmula, que no exclou cap tals, serien objecte d'una iinEls danys són considerables
frontera balcànica, sigui la que munitat especial.
Assabentat d'aquests propd- a tota la regió, i les autoritats
sigui, indica prou clarament
que es tracta d'un acte la im- sits, el princep de Mónaco ha feixistes han adnplat räpidaportancia del qual excedeix el invitat diverses personalitats ment mesures per tal de soquadre de la península batea- qualificades a celebrar una re- córner els sinistrals.
¡tica te un abast europeu.
Una massa considerable de
unió al seu palau, del 5 a 1'1 t
de l'actual. amb l'objecte d'es- neu s'ha esmunyit des de dalt
Batid:meló a Franca...
del Monte Sassotteto sobre un
París — Als cerotes auto- tudiar els mitjans mes aderabel de Villa di Mezzo, que ha
ritzats francesos es fa obser- quats per a aconseguir aquest resultat en part clestrunlit.
var que el pacte balcànic res- restillat.
pon als punts de vista tradicionals de França, proporcionant 444«+~4+4,4444,444~4 11111 .4**4444,e414444444444444
per al manteniment de l'estat
territorial actual existent als
AHIR VA COMENÇAR AMB UN
Balcans un apaivagament en la
situació d'Europa, particularment pertorbada fins ara.
Es fa ressaltar que aquesta
reconciliació és obra deis pobles balcànics, portada a cap
per ells mateixos, la qual cosa
correspon igualment al principi del respecte de la sobirania
de tots els Estats i al qual
obeeix l'acció internacional del
Govern francés.
Es fa constar també que el
pacte apareix redactat d'acord
amb una fórmula prou amplia
flexible per a poder ésser aplicat a toles les fronteres balcàSORPRENENT LA
niques, cense Bulgària, la próxima adhesió de la qual és de
desitjar.
Per ultra banda, es ret homenatge al Govern de Iugoslàvia,
per haver sabut posar per darnunt de les consideracions
particulars, el sentiment de so-.
lidaritat que ha • d'existir entre
E
p is pobles balcänics, acceptant
entrar en el pacte, malgrat l'absencia actual de Bulgäria.
Finalment, el paprr jugat per
Turquia en l'elaboració del pacte es apreciat d'una manera
particular, considerant que ¡'esmentat pala ha marcat d'aquesta manera la seva tornada a
L'oferta mis sensacional de tot l'any
l'activitat diplomàtica europea,
posant la seva autoritat al servei de l'organització de la pau
Els articles mis corrents
, .1 una regió on molt freqüent...lit ha hagut de combat re.
Els articles de mis consum
"Le Temps" diu que el pacte
*.xclou l'eventualitat d'acords
Els asedes d'alta qualitat
earticulars entre els seus sigaanfs i Bulgaria, acords que de
'otes metieres serien indepenTOTS REBAIXAD1SSIMS I
g EL
..lents del pacte balcànic
nent (lit, la qual cosa no priva
10 PER 100 DE DESCOMPTE
aquest quedi obert a Bul.zaria, que podrit adherir-s'hi
pian lio cregui possible. L'eserentat periòdic es dol que hagi
•
sstat impossible de decidir el
Govern de Soria a entrar immeATENCIdl EU BARATO, en el desig
diatament en Fesmentat pacte
balcänic. També fa ressallar
de beneficiar més impliament el palie,
que la Petita Entesa es comidetat»ent independent del parle
fa extensiu el descompte del 10 per 100
halciinie, per?, observa. no obstant, que les diles agrupacions
constitueixen un fet nou en la
a tete ele calçate
politice europea i estan destinad« a unir-se fregtientmeni
• : - 1.3e.
..
• 4444
.17112
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El nazismo iiitustrisi

El govern austríac acorda
recórrer a lä S. de N.
situació difícil del »cianatos al Tirol
Si en Perill imminent per lo pou que publica el "Daily Teleesieteix attui a Europa fe motiva,
graph" prucedent de Viena. Diu
per la situació agarríaeo, degut a la
que la situació al Tirol s'ha
ja-cosió hitkriana, per tal cratuaionar
agrenjat tan considerablement
el gerritori federal al Reith, i també
per a la fracció social-demóper la Morad politice interior.
crata, que el ministre de FranDegut a raccief hostil del ooveni de ea es va veure precisat el diBerlín, el de Viena fa anunciar hoyer autoritat el canceller Doblase de vendres darrer a demanar oxplicacions a Dollfuss. El conrecórrer a la S. de IV., pera sembla
celler confessà que no podia
que es vulgui encara deirar passar
temo i continuar ¡CO converses umb mantenir per mes tenme la proParís, Londres i Roma, quan se sop metença teta a França de no
que París i Roma estan d'acord a
adoptar mesures de persecucha
mantenir de tol es maneres la inde- contra els socialistes.
pendència austriaca, pera no del maEn virtut de la protesta feta
teis parar sobre els mètodes a usar, i
Londres s'hi mostra ¡Mermada fin: pel representat de França, sema un cert punt, considerant-la ¡ligada bla que el Govern federal va fer
saber al quarter general dels
al pla d'arranjament general de la tisocialistes al Tirol que deixava
Nació euroPea.
recurs
dfOt
Berlin
la
noticia
sense afecte l'ordre donada als
P e ra o
a la S. de N. ha prodkit mota imheiinwthren perquè es fessin
pressió; els periòdics se n'ocupen llarcanee del comandament politic
gemela, i fan remarcar que unes roeni administratiu en aquella repossisanciona
solament
serien
tuals
blcs gracies a un vol undnime de ritt- gló.
semblea, que no pos ¿tser obtingut,
A Ginebra
que per ai.r3 tat podria recluir-se a
Ginebra. 5. — Als Cfrcols de
trametre-ho a la Cort Internacional
de La Hoja, com ja fon fet contra el la Socielat ale Nacions s'esperava avui la visita del ministre
projecte duanera austro-alesnad'Austria, però a darrera hora
nya ideada pel medite Schober,
s'ha sabut que el Govern de
obstaculitoas p e r Roma j París.
Viena ajornava aquesta gestió
1 els periódico berlinesos abstraen
que adluse una sentència contraria de
ill5 després de la visita que ha
La Iaia restaria sense ' P ele. Es evi
ter a Budapest al canceller
vol cal--dentqulaprmsbi de
senyor Dollfuss.
mar possibl e s alarmes de toPinid Pú
Hom creu que aquesta deterpera) les coses no es deseneetlia--blica,
minació del Govern austriac
rien si Austria acabes veritablement
obeeix a consells rebuts d'Anrecorrent a Ginebra, con: sita previst.
glaterra i potser a incidente de
1 ai.ra reme, ,-onsidermit q u e
política interior.
l'Anschluss portarla immediatament a
la guerra Ginebra, s'arribaria a aqu e
firmare-launimtqecpr
mesures capaces de garantir la independencia del país amenaces pel naaleinany,
D'altra banda, pera, també la situació inferior austriaca ofereix ni elila de scrio sa aprensió. Pels periòdics
<ingleses se sap que solantent a la interve • ció amistosa de Franca Dollfuss
no ha resurgid, eis socialistes, i ha
rvitat així, potser, una sanganosa
guerra civil.
Pera ara Stahrenbrag vol dissoldre
els partits polítics i , per tant, tamal,
el socialista, el qual, essent fort i

aguerrit, s'oposaria amb tes OrtlItS
a la seva dissolucia. Stahrenbcrg jugo
fort amb l'esperance d'instaurar tos
regim feisista, i el seu Macas pot
con s iderar-se segur; pera això no
Mi!
Iren que la posició de Dollfuss
i que una caiguda seva fs entre
les cases possibles. ¿Què Passaria
uquest cas' ¡leus ad una incógnita
plena de lirills que no menys que /a
Sensió amb Alemanya preocupa el con.

Dollfuss.
Viena. 5. — Un comunicat
oficial anuncia que el Consell
de ministres ha examinat el
dossier relatiu al conflicte austro-alemany i ha decidit unànimement autoritzar el CaneeIler senyor Dollfuss per tal de
realitzar les gestions que cregui convenients amb l'objecte
d'informar d'aquest assumpte
la Societat de Nacions, rom ja
ho ha fel respecte al Govern
alemany.
Per altra part, als cercles
oficials es cren saber que el
Govern federal continuarä el
seu canvi de punts de vista preliminars amb les grans potencies i que comunicarà el dossier de l'esmentat conflicte a
Freno, Anglaterra i Itälia.
Per altra part, noticies de
Ginebra diuen que l'esmentat
organisme haurä de limitar-se
a acusar rebut de la protesta
d'Austria i convocar assemblea
ardiunria.
Altres noticies diuea que la
situació politica de Dollfuss
s'ha fet molt dificil durant
aquests darrers dies i que les
associacions de "heimwehren"
que presideix el príncep Stalicemberg es mosteen cada dia
mes en contra del canceller.
La situaoló al Tirol
Viena, 5. — Abur a Innsbruck,
el princep Slahremberg ¡ ei vice-canceller, Steilde, pasearen
revista ala heimwehren 114 Tiro], pronunciant, discursos en
ele guate patentitzaren que el
moviment no anava dirigit contra pena que calla
acabar amb la ingerencia dels
bocialistes en el Govera
j'Estat.
Al final fou aprovat un órdre
del taja demanant la supretisier
Jets partits politice.
Els heimwehren del Tirol
han ocupat les oficines del peritalic socialista "Volsk Zeitung", que havia censurar durament ele actes dele u,,webren.
Alguna destacamenta de policia iban Qre unta L Leí, da
poca estona a les of:cines del
perihdlo 1 han SxpUlsa1 els
helmweberen.
El parUt socialista ha protestat davant el Govern amb
gran energia per aquesta tete
La elitosoi6 dele soole,
edler

Ibibe

,a;

Parle, 5. — "L'F aho de PaHa" reproducía un telek,ralea

Promete.
París, 4. — El "Paria Midi" anua.
ciara que els "societaires" de la
Comidia Francesa es negarien a «captar el nomenament del senyor
Thome, com a administrador general
del Teatre, en substitució del jenyor Fabre.
En afecte, segarla les (teneres noticies, els "societaires" de la Comedia Francesa han decidit sollicitar
del Govern que continui al dit cärrec el senyor Fahre.
Anit, en sortir el públic del Teatre de la Comedia Francesa es M'ocluí una manitestaci6 en la qual es
donaren nombrosos "Abaix Thomé"
i "Abaix Daladier" i "Visca Fahren
i "Visca Chiappe".
Corle és sabut, M. Thomé era el
director de la Seguretat general, que
ha estat nomenat per al arree de
director del Teatre de la Comédia
Francesa, en substitució de M. Fabre, que és l'actual director.
Un article de Bernatein
París, 5. — Continuen les protestes
amb mofa: de les darreres determinacima ministerials.
Quinze consellers municipals de Paris han fet públic un document dirigit
a la població parisenca protestatant
contra les decisions que han tingut
com a conseqüència la destitució del
senyor Chiappe i la dimissió del senyor Henar&
L'Echo de Parsi" publica una
carta del conegut autor dhtnitic Henri Bernstein. en la qua l protesta contra la substitució del senyor Fahre
pel senyor Thome.
El senyor Bernstein protesta contra
el fet que, per a donar un carnee al
senyor Thomé, s'ha destituit del que
venia exercint des de fa 16 anys el
senyor Sabre.
cul
Afegeix que és humiliant I ridí
que es posi al cap de la Comèdia francesa un director de Seguretat acombadat.
1 una nota de la S. des
Gens de Lettres
La Société des Gens de Lettres pu-

govern cuba vol negociar
un tractat de comerç amb
Estats Units
El

Continua la situaci6 difícil a l'Havana

blica una nota eirfflot logr
presa respecte a ta amara
amb el senror Atoe.
La Societat d'Aseen 1
Dramàtica ha decida dronar
nistre d'Instrncci6 Palie k
cid d'atoada momo..
Per rara pan dama" d
menament del IlenyOr Timad
administrador roerá dB 81.
Francesa ha estar fet a dial
sional, adegint-se que d toneer
seguirà per ara en lea ~II
cions.
El senyor Thome serà ind‘s
un proper movitnent ftpicrodde
El Govern projeeta
ció del treses nacicoak, qua mea
tocata sota una direod6
st Se
Diputats ch1iit::
París. 5.-30 evo" 6d
tament del Sena, ddo 38
la dita circurnserincK hala
ministre de l'Interior rena ario
la qual exprimen k ipms
respecte a km Mettlfell IdC101141111
relació amó d sensor ademe 1
dimissió del mayor Remesé,
qüencia aquista dirrtra de iß
minació del Govern respecte dd
fecte de policial.
Afirmen que Temblar*
ha afectat profendament a 11:=
_•h
ció francesa.
Mruzifestaci6 Menta
París, 5. — Aquesta tardi
celebrat als Campa Ellais
manifestad() organitzada per
"Cretas de be%
La pulida i la guitas
han dispelaat eis manifestante i
efectuat alguna d'ona
A conseqüencia da diremos
cidents que iban prodult entre.
manifestante 1 la molida, el
Scapini,' diputa! per Paria, ese,
resultat Ueugerament kaionst,
A mes han resultat imita épe
agente.
Contra animad Rimad
París, s. — El luiste
del Sena ha delta abrirsfurate
mació per tal:optativa d'estafa
el mayor Galeoto:1 Picará, el unes
qual ha sonat diversa mandes
motiu de l'amarle Stwislcy.
,
.ssn

Detenció de comunistail
japoneses
Londres, e. — Comuniquen 1111
Toquio a l'Agència Rector gen
conseqiiincia de la rigurosa sena.
ra exercida per lea autoritats, ne
estat coneguda fina ara la det
efectuada en el mea de juliol par.
sat a Kahn 1 ~date de 476 billb
vidus pertanyenta al partit coamb

Washington, 5. — El senyor ja a Santiago s'estendrä a 1 nista.
ven capital,
aul
Sols 48 dels detinguts reratOdi
i at qque
ha anunciat
senyor Mendiete ha etnia cessats,
cHrhibi ha
Units que estä disposat a en- un decret per virtut del qual es
taular negociacions encamina- prohibeix la celebració de tota
des a la conclusió d'un nou mena de inanifestacions a tot
El Camplonat de Hoste,
el territori de l'illa de Cuba.
tractat de corriere.
sobre gel
Sembla que virtualment sea- També ha signat un decret
Milis, 5.
tä d'acord sobre un projecte que abolint la pena de mort fina a
Campteniat Med
tendeixi a l'estabilització de la nova ordre. Aquesta decis16 es Món de Hoquel sobre Gel:
Tlecoiloviqula ha neo
situació sucrera, la qual es interpretada en el sentit que
jutja indispensable per a co- lee persones acusades de crines Hongria per 1 a 0.
Suissa ha venez' Rffiskiddd
sota el mandat dictatorial de
menear les negociacions.
El projecte es creu que prevé Machado no senara perseguides. per 7 a 2d
l'establiment de contingente entre els paisos productors de
sucre i polseu' la disminució
deis drets de duanes sobre les
importacions de procedencia cubana.
8Ituaol6 dificil
L'Havana, 5. — La situacfd
continua essent molt dificil.
S'han registrat nombroses
sions entre les tropes i els vaguistes. Al domicili del sotssecretari senyor Cuervo ha fet
explosió una bomba que causà
grane danys a l'edifici. Un gerinä del senyor Cuervo ha resullat ferit.
La illuminació de la capital
es molt deficient, i els edifici
del servei telefònic eón custoa
diste per la tropa, en previsió
d'actes de sabotatge.
Els tramviaires s'han declarat en vaga per solidaritat amb
els obrers de les fàbriques d'electricitat. Un batalló d'infanteria ha ocupat els edificis de
la Companyia cubana eléctrica
i ha obligat els obrera a romandre dintre l'edifici. Amb aquest
Quan sortiu del teatre, del cinema o de qualsevol local
motiu s'ha produit una violenta
Huila de la qual han resultat tancat 1 molt concorregut, després d'haver estat reaptrant dualguns obrers ferits.
rant unes guantes hores una atmosfera cblIda 1 vldada, lee
Els actes de sabotatge a les vostres vles respiratòries estan en les minoro condiciona per
linies de transnüssió de torea contraure unes angines o qualsevol altra Infecd6 ea posarhan estat nombrosos, i molla vos en contacte amb l'aire fresc d z l'exterior.
barris de la ciutat han quedat
a les fosques. Tatribe els funEl taponament del nas o de la boca, per qualsevol
cionaris de telèfons han acordat
la vaga per solidaritat arnb els que es practlqui, resulta molestós 1 absolutament luden:
Sois deixant dissoldre lentament a la boca
seus companys.
La vaga general proclamada

El mocador sobre la boca
no us evitarà un

141nn•••n

refredat

una pastilla de

Alemanya
LA CONFERENCIA
DELS CREDITS GELATS
BerEn, 5. — Ha començat al
Reichsbank la Conferència relativa als
crèdits "glaçats". Ha estat elegit
president el Sr. Tiarks (Anglaterra).
Els crédits plasma de que es tracta
pugeo aso° milions de marca
Berlin, s. — El rector de l'església
catòlica de Bachtheim gime ha estat detlnga mona afirma on seriédic, per: haver-ee negat d dia de l'aniversari del ricino bidedi a binar
la banden blanca, negra 1 ser:nena 1
la bandera de la tren Ramada al doquer de la sera església.
Berlín, s. — La jornada del *plat
ilnic" va rendir ahir a Perita »167
!naros.
SI primer ditmiener-genn la jor
esAi dr1 "1"t
• iR 4,11,0
:•":. 1114.a.

aconsegulreu el mäxlm de seguretat contra el contagl dintre
del local, I de protecció contra els efectes del fred 1 de la
humitat a l'exterior.

Desinfecten la boca 1 la gola.
es Mea a toles ss termädes del abo.
Mesa. amo/
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Sha inaugurat a Barcelona un
'non establiment destinat a la venda i degustació de cal. Decididaanent, el café envaeix la nostra dutat. El cafè est a l'ordre del dia.
Es un deis productes de mes prestigi de l'agricultara exótica, 1 des
dt fa an quant temps hom el traca • amb tots els honora.
a. No sabem ben bi ai aquesta invejó pacifica de la ciutat de Barcelona pel cate obeeix a una visió
de la necessitat tan escampada que
ti la gent de prendre café o bi a
una ació d'expandiment empresa des
• dele pailas productors, eis quals,
corn es sabut, necessiten donar sortida a les quantitats enormes d'acaten 'producte que ha assolit en
. lea estadistiques colliterea de diiversos paisos xifres realment fan-

tästiques.
Sigui pel que sigui, tant si es per
una inclinació espontänia com perque el producte sha captat una suma enorme d'adeptes a través de
la .propaganda que n'han fet els

paisos productora, la preponderancia actual dels establiments de cafè
a Barcelona es un fet real i palpable. Els establiments de bon cafè
eón avui nombrosos.
• No ha estat qüestió simplement
treure les persones de casa per
portar-les als establiments de cal.
• A alma ja hi estävem acostumats
de temps, i es aquest un asperje
de la vida en el qual hom no ha
• d'ensenyar pes res a la gent d'ad.
L'hàbit de sortir de casa un o diversos dies de la setmana, si no
és cada dia, els catalans el tenim
. clavat al moll de ros.
L'únic que iba anat a aconseguir, i això creiem que és un gran
be en el sentit de depurar el gust
del palie, és que quan hom va a
prendre cal es trobi que realment
pren café de veritat en la proporció justa per a aconseguir un tast
suficient i agradable. Es per això
que un local especialitzat és sempre una garantia, i en aquest punt
Barcelona ja fa temps que la ...apesta garantia.

Ens trobem, «Mes, davant la
inauguració d'un establiment mis
d'aquest calina., el propietari del
qual, defugint la presentada:, sabria
i senzilla dels establiments de cal,
ha volgut dotar-fo d'una serie de
condiciona decoratives adequades a
la leva finalitat Pie aquesta raó
al nou establiment "Moka" es podra prendre café dins d'un ambient
tropical del qual hom ha volgut revestir el local.
Heu ad, dones, com el nou local ha estat distribnit i ordenat en
forma d'aconseguir una impressió
veritablement tropical. Hom es podrá fer la iHusió que pren cafè al
seu país d'origen.

El local
.kauest local, que és destinat, com
herri dit abans, a cal i a bar america, %E tot el caràcter del qual hem

parlat jfienerament al vestibut d'entrada. A dreta i emperra, llindant
amb la porta, hi 'ha dos grane taulells. El primer is proveit, al darrera, d'un aparador disposat en prestatges i el de l'esquerra de dues
grans cafetes i un bany-maria.
Aquests tauletls són coberts de
sengles sostres de canya i amb
grosses lletres vermelles contenen
cada un una inscripeió allusiva al
caràcter de l'establiment, i, naturalment, de propaganda del cales
Ahí, dones, tot just entreu al
"Moka" sabreu, per mitia d'aquestes inscripcions, sentencies com "El
cale bo a totes hores es bo", i que
"Un moka és un complement d'un
bon àpat", per bé que el bebedor
de bon café a Barcelona ja està ecostumat a les inscripcions per les P areta, i se sap -de membria la tan
coneguaa re7rodelii. de FonteneIles.
Al centre, tocant a l'entrada, una
mena de barraca feta de canya groga, destinada a utilitats de l'establirnent, seguint-la fine el fons del
preluce vestibut si, columnes indtant
paitilsres, 15s, aegona de les quals
és ficada sliast una gran gäbia que
conté una chlta rle "periquitos"
verds 1 ardas que na paren d'evolucionar i de piular coastantment.
A cada banda del rengle de pal-

Â(arma

infundada

ELS INDUSTRIAth,SQUE HAN CONTRIBU17
A LA TRANSFORMADO I DECORACIO DEL LOCAL
meres queda, dones. establert
Ilarg passadis, en el qual hi ha
disposades, a partir de la gibia dels
"periquitos" i dels taulells, uns
banca encoixinats de cap a cap i
folrats de tela amb ratlles blanqueo

i vermelles.
Aquests banco encoixinats tenen
a sobre una serle de sostres fets de
canya, les quals ofereixen la sensació que hom es troba en una
barraca i sota el cel tropical, la
impressia del qual s'aconsegueix
per la pintura i la disposició Ilumis
cosa del sostre.
Al final d'aquests vestibuls, dues
imitacions d'entrada a unes grana
barraques amb emblemes guerrera
propia dels indlgenes dels paisos

tropicals.
Finalment, a l'esquerra, i aixi que
s'entra al vestibul del fons, un altre
taulell destinat a bar arnerin
Aquest segon vestibul s'aparta del
carácter tropical del primer. i és
una sala n'ormal.
Ilan contribuit a l'esplendoc del
nou local, exentas sota la direcció
artística del senyor Salva, una serie
d'artifexs que han aportat a l'obra
tot el treball i l'entusiasme que requereix per la seva importancia i
originalitat.

Els treballs de fusteria
Aquests treballs han anat a arree del mestre hinter J. Toldra, establert al carrer de Borrell, número 156. Són, realment, treballa dignes de tot elogi, tota vegada que a
la garantia dels niaterials emprats,
la qual cosa interessa exclusivament a la persona que els encarrega, ha sabut disposar amb un gust
exquisit totes aquelles seccions que
han corregnt del seu compte, les
quals, donat el carácter d'aquest establiment, el lector comprendrà ben
aviat que no san poques.
De manera que, ultra la circumstäncia esmentada anteriorment de la
bona condició dels materials (característica tradicional de la casa), si
hem d'esmeatar la labor del mestre
fuster senyor Toldrä per la sen
extensió, hem de convenir que ha
esdevingut un dels nervis mes robustos del conjunt de l'obra.
De com sap treballar el mestre
fuster el servei del qua) ha estat
requerit, en seta testiznoni innombrables obres de tanta importància
corn aquesta, les quals han contribah a bastir-li el prestigi de qué
gaudeax dins de la indústria barcelonina.
El treball de fusteria i ebenisteria
ofereix al concurrent una impressió
excellent pel bon gust amb qui han
estat disposades totes les coses i per
l'encert amb qui, per exemple, els

taulells, imitant grossos troncs d'arbre, a semblança dele que s'empren
en la construccid de cases als palios calurosos, ha aconseguit posarlos en completa harmonia amb la
finalitat, gust i caräcter que requereix l'ambient que hom ha volgut

reproduje.
Realment, la del mestre fuster
J. Toldrä és una contribució ben remarcable a resplendidesa d'aquest
eatablirnent per la seca compenetració amb la direcció artística, i el
seu treball fa honor de debe, a la
indústria catalana.
Es per això que ens plau d'assenyalar-lo, puix q ue en la imitació
d'una cosa rústica d'arnbient Inés
aviat aspre salvatge, en la presentada. de la qual cal mantenir les
condiciona de /me gust necessàries
perque no esdevingui ni Bale-coa ni
encarcarada, és on mes es pot demostrar el coneixement i l'experiencia de l'ofici en el doble aspecte
que ha de caracteritzar-lo, o sigui, el
practic i el decoratin, en el qual ha
aconseguit en absieht l'efecte que es
proposava.

El pintor decorador
El que costa en una obra com la
que estem ressenyant Es agermanar
el gust dels que hi contribueixen
arnb el propasa del director anístic. Tots han de seguir una norma
de conducta que porti a una saludó
total harmònica.
No cal dir que per la s eva banda
el pintor decorador del local ha fet

Un altre atracament

honor al Prestigl de que gaudeix,
demostrant la gran quantitat de ¡al tjans de que (Esposa per a portar
a cap una obra que ha de remandre constaistrnent exposada a la critica del públic.
'Es aquest un aspecte que ha de
satisfer extraordinäriament al senyor
D. Andreas, el pintor decorador que
té l'establiment al carrer de ViIlarroel, núm. 62.
Els tons de color viu i torrat de
les parets s'adiuen perfectament
amb la decoració general, i no direm al carácter de l'establiment per.
qui horn no cregui que ens proposem fer un acudit perquè el cale pot
&ser aixa mateix.
Es evident que una obra del carecter d'aquesta, i mis encara durant els temps actuals tan plena
d'exigincies, els que es Ilaneen a l'aventura d'endegar un negoci necessiten, ultra l'experiència i la valentía persona l . la confiança de les persones que han de cooperar a ferlo presentable oferint les maximeo
garanties de serietat. 1 en aquest
aspecte no cal dir que el pintor decorador ha estat un digae (-s' alaborador en l'execució del nou establiment.

Els metalls artístics
Es evident que en les decoracions
modernes de tota mena destahlenents
eis metalls esdevenen dels que fan
mes j ac, a per tala, imprescindibles.
El metall artistic és, dones, avui imprescindible en qualsevol trelnal de
decoració, ja sigui de caracter privas
o públic.
Aquest aspecte de la decorad.; del
local del "Moka" ha tingut l'atensió
especial — que si s'aplica a totes les croes lexcesseió ve a
esser la 'matriz( regla —, ha MIgut, hem (lit, ratenda que aquest aspecte decoratiu estés a l'alçada de la
importancia que requereix el nou establiment, i a tal ii ha estas encartegat al conegut industrial en aquest
ram Sr. Pere Corberú, que té establert el taller al carees d'Aribau,
número 103, i la botiga a la Rambla
de Catalunya, xamfrä a (=anega, on
es dedica a aquesta notable especialitat del metal: artistic, en el treball
del qual gaudeix d'un prestigi beii
merescut, tant pel coneixement dc la
materia com per la gracia i originalitat que sap impeimir als seus models.
No cal dir, dcncs, com es digne
d'ésa« presa en consideració i elogiada aquesta cooperad."( artística del

senyor Corberó.

-

Les flors artificials

La casa W. Lazzoli, iabrca de
flors, plantes i corones, de, arree de
Banys Notes, nutnero 22, trajina latea,
ha estat l'encarregasia en aquesta
obra, que ala de posar a la comideaCin de .,wslosn, ser la condie ( 6 especial que caractentza l'establuitent dun
dels elements que més han de contribuir a donar-li prestigi i a fer-lo admirar. Es tracta de la part (le decorada que fa referencia a les (loes artificials, que és com dir la meitat de
la seva presentada.
El carácter de l'establiment i els
elements d'exotione dels qua!, Itste
l'ha volgut revestir lean exige una
cura especial ea la selecció de Fan.
tista que s'havia d'encarregar de la
distribució en el local de la flora tropical corresponent i admirada als paisos caleras i frondosos,
I aquesta es la missiú de la qual
sala encarregat la casa W. Lazzoli,
coneguda per "La Camelia, especialitzada en aquesta importara materia
de la decorada.
Referint-nos conaretament a la seva
aportada al nou establiment de café',
no hem de fer altea cosa que parlar
amb elegí de la seso contribució a la
soaució artística del referit establiment, en el qual calia resoldre el problema del fullatge slc les palmeres en
el sentit que seise perdre la idea de
rnagestat i grandesa que temen en el
campo poguessin asee encabides en el
local de la relativa aleada que poden
tenir uns haixos d'un inunoble barreloní destinat a sestenir una serie de
pisos sobre la plant..
La sentad a ha estat aconseguida, i
el recaes in digne d'ésser pres en
consideració. No solament ha contribuit la casa Lazzoli en aquest sentit,
silva que les flors suplementäries que

Alliberentent
d'un s detinguts

- Ahir, a ti -es quarls de quatre
de la tarda, es produí una gran
alarma al carrer de Salmerdn,

a conseqiencla d'haVer funcio-

nat a la Snc g rtal. del Bario de
Biscaia, establdta ala brazos
del número 87 de resmentat
carrer, els detonadors d'alarma, aparen que, Com ja Ce S a lroba inetallat a les
but ,
portes deis eilificia que es trae-

ta

de salvaguardai.
Els funcionará del Baile, en
Sentir l'aparell eléceic, tanCaYen immediatament les portee,
reentre que entre els tranierünt"
C8 produia el consegüent '71101/1.4

»sent de pànic.

Afortunadament, realitzatda
una inspecció, remite (me havia funcionat l'apare ll d'alarma
jadegudament, ten g o Que
omega, exactament el mote,

81111~1881811~
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A prinieres bores (fallir al
metí, quan Joan argalia, de
1-lenta-cinc anys, pacata per la
part alta de l'Avinguda del 14
d'Abril, fou detingut per tres
Individua, que li demanaren foc
per a encendre els cigars.
Quan Depiló es disposava
a complaure'ls, un dele deseoneguts es va emite una pistola

i --,1Mant
eidaire!
Mentre 61 que aflu y a armat
seguia apuntara. Barga116, els
altas dos procediren a estorcollar-lo j lt prengueren vint
-cinc pmetes que portava en-1
tina Meseta. Considerant segurament que era poca rosa, eis
ntracadors ti prengueren hunhA
i fuguen
(hl 1110.111,
cense quo poguestain esser detinguts:
itelra. •

ara III

Diumenge foren (tIliberats
tretze dela datirignis al bar La
Tranquillitat, per reunió clandestina, per haver—e C0111111.0vat que no testen antecedents.
Els altree detinguts seran pu-

sale a deposició del Jutjat de
guärdia.

UN 11 .EN01

Diumenge al emir us pr.nluf
un incendi al inagaliem
draps i mere vells del carrer
dele Cero tes de- Bell - lloc, número i40, baleo., projd'etat de
Jeetle Martbet i Stetter. Es
cremarepMedp9s bsles , de paper. Lt 0
que hi hatia en
una quadra A*: l'eslabliment
1)101 . 1 nsfixial. Eis boinhers pugtteren apagar el fin, sense
itepreeuittte. cap desgraciar .nerbona'. La finca cremada is proMetal. de Josep Marte.'

la dieposici6 general del local requereja són triades i tetes amb un gust
perfecci6 no menys dignes que el
ceba esmentat abans.
Es evident que aquesta important
qüestió ha estat resalta amb competencia professional 1 artistica, i que
no serè balder de mantenir a la memòria el nom de "La Camelia" fàbrica
de flora artificial!.

Les cafeteres
No s'escapara a la perspicacia de
ningú que un establiment destinat gairetad d'una manera exclusiva a la degustació de cal hagi tingut una atendí:, especial a triar els instrumetna necessaris que siguin una gane
la bona qualitat del probo.
la base.
Vol dir això que tant con,
desa dels materials que compsmea el
local com la contribució decorativa i
artística ha hagut d'esser objecte d'uatenció especial la tria de les cafeteres, que, ultra garantir la qualitat
del café, siguin capaces de proveir
la clientela amb la rapidesa que cal.
En aquest asperje salan tingut en

compte totes aquestes qüestions, i s'ha
provcit restabliment de dues grana

cafeteres i un bany maria de prou
capacitat pesqué tant la persona que
va a prendre el cate assegut traequiHament sota els sostres de canya,
com el que te obligacions a cumplir
despees de dinar, o bé d'assi.tir a un
espectacle públic després de sopar,
puguin ésser servits al taulell, a peo
dret, amb prou rapidesa per no perdre tengas. Les cafeteres, magnifiques, sin de la casa Mans i Dius, de
la Plaça de alaciá, número 18.

El "Fibromármol"

d'Uralita
No podía mancar aquest element
en un establiment cont el "Moka".
La utilitat de la Uralita no es pas cap
cosa desconeguda. De manera que ferla patent en aquesta eireurnstancia
com en cap altra no es ice cap descobriment.
La Ilarga experiencia en tots els
aspectes de la construcció ha fet de
la Uralita un element imprescindible,
i no és estrany, per tant, de veure
aquest producte formar part principal
en tota mena d'obres.
No obstant. cal remarcar cate la
casa Uralita loa fet en aquesta obra
l'aportació d'una de les seres creacions mis recants. Hom ha emprat
en el lavabo el nou material anomenat -Fihromarmol", lleuger i poc espes, el qual es fa d'aplicaci6 indispensable, deget a les qualitats que te de
resistenc:a i Uinestabilitat de la seca
super fide lecoraaa. Fibromarmol",
igualment ron essec emprat per tal de
realitzar una funda purament estética en prajectrs decoratius, com pot
ésser enmrat en guatitas de revestiment, i en tal ras ofereix teta la resistencia (re requereix el fregadis,
l'acció de l' s tana o bé la del snl.
La varietat de n'alisos amb que Es
emprat el "Fibromarmal" fa que doni
la impres s ia del marbre.
Es tracta, dones, d'un material indispensable en la decoi ach ó moderna
per la seca facilitat a ésser adaptat,
degut a la forma laminada i en ceta
manera flexible i capaç dioses trebaIba igual que la fiesta.
"Fihro(nermal" es fabricat en una
extensa serie de colors, per la qual
cosa hom pot aconseguir en la decoració els efectes tnés diversos i variats, de manera que en els temps que
sano, que bono lea creas el gust de la
simplicitat de !Mies i deles suaerficies lliSe i sól(ries. "Fibromarmol"
esdevé un deis auxiliars mes poderosos de la decoradri.
és que, en realitat. es tracta d'un
material creat exalressament de cara a
la decorada moderno. Amb "Fibromarmol" poden decorar-se rápidaanees i d'una manera ade q uada les
gratos superficies 'Uses en les quals el
color i la fixesa deis materials tallen
la máxima importancia.
Aquest nou material admet tota
mena d'aplicacions en la seva superfleie i no oposa cap mena de resistencia a l'acció del trepant, per la qual
cosa pot ésser fixat d'una manera sólida amh un senzill sistema de tacs
cargals o bé de carvis solament.
Aixa &s'en de si s'a p lica sobre paree
O be sobre fusta.

NOTES POLITIqUES

PARTIT NACIONALIS A REPUBLICA D'ESQUERRA. —Les
Delegacions de Bareelona-Ciutal, asashenlades dc l'acord del
seta Consell general d'actua ció

política de celebrar una reunid
extraordinaria dele rime delegats, que tindrä Don el dia 11
del corrent, i aprofitant l'avfnentesa que hi ~retiran delegats del partit ,l'arrest de Catalunya, han oraitailzat un 80par popular i (lo eompanyonia
per al dissubte dia 10 del corrent, a les neu del v espre, .al
Restaurant Patria. Els tiquet',
al preu de 8 pessetes, poden
adquirir - se al Secretariat del
Parid, Santa Anna, .2; Delegad(' del distriete ij, Avinginla
Franee,e Layrel. DelPgaera del ilialtiete V, llossuilal. número I 10: Delegarla' 'del olishiele

\'lø.

flä rseln,

559;:

Totes aquestes condiciona permeten
que les aplicacions del "Fibromarmor
siguin incomptables, merme aquest material éscapaç d'entrar en toles les

combinacions de la contraed" i la decoració, tant si es tracta d'adaptarlo a pisos on han de viure families,
per als quals es d'una utilitat evident, com de tendes o be de amistes,
etcètera.
La casa "Uralita", amb aquest nou
material, ha fet un rae servei a l'art
modem. Ha aconseguit Proporcionar
tant al constructor com al decorador
un producte adequat, que tot responent
a les característiques de sobrietat que
el gust de lépera exigeix, reuneix ensems totes aquelles condiciono abano
esmentades de resistencia, maxima fa-

cilitat de collocació, duració i solidesa
del colorit.
El servei, dones, que la casa "L'ralita" ha fet a l'art j al confort mo-

delan, oferint-los tota aquesta serie
d'elements d'utilitat i bellesa al mateix temps, evidentment, lea d'esset
pron apreciat per a fer el "Fibromasmol" imprescindible en tota construcció que porti en si Migas l'element decoratiu.
1 és que el "Fibromärmol", per les
seves característiques, resol tot un
grapat de problernes que plantegen les
exigencies continuades de l'art.
La casa "Uralita" s'ha distingit
sempre pel seu esforç de proporcionar
al decorador elements continuadament
nous i útil, ner a la realització de la
seva obra. Ara n'ha afegit un altre
que no ha sortit cas d'una coincislincia ni de cap fet fortuit, sinó que
obeeix a un estudi atent encaminat a
l'adaptada dels seas materials a les
exigencies artlatigttea de tots els
ternos.
Amb ' "Fibromarmol" cal constatar amb sota justicia que ha realitzat els seas propasits d'una manera
excellent.

Metalls
No solament en l'aspecte artistic, sinó en l'aspecte practic. el metan és
un element imprescindible en les construccions i en les reformes de lo-

cals.

Per aquesta raó s'ha fet necessaria la intervenció d'elements encanegats de cooperar a l'obra riel hinter,
del paleta, etc. Aquesta feina ha estat
adjudicada als coneguts Tullera Judas, del carrer rIel Canse ! ! de Cent,
número (off.
Es traca. eran la feina (lel paleta,
d'un treball (me no queda exposat a
la considerada pública. és a dir, que
té una missió de carácter purament
anònim i si el seu merit ni es posa
de manifest en cap forma exterior,
art és inferir en anuest cas la cooperació dels Tallers Judas. als quals loa
estat encar-egat aquest treball per la
solvencia i serietat de que gaudeix
dintre la indústria barcelonina.
No es pot prescindir d'un element,
alai com tampoc d'un alter que fa referencia també a l'as del metall en
la instaHació de bar,
Es tracta, naturaltnent, dels metalls de llamó i similars que han d'intervenir en la caeluceia d'aigna 1 en
la ¡estallada d'aparells per a cervesa
i sifons, serpentines. aixetes, etc., els
quals eón la base -trinciral d'aquesta
nema d'establiments.
Aquest material i els treballs anexes
a la seta installaciS han estat otearregata a una casa prou acreditada,
que porta d'existencia dintre la indústria i el esmere barcelonins més d'un
terç de segle. Es la casa ;loan Aleoberra del carrer de Joaquim Costa,
número s o.
solvencia i la campetincia que
caracteritzen aquesta casa es nosen
de manifest, dones. pels anys d'existencia que porta, ja que va esser fundada l'any lgoo.
Les esieencies modernes de la decoració i la varietat d'aplicacions que
entren en inc establiment en el qual
la base 1,1 incipal es la beguda, fan que
la indú s tria del metall aplicable liagi
seam i r. imprescindaarment, aquesta

c"iEsuc pe
i6; aixa que les cases praveidores de meta% han sle muge> constantment les necessitats del ternes, la
qual cosa ha sabut Irr l'acreditas industrial en aquest rana S-. Alenherró.
atent sempre a les nece s sitsts del nament
a
Hurfete
de fer una lista nter
tninable si hamiéssim (remunerar les
cases de Barcelona ose han -'tat tributarles d'aquest tenemerit industrial.

Dos professionals del robaba, detinguts
Diumenge, a la tarda, la Irrigada

d'investigació criminal manta un
servei pelo carrers de l'Eixampla per
a evitar possibles robatoris que es
cometen els diumenges aprofitant
l'absència dels llogaters dels pisos.
Al carrer de Casanova, entre
Horca i Valèncla. els agents eart ventee dos coneguts Iladregots anomeels quals en observar la pretenda
nats "El Pela gats" i "El atiguelin".
de la noticia es posaren a carrer. Els
agents els donaren l'avis d'aturar-se,
i en veto • que no eren obeits, dis-

puaren alguns trets a l'aire, i
p ogueren detenir els fajitas,
eta- g uaba, cooduitE a la 1C on
¡a
tetera! d'Ordre Públic, digueren
anemenar-ee . Uds rCanibell.i liernandez i Miqnel Pujol 1 Brauneres.
Degudament escorcollats, els ion
trohat entre la roba una 1mb:tic:teta
11?
tic mes (le t a ' a Illf
Claus falses de 1. -s ato --•mades centrals, i que són les q ue utilitzen per
a ebrio- portes metilliques, sin rossi-

3.'aa

Tant en el terreny privat com públic • dels beneficis que pot reportar
fruebc d'un prestigi merescut, que el l'exhibicia. Volem dir que no tenen
expressió exterior pesque reeideixen
fa capaç de realitzar la feina mis deprecisament en els ionaments de
licada que es presenti.
En el cas concret de l'establiment l'obra. Tal és, per exemple, el tres
"Moka", on han treballat una Tesis
ball portat a cap pel paleta. Aquest
table selecció d'industrials, totes les treball que compleix la seva missió
installacions d'aquesta índole han anat ananimament sota una capa de juna canee de l'esmentat senyor Alco- tura o d'arpillera decorada no és
berró, el qual s'ha situat a l'altura menys meritori que el d'aquella arde la importancia arnb la (mal sita
tistes que afecten l'obra en el seu
investit el nou establiment.
exterior i ha d'ésser per tal disseLa seva experiencia adquirida dugurar Féxit encomanat a persones
rant els nombrosos ams de tractar
que siguin competents. Sha cocarregat d'aquesta feina el senyor 5.
aquesta mena de material ha fet que
assolis una competencia ii p imerable i
Tudoras del carrer de les Corts Caque sigui soHicitat en ia tallarions de
talanes. nano. 649.
veritable compromís per la seva exNo menys important que aquesta
tensió i comolexitat en les diverses
labor, per be que tumbé anònima, és
aplicacions. No en va la seva activila que ha realitzat el manyi. En
tat ha estat aplicada al millorament aquest aspecte les diiicultats no són
constant d'aqtresta important indasgrana per a poder arribar a. assegutria.
rar la solidesa d'una obra, perque
Barcelona compta amb bons operaLa installació eléctrica
ris i cases del ram que gaudexen d'un
crielit que no es de quatre dies. EnLa instaHació eléctrica te tres astre aquestes cal assenyalar la Vidua
pectes. L'un d'ells és el a te ia re
Ricou del caree- de Sitjä, la qual ha
-ferncialstHóomena
portat
a cap amb la competencia
que ha de proveir i distribuir el
que Ii és reconeguda els treballa de
fluid elèctric per tal de convertir-lo
manyä de l'establiment.
en força ¡ Huna
Es, dones, aquesta una aportació
Aquesta installació en un establiment públic d'aquest carácter te la digna d'ésser tinguda en compte perque el treball salo merejos.
seca importancia, tota segada que
També es digne d'especial menció
hom ha de disposar les coses ami)
la cooperació en l'obra del nou esel fi essencial d'assegurar un fantabliment realitzada pel marbrista.
cionament normal.
Tot el marbre i els treballs que soNecessita, per tant, un techan acubre aquest material tan necessari en
rat i perfecte, tant en el sentit de
un establiment d'aquest carácter
mantenir la normalitat en el iunslan realitzat són deguts a l'induscionament de la iHurninació i de la
trial marbrista Daniel Pérez, del
forca com en el sentit d'evitar qualPassatge Aragó, núm. 12 (entre Visevol mena de contratemps.
Ilarroel
i Casanova), el qual es deAquesta delicada missió ha estat
dica a tota mena de marbres i peencarregada a la casa V. Serra, del
dres en la seva aplicada a l'esculcarrer de Viladomat, número a, estura i l'arquitectura.
pecialitzada co installadons (raques.
Aquesta aportació es distingeix
ta índole.
per la forma acurada i intelligent
Un altre aspecte, i aquest és duna
del treball realitzat i ha de contriimportancia cabdal en un establibuir d'una manera eminent a donar
ment públia, es el de la distribució
de la llum, la qual ha anat a arree el to i el carácter que requereix un
establiment realitzat amb una cura
de la casa Vicente i Font, S. L., que
i bon gust tan rellevants.
gira comercialment sota el nono de
Mereix també una atenció pref e''Luceen".
rent el rellotge que ha estat coHocat
Es remarcable el procediment
emprat per aquesta important casa
al vestibul del café, al costat mateix
dedicada a !a indústria electrice, ja del taulell d'entrant a mi esquerra.
que es tracta d'una installació clicAquest excellent aparen de.mesutrica de Hura indirecta, feta, com és
rar el temps no podia estar millot
costum de la casa, sota projecte elaencertat, tenint en compte el gura
borat per aquesta i aprovat per la
que predomina en el saló. Es una
direcció artística de l'establiment.
esfera transparent d'un bou gust reTot el material ha estat fabricat
marcab/e, i el seu to groguenc mana Barcelona. De manera que la casa
ta una absoluta harmonia amb el to
"Lucem" éS l'imica nacional del
general dels sostres de canya que hi
ram i pot competir amb avantatge són distribuits.
S'ha encarregat de la ¡estallada
en qualitat i elements amb les mila fábrica de joieria i rellotgeria del
lloro cases estrangeres.
senyor Joan Boix "El Regulador,
Avui. ando la nacionalització
de la Rambla de les Flors, núm. 37.
quests procediments, tots cis avanCal esmentar que el senyor Boix és
tatges que out reportar la seva aplirellotger de l'Acadèmia de Ciències.
cació es queden ad, i contribueixen
Una de les grades principals del
a donar feinar a obrers nostres i a
vestibul, ja hem fet observar anteemprar materials tulle Ilustres, de
riorment
que són els sostres de caforma que tot el producte d'aquesta
indústria es queda a casa. Aixe, a nya que comuniquen la impressió
que hom es troba entre un rengle
l'epoca que som és ben digne d'ésser
de barraques de les que poblen els
t ingu t en consideració.
paisos tropicals, els quals min els
El bon gust de la ¡estallada és
cultivadors i proveidors de cafè del
també remarcable, i ha cridat
(min.
tendió unes belles lampares a semAquesta disposició i installació ha
blança del planeta Sature d'un efecanat a carne dels senyors Marcal
te excellent.
i
Revira
de la Plaça de Palas, 15,
La casa "Lucen", Vicente ¡ Font,
i revela un coneixement exacte i
S. L, és establerta a la Rambla de
una documentada( minuciosa de
Santa Mónica, núm. 5.
l'ambient que s'han proposat de reFinalment, en aquest aspecte cal
produir.
esmentar els tubs Iluminosos "SteAixí, dones, grades a aquesta cuuests
tubs,
convenientment
A
q
Ver ".
rosa installació, el concorrent al
instaHats en un encavallat de fusta
"Moka",
lot i gaudir deis avantatcollocat a un patri i rnig del sostre,
ges del confort modern podsä transtesten la gracia d'escampar la Ilion
portar-se imaginariament a paisos
per aquest, degudament ondea i proremots, ja que els sastres i les pen(luir una Ilum suau de col, que és
un digne complement de la instalé,- jarelles mantindran constantment en
el seu esperit aquesta igualó.
ció general.
Es un treball pel qual els seus
Cal observar que la Ilum al sostre
installadors mermen sinceres felino acusa cap mena d'estridencia i
citacions.
s'escampa amb una suavitat agradaS'ha encarregat amb encert de la
bilissima, que contribueix excellentqüestia referent a la vidriería la
ment a l'efecte estetc.
Tot plegat és un complement que casa _loan Espinagosa del earrer de
les Moles, nena 27.
fa honor al nou establiment que ha
Tots aquests elements ja hem dit
tingut fencert d'aplicar els tiras Ilaruinosos "Steyer", el dipúsit deis abano que han operat sota la dines
ció artistica del senyor Salva, el
quals está instaHat al carrer de Gisqual ha sahut [ligar a la perfecció
sega, núm. 236.
la part utilitaria i la decorativa, i
ha tres un gran partit dels elements
Altres cooperacions
amb que comptava per tal d'acotoAlees industrials han contribtat
seguir un efecte excellent.
a transformar amb rapiden i eficaAquesta obra servirá per a sumar
cia l'establiment (le cate "Moka uis merit mes als que te ja aconEntre aquests iilui ha alguno ei tre- seguits en l'especialitat a la qual
hall dels quals potser no gandirá s'aplica.

MOVIMENT MARITIM
VAINELLS EN'I'll.VIS
Vapor espanyol "Ci(nlad de
Barcelona'', ami) carrega general i 107 passatgers. de Palma.
Vapor espanyol "Cabo Cervera", amb fanega general, de

Bilbao.
Vapor espanyol "Ciudad de
Valencia", amb carrega general i 105 passatgers. de ValAncia.
Vapor angles "Cortés", amb
carrega general, de Liverpaol.

ell~ffileffilrell~~
nyol, una Ilanterna eléctrica, una clau
e:sainada especialment i de forma
fins ara desconeguda, que serveix
per a obrir les p ortes astil, ailay de
s eguretat. inéS Ches. un formó i un
fulleros srraniat ner a itr,Iduir-lo en
eis panys. Ela detinguts. ami( els estres esmentats, foren posats a dispoAció del jutjat de guardia.

Vapor anules " Campeador

atarb petroli, de Balum.
Vapor Ii.up,slaa -Kostlena-,
alub càrrega general. de Trieste
Vapor anglas "City of Durhan", ene càrrega general, de
Karachi.

Vapor anglAs "Pacheco", amh
cärrega general, de Londres.
Vapor espanyol "J. S. Elcarol", unta càrrega general i
p a ssa t g e rs, de Cristóbal.

VAIXELLS DESPATXATS
Vapor espanyol "Ciudad de
Barcelona", amb càrrega general, cap a Palma.
Vapor espanyol "Ciudad de
Valencia", atufe rrekr a general, rap a Valencia.
Vapor espanyo! "Cabo Cervera", ane carrega general.
cap a San % Fellu ge.outio151

Dimarts,
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EL MOR DEIS ISPEWCLES
EL TEATRE EL C IN gk A
Escenaris
Berna, dimecres, a la nit, serà estrenada al Poliorama, per la companyia
Barroso-Mora-Espantaleón, la comedia en tres actes El Juzgada se divierte, original del senyor Antoni
Paso.
* Després de muit pensar-sli i
ile canviar telegrames amb Jack Hylten i amb no sabem quants empresaris de París i Londres, l'empresa de
Olympia s'ha decantat per un campionat de resistencia de ball. L'organitzador és aquell senyor Mucci, que
ia ja algun temps va ésser empresari,
amb exit. d'un espedacle igual, al
mateix Olympia.
* La parella Ladrón de GuevaraRivelles anuncia al Barcelona la represa del melodrama La señora X.
* L'empresari del Romea, senyor
Burgas, j el primer actor senyor
Pius Dan, són a Madrid per tal d'ultimar els detalls de la temporada que
el matrimoni Vila-Dan i ha de fer en castellä, naturalment l - a la capital de la República. Tal com vam
avançar, una de les obres que seran
representades és la comedia de Bruckner Isabel d'Ang laterra. Sha confirmat, també, que, abans d'anar a Madrid, Maria Vila i Pius Davi faran
una cuna temporada al nostre Romea, a base de la Fossil, traduida pel
senyor Fernández Ardavin. Aquesta
temporada sera d'entrename nt , com si
diguéssim.
* Al amic compten amb què La
camisa de la Pompadour els durará
llarg temps al cartel!. Perú cal donar
a les tardes una altra obra. Per això
estas assajant Las Pavas.
* La ballarina Liana Graciän sortira de tournée cap a París, Niea i
liontecar-lo. Ella hi faltaval Li desitgem molts exits. Ami, potser, no
t 'ornará per ad.
* Es diu que el Victòria no estará tancat gaires dies mes. Sembla que
'.'empresari senyor Gisbert esta a punt
de quedar -tel. Es parla adhuc que
s'obrirá amb l'opereta-revist a La embajada en peligro, lletra de l'actor
Angel de León, que aniria de director a la companyia, i música del mestre Dotras Vila.
* Un altre teatre que aviat . tornará a obrir les portes sera l'Espanyol.
L'obrirà En Santpere. amb la companyia reformada i. decididament, amb
un vodevil sonor de l'Alfons Roure* En les penyes teatrals es comenta molt aquests dies el discurs que
va pronunciar el mestre Guerrero al
Còmic al final de l'estrena de La carnisa de la Pomtadartr. Tothom s'estranya que el popular mestre s'hagi
ares amb tant d'entusiasme la defensa
dels còmics, i ell tingui dedicat al cinema, a Madrid, un bonic teatre de la
seva propietat.
* Una regada mes, l'actor Dula
Llimona está fent negociacions per a
formar una companyia lírica catalana.
Reeixirá Fracassarà?
* Cap a mitjans del mes que som
ha de venir a Barcelona la famosa
companyia anglesa que dirigeix Edward Sterling. Donará quatre úniques
iuncions al Teatre Studim, del carrer
de Bailén.

enorme!
Indescriptible!!
al

Ci1101113 Cdiallillya
del gran film de
ABEL GANC!.

L'Unic que recorda el pregon
coneixement de les passlons
humanes, Iniciat en el* grana
èxits "La mujer X" I "Del
mismo barro"

VEGEU AQUEST FILM
EXEMPLAR!
I CAL NO DUENTENDRE'll DE
LA VIDA!

HEU pa CONEIXER
EL VOSTRE CON!

Ja som a

La història del gran crack deis
Ilumins suecs, que es descobrí amb
el suicidi d'Ivan Kreuger a París, ha
donat materia, i materia abundant,
per bastir el film "El rey de los
fósforos". Corn, però, que no es
tracta d'una aventura en la qual
l'acció, en "crescendo" des d'un
començament, té un punt culminant des del qual es precipita, sinó
d'una història, el director, que no
saberla qui és-perquè les cases cinematogràfiques no volen comprendre com els seria de fácil de trametre a la premsa el repartiment
dels films amb artistes, directors,
fotògrafs, etc., i l'avanta1ge que elles
i els critics hi trobarien-el director,
diem, trobant-se ami) la histäria
d'una estafada, composta don rosari d'històries i no pas d'una sola
aventura, s'In trobat amb grans dificultats per imprimir al film aquella
acceleració que come per tal que
l'emoció marxi, augrnenti i esclati.
"El rey de los fósforos" és aixi,
més que un drama dirigit al sentiment, un document dirigit a la intelligencia. Ell ens explica una cosa
tanmateix, que s'extoliquin
les persones no avesades als gratis
negocis. Com una empresa de milions es pot trobar que s'ha bastit
sense cap milió. I això no cal dir
que és interessant, no pas com a
recepta per a l'economia domestica,
sinó com a advertiment a les velleitato financeres de persones amb
bones intencions peral sense experiencia, i el final, fatal sempre,
com avis a aquelles altres amb
gran expetiencia i males intencions,
Perú amb tan poc Iluc com poca
moral.
En aquest sentit "El rey de los
fósforos" és una lliçó interessantissima, en la qual Warren William
fa cl financer tèrbol que leo resol
tot menys fer-se estimar de la dona
que vol, Lily Damita, i evitar el
suicidi i la ruina de tots els que en
ell havien posat la seva confiança.
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Exit

pere:le, is more- Mor& d'usa Sao.
ga agonia, Es llavors que el meu
film comenearia, al moment que ell
mør

e

sepa sello

dient.
-L'afer Stavisky pot iA2C2 tractat

del film

de dues maneres. La primera, interpretat per Maurice Chevalier, des
d'un punt de vista cómic. La segona
a estil de gran gignol, l'horror del
suicida, la seva Huna amb Nosferatu
el Vampir, les atencions que rep a
l'hospital, pena no pel metge de Chamonix, sine pel propi doctor Yekyll.
Interrogat G. W. Pabst respongué
immediatarnent:
-Latee Stavisky no m'interessa.
Després explica:
-No m'interessa perquè no es pot
tornar a fer dues vegades films com
'L'Opera de Quat' Sous"; st ho fu,
acabaria per ter-me una reputació
detestable. Ja sita dit bastant sobre
les meves idees politiques! A mes,
Mackle, el meu heroi, s'avé torea
anda Stavisky.

real, vigoras i humà

i els 25.000 especiadors san els que
el recomanen
Vegeu evui mateix

"Ha entrado un fotógrafo"
Capitel

la

Werner

Un altre film de James Cagney
per tant, un film per passar-hi be
l'estona. "Ha entrado un fotógrafo"
es un film de periodisme, d'aquell
periodisme d'eseändol tan corrent
als Estats Units, en el qual un
fotógraf que säpiga obtenir clixés
indiscrets té l'èxit assegurat. L'èxit
i molts maldecaps. Podriem dir que
es un film tallas a mida per a l'actor, que no para un moment. A
remarcar que no és tan parlat com
altres del mateix genere.
A. FERRAN

d'un
film a faltre...
"PALACIO FLOTANTE" REUNEIX INTERPRETS DE TOTES LES NACIONALITATS. La producció Paramount "Palacio
flotante", que molt aviat podrern
veure al llene del Coliseum, ens
permetrà veure reunits en un mateix film diversos intèrprets de diferents nacionalitats.
L'estel masculí George Brent is
irlandés, nascut a Dublín; Zita
Johann és oriünda de Temeswar
(Hongria a Quant als altres interprets del film, Vivienne Osborne,
Alice White, Verme Teasdale, Henry Wadsworth i Theodore von Eltz,
sina respectivament, originaris dels
Estats de Iowa, Nova Jersey, Kentucky, Connecticut, i finalment C.
Aubrey Smith és angles, i Billy Bevan, australiä.
El director, Lothar Mendez, ha
realitzat amb "Palacio fletante" una
obra extraordináriament atractivola,
d'un verisme profund i d'un pintoresc innegable.
JANET GAYNOR I EL SEU
DARRER FILM. - Janet Gaynor,
a qui una recent classificació del
"Motion Picture Herald" ha assenyalat com una de les primerissimes personalitats cinematogràfiques,
es presentará novament ala nostres
llenços.
La nova pellícula de Gaynor és
"Paddy, lo mejor a falta de un chiMolts han llegit la novella de
Gertrudis Page, del mateix títol, de
la versió espanyola de la qual se
n'han fet diverses edicions.
A la gentil ingenua l'acompanya
Warner Baxter, reunint-se novatuent
la parella que tant d'èxit obtingui
en la seva darrera aparició conjunta.
CAROLE LOMBARD EN "LA
CONSENTIDA". - Carole Lombard es dedica de ple al cinema als
setze anys, sense ultra preparació
que la dunes guantes funciona d'aiicionats a l'Institut Dramätic de Los
Angeles, i ha realitzat des de
Ilavors rols de primera categoría.
Fins i tot a la "Ciudad de los Ensueños", on s'esdevenen inesperats
copa de fortuna, Visa de Carole ha
estat quelcom únic. Lea Gables,
Garbos i Crawforda han vist el costat fose del llenç; no alai la gentil
rossa, el nom de la qua! era Carol
Jane Petera, davant •• ial les porobriren de
tes dels estudia
bat a bat en 1921 per tal de colici
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MERCAT LLIURE
Les primeres sessions d'aquesta matarla del sector d'operm,ions a watt.
ni s'han caracteritzat per llar depressil i poca disponen) uocíatio.-.
La situació uit xic irre¡nuat Que es
respira en l'ambient pulid; eturiEnic
i social ia sentir el *en pts en els
cercies borsaris, i influeix pegue ea
registrin aquestes irregularitats, que
d'uns Quanta dies enea apareixen per
aquest mercat.
Tots els estiles coincidiren en la
duallada des deis primera moments
del Borsi, tónica que bou mantinguda
en el curs de la reunió de Borsa.

POR 1111 SOLO

I)ESLIZ

Notes: No is permesa l'entrada
ala menors de 16 anys. Dijous vinent
no hi a cinema, per celebrar el ball
anual del Centre Aragonès. Divendre es reprendran lea ocasiona de
cinema.
•nn•nnn0n01.1,

car-la al costat d'Edmund Lowe en
"Marriage in Transit".
Des de Havors ha vingut interpretant papers ¿'este', i ara novament la podrem vence en "La Consentida", pellicula que Cifesa presentara aviat al públic barceloni.
GAYNOR I BAXTER. - Molt
aviat el nostre públic podrá admirar Janet Gay nor i Warnen Baxter
en la pellicula Fox "Padyy, lo mejor a falta de un chico", en la qual
també intervenen Harry Stephens i
Margaret Lindsay. El bous del film
és Irlanda, la bella illa que és evocada magnificament en aquesta nona
realització.

L'afer Stavisky al cinema
Sabem l'interés enorme que ha
despertat a França i arreu del món
l'afer Stavisky. Una revista cinematográfica francesa ha preguntat
a diversos cineistes de la manera
que ells portarien al llene aquest
afee.
René Clair ha confessat que és la
farsa mes important d'aquest segle.
"Cal tractar-lo satiricament i sense
dolçor. Stavisky, els polítics, el director de l'Empire i el boxador.
;Quin final deliciós no Em.a amb la
música!" Perú... ja era rodat "Le
million" i hauria de tornar a rodar
"S' ye cents milions".
Jacques Feyder, el realitzador de
"L'Atläntida"-versió muda-ha dit:
-Jo en faria "L'Atläntida'". Evidentment... Un Antinea masculla.
Stavisky és l'home dels deserts, el
mestre del misteri.
kfaurice Tourneur, director de les
"Dos huerfanitas . " contesta:
-El cinema és un art directe, és

Nords
Alacants
M. Rif

Sessió de cinema amateur
E4 programa de l'extraordinaria
sessió de cinema amateur que el Foment de les Arts Decoratives i l'Associació de Cinema Amateur celebraran el proper dimecres, dia 7, a
quart d'onze de la nit, a la "Sala
Studium", estera integrat per "Aigua" i "Reportatge ferm", de Joan
Salvans; "Rosselló", de Joan Roig;
"Vara de Freixa" i "Exposició Monogràfica de la Taula Parada", d'Ensebi Ferrer. Els filma "Rosselló" i
"Exposició Monográfica de la Taula
Parada", que s'estrenen en aquesta
sessió, són dos reportatges fets
exprofes pels cineistes de l'Associació de Cinema Amateur per encàrrec del Foment de les Arts Decoratires en els quals es registren dues
manifestacions tan interessants del
nnssat caes com són l'excursió al
Rosselló, que taima el "Il Curs
d'História de l'Art Català" i la recent expoaició que assoli tant
Per l'interés que tenen ambdues produccions pela socis del Foment i participants de l'Exposició es preven
una gran concurrencia a la simpatica sala del carrer Bailen.
Les invitacions per a aquesta ses
aló, els socia del Foment de les
Arts Decoratives, Associaci6 de Cinema Amateur i persones que desitgin assistir-hi, poden retirar-les
del local social, Avinyó, 3o, o a "La
Pinacoteca", Passeig de Gemela, 34.

Homenatge merescut
Els empleats de Cinematogràfica
Nacional Espanyola, S. A. Cinaes,
han coincidit a retre homenatge al
seu simpitic i intelligent company
senyor Salvador Nogués i Espinosa
de los Monteros, i per això han
acordat obsequiar-lo amb un hanquet que, per al dia 7 del corrent
mes, ha estat organitzat al restaurant Casa Joan, de la Rambla de
Santa Mónica.
Aquest acre, que sabem que estará concorregudisaim, será una
gran demo s tració d'afecte i simpatia envers l'homenatiat•

Molt aviat

liquidació 58.
PAUL MUNI A RUSSIA. -El
conegut actor, seguint l'exemple
d'Harpo Marx, ha sortit cap a la
U. R. S. S.

Es un film Paramount

Directur: 1 othar Mendes
Interrtetat per 1 0 artistes famosos

Bons or
Gas E

-2'90

5635
5225
132'00 13625
4665
44.00
42'65
40' 50
/56'5o 16o'50
336'uo 352'00
525
525

-410
-4'25
-265
-2'15
-4'00
+400
- -

-2.90

6

198'oo 204'00 -6'oo
+eso
220.00 21850
100'25 1400 -375

La tanca anterior dels Gas E és del
dia 3o del mes de gener passat, i del
dia 31 la corresponent a Felgueres.
BORSA AL COMPTAT
Els rotlles de comptat, un xic influits per la depressió de l'especulació,
es veuen mis indecisos en operar que
el constatat en jornades precedents.
Ensems en alguna sectors la feblesa
es fin sentir, sense presentar ., perú,
calces remarcables.
El malle d'Efectes Pública, amb regular activitat, queden la major part
dels contractats a posicions poc sostingudes, i hom aprecia bon nombre
de pirdues entorn d'un quart d'enter.
Fan excepcii, a la tendencia general
els Amortitzable 5 per roo, 1927, net,
els guata cotjtzen amb millones entorn d'un quart d'enter. Bons or serie A milloren a 22600 (+2'ool, i sèrie B, 218'oo (+t'oca.
Obligacions Tresorerit Generalitat,
99' 8 5 (+0'50).
Els Ajuntaments es veuen [oree sollicitats, i realitzen un bon nombre d'operacions. Alunes emissions, però,

i només Es de notar la puja de lea
Crèdit, emissió 5933, 98'15 (+1'15).
El rotlle carriler no decau en activitat, i realitza, poc mes o menys, el
volum de dies precedents. Mida peda
no es prou percaté els canvis acusin
feixugor, i hom aprecia en la major
part d'emissions, tant en Nords com
Atacants, perdues que osciHen d'un
quart a mig enter.
Tramvies no presenten gaire fermesa: els emissió octubre 1925 (lava!len a 74 2 5 (-1'23), i emissió 1930,
despees de tallar cupé, cotitzen 73' 00
(-4'755De les navileres Es de remarcar l'avane assolit per Transatlàntiques emissió 1923 especials, 8850 (+650).
El grup d'obligacions d'elèctrics,
sigiles i industrials, amb regular efectivitat, queden en general a posicions
ben sostingudes, i s'aprecien bon nombre d'avances': de més importancia
Aigües de )i alencia, 96'oo (+1'75);
Gas D, 87'5o (+o'75); serie F, 82'25
(+0'75); Gas Letón, 96 75 («ce»;
Constructora Carrilera, 75'00 (-foo);
Madrid - Paris, 78'oo (+1'00).
De les poques accions contractades
només es de notar la baLea registrada
per Foment d'Obres, 125'oo (-13'50);
hem de remarcar, pera), que l'anterior
cotització data del mes de desembre
darrer.
MERCAT DE PARIS
El mercat parisenc, en la sessió que
celebra ahir, donà mostres de gran
irregularitat en canvis, particularment constatada en el grup de rendes,
les quals, després d'alguns dies de
sosteniment i fina lleugera represa,
marquen en la darrera jornada depressil força apreciable: Renda francesa,
3 Per 100, 6 4'00 (-0 '75); 1917 alliberada 4 per roo, 72'35 (-1'55); 1918,
4 Per
4 Per 100, 7 1 7 0 (- 1. 55); 1 920,
me, 103'25 (-1'15); 1920, 4 per zoo,
i
mig
per
10325 (1'15); alliberada •
loo, 7880 (-1'451; Bann de França,
107'25 (-3' 00). L'especulació presenta
sosteniment, encara que aquest solament compren una part del sector:
Rio Tinto, 1 710 (+39); Royal Dutch,
1665n (+250): Suez. 2e700 (+510);
Kuhlmans, 6o6 (-53); Wagons Lita,
93 (-0'5o); Barcelona Tradien, 5 i
mig per roo, 722 (-8).

ELS RESULTATS D'UN CONCURS. - Quatre-cents periodistes i
critica americana han contestat a la
pregunta que "Film Daily", de Nova
York, fin per a coneixer quin era
el millor film de l'any 1933. Els resultats eón: "Cabalgata"; amb a86
vots, CO primer flor; "El carrer 42",
"Vida privada d'Enric VIII", "Actea
a les armes"... .'han citat a mis,
"Sóc un fugitiu", "Visca la llibertat"
I "Poil de Carotte".

d'aqueata Companyia, d'acord
amb el que disposa l'article 8
dels Estatuts aocials, ha acordat convocar junta general extraordinaria d'accionistes, que
se celebrara al seu local social,
Avinguda Comte de Peñalver,
números 8 i 10, Madrid, el día
6 de mese de 1934, a les dotan
del mall, a fi d'autoritzar el
Consell d'Administració per a
procedir a la creació 1 emissi0
d'Obligacions de la Societat.
Als efectes de l'article 12
deis Estatuts, queden desigual..
els següents Bancs en els quals
els senyors accionistes podran
dipositar llurs accions, amb

BANQUERS
11 i 13, i Bonsuccés, 1 I 3
Estudia,
dels
Rambla
Es complauen a oferir el servei de CA1XES DE
LLOGUER per a guardar valors, documenta,
joies i altres objectes de valor a la seva CAMBRA
CUIRASSADA, on disposen de compartiments
Pot

anticipad() mínima de set dies,
contra lliurament d'una tarja
d'assistència estesa a nom seu:
Madrid: Banc Espanyol de
Crean, Banc Urquijo, Banc de -

Biscaia.

Barcelona: S. A. Arnós -Garh
Bilbao: Banc de Biscaia.
Brumales: Banque de Bruxelles, Casset et Cíe.
Anvers: Banque de Bruxelles,
S. A. Siege d'Anvers, Ancienne

Banque Centrale Anversoise,
Luxemburg: Banque Internationale It Luxembourg.

Berlin 1 altres platos ANTA.
nyes: Deutsche Bank und Disconto Gesellschaft.

Franofort-sur-fleln: Deuts-

che Bank und Disconto Gesellschaft, Filiale de Francfort.
Zuric I altres places suisses:

Crédit Suisse.

Amsterdam: Nederlandsche
l'andel Maalschappij. N. Y.,
Mendelssohn & C", Amsterdam,

Handel Maalschappij H, Albert
de Bary & C N. V.
Londres: Midland Bank Ltd.,
Barclays Bank Ltd., J. Henry
Schroeder & C", Baring Brothers & G.'
Nova York: Guaranty Trust
Company.
Buenos Aires: Oficines de la

Companyia.
Madrid, 1 de febrer de 1931.
El president, F. d'A. *unte 1
Batile. E1 secretari del Consell
d'Administració, Miguel Vidal I

—

Ouardlola.

COMPANYIA GENERAL
DE TRAMVIES
Verificat el dia 1 del mes que
som el sorteix per a l'amortittacto) de les Obligacions al
5 per 400 emeses per aquesta
Companyia el 20 de febrer de
1914, han resultat amortitzades
les 2 .10 que corresponen a
aquest sorteig, i la numerad()
de les guata és la següent:
SORTEIG NUM. 20
381 a 390
170
161 a
6931 " 69 40
2801 " 2810

SOLER 1 TORRA Germans

7771 " 7780

7 621 " '7630
8081 " 8090

8621 " 8630
9881 " 9890 10331 " 1 03 40
11941 " 11950 12721 " 12730
14231 " 44240 14641 " 14650
14751 " 14760 14801 " 14810
14871 • 14880 15261 " 15270
16881 " 16890 16971 " 16980
17011 " 17020 17811 " 17820
18181 " 18490 19371" 19380

a partir de 22 pessetes anuals
els dies felners, de 9 a 1 I de 3'30 a

visitar-se tete

A partir del dio 1 de mere

mi titCU Jr. LLUIJA SOLER I TORA 6•0
Come/4 la

setmana en

aquest mercat amb sessió de
regular concurrencia j sense
que es notes cap millora en les
Tenfem conlianea de poder
donar noves mes falagueres,
perh malauradament no és aixf,
i lamentem qu la situad() poc
airosa traguen mercal continu,
maniíestant-se.
Blats: Persisteix la ferrnesa
en aquest gra; els compradors,
pere, sense gaire interès. Tan
sois hem pogut anotar una
venda amb Ortigosa, a 53'50
pesseles, posat en vagó origen.
Ordl l Chalán: Tampoc s'apreciava revifalla en aquests
grans; registràrem per fora de
la playa vendes amb ord¡ d'Urgen, a 33'50 pessetes, ¡ civada

PRODUCTORES NOVES. -En
unes estadistiques de recent publicació trobem que en l'any 1935 es
fundaren 228 societats cinematogräfiques noves.
Cal remarcar, pela), que d'aquestes han plegat o estan en cura de

COL1SEUM

Explosius
Colonial
Felgueres
.Aigües
Chades
Petrolis
Ford

5 2 '60
4$'90

49'70

43'00

(+1.00).
Les Diputacions, ben sostingudes, registren avanços d'un quart d'enter les
Ó per loo, i Beneficencia: Provincials
repeteixen canvi.
El grup de dedales, amb regular
efectivitat, repeteixen nivells anteriors,

vendes.

...primers plans

Continua navegant amb
ple èxit en el llenç del

Dia 5 Tasca Alo o
anterior baixa

Valora

COMPARTIR HISPANO-AM(RICANA D'ELEOTRIOITAT, E. A.
—
El Consell d'Administració

no donen molares de golf estabilitat;
aix6, domina el Matad:wat
i fina es pot dir Ileugera termes*. Modifiquen mis: Badalona, 86'oo (+feo);
emissi6 5903, 57' 00 (+ 1 ' 2 5): 1 9 12, sirie F, 53'on (-loo); 1916 serie B.
g as (-o'y5); 1193o serie 13, 5froo
(-foo); 1921, (dècima). 7500
(+1'25,, i 1935 (Balines), 73'75

Després de la tanca continua la depressió, i s'arriba a cotitzar Nords, a
4 8 95, i Alacants, aa'so; després aconseguiren remuntar a 5025 i 4380 enters, respectivament.
Veiem, doncs, com el mercat es troba molt irregular, i encara que hom
espera una represa, despees de la davallada d'ahir, fa de mal preveure tota orientació.
Tanca fixada pel Mercat Lliure de
Valors en la reunió de Borsa:

a la "Sala Studium"

1

Á Ü I Anuncio oficial*

MQ)/ 11vi EN T.

-No, per favor; parleu-me de
L'AtMntida, de Don Quixot. Amb
aquests subjectes si, i sempre em trobareu a la vostra disposició.
Heus aci les opinions de diversos
realitzadors coneguts a bastament
el món del cinema.

6(1141VIS,I

'A
—

„

Cecil B. de Mine, el realitzador de
films d'espectacle, ha afirmat que rúnica manera de realitzar aquesta pelreata amb èxit es fast-ne un grill
film d'espectacle - naturalment! "L'escroquerie a travers les eges",
per exemple. Doe-cents actors. 7.000
figuranta, 350 policies i seo politice...
etcètera., etc.
Rouben Mansoulian s'ha expressat

LES ESTRENES —
"El rey de los fósforos"
Warner Oros
Capitol

NancE

el fet divers. 11,1 eams,,MinMesa& en aquesta histeria

*ment repite.. Explicar:al Ilarm el
Eleidi. L'entrada deli.policielli Chamonja. El trasllat a l'hospital, l'o-

Extremadura, tarifa curta, a
28'50; tot posat estaciona de
part ida.
Dels altres generes en farem
referencia en vinents informa-

cions.

VISITEU VITRINA
A L'EXP0111010
RAMO. PLAÇA CATALUNYA

J. GRAU
SASTRE

Petraxol, 12

Telefon 13427

BITLLETS
Francesos: 4865 per ion.
Anglesos: 3855 pessetes.
Italiano: 65 . 10 per roo.

Belgues: 3450 per loo.
Suissos: 239.75 per leo.
Estats Units: 781 pessetes.
Alemanya (Reichsmark): 293 pts.
Austria (sicilling), 1'3o pessetes.
Txecoslovàquia, 34 per IDO.
Holandeses: 4'93 pessetes.
Grecia, 6'5o per leo.
Suecia: 194 pessetes.
Noruega: 184 pessetes.
Dinamarca: 1'67 pessetes.
Finlandia, tia per IDO.
Rumania, 6 . 50 per ano.
Bulgaria, 730 per leo.
Turquia, S ?essetes.

Portuguesos: 034 pessetes.

del capital de les diles Obliga-

cions amortitzades, a rall de
500 pessetes cada una, deduint
2350 pessetes pels impostos
del Tresor, a la S. A. ArmisGad, Banca Arnús, S. A., ¡ Crédit Lyonnais.
Barcelona, 3 de febrer de
1 9 3 — La DIN:40h%.

EXPOSICIONS D'ART
GALERIES LAIETANES
CoNTS CATALANES. SIS
i n tu ra
J. BO r rrrr
EmPui tiuu
a. SENEOICTO
leInt.ura
JUEVAS
.C
LA0
1111; ,Pui
3
Fine al 11 del «erial

LA PINACOTECA
GRACIA,
-sisas De

Pintura

4. COLOM

Canadá, 7 pessetes.
Argentins, pessetes.
Uruguais. 3' 2 5 pessetes.
Brasilera, o'so pessetes.
Colombiana. 4 pessetes
Peruana, 1450 pessetes
Venezuela, i'25 ruedes.

Ana al

111 d'O corrent

BUSOUETS
SALA
P5IsIl DE SNACUL
r.m
mas..
Pintura
»NY TAYLON
pintura
MAS COLLELLMIR
Fine al 5 de teete

Japonesos, 2 pessetes.
Argelina: 48 ! 40 per 100.
Egipte: 38'25 pessetes.

STR A

IMPUTACH). SOL - ToMfor
• 1" a coramentael•
Pintura* I vuelan
GRAU ISLA
Pintura
ANTONI C. LAMOLLA
Fine al II •• fabear

Filipines. 3 pessetes.
OR
Alfons: 338 per lo°.
Unces: 338 per so°.
4 i a duros: 238 per sol
t duro: 1190 pessetes.
Isabel, 239 pe!' trío
Franca: 238 per Me.
Lliures; 6o pessetes.
Dòlars: 12'50 peuetes.
Cuba: n'in pandee.
Mexic nou: 240 per too.
Venezuela; 336 per soo.
Marco: 29z per zoo.

vinent es procedirä al pagament

SALA PARES

•ErinixoL
Enmiela d'homenets• • AmqvIva SU?
Plum
Fina al 5 •• tabear

SALA GASPAR
A

CO LLLLL tI INT MI • TM. 11044
Pintor«. »ama, •eh limeta.
Melare Maulees&
EaposIM• al pintaras le 1111.44116 Cap •
M'AMA, Balase" INTIN A Idea do la
Bus I ANNM
/las si O da fabear

g IS

Clínica Gal lego's:1„/"8
Director Dr. J. Rin - Consola de se a i de

• a. DiriseeogeL die so • 1

LA PUBLICITAT

relatarte, 6 de febrer de 1936

...====g."

17.7777

ETÍ

-

1 -)

A':-ift2tCiii1Y.1IDNAT DE LLIGUEM DE PUTROL

NATACIO

Josep Font, de la U. E Nurmi, 1 El Barcelona, amb fot i el seu joc La tercera jornada del concurs
primer campió cataia de deficient, !Daté el Donistia per quatre d'h vern del C. N. Barcelona
"Marathon"
gols de diferencia
Els equips A van guanyar
eis
grups,
en

Jeroni Joan, campió tarragoní de Cross
Una de les entítats eue Inés han
treballat i treballen per l'Atletisme,
es el C. d'E. Aire Lliure, organitzadora d'aquest primer campionat
català de "Marathon".
El doctor Soler i Damians va tenir cura d'examinar els corredora
participants, i no permete la sortida
als que al seu bon entendre no estaven en condicions físiques adients.
Solament sortiren Pellín, Rodríguez, Font, Gil, Queralt. Martí i
Peyrats.
Fins prop d'Esplugues el grup,
no va estirar-se. Rodríguez, Gil i
avançaren uns 50 metres a
Queralt i Font. .Mes carera anaven,
per aquella poblado, Pellm j Peyrata.
Font i Queralt, als 37 minuts de
cursa, s'ajuntaren a Feecamot capdavanter. Eren a Sant Boi. Peyrats,
a una zoo metres d'aquella, havia
deixat Pellin enrera.
A l'hora justa els primera havien
fet 14 quilómetres 500 metres.
Font, Queralt i Rodríguez, s6n
els primers, encara a Viladecans.
Martí va a roo metres, Gil a 1t5

L'Espanyol i el Saoade l . derrotats
L'Ath ó t ic, de Bl i bio,
probable campe

d'Atletisme, es prengueren entre altres ele maneras acorde:

Admetre en el si de la Federació
a l'entitat, Associació de Funcionaris
de la Generalitat de Catalunya.
Exigir la llicencia a tots els atletes que participin en les provea que
s'anuncien per mitjä del programa
de la Federad&
Suprimir les curses de manea atlética per carrera, fent excepció de
les provee de marxa en pista i els
so quilòmetres Campionat d'Espanya.
Retirar el titol de Campionat de
Catalunya de marica, a la cursa de
Mataró-Barcelona, organitzada per
la revista "Catalunya Atlética", el dia
21 de gener Proppusat.
Activar per tolla els mitjans que
vagin als entrenaments de l'Estadi
de Montjuie, els dimarts i Momo per
als homes i els dimecres i divendres
per a les dones, un mejor nombre
d'atletes , i fer públic que la Federaci6 donara tota mena de facilitats
a les persones que desitgin practicar
Fatietisme, pregant-los que passin
pel local de la Federació, curte del
Doctor Don. núm. 1- -nalsevol dia,
de vuit a non del
on seis
.1„
dorrarä tota elasse
PROGRAMA DE
CIO CATALANA DA FLETISME
PER A 1934

metres. Peyraes ve rerassagat. En
aquella pobleció va abandonar Pellin.

Una gran quemtitat de públic

aplaudeix el pan deis corredora per

Gay a. Rodríguez i Font anaven
junta a uns 5 0 metres de Queralt i
a roo de Gil i Martí.
De tornada, Rodríguez i Font, encara no s'han deixat, passen novament per Sant Boi. A Cornellà, Martí pasea Gil i Queralt. En aquest
lloc abandonen primer Gil i despees
Queralt
E4 a La Bordeta on Font, per
cansanci de Rodríguez, deixa aquest
i arriba ben destacat al lloc d'arnbada. Rodríguez, es pot dir que de
La Bordeta al final va arar caminant.
L'ordre dele elaseificats fon el

Mere
Dis 4. - Trofeu Molock's, per a

debutants (Acció Attitica), a l'Estadi. Dia sr.- Entrenaments controlata a l' Estadi per a neófita (F. C.
d'A.). Dia 18.- Campionat de Catalunya de Decathlon a l'Estadi, primera jornada. Dia in.- Campionat
de Catalunya de Decathlon, regona
jornada (F. C. d'A.), de l'any 1933.
Dia 25.- Campionat de Catalunya
de neófita, Estadi (F. C. d'A.).
Abril
Segiient:
Dies 1 i 2.-Entrenaments genePrimer.-Joan Fan, U. A. Nurrni, en a hores, 52 mirillas, 44 segons rete controlate (F. C. d'A.). Dia 8.Entrenaments generals de toten les
i 2-5.
Segon.-Josep Rodríguez, del Bar- categories, controlats (F. C. d'A.).
celona, en 3 hores, 13 minuta, 43 le- Dia 14.-Trofeu "Rossend Calvet",
debutante i neófita (Acció Atlètic),
gons, 2-5.
Tercer.-Josep Martí, Aire Lino- Dia r 5 . - Entrenaments generals
re, en 3 horas, 19 ItlinU1S, 21 se- controlats (F. C. d'A.). Dia 22. Campionats de Barcelona, femenins
gons, 4-5.
(F. C. d'A.). Dia 29.-Canapionats
Quart. - Remen Peía-ata, Aire
Comarca Barcelona, ciutat, primera
Lliure.
jornada (F. C. d'A.).
CAMPIONAT TARRAGONI
Maig
DE CROSS
Dia 6.- Campionat Comarca BarLa Penya Ben Forjats, de Valle,
celona,
ciutat, nena jornada (F.
va tenir cura d'organitzar amb len;
cert en ells peculiar, el Campionat C. d'A.). Dia Troten Pauli Cartarragoní de Crosa-country d'en- bonell, debutante i neòfits junts (Acció Atlètica). Dia 20.- Estadi, Triguany.
Aquesta oroya ha servit per a con- cathlon femení. A Sabadell: II Campionats comarcals del Valles occisolidar els dos corredors que ?han
destacat durant aquesta temporada. dental. (Joventut Excursionista PenEl tortosí d'Enveja, Jeroni Joan i sament.) A Badalona: II Campionats
el reueenc Joep Faró, els <país de- comarcals de la Maresma. (Unió
Gimnistica i Esportiva de Badalona).
mostraren una vegada mes [t'asee un
parell d'elements de valor ben re- Dia 27.- Campionats de Catalunya
¡uniera.
marcable.
Els reusencs del R. A. C. presenJuny
taren un equip , ompenetrat. Encara
Dia 3.-Trofeu Manuel Santillaque no va tenir cap contrincant, van na, totes les categories (Acció Atobtenir un primer lloc ben merescut. Melca). Dia ro.-Trofeu Josep UrRESULTATS TÈCNICS
gellós, totes les categories (Aire
1.- Jeroni Joan. independent, de
Lliure). Dia 77. - Campionats geTortosa, 36 an. 32 s.
neral, de Catalunya (F. C. d'A.).
2. Josep Faro, del RAC; 3, :loan
Dia 24.- Campionats generals de
Sander, senior, RAC; 4, Josep Rodó.
Catalunya (F. C. d'A.).
RAC; 5, X. X., RAC; 6, Ramon SoJuliol
ler, Getnnestic; 7, Enrir de Miguel,
Dies z, 15, 22 i 29.- EntrenaRAC; 8, Josep Sender, RAC; 9, Cartea Ferrer, Gimnästic; lo, Antoni mente per ale Campionats d'EspaAnguera, RAC; ii, Unís Cots, Pe- nya d'Atletisme. Die 8.- Campionya Benforjats; 12, Oscar Gonzalo, nats de Catatunya femenina. Die 2q.Gimnàstic; 13 , Esteve Soler, RAC; Matx ciutats de Terrassa-Barcelona.
Agost
1 4, Joseça Pallarola, RAC; 15, Josep
Soler, Gimnàstic; 16, Pau Gavaldà,
Dia 5.- Campionat de Catalunya
Girnizastic; 17, Gumersind Ferrer, Pentathlon (F. C. d'A.). Dies 12 i
Penya Benforjats.
19. - II any de la challenge "FedeAtletes inscrita, 20. Sortits, 19. Ar- ració Catalana d'Atletisme".
ribats, 17.
Setembre
Fora de concurs es classifica terDies 8 i g.- Campionat de Catacer l'atleta Ballesteros, del F. C.
lunya
Decathlon
1934 (F. C. d'A.).
Barcelona, encara que distanciat dels
Per la prensa diäria s'aniran dodos primers.
nant detalla d'aquestes proves.
Per clubs guanya el Reus Atletic
Club
EL CAMPIONAT DE CATALUNYA DECATHLON
PRONTO NOVETATS
--a Federació Catalana d'Atletisme, anuncia per als dies 18 i 19 de
AVUI, DIMARTS
març vinents, la celebració del CamTarda, a lea 4:
pionat de Catalunya Decathlon de
Gallada III - Begodea III
l'any 1933, que no es pogué celebrar
centra
l'any passat i el dia que esteva anunChiquito Bilbao - Narru I
ciat degut al fred prernatur que imNil, a un aUart 1P11:
pidia el normal deacabsiellament dels
Izaguirre
Chlq. Callana
atletes.
cantil
Per aquest Campionat la FedeQuintana
IV
- Azurmendi ració ofereix doe prernis, l'un al
Unamuno
Oritner l'altre al segon, i seran
Murete en acabar la segona jorna
Detallo par canalla
-dail'Este.Aqumra
la Federació la pren, car degut a
la seva precaria situació no és pos le anee acumulant premis que, Frontó
Principal Palace
despr6s, desee a la quantitat no es
Poden repartir, per no tenir cabals
Avui, dirnarls, Tarda, 415
en caixa.
La inscripció per a aquest Caenpionat 6e oberta al local de la Federació Catalana d'Atletisme, cartee
del Doctor Don, núm lo, cada dia,
de vuit a nou del vespre i fina el dia
20 de merc.
ACORDS DEL CONSELL
FEDERAL
En la darrera reunió del Consell
Federal de la Federació Catalana
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NOTES CURTES
Al partit d'ahir Va catar poca peal,
degut en part al mal temps, i per les
actuacions irreguiars a 9141 04 gi
0CO21111ffOif °gura any el Barcelona.
Es clar que a casa s'acostuma a guanyar, pera ni la probabilitat de sur«
véncer els ~tres va ler aventurar Cl
gros pliblic a desafiar el fred.
•

•

Es ciar que guanyar vol dir kr
gols. Perd curiós ente els molieres
jugadors que al camp de Les Corts
Jan }definir/u que:he gol: al Dondetia o a qualsero altre equip
beixin amb facilito l eran s'allonyin
Barcelona. Sera, potro', que el vial far
211C11111-

no els prom.
• ••
Les :abates de Dombv. Aquestes
quatre paraules, que semblen el titol
d'un ¡lente per a infesto voten refe-

rir-se% ¡es »bates noves que portoven Goiburu, Morera, Nogués i Sales,
i que fabrica o prepara l'entrenador.
Si ens hon de fi.rer amb el resulta que van donar ahir no les podrem
loar gaire, perque, no deiroven afinar la punteria. i ens va temblar ese
a Goiburu ii venien una mica g•ens.
• ••

Les coses dolentes porten les coses

bous. El poc eendinren1 de Gusntan,
Sale. Font ha obligar a posar Soler, el qual no Mamen, ha jugot bé,
as/ is una bona esperarlo de resultar, a no ¡rigor Aire, el mig centre
que necessita ej Barcelona,
• • •

Vam reveure a Goyeneche. Enr hi
vom ficar, Mit que res, Per haver-se
portas de la Itera possible inclusió
¡equip naciona l . No vis va sonidos
pas que pugui arribar a donar el rendimenf de Zabalo, ni que en joc
torran a la sola de la »bata. Si no
411.1 h haguissim voluntàriament,
rus ¡Maj a endet ¡'agencié pel seta joc
Poc net i ercereivament
• •
Aquesta violència innecessdria la
van emprar molts jugadors del
Dondstia, i va isser la nota mis destacada d'un parta insubstancial.
• ••
Goiburu is moll cobdiciée, i °Ira ik

una gran guantea en us jugador de
fiaba. Pero ho és massa. Soviet est iren cc collisid dos jugadors del Barcelona, i quan aisb succeeix, un d'ells
ir Goiburu. ¡Que passaria si els cinc
davanters fossin com Sembloria
que es disputen la pilota a estira cabells.
• ••

Morera és especialista a ubre la
pilota de cara a la prdpia porta i
passar-2a amb la dreto a Ventolrd.
Mott sovint, en rebre la balo, can ossegut a lep ra en una posició poc airosa, Per aixa /a caiguda de Morera
que er /Ya reportatge cinematografic de Idar'rer partit Madrid Barcelona podem qualificar-fa, juntament amb l'obteneiö de tres gols del
Madrid, de veritable resum del mate
en qui. cv ý'r-se Mesa la ineficacia
del, ?tosiere slorenows.
• • s!
Marculela C0111 mis anyr ti oda bi
juga. Si no el trepidan,' jugador de
prost mide lo conetstiseia i regularitat amb qué ha jugat mnPre Ii doosario' un Roe a requiP nacional, Poc
sobrat de mitjos de gran clame. Nosaltres, entre el "poble" Ibarra i
Marculeta no dubto- fem ni tan sol

instant.

• • •

Qui posara, Al Barcelona 1 manquen jugar guatee partits, 1 co ti
una clarsificació gire brillosa. Tres
partits els j'agora en camp contrari a
València, Santander i Sevilla. Si queda la relativo - i gasa! - esPeranca
de jugar un partit a cata contra...
l'Athlelic de Bilbao( Tot un programa.
S. O. S.

-• •••••- -••••

En un partit no molt satisfactori, el Barcelona vencé
el Donóstia per quatre gols
a cap

El Campionat de Lliga

Resultats de diumenge
PRIMERA DIVISIO
Bus-celos., 4; Donóstia, o.
Betis, 3; Espanyol, o.

El Campionat de Lligues 55 va
Athletic Bilbao, 9; Arenas, o.
finint paulatinament acose que cap
Racing Santader, 4; Madrid, 3.
dele equips que hi participen hagin
Oviedo-Valencia (ajornat).
denotat una regularitat perfecta en
SEGONA DIVISIO
totes les actuacions. Pel que ia referencia als nostres representante,
' l'un , 3; Sabadell, 2.
no cal ni tan sols fer-ne retret. NoAthletic Madrid, 3; Osasuna,
mes cal observar el lloc que gauCoruña, 4; Celta, t.
deixen en la classificació per veure
Mareta, 3; Sporting, o.
la situació gens honorable que ocuAlavés-Sevilla (ajornat).
pen. Avui eiectuen una actuació deTERCERA DIVISIO
ficient; demi obtindran un resultat
Elirninataritm intereltibs
també advere, i el diumenge seGimnästic, 3; R. Granada, o.
güent, per rompre la monotonia, re.
Unión Vigo, i; Logroño, 2.
sultaren vencedors, en contra del
parer general. I d'aquesta manera
Les puntuacions
paseen les jornades, sense interés
visible per cap deis litigante, mentre
Primera divisi6
la técnica en els campe de futbol
brilla per la seva absencia, a la veJ. G. E. P. F. C. P.
gada que el bon aficionat ha de preAthletic
14 9 2 3 55 20 20
senciar, vulgues no vulgues, una HuiMadrid
14 8 1 5 30 24 17
la extrentadament monótona i sense
Racing
14 7 1 6 31 32 15
cap allicient.
Barcelona
Lo 7 O 7 39 33 14
1 llena ací que el diumenge datrer,
Donbat:a
14 5 4 5 21 25 14
tot i que aparentment sembli que el
Valencia
13
6 1 6 23 273
Barcelona pel resultat que va obBetis
14 6 1 7 23 32 13
tenle hauria hagut de deixar satisOviedo
13 5 2 6 31 32 12
fet tothom, tanibé la seva actuació
Espanyol
14 5 1 8 31) 35 11
ting ué. en I a4.eete tècnic, molt a
Arenas
14 3 3 8 1 7 39 9
desitjar. El Barcelona eixi vencedor
de la mateixa manera que ho [lau- Segona diviaí6
da pogut ésser el DonGetia, si hagués tingut un xic Inés d'encert.
5. G. E. P. F. C. P.
MIL Madrid 14 lo 2 2 40 21 22
Fou un d'aquells partits en els guate
itom no pogué veure una superioSevilla
[3 7 4 2 40 24 18
ritat real per cap dels dos bandola.
Mfircia
le 9 1 5 28 25 17
Si superioritat volgués dir l'equip
Osasuna
14 7 o 7 38 29 14
que sap portar la bala mes prop del
Sporting
14 6 2 6 26 32 [4
seu objectiu, no hi ha dubte que
Celta
14 6 2 6 31 24 14
aquest equip seria el Barcelona. El
Irún.14 6 2 6 27 34 14
Barcelona és evident que en el
Cort0a
/4 .5 2 7 27 25 12
transcure de la Iluita porta la iniSabadell
13 2 3 8 22 35 7
ciativa de ratee mollea vegades;
Alaves
12
2 9 16 4M1
pero aquesta iniciativa, també es
veritat, que fou exercida cense la
Torneig
de
Classificació
mes mínima perfecció en els avançaments. No recordem que el quinRESULTATS
DE
DIUMENGE
tet atacant local hagués portar un
sol avançament en el qual intervinTercera jornada
guessin tots els elements de la daSano, I; Martillee, o.
santera; sempre era mitjançant alTerrassa, 5; Sant Andreu, o.
guna individualitat, quan el BarceIluro, 2; Manresa. 1.
lona es tela escapo:. La Uta d'atac
blau-grana, en aquest partit, estigué
La puntuació
tan desencertada en la compenetraJ. G. E. P. F. C. P.
ció com en Ende les jugades. Tal
Sans
3 3 0 0 6 2 6
vegada en aquest aspecte ele ele- Terrassa
3 2 0 1 6 i 4
menta de la davantera encara paleManresa
3 1 O2 4 5 2
saren mis ele seus desencerts. JuMartinenc
3 / O2 3 3 2
gades en les quals la transformació
Sant Andreu 3 1 0 2 4 ro 2
es presentara per ella sola, veierem
hu y o
3 1 o 2 4 62
com eren desaprofitades per lentitud
i per manca de visió de la jugada.
Torneig Català
Principalment Morera, que sempre
queja, tingué múltiples avinenteses
de reeixir en el seu comes. Fallå
RESULTATS DE DIUMENGE
lamentablement passades servides
Mollet, I; Granollers, 4.
com vulgarment se'n diu amb yaSant Cugat, z; Badalona, t.
tata, a la veteada que denotà tumbé
Júpiter-Espanyol
(ajornat).
una mines de la mobilitat tan peRipollet, 4; Santhoiä, I.
culiar cesa. Tumbé Goiburu es contagia d'aquest detecte; i Padeon, en
xic mis encertat, tato--carquen
poc ens acaba de satiater. Unicament Ventoldri, sense que tingués
una bona tarda, fou el jugador lob

regular. Pedrol es comporta amb

bastanta regularitat. La !Mis mitjana demostra una altra vegada que
no es el punt neurilgic de l'equip;

atta sempre amb entert, tant en
servir la danntera eom en anuHar
joe i replegar-se a la defenaiva. Soler, en el dificil be Pie mig-eentre
paleal un progrés evident en totes
les intervencions, la qual rosa,
acompanyada de la plen:tud física
en qué es troha, fa merecesr que
a no molt tardar el Barcelona fiada'
al mig -centre que li falta de hastiar
temes enea. Sales i Santos. com de
~meted, regulare en tot el partit
De la defensiva, Zalsale. Con, no
A l dria dir, encertat en tot moment
pal ,, ,ant que guara mi, detecte,
l i ls tei .4~teith ami« 64 la su

Ripollet
Sano Cugat
Granollers
Badalona
Júpiter
Espanj ol
Santboiä
Mollet

J G. E. P. F. C. P.
3 31 O 6 2 5
3 2 1 Os 2
3 2 0 I 13 54
3 111 4 2 3
2020 3 3 2

2101

22

301 2 5 14 I
3 012 5 00

pereció que ha de fer. Villacampa.
el seu company, encara que distanciat, compli amb encert. Nogués, a
la porta, que reapareixia, ea com.
porté mis bi que en els darrers par-

tits. Intervingui amb decisió i va.
i fou un obstacle mix de aupenar en el tercer defensiu.
Dele visitante, Beristain, molt lent
i amb teces de voler ter v ista, ha.
gab d'encaixar (mute go's, alguna
dels quals hauria pogut intentar de
deturar-los, ~meche, i la Wats

siva, encara que impetu6s, superä
amb escreix Arana. De la linia mitjana, A;estaran, quan defensa el seto
complí amb regularitat, i menee, per lesió, llagué de pasear a
exterior esquerre, feu el que bonament pagué. Marculeta, amb jugada de la seva especialitat, te deataeä a estones. Irastorza, amb la
sena poca classe, actué., no obstina,
amb voluntat. De la davantera, el
millor Ipifia, per ésser el jugador
que provi fortuna en mis d'una
ocasió. Chelín, el veterà, volgue
suplir els seus desencerts pel inc
violent. Els altres, molt apagats.
El partit. com hem dit, no tingué
fases de brillantor. I per acabar-ho

d'arrodonir, no sabem per quina
causes, tal vegada per recordar-nos
la rivalitat d'altera temps, fou jugat
amb mota duresa. L'arbitratge del
senyor Melcón, perfecte, encara que
no fou l'energic que havia d'ésrer
per tallar el joc perillós. A les seves ordres, els equipa es formaren
de la següent manera:

Donóstia: Beristain, Goyeneche,
Arana, Iratorza, Ayestaran, Maní,leta, Ortega, Aldazabal, Cholin. lpifia i Tolete.
Barcelona: Nogués, Zabalo, Villacampa, Santos, Soler, Sales, Vantolrä, Goiburu, Morera, Padron i
Pedrol.

Al cap de trenta minuta, una
arrencada personal de Soler, amb
un replegament de l'equip contrari
a la defensiva en espera d'un centre a un altre company, es convertí
en el primer gol de la tarda, en trametre lea-mataroní un tret magnífic i alt. A la segona part, al cap
de tres minuts. un avanç de Morera, amb una sortida no molt oportuna de Beristain l'aprofita un altre
cop Morera, per a rematar victoriosament. Al cap de vint-i-set minuta, una incursió de Pedrol, tallada
en total per Goyeneche. es transforme per ella sola en el tercer
punt. I dos minuts mes tard, Padron, en recollir lat servei de Pedrol, obtingué el darrer pum de la
tarda. Com a moment de perill dels
vísitants, cal estnentar un tret d'Ipila que toca el pal.
JOM

El Betis vencé l'Espanyol
per tres gols a un
Sevilla, 5. - Davant una gran
concurrencia se celebra ahir al camp
del Patronat el partit entre el Betis
local i l'Eepanyol.

El partit resulte entretingut, i el
seu resultat de tres gols a un a favor dels andalusoe va satisier altament elz aficionats locals.
Els forjadors del trioml pot dir-se
que torea els rnitjos betics, que jugaren amb gran voluntat i encert,

i es rnostren cada cegada millor
de forma en cada partit que Mutila.
En el d'ahir pot dir-se que ella es
bastaren per contenir l'enyeta& dele

catalana, que, sobretot al primer
temas i en els primera moment s del
Partit, fou molt torta.
La davantera betica ajudi poc la
seva linia mitjana. En rEepanyol bi
bague un home que supera en veluntat la resta. Fou Soler. Pene elt
espanvolistes tingueren, també, el
Rae de la seca davantera.
Durant tot el partit el domini fou
indistint, amb tendencia a domini
del Betis, principalment a la aegona
part.
Quan feia cinc minuts que havia
comencat el joc l'Espanyol, en jugada de tota la davant e-a. marcä
el seu (sitie gol, d'un coa de cap
dIriondo. S'imposaren des p ees els

del Bella, i • al cap de non minuts,
en ocasió que Florence esteva tapat
i havia parid diversos treta. Lecue

llanca un xitt que no pogué deturar.
Amb coratge atacaren els andalusos,
i 54 cap d'un minnt esas Enrique
np reä el tercer gol.
Arbitra el senyor Cariz. Argüelle,, que alinee elt equipe &Uf:

per una

notable cl iferenva

De la tercera jo nada del Concura
d'Hivern, celebrada el diumenge
passat a la piscina del Club de Na.
tació Barcelona, hem de remarcar
amb to de censura el joc brut que
empraren en ele partits de waterpolo els equipa deis dos grups.
En el argos grui, born no pot
derhana molt; quasi la mejoría són
nedadors que comenten a jugar.
és natural que la sera actuaci6
tingui que desitjar; però en el primer grup ja és diferent, els ama

components sin waterpolistes que
porten algunes temporales jugant,
i ädhuc que actuen en primera c ategorja, i per això desitgem a-eure en
ells una altra actuació. No volen
dir les nostres paraules que juguin
malament, pub sí que juguen molt
brut, i alzó, ultra perjudicar-loa, fa
que els partits no resultin gaire vistOSOs. D'un quant temps ençà hem notat que els jugadors momea procuren
anular el contrari, sense tenir cura en cap moment de crear, o iniciar almenys, jugades própies, i
aquesta notica, en tot joc d'assoeiació, resulta molt perillosa.
El partit de diumenge fou una
prova del que diem; es veié alguna
bona jugada isolada, però coatínuament l'àrbitre hagué d'aturar el

joc per faut intencionat, convertint
el que podia ésser un bon partit en
un concert de xiulet. Nosaltres voldriem recomanar que aquests partits, que són purament d'entrenament, actuessin els jugadora en
aquesta forma i no com en un
partit de campionat. Aconseguit
abre, hi guanyariem tots: ells com
a jugadora, i nosaltres com a espectadora.
I ara, entrant en els resultats esportius de la jornada, hem de remarcar la victória assolida per l'equip A sobre el C del primer grup,
el qual guanyà totes les provea
menys la de dors, que fou guanyada
per Santpere amb tota facilitat
Nubiola II i Toepfer assoliren el
primer lloc en els cent metres estil

lliure i cent metres braca de pit, les
guata horco les curses mes disputades de la jornada, ja que Prieto
Herbolzheimer, en pape- de respectius contrincants, lluitaren fina
als darrers metres per al primer
110r, essent resolt en els darrers
metres i tan sols per dirimes de

segon. Si Nubicla II i Toepfer no
haguessin millorat el temps de la
passada actuació, el resultat hauria
estat un altre; per això ens play
aquesta doble victòria, que significa
el positiu resultat d'aquest Concurs
d'Hivern tot just iniciat.
Per contra. la cursa de 200 metres estil li jare, la de mé, impo,tancía del Concurs, no ha despertat
en cap jornada l'interés que hom
esperava: totes s'han resolt per mes
d'un minut de diferencia i sense cap
mena de Iluita. En aquesta jornada
guanyä l'ermita A per un gran
El partit de water-polo constituí
una neta victòria de l'equip A, el
qual des dels primer, moments domina el seu contrincant, que pogué
deiensar-se en 'a primera para. verb
en la segona estigué en franca ;n.
ferioritat. Com hem dit, el ioc brut
iota la nota més sobres ° tint del
partit. En el seron crup. també
l'equip A guauye el C per una gran
diferén - ja. A remarcar el, orimers
Boca de Romero. 011ero! u Fort
Betis: Urqueaga, Arqueta, Aedo,
Peral, Soladrero, Adoflito, Saro,
Adolfo, Unamuno, tecue i Enrique.
Espanyol: Florenga, Oro, Pérez.
Martí, Soler, Cristià, Prat, Edelmiro,
Iriondo. Bosch i Joyel.

El Sabadell és derrotat per
l'Irún per tres gols a dos
Irún. a. - L'Estad; Gal no va
veure's gaire concorregut ami) naoha del partit entre Fermio local i el
Sabadell, a causa de la inclemencia
del tennis.
Li coete malt a lirón derrotar
el Sabadell. El resultat ion de tres
gola a dos, i aquest triorni, per be

que just, bu obtingut amb penes i
treballs. Despris d'una primera par:

en que el domin i irundarra fou
gran, i en la qual el Sabadell es d ef ensa amb braó dels continua atacs
enemics, ele catalans es referen en
la continuaci
ó, i saberen salvar la

diferencia de dos gols que allavors
assenyalava I marcador a favor de
Aquests pogueren obtenir el
triomf en els (lanera minats grades
a una iugada afortunada d'Alza.
Tota la primera Part fou de pressió unionista. El porter ca:ala es
COMOOCta admirable-neto/, i les se-

nombroses intervencion, foren
subratllades amb aplaudiments.

Via

Feia 000 IllèS de India hora que
havia cerneneat el joc quan Alza
aconsend salvar Der primera vegada
la barrera ineX0I/anable que fina
allavors havia estat el porter catalä.
Am b un gol a cap acaba la primera
1/art. Al cap de poca niinuts de començada la segona fati marcat el se-

Ron gol a favor de l'han. Reaccionaren els cambute, i Cabree mareé
Der primera veteada Pel e
forastera.
Poca minuto desude fon un xut ras
de Cros el gol de l'empat, i quan
meneasen guatee minuts per acabar
la Bufas Alza marca el gol de la

victòria.

dos

en les curses de cent metres amb
un temps baotant per sota de les
primeres actuacions, significatius
del progrés en aquest grup.
A. T. S.
PRIMER GRUP

Equips A contra C
Curia zoo metres Iliure
Primer: Nubiola II, A, en a m.
14 segons.

Segon: Prieto, C, en z 14 s. 4-10:
tercer: Ponles, A, en t m. 16 s. 6-to:
quart: Alexandre. C, en a m. 19 s.
2 dècimes.
Cursa roo metres braça

Primer: Toepfer, .A, en a 01. 30
segons, 4 dirimes.
Segon: Herbolzheimer, C, en
minut, 30 s. 6-to; tercer: Abraham,
C, en 1 m. 35 s.; quart: Heidenreich,
A, en t m. 37 s. 6-10.
Cuma zoo metzee esquena
Primer: Santpere, C, en t an. 24
Segona 6-/o.

Segon: Fedi, A, en 1 m. 44 S.

6 decimes; tercer: Buira, C, en
minut, 46 s. 2-In; quart: Olivella. A,
en
ni. 49 s. 4-10.
Cursa 4 X 200 Iliare

Primera: Dorcall, Mollevi, Nubiola i Arranz, .A, en 1f 111. 58 s.
6 dirimes.
Segons: Mansilla. Alexandre,
Santpere, i Buira, C, en 13 In. 34
Equip de water-polo

Arbitre, Cruells.
Equip A: dos encontres, 125
punts.
Equip C: dos encontres, top
punts.
Equip D: t encontre, 67 punta.
Equip B: un encontre, 65 punta.
SEGON GRUP
Equip A conta C.
Cursa loa metres lliure

Primer: Romero, A, en n in. 22 s.
Segon: Montoliu, C, en r 111. 23 5.
2 dirimes.
Tercer: Llacer, A, en a na. 25 s.
8 decimes.
Quart: Permanyer, C, en
m.
30 s. 2-10.
Cursa zoo metres braça
Primer: Querol, C, en 1 rn 33
segons.
Segon: Olier, C. en a m. 40 s.
8 dècimes; tercer, Bonacasa, A. en
1 m. 42 s. 8-10; quart: A. Duran,
A, en m. 46 s.
Cursa leo metres esquena

Primer: Fort, A, en a an. 37 s.
Segon: Montesinos, A, en a ni.
41 s. 6-to: tercer: Martí, C, en i in.
58 s.; quart: 7alcó, C, en 3 m. 38 s.
8 dirimes.
Cursa 5 X so lliure
Primers: Llacer, Moret, Valls,
Romero i Comte, A, en 3 an. 3 5.
3 dedales.
Segons: Manyik, Par. Castillo,
Pardo, Montoliu, C, en 3 m. 24 s.
4 ddeimes.
Arbitre, Bataller.
Equip A: Llacer, Calvis, Petit,

Cornac. Monte,inos. Duran i Valls.
set gola.
Equ:p C: Mira, Par, Pardo, Falcó, Manyik, Montoliu, Bentosella,
un gol.
Puntuaci6
Equip A. - Punta: 125. Encontres celebrats: 2.
Equip C. - Punts: 11/. Encontres. celebrats: 2.
Equip B. - Punta: 66. Encontres celebrats: t.
Equip O. - Planta: 64. Encontres relehrats: t.
De l'Irún es destacaren Peña i la
defensa. Es nota la manca de Garnborena, el qual fou substituit, amb
bona voluntat, per Lecuona. Dels
vençuts el millor Fournier, i el seguí en mèrits el ring centre Peas.
L'arb'tratee de Vallana. regular.
Equips:
Sabadell: Fournier, Morral. Lledó,
Garcia. Pone, Sit g es, Perera, Bertran. Cros. Calvet
Irún: Entera-. Alza. Mancisidor,
Sotes, Lecuona, Peña. 'Castillo,
Echezarreta. Oyaneder, Cejo i Arana.

Sindicat de Periodistes
Esportius
Un sopar de companyonia
Havent estat eierat al cal-1'er de

conseller de l'Ajuntament de Barcelona Vicenç Bernades, eis seas companys de periodisme esportiu li dediquen un sopar, que tmdre lloc el
dissabte vinent, cha tu, al Re-tan•
rant Joanet, de la Berceloneta, sense altra finalitat que posar de manitral, una vegada mes. la germanor que és norma entre el; p'ent:fers esportius.

Els associats que vulguin assistirhi, eón pregats de re,-oillr el tina,
corresponent abana de rEvendres, de
mana del tresorer del Sincl'eat de

Periodistes Esporlius, senyor F orit, lots e ele dies, de set a nao del
vespre, al local del Tir Nacional,
Escudellers. 5.
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ÍEATRE NOVETATS
trrt, a les 5, tr'i .it ! I n unir/ r11
44 deinen de teure aquesta darespecia
% Setmana el meravellds
de d'exiles mundial

La posada del
Caballito Blanco
gr! el seo esplendid conilint
pie:lírica presenta ció. PrInelpals
GIA:pret s: EmIlla Aliaga, Remo
A1nga, Tino Folgar, Joaqulm Valle
a Cuevas, 20 t'Irle vieneses, 20.
T7011r, de TIrolesos. 30 ballarins.
130 persones a escena. Xodrlda or
0.stra. - Eseenari giratori. 400
neillts de Verch I Flotan.
de Per:111
Mari
te ma, larda i nli,

La posada
del Caballito Blanco
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PAPA NOEL, di uixos en Colare. de Walt DirneY. Gran.11711I
PO flnisalrait comedia 511111.••14011
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La DIVINA COMEDIA: n11: FELIPE
DENSA-AY

Vuean mis canciones
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10 1111: "Melodle en azul",
fluaglee 1 Greta NIssen. Rionele,
Limos, 175
AllaCeiA, Peine Journal I chrn1ca
Avió. dlruar/s, 1arld, a le . cinc, nII, a
CA•iTOL
leo
4 larda I 915 MI: "Ila (mirado un foNOTICIAR!
tógrafo". "Cl rey de los fósforos".
M'arreo Minera 1 Llly Damita
Entre cos corazones
CATALUNTA
4 larda I Id n11: "Valer dolorosa", 1I 08
per Dougies Pairbenks. Je
•
Non). Viatge I DIbultos
s u .....

CINEMA ESPL Al
COMISCA. •ntr• Illuntan•r
DOCUMENTAL. REVISTA PARA.
MOUUT. LOS 11.1NITERS DEL
Feo 1911049.
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Blondell. "Vampiresas 1933". "Los
belungos", Margarelle
..... l'ALAC!
Conlinue 4 larda: "La senda del diamante". "DIU°, de pelar", James Cagney. u Secre103". Mary PIrkford,
Inbultos

Tradicional Ball de Disfresses de la Lliga de
Corredors
DM 8 DE PIRREN, A L118 1030

BOHEMIA MODERNISTA

la germinen %%Manga do Camarera",
a benerlel de les Seres ennes de rellena

Demanau-lo pereemalment o enviant
aqueas anunet en sobre obert l emb
segell de 2 céntima.
41811111111111•""W

espairyol, per g ay Franela 1
William Powell. EN DEFENSA
PROPIA rsolanient a la lardar, per
Paullne Frederick
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PER A TOTA LA TARDA

m'oferello per a piular complablillol o
filtres treballa d'entina, fleme oren,slen5, pulo que nonata interesas ominar
la lardo. Escrlurs
LA 111111CITOT.
Damero 5133

4 lardt i 930 nll, • la senda del lila'
rilnleement tarda). "Duro da
petar", Jame% Cagney. "Secreto!".
Mere rirkrorn
mista
"Taxi". Lorena
4 larda I 930
Young. "De cara al cielo". "Anlakehak".
explicada en espanyol. Chanca
IREN MATRA COMAL
Conlinua 315 larde: "El mensaje neCrelo". Anialich di", explicada en espaOrtiJMENTAL
Continua 3'13 larda: "Con Tarjan me
Mulo". “Timbuctoo". "Borne expresa",
Esther Raleton. Cdnilcit
ROSAL
Continua 345 tarda: "Con Tarzan me
basto". -TImbueloo". 7r flonia exoren".
Esther RaISUM. Noilclarl
CONEMIA I 141101411
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Saragossa, Cal:Ibarra, Pamplona, Logroño, Vitòria, Sant Sebastiä,
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CALENTADORS AUTOMATICS
PER A BANY

CARRtft MOYA (ARIBAU 1 DIAGONAL»

Garantía absoluta, des de 100 ptes.
PROPIETARIS I ADMINISTRADOMI DE
FINQUES: Ja este resnit el problema cp
reparacions costrreeS del aparells escal•
(adora. Arnb una assegulanva deis dil,
aparells els podreu lenir semper en per
recte es1at de funcionament, evitant d'a
(n'esta manera qualsevol nrcident

non:. - De rara al cielo"

11arabta Centre. IR BS .111573
Aval: REVISTA. NOTICIARI FOX ,

La inco ilioja11

/bagó, 279 - Teltdon 74790
Barcelona

manir"

en

El. LEGADO DE LA ESTEPA,
Saily Filme

Senara? Director de Iaboratovls BotAntea 1 Marina.
Ronda de la Universitat, núm. 6, Barcelona ,
servm-vo• enviarme 6HATLITA311.NT 1 SENSE
COMPROMIS el buillett mensual "LO que dicen loe
cunde*" 1 el !libre "La Medicina Vegetal".
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I Invelldesa, al saló Bohemia MOd111,
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de la nit. Es reperilran

eactLagoit

P OLIORAMA

Mora-Espentalodn-Barrose
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"No se cono manifestar-vos lagralment que us dec
Der LES CURES DE L'ABAT HAMON. Pela deu en,.
Que pata d'asma, fine a tal punt que Ja no podla
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5. 81160/1. etc.'
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A TERME •lk 5
tORSA DE BARCELONA AL COMPTAT I DE

MERCAT
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LA PUBLICITAT

Dirnarti, 6 de febrer
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Posem a coneixement dels nostres clients i del
públic en general, que durant els dies del 6 al 20
del corrent. amb motiu d'efectuar

INVENTARI GENERAL

IMPORTANTISSIMS
ESCOMPTES
amb sol propòsit de reduir existències a fi de
simpli fi car a la nostra dependencia la pesada
tasca que representa inventariar en breus dies
els nostres sis Establiments.

AV UI
PRIMER DIA DE VENDA

FI NTEHESSI Miami!

Tots els articles, sense distinció de qualitats, són
rebaixats, fins i tot les més recents i destacades
novetats de la temporada, amb la peina excepció
d'alguns articles de marca.

E iroper día 21 tornaran
a regir els preus de costum
11111111111n1111M11111111~11n'

CASA VILARDELL
FABRICA DE GENERES DE PUNT

CENTRAL: IN laietana, 49 ¡51 - Socursa i s: Hospital, 36 ¡38 - Fon'an glia, 11 . SalNou de la Rambla, 8 • Carme, 73 i Riera gaixd, 26
merlín,
thnn
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