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La crisi. considerada inevitable
ara . fa, tres dies. • ha 'quedat esvaida 'ando els enernics • del - reglen; acuaat
ú si .nk5 no ajornada, despees- del ' de feblesa, de vaelHaeid elliVi'nt
vot de confiança que en la sessiö mcriaces •no • massa aláritittits: -A
Govern'cau fulFrança, en canvi,
d'abans-d'ahir el Govern obtenia de
NACIOCAP A UN
minat per la indignació de París,
la majoria del Parlament de la Remostrat massa sever en
perquè
pública. El cavall de batalla ha estat
NAL,
el manteniment de l'ordre públic.
la qüestió de l'ordre públic; en el
Aquesta paradoxa aparent s'explifons, perú, era l'euergia i la resisuncía del Govern alié, que estava en
ca per una raa ben senzilla. A
entredit, davant dels rumors de posFrança ha estat tot un poble que
a un
han
oíbles violencies anunciades pels
sala llançat al correr ales, indignat
uns i els altres amb una literatura
per la corrupció descoberta en alexcesivament pomposa. La Carnbra
guna estadis de la vida pública. Conha atorgat la confiança al Govern
tra aquesta onada de l'opinió, Godesprés d'una discussió que, afortuvern Daladier, que havia adoptat el
nadament, no ha pres les proporlema "fort i de pressa", va voler-ne
at.
cions que feia temer; no ha estat
fer una aplicació a la via pública i
dificil arribar a port atnb tan poc
es va equivocar. La repressió ha
«J'ore. peroné ni els que feien posat
sernblat exagerada, i segurament ho
d'estar espantats temen motius per
fou, i París s'ha redreçat amb una
estar-ne gaire ni els que pretenien
ferotgia irresistible. A Espanya, en
fer por estaven prou segurs de fer-ne.
canvi, fiara de la jornada gloriosa
Si el Govern bague donas la sendel 14 d'abril, . el noble ha hagut
d'estar mis cohesiones i de
.ació
n
d'ésser espectador i víctima de les
lisposar d'un marge d'independenviolencies d'unes minories insignific la mis considerable, tots els fancants, de grups minúsculs, que aorta.
temes que han neguitejat tants desfitant-se de la sorpresa han escamp eres aquests dies, o no haurien sorpas un esglai momentani. 1 aquí es
t o s'haurien esvait molt mis de
prensa. La feblesa i la dispersió del
demanen governs forts, mentre allà
G>vern els ha donat vida i consisexigeixen governs atemperats, amb
t g rocia i la gent que s'ha viciat a
tot i que les pertorbacions han pres
no concebre sinó solucions catastrediun carácter molt mis imponent. Sei.
mass, no sabia veure que en l'horitzó
xanta mil ciutadans com els de la
pol hic de la República no s'afigurés
Placa de la Conobrdia, en actitud
res de semblant a un daltabaix ca- amenaeadora, realment són alguna
taat radie. Es curiós que a Espanya
cosa més que uns quants tiradors
hi hagi tants d'aficionats a les
furtius emboseats en alguna cantoUna topada entre els manifestanto •1 la policia, ala lisalevards, al vespte
fórn tales heroiques i que clamin
nada. Demanar sistemädcament gourägic del dimana
per
les
aplicacom uns desesperats
de forca és una moda. és deverns
de
la
siimpròpies
clons de l'orca
republicana. Per os es repeleis el cas
Tancada l'edició d'ahir, odrem retuaca general del pais. A Espanya, manar el superflu; n'hi hauria ben
be prou amb governs que no fossin
Poincari, COM havia previn el Cap
bre un teleg rama del !sastre corresponque les circumstancies no demanen
febles
i
que
inspiressin
la
confiança
de l'Esta.
sal a Paris que traduïa la impressió
sitió :respecte a la República i una
suficient
perque
els
republicans
de
Es parla lambe dune dissoluque baria produit la crisi entre els
dosi l'energia fäcilment assequible
dehò tinguessin la sensació que la
cienes personal: de 31. Daladier. En ció de la Cambra. Segons la Costo.
el Goteen ha estat a punt de cante
República esta assegurada.
túnel!, l'a gria d'acordar-la el
el fons coincidia ropinió d'aquest grup
victima de la seva desorientada. de
i cursen fs, ara con sempre, la
ami) la que 31. Fierre Renaude t , de
roda principal que assegura la norpas a Barcelona, rta tenir
malitat del meoaniame politir de la
ESPIES DE 065?
d'exposar a un dels nostres redactors
República. No coneisen al letón caP
i que vareen publicar a la riostra prialtra instiracid que luseiuni omb tanta
mera plana. Imprcssió ile disgust,
regularitat i preciti6. Haurien croar
agreujada Per una visió catastròfica
‚1,911 $70113,04 2 kl.mweertrvali
del fulgir immediqt. gua, .disaalaed
? drcidis thvar, lal rol NO 'oParlan/4' i Coperos' de dieres; Yott,t-' iti
rilló:, i (n'in» dificil que el: veliz
linda per a (lonc r pos a un taima de
rePublieans topa Doutnereme, qsc refeirrisme que provocaria una reaoh,ció violeoa de les masses radi‘ als i prese:iris la tradició dentornitica de
DEIFM AHIR... ludit pertany a una titulada "Socieprendre la resFranca. en
dad Científica Comercial al:Africa
No U5 e evereu, lectora! .N o aneen
obAixò demostra que els homes de ponsabilitat.
dcl Centro'', creada per l'agent ad• convertir en nave go de fulleó el
Probablement, am si quedara con:Pa, tit estan completantent desoricnministratiu senyor Ramoso Roure,
ho .és ja, al nostre entendre, en
•
tittat el Coreen Dnumergue. No li
tats dorna l'actual 'noratal l'afilie de
que ti el domiciii al carrer de Salbcka part.
faltaran les callohoracions que deFranca, que escara a totes lrs seves
snerón, 36.
.ta 'afer d'sispionatge que fa quaMOna is de prrr y ur, que proetrrara
previsions. Sembl.-n redactor: de La
ear, 1/41-vuit loores excitava la nosAquest senyor Roure :rnaginä
que tiannin la traxana autoract. Es
Veta E! Pres:dent Dounteryne actra tuuriositat de repórters, tot i tefer una expedició científico-cometparla d'un estol d'er-presidents del
,na•
Gol'ern,
en...luce
de
f0
,
retal
1
:
tranquilo cono a ciunint-'nos
cial al Congo belga a base d'un
Consell. 5 Jipis de personalitats extrael
poble
de
Parir
na
«bud
ennb
tadanst de la República espanyola,
grup de vint exploradors, cada un
' forlaatentriries. S'esperen dies de Pm
por'
COlninna
gratis
acIanzacions.
Es
ha pe.4Iut aci tina gran quantitat de
deis quals hauria d'aportar 2.500
Per a poder eseometre els greta proisst del projecte de la C. G. T. de
gas. I_ s coses van aclarint-se, i si
pessetes de capital a l'empresa. Per
'rimes que en tots els ordres de la
sostenir
la
vaga
de
vint-i-quatrr
hores
bé no stodra :largar ningú l'existiudur a terme la seva idea, el senyor
política interior i exterior es traben
anunciada
des
d'ahans
Per
al
dilluns
trame(orines
cenfidencials
cia din
Roure posa un anunci a la prensa
planletatS.
Jet
vin ent; pera el Secretoriat
sos a al tan déla inculpats i retereats
i for, el preces romeorat ronper atraure vis futurs explosaulors
una ;un, theill (pe la vaga 0,.
d-scohdellant-se arar) fin el s, u
a les c,andicions defensives de le,
gestiona de diverses revistes
reSf on a rap propirs.t de desordre. S;ndi
t,c. La parifiiarid Mitd
ales B ai taro i les costes mediterraaderas drunW
estrangeres publicada deis rea manifestar-se rolara tag int,.nt de
nies, cal confessar, d'altra banda,
no serä possihle. perftu Irs qiiestions
portatges literaris i grafics que nailinout
fei.risme. Alguna influ:a..ia ha
que, pel que fine ara se cap, lesque s'han de resoldre testen una Irán:xerien de l'expedició. El canvi de
de nioni:nt CI !test de Donmergue per 're:td .'aria que en definiti:n hattn) (1.6
pionatge tue es feia era de reduibisuteria i robes d'ocasió per ruara
la
pafilicarió
dels
rsperits.
quan
cts
..frlar bIs Cfi potr l,s .(1.F.ifrofta.
des propenacions.
pells i altres mercaderies de
radical-socialistes, que .ii;71 la repreMacla d:rna veritobt• rerohició de ii'S
La polic io de Catalunya ha compreu
i
la
publicació
d'aquests
renotahrosa
de
la
Cambra,
sentació
loe :resahlra
classes
plert, de totes maneres, azul.> el seu
portatges havien de constituir, sei
han
,
tinaut
de
Jet
el
podes
des
de
S'el!' elles les
somanar i
dcurc. Sia el que es vulgui el
>
a
gallo resa una llena adreçada pe!
l'any -32, s'han apressat a ofe rir el que han impotat la solneirl rlo Inrdtelum o l'aba ,sit de l'afer, les activitats
senyor Roure al nostre arnie EranSen concurs al nou Presiden'. que deremo crisi, i Stin elles lea ql:e Anden
dels quatre detinguts eren sospitocese Oliva, que volgué allistar-se.
sitia -formar un Govern d'ampla unió
salvar a Francsa les etsrncies dei 'ras es, i les piloves d'haver-se lliurat
una fuente de ingresos que nos ayuyan de demacriscin liberal. Els neoalgun d'ells l'espionatge, existeidará a cubrir todos los gastos y a
socialistes han esta dr primenr d'axen.
obtener un buen beneficio por las
.donar-sen. Dr les crisis , qu e segn,ira!'
Esperem ve e el que diuen a Mamil
penalidades
que
tendremos
que
a la d'ara; itus mcnys 11(1-h:denles..
drid lataliä etor Moroni i els seus
sufrir.
en sortiran Ira tovrs forres polítiqhis
companys.
L'expedida, havia de sortir el 18
rjrne han d rubsti'ttir eis rells parlas
A•QUELL
del mes que som. De bell antuvi
que st'a zun.
VIATGE LITXPLORACIO
els inscrits arribaren a essec uns
Arribada de Doumergue
AL CONGO
quinze, pera, darrerament havien
Madrid, 8.— El fiscal de la ReParís, 8. — Aquest mata cono esquedat en mitja dotzena. Un d'ells
Deiem ahir, d oncs, que el veles
pública ha decidit presentar querella
lava anUnciat, ha arrihat a París
era, precisament, el detingut Víctor
"Manuel Hernia dei", que en realicriminal contra el diputat socialista
l'ex-president de la Repahlica senyor
Moroni.
tat porta nom femeni, o sigui el
senyor lnlaieci Prieto, per concepGastó Doumergur.
—Quines Sinalitats portava? —
de "Manuela Her nández", estava a
tes vertits en el discurs pronunciar
L'esperava a les andanes de l'esens ha dit el senyor Roure--. ;No ho
punt d'ésser adqu irit per l'avui deel starre rdiumenge pel slit diputat al
tació una enorme multitud que l'ha
sé pas! laanic que afirmo és que
tingut Andrés Fela be Gimensa i quacinema Pardihas.
ovacionat freneticarnent.
es tracta d'un borne molt viu i
Ire individus mis, i que el destinaServeix de justificada, a la queSeguidament sata tradladat a l'Eextremadament simpàtic. L'admiraven a realitzar twt viatge d'exrella, el text taquigrafie del discurs lisi i immediatatnent ha començar
va tothom. Hauria estat el veritable
ploració al Congo.
de referencia publicat per "El Soles seves consultes.
cap de l'expedida. (Seg. p. 6, rot
No és ben be ajoté). El veler alcialista".
Ha declarat qui acceptava definiti_
vament la missió de formar Govern
• que li !savia conferit el President de
la República.
Després, parlant amb un redactor
de "L'Intransigeant". el senyor Donmergue ha dit que es reservaria la
Presidencia del Consell, però tense
cartera.
Ha dit lambe que mal no sltavia
scnfit partidari sIe la dissolució de
la Can/Vtra, i ha al teit que cas de
voler modificar la Constitució de
l'any 1873, l'intent suposaria un treball molt Ilarg.
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11 FISCAL OS LI
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Eis *acedes del
Cinema Avenida, han
estat condemnats a 16
¡18 anys de reclusió
respectivament

L'agitació estudiantil

A Madrid, un grup feixista
assalta pistola en inä un local
de la F. U. E.

A la Secció tercera va continuar
ahir la vista de la causa P e r l'intent
d'atracament al Cinema Avenida, contra Aeg el Espf i Josep Llores. En la
sessió d'ahir pronunciaren Unes respectius informes el fiscal, el qual va
soatenir l'acusaciés contra els dos processats, i el defensor de Llorca, senyor de Emilio, que va demanar un
veredict e conforme a les sesea conciasiena, en les quals establi que el seu
defensas només era culpable d'un debese de temptativa de robatori i de
tinença ¡Micha d'armes, i el defensor
d'Espi, que resoles el seu en l'informe que preaentaven els metges dictaminant que el sets patrocinat era boig.
Cada vegada que el defensor d'Espi
pronunciava la paraula boig aquest
protestava irat i semblava que es volgués tirar al damunt del seu patrocinat fins a l'extrem que no hi llagué
mis remei que treure'l de la sala. En
acabar eis lletrats els seus informes respectius i en ésser preguntat Espf si
tenia quelcom per allegar, va die:
—Protesto que se'm tingui per boig.
Estic be del cap, i ele adverteIxo que
dad i a poc ternps governaré, ja que
jo sok un Hitler modem. Aquell dia,
amb la nieva espasa, me la pagareu
tots vosaltres, si em feu passar per
boig.
El Jurat es retira a deliberar ¡ va
dictar un veredicte de culpabilitat.
A Espf bel considera' autor d'un delicte de robatori i homicidi, i d'un altre per tinença iRicita d'armes, essent desestimada la bogeria allegada
pel lletrat defensor.
A !aorta sei considera autor hm
delicte consisten de robatori, en el gran
de temptativa, homicidi i tinença
lícita d arma de foc. El Tribunal dictà,
dones, les sentineies següents:
Espi • fou condemnat a les penes de
disset 'anys de rechinó menor per robale, i temida/ itif per tinana titirita (alma. Agita!' pena el
Jurat la considerà justa.
Llorca lis fou a la pena de quinze
anys, nou n'esos í vint-i-un dies Per
la temptativa de robatori i homicidi, i
a un any per tinencia illicita d'arma.
El Jaral aprecia que la pena aplicada
a Llorca era excessiva.

la'agonta
del Miaus Gras
Ahir era Dijous Gras, que uns
an) s Cl/rua tasa per la
gzasa menuaa cono per les persones
grasos. una diada típica, amb meta
d'allicient. Els gratos disfressaven els
menuts i els portaven als balls del
Teatro de Novetats, o a passejar pel
Passeig de Gracia. La desalada de
les d.siress .rs :Mamas pels carrers
de Barcelona. const.tnia una alegre
nota de calor.
Aquest costum es va perdent de
mica en mica. Ahir, encara, en desfilaren de disfresses pels carrera, però foren meat poques. La circumstäncia que no se celebres el tiple
ball organitzat per la casa Aurigema,
feu que encara es notes, mis l'escassetat de disfresses.
s'ha perdut, i gairebé dei
sol, el costoso que tenia molta gent
menestral de celebrar la (liada sortint
a berenar a jora amb la familia. La
diada, dones, un temps tan famosa i
brillant. ahir va pa g ue gairebé desapercebuda a Barcelona.

A »MECA A.

Davant de 1. Facultat de Medicina de San Carlos, a Madrid, deslaces'

d'una de les topades entre els mili dianb 1 la policia, en la qual resultà
lerit a treta un capitä de guirdies d'assalt
Madrid, 8. s— M'ir a la nil,
quan quedà un nombre reduit
d'estudiants al local que la
Fi -U. E. te installat a l'Avinguda de Eduardo Dato, es presenta un. grup de feixistes, pistola en mä, que obliga els estudiants que es trobaven allí a
inantenir els braços .enlaire.
MenIreslant diversos individus es lliuraven a efectuar un
escorcoll a totes les dependències de l'entitat, ¡ a destroese alguns inobles.
Els estudiants, mancals
nntjans de defensa, es veieren
impossibilitals d'impedir l'assan.
Els assaltants abandonaren
deeris al- local emportant-se'n
Una bandera de la F. U. E.
Madrid, 8. — La secretaria
de la E. U. E. ha enviat ala
periódico les dues notes següents:
"La F. U. E. de Madrid condemna enèrgicament els surcessos ocorreguts abir al mati

Els condemnats pels fets
del 10 d'agost a Sevilla
D'acord amb la petició del fiscal són condemnats
a dotze anys de presó i separació del servei
1.adrid, 8. — A dos quarts de tres
1.
de la tarda ha estas coneguda la sendel
tenc i a dictada per la Sala
Tribunal Suprem en la causa seguida
amb mafia de la rebellia militar o,:urreguda a Sevilla el dia lo d'agost de
1932. La part dispositiva de l'esmentada sentencia diu asid:
"Fallem: que hern de condemnar i
condemnem el processat general de divisió seuyor Manuel González t Ganzälez a la pena de dotze anys sie presó militar major amb l'accessl,ria de
separació del servei cesa a resta, ssable
en concepte d'autor d'un delicte de [ter
gligència compres en el paragrai psi.
mer de l'article 252 del Codi de Justicia, i els processats coronel d'inianteria senyor Enali Rodríguez Palanco,
tinent coronel d'artilleria senyor Viren Valera Conti, tinents coro/tela de

DALADIER

tiembla que Doumargue
no trobarä difloultats

Pal*

rellaa Arta, el regidor conminar Hay« VAcider pasa* revista a tolo eta
Mor de Pu edema. (informe» a la prigina

A

1_ajmpressi6 a mig mati als cíecols politics era que el senyor Denmergue aconseguiria formar Govern
andt relativa rapidesa, i que segurament es tractaria d'una Ministers de
personalitats de cliferents penas ro.
lisies. Es creia que el 'enyese Donmerque no trobara dificultats inda.
ptrables en cap sector important
política francesa, excepció feta
deis grupa extremistes.
(Vega informdef6 a la Ny. 7, col, I)

a la Facultat de, Medicina, ,du7
rants els guatattsdwidus aliens
a la nostra organització enegaren treta, dels guata resulta
ferit lleurnent,_ per fortuna, un
oficial del Cos de SegpreLat, i
li interesas fer :constar, ;una
vegada feta aquesta declarad()
previa, el sentida:
.
•
Primer.—Que la causa inicial, plena de raó, d'aquesta
serie d'incidents estudiantins
es sempro la desafortunada
actuació de persones .i, organismes, rector de Saragossa,
Tribunal d'urgencia. esseneialment recolzades per determinada premsa ¡ directament dependents dels Poders públics.
Segon.—Que inantre a .les
COrts s'ataca d'una manera
evident calumniosa una organització de tipus 1l n-desa to
con) 1, s la E. , U. E. , a la-nta
Universitat actuen impunement
agrupacions ben conegudes. la
preséneia de -les <pule coinci,
deix amb l'aparició de pistoles
als Centres d'ensenyança."
(Continua (I la pdg. 5, al pe« rol 3)
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L A REVISTA DE LA GUARDIA URBANA
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LERROUX.— Poseer ver mis quetili f ildlK404naliit'llt e» no
PS. Hale un cadlver vivent, cota ara jet.
,

la guardia civil senyors Antoni a'erea
Bejarano i Jesús RallzlI García, comandant d'Estat Major senyor Miguel
Martín Baranjo i tinent de seguretat
senyor aantos Hernandez Carretero a
la pella de dotze anys i un Iba de reclusió numor ansb les accessòries de
pèrdua de arree i inhabilitació absoluta durant el temps de la condemna;
com a responsables del defiere d'auri -U per a la rebellia militar previst i
penat en el paragraf primer de l'article 240 del tuateix Codi, abonuolos
tots per al compliment de la pena
principal la totalitat de la presa pre*
ventiva soferta, i aixi mateix hem d'ab:
soldre i absolvem per falta d'acusació
els altre, processats,
No hi ha lloc a ter pronsinciarnent de
cap mema en aquesta resaludó .alre
responsabilitats pel que respecta
als processats en la present causa i
als penats en el procediment olltrldr13sim per sentencia de 25 d'agast de 1932.
Aixequin-se, en virtut d'això, els
embargaments que pesin sobre els beis
d'aquests, i cancel/in -se les flancos
que slagin constituit.
Es decreta en forma legal Pa confiscaci,:, de les armes incautades i efetes i instruments de t'elide intervinguts dels quals pertaluin als proceasats declarats culpables; tornin-se ala
processats absolts els que siguin de
Ilur propietat, sempre que efreditin,
respecte a les armes, posseir !licencia
Per al sets i retinatan-se els cara
responents . als processats en rebata
Ihm que sobre aquesta recaigui en el
procediment resolució definitiva.
Posas aquesta sentanda en concilie:.
ment del senyor ministre de la Guerra,
i trameti-seas testimoni, amb la
causa de la seta res. a l'auditor de la
segona dssisisls tttätitnka tau al set,
compliment, trametent-se-li, també, les
peces de convicció,
Aixi, per aquesta sentineiaorsostra.
que es publicara a la Gaceta de Madrid i /inserirá en la colleccid
latea, ho pronuncien, manem i signem : Mariano Gómez, Fernando
Aharritegui, José Maria Alvarez,
Isidro Romero Civantos, Joaquín Lacambra, Angel Ruiz da la fuenis,
Emilio de la Cerdo.

" ,-.49MTIfflremmeg
•

• LA

VISTA
Zis cine anys de "Mirador"

força moral per a obtenir-la: I alpe«
es el cas del senyor Lerroux. Derrotat ahir a les Corts, l'opinió republicana hauria sabut amb guinea
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aqueas mons de Die, i en una altra
aquella joventut rica en aspiraciona
4 -i voluntat, amant del saber i que
rotas ir Arme ose Pul presidir diverceassitseia el Tm& cae orgull ertm
forces comptava. Guanyadors, els sos meres en* opuse Combessz
poble. Per a maneta duren: estríe.
ansb enothi del seis ciPsqv aniversari.
republicans ni ho saben ni Poden
"Parece que no debiera entrar, en
Quatre camins s'ofereixen a tot adosaber-ho. Ho sabran en tot cas les
En el seis editorial fa una revisib de
quienes
asumes
la
responsabilidad
lescent: la citheia, les arts, la polídretes. Els republicans, no. Els re- del Poder en cirennetancias criticas,
les seves adivinas, afirma el seo astica i la cultura física. La joventut
Perit de continuitat, i la ductilitat que publicans no entenen posicions de otra preocupación roe la de dispode Catalunya abraça totes quatre
U ha Permès d'aplegar tants coliabora- desaforada repressió i d e . ridícula nerse a superar esas circunstancias
activitats. I això demostra que en
Recordem
a
melles
nemdure diferents, miss mute, Però, en gallardia contra les esquerres, i
con un espíritu levantado sobre la
el nostre leíble jove bufa un corconfusionismes. Diu aixt entre allres canvi centenars de vots favorables política menuda. No ha sido así, 7
a« que emiat-lal dret no araL'anònim recopilador de l'"Ancaten diverses vegades en revistes
rent classio, un Renaixement innede
les
dretes.
Problema
d'autoritat?
coses:
ello nos fuerza a situar el problema
thologie
de
la nouvelle Poésie Irandiferents i fins en una mateixa re- gable. Aquella magnifica traue: "una
ren al
vigent Cens Electoral.
político en ese punto. La actitud del
"En els primera anys de "Mira- Sí, Pesó prima, problema de decòcanse", publicada a París el 194,
vista. El text de 1869 només serment sana. en tan cos ea", sembla
1 tumba a aqmelks que bi consder.', la nostra posició es pot dir rum politic, de dignitat republii señor Martínez Barrio necesita rádiu que Caries Baudelaire fou el
veix de guia per a les composicions
que abs
' couvertit en un lezna, en
ten amb el nom o cognona •
pido y total esclarecimiento. Lo
que era del gust de tots els cata- cana."
primer poeta que cons:deri les paque no es publicaren en vida de
una Ilma. de promissió deis joves caL'OPIN !O
equivocase, que fins al dia 12
contrario significaría mantener una
lans. ¿Pera es pot dir el mateix desBaudelaire. Les composicions
titules, les pe-a i les conegué; que
talans_ No pretenc sostenir el ¿eh
Sí-n.1bl° que no pastará res...
crisis latente en el seno de un Godites són transcrites dels manuscrits
pr és? a evident que el nombre de
tes domina i que no fou Ilur esclin
de l'actual s'adeoettan inseripque csda una d'aquestes activitats
"Sembla pactes
que densa continuar*, i bierno que se vedel
ante los preparalectora ha anat augmentant constantHeus
que
posseeix
actualment
el
poeta
cona
els
seu
serles.
ocupi sa lloc aliemote en cada jove.
dona a les oficines (raquera
gosariem
is molt possible que no passi res, tivos de una grave acometida al ormeta, pero mataras aje&
aci una de les raons essencials per
Armand Godoy.
No. Indubtablement que -nna as&'Entitat central (Corta Cataden público y al orden social. Y esa afirmar que durara el govern Be- perquè ja han dit els senyors Lara,
La segona particularitat de rediles quals hom fa derivar de Bausacié i solameot una, basta per ezalanes,
589,
principal)
i
a
les
la
República,
la
postra
Guerra
del
Río
i
Martínez
Barrio
to.;
conflictos
internos,
que
siempre
renguer i
ció deis "Petits poémes" feta pels
delaire la moderna pocs:a francesa.
pleura toca tina vida. El que sucquebrantan, aun en situaciones norposició ens ha eliminat *mies a la que el senyor Lerroux deisaria
Molt sovint hem estat temptats
de totes les seves entitats adhe"Testes Français" is, no solament
ecelx és que tot i sentir urdas= de
flirt amb les dretes, almenys
males, resultan corrosivos para la
dreta i a l'esquerra.
enla
seva
extensa
i
raonada
"introd'establir
una
mena
de
parallel
mi/mitres un amor disk per una sola
rides.
L'interea de Catalunya reclarnava Miss del públic. Mentrestant es sa autoridad de un Gobierno, en días
tre la poesía i la pintura franceses, dueci6", sinó les seves eruditíssid'isquestes manifestacions, no és
de agitación.
la proclamació de la Repúbiici, com parlant de revoltició social i de
tant pel que es reiereix a nur essinmes notes. En aquestes nota,
óbstacle pesque admirem nimbé i
grane esdeveniments de violencia el
ara reclama la seva conäolidació.
a
llar
irradiació.
Hora
pot
cia
com
M.
Daniel
Rops
estableix
les
comVolvemos a nuestra tesis de ayer,
scheut culte a les altres tres. No es
CASINO DE SANS
Aix6 ha fet que donéssim, per sobre carrer. No voleo' negar l'empenta reforzada a cada momento . que
dir que al segle XIX no hi ha altra pasantes mes detallades i instrucconcep ass home compktanumt barLa
Junta
directiva
ha
quedas
a
les
esajut
persones
ni
la
fort
certes
combativa de
tives de moltes de les composicions
pintura qlle la francesa. Alrnenys,
de tot, el mis
transcurre. Urge u:ir al paso de la
mónic que senti aversió a cap d'aconstituida
com
segueix:
President.
per
a
l'autosolució
valentie
acreditada
dels
que
precoguerrea, única
no n'hi ha de millor. Des dels rodels "Petits poimes" arte les altres
revolución, y para ello hay que roquestes quatre activitats. La nostra
Aguas! Colornines; vice-president,
momia de Catalunya. Però a dintre nitzen el trontoll, però sempre eta
mäntics als impressionistes, l'upeobres de Baudelaire, sobre tot amb
bustece r ante todo al Gobierno. que
joventut, doncs, des daquest pum
Amadeu
Brilles;
secreta
i,
Jaume
que ens explicava
recordarem d'alió
casa era necessari un govern quei
de
la
pintura
frinles
"Fleurs
du
Mal",
que
ofereixen,
rit
restitica
tenga que cerrarle el camino. Para
de vi,, ta, té una erlenzació perfecta.
governes per a tots els catalans, i un bon militar republicä que Ola nosotros la solución de una crisis, Rull; vice-secretari, Miguel Villar:
molts punts de contacte amb eks.
cesa han informat i determinat la
EJ que ja no els tan periecte és la
cotnptador, Salvador Mestres; trebatut pel regim amb les armes a la
aneó ha fet que algunes vegades
pintura dels alises paisos. Hora pot
"Petits poemes,
de esa crisis que está ya esbozada
manera de cultivar-ne cadascana
mostréssim contra el partit gover- mi. En parlar de com és dificil de en las manifestaciones del ministro sorer, Carlea Badell; bibliotecari.
Les variants han estas establertes alguna d'elles. En la política, pee
dir el mateix de la poesia francesa,
Joan Vida!: vocals: Mariä Reixac,
fer guerra pels carrers, deis: "Minant, entenent que no responia a no
per ist. Daniel Rops d'una malees-a exemple, 5-eiern constatada aquesta
si
per
tot el segle XIX, almenys
de la Gobernación,
la ofrece a los
Rama Lionc, Llibert Carbonell
res': una vegada érem seixanta tiaquesta necessitat."
no menys remarcable. I és cmciós
per la seva segona meitat.
altos Poderes la constitución de la
deficiencia. Es d'observar un gran
En:ic
Font.
nents,
capitans
i
comandants
que
i instructiu ensems, per coneix
bé patrionsine orientat mes ame; La
Es
clar
que,
en
poesia,
l'esperit
Cámara, que tiene
una indudable
Delegació
ens
haviem
juramentat
per
ocupar
a
la
Comarcal
del
Parresperit de Baudelaire i la semi. confrancés no Es tan original com en
mayoría de centro-derecha. El se"En la Iluita d'idees i doctrines,
passbn que ansb asó. Es lamentit: Delegat propietari, Mariä Reicepció de l'art, d'anar seguint les
pintura, pedo per la mateixa difusió
rios Lerroux, que ha sabido manla humanitat va fent el seu cansí, l'Alcasser de Segòvia, i a rhora contable el gran deseeneixemem de la
vingyda
sois
n'hi
careto
ocmparéixac;
suplent,
Jaume
Rull.
seves
correccions,
les
seves
reptedesear
en
francesa,
el
seu
radi
de
la
llengua
tener hasta ahora con leal:ad la poi el mis important és
História i del plet de CatahruA.
ses, eis seus dubtes ¡ pene iiments, Ciar que no en tenim aosaltres Eld'acció ha estat molt mis extens.
sición que de él exigían las circunsCASAL CATALANISTA
cadescuna d'elles el que és acci- xer tres."
.Aixà i coses semblants han de
que proven corn el poeta era esI hom pot dir que no hi ha cap litetancias determinadas por el voto
REPUBLICA D L POBLET
dental i respon a un gust del misrectament la culpa, jis que el real
crupolós en rnatria artística. Ban- prové de l'estas lamentable deis nosratura occidental que. en el terreny
popular, sigue siendo la figura que
ment i el que is etern i marca la fer rumiar molt la pera. Si per a
En junta general del dia 3 del
consolidar o deiensar la República puede presidir cualquier Gobierno
delaire
treballava
la
prosa
tant
tom
de
la
poesía,
no
hagi
estat
influida,
Unía del mejor coneixement humá,
tres centres d'ensenyament. Una
corrent, aquesta entitat va acordar
cal qualsevol sacrifici, a.dhuc el mis
el vers. Tots els grans cstilistes ho
del simholisme enea, pel nou espeMolts són els que han escrit a 'Mide los que se constituyan ahora,
altra tara deis moments actnali e,
transformar-se en Delegadó d'Acextrem
fem-lo
enlmrabona,
pesó
no
han fet així, en majos a menor esrit de les Iletres franceses. Bauderador" i cadascú hi ha dut la seva
atendiendo a la composición de las
hacer -se de sotmetre a y enes disció Catalana Republicana del Povulguem
estirar
inés
el
bree
que
la
laire is, en aquest sentit, un punt
cala.
vició personal. Però hem procurat
Cortes. Dos grupos importantís:mos
ciplines i oriemacions anacróniecies.
blet, ingressant en bloc tots els seus
màniga.
No
fos
que
féssim
curt."
Una
tercera
caracterAtica
cal
alede partida definitiu. Les etapes sucde la derecha, uno de ellos el mas
prescindir sempre dels q ue P er una
Tenien una joventut aova de eta a
socis que encara no ho fossin a
cessives de cami fet pel nou esgir a les dues ja esraentades. refeLA VANGUARDIA
numeroso del Parlamento, han mavisóó exclusivista voldrien prescinPelé- p er tant precisen mallos
l'entitat central del Partit, en el
perit
tenen
altres
noms:
Rimbaud,
rent
al
llibre
que
carmentem:
i
is
natural
evolució
i
imde
gobernar
d'aquesta
su
decisión
No creu que la situació hagi estat
nifestado
dir
nous també. I ata una vinut, potser
local del qual, Corts Catalanes, 589,
el gust i la cura rime han presidit
Verlaine. Mallarrni i, en temps mis
posar llur concepte en forma tota- resella, sitió que tot ha esta! un ajar- si a ello les conducen las exigencias
la enes gran del unsere jovents Coni per tal de mantenir el contacte,
proper'.' Va'éry i Apollinaire. Alió
la confecció material traquest vade la realidad nacional. Asunten con
litäria corn si ja haguessin arribat nomen!:
sisteix en qué ah nostres _rayes
es reuniran en ternilla de conversa
que
avui
volem
remarcar,
l'ere>,
és
lum,
que
ha
volgut
isser
digne
deis
ello
una
actitud
patriótica,
absoluels apassionen els extremismos. Doal capdamunt, i amb raplicació de
"Se despejó momentáneamente la
els
dijous
a
la
nit.
que
sen,e Baudelaire potser l'arfenmeravellosos joiei1a q ue estotta. nen la itnpresó d'una da:lacrada
Use programa la humanitat, o un
tamente fiel a la voluntad del país,
situación política con el debate de
CENTRE
CATALANISTA
cada hauria estat molt més dificil,
Bella capsa per a l'enfilall de persector de l'activitat humana, hagués
cultisaima q ue ea transforma Per
esta tarde, al que siguió una bri- manifestada en las elecciones. Esta
REPUBLICA --ALFORJA
puix que el poeta de les "Fleurs du
les que conté.
acomplert el seu fi.
mitj à de revolució i no d'eatriden.
llante votación de confianza al Go- fue indudable, abrumadora, en un
Mal"
representa
la
primera
cacoDe conformitat amb els princ;pis
D'ença que el món és món, els
punto concreto: antisocialismo. ConEn la reunió general extraordinatics ni ej e violincies. En anticst asbierno, pero no se aclararon las
mesa reeixida per a l'alliberament
de l'Associació "Guillaume Rodé",
homes es preocupen de trobar la principales incógnitas que la habían siderándo:os eficaz barrera contra los
ria celebrada el 28 de genes proppecte la ¡e:mentas nostra di aemide
la
poesia
del
verbalisme,
los
acala
felicitas
un
distingit
professor
del
Conegi
de
fer
ha
fórmula que
passat sortí elegida la següent Junta
rable. Es per aque.t pemt que jo
creado. Después de la sesión, los apetitos socialistas, millones de esdèmic, fo5 rornant:c.
de Franca, :NI_ Paul Azard, critic i itk con/ ssimansent ost.ati435 quant
humana, i no obstant, aquesta repañoles otorgaron au confianza a
Directiva d'aquesta entitat: Presitérminos en que se halla planteado
Dit
això, comprendrem la imporhistoriador de les Iletres, ha estat
cepta no s'ha trobat pesqué la bu- el problema político han variado unos diputados que no pueden des- dent, Jaume Marines; vice-presial nostre csdevettido:. La jovcntu
t'inda que ha de tesir per a tots
el revisor de l'edició de Y. Ropa.
manitat, corn a cosa viva, rebutja bien poco. De la intervención del mentirla ahora, rehuyendo cl puesto dent. Josep Taverna; secretar', Anriostra vencerá. n'estío sur. fide
els qui s'intere. sen pel moviment
Carles Baudelaire toa tan gran
tota fórmula que l'enquadri en uns señor Gil Robles se destaca el vivo de honor, donde el peligro que anle- toni Saludes; vice-secretari, Josep
eis obstacles que encara li barren
poeta en vers com en prosa. I en' el pas, creats solament sobre ver.poètic
mundial,
de les
límits determinats i cerca sempre
la sociedadpublicació
entera les renana ala
M. Avila; tresorer, Julia Saludes;
recelo que el Partido Popular Agraobres completes de Baudelaire, en
escriure els seus petits poemes gaiclama. Hombres de orden, verdaper on escapar-se i continuar la rio siente con respecto al señor
hibliotecari, Antoni Avila, i vocals:
prejudicis. Aquest afany de cultura.
una edició crítica que faci autorirebé cred un gènere nou. Pensant
aquesta set de saber eón :a millor
seva creixença i el sen desenrotlla- Martínez Barrio, y la firme actitud deros patriotas, dispuestos están a Salvador Anguera, Isidre Joanpere
tat.
Aquesta
ecEció
és
avui
un
fet,
en
Baudelaire,
és
impossible,
diu
ment. I el que mis ens interessa de éste, más seguro en su postura acudir al peligro, y de la suma de i Zacaries Avila.
esperança de tots. No de:sallim. Tregräcies
a
la
collecció
"Les
Textes
M.
Ropo,
de
no
recordar-se
d'uns
és seguir aqueas desenrotllament, en
todas sus lealtades es prenda y gabailem, liuitern, igustresi-nos.
que el jefe del Gobierno en la suya,
CENTRE CATALANISTA REversos
de
Keats
que
diuen:
"Les
Franeaia",
la
qual
en
1929
la
va
el qual cooperen tants elements
rantía
esa
lealtad
suprema
a
los
Insocietat i la Patria ens tpo agrairan.
y, por consiguiente, poco dispuesto
PUBLICA DE BADALONA
iniciar amb la seca obra cabdal,
melodies sentides són dolces, pesó
bona o dolents que en el transcurs
tereses patrios y a la voluntad dcl
a ceder un ápice de su posición, aun
El diumenge vinent, a les deu del
aquestcs "Fleurs du Mal" que són
les melodies no sentides són més
pueblo español, que les lleva a madel temps s'assimilen o es rebut- cuando en ocasiones hiciese como
mati, aquesta entitat celebrará recom la font de tota la poesia modolces encara..." 'Poeta en prosa,
nifestar ánimo de echar sobre sí las
gen:,
que cedia.
unió general extraordinaria, la qual
derna Avui la sirie es continua
afegeix, Baudelaire hacia valgut fer
responsabilidades del Gobierno en
El señor Lerroux habló con artoes descabdellarà
d'acord amb el searnb
la
dels
"Petits
poisensibles, precisament, per mitjà de
los días en que pueden
ser más
hem etnia publicac:ó
"Com a Una general,
gancia y atacó a los socialistas con
guent ordre del dia: in-8,
mes
en
un
volum
ediSALA BUSQUETS
les melodies sentides, les melodies
espinosas.
en los instantes
en que
que no es podia negar
l'exposició prose",
energía. Para el el problema funPrimer.
Aprovació
de
l'acta
an.
tat
sota
el
patronatge
de
l'Associaque Keats qualificava de no sentitienen toda la dificultad de una carLa distingida artista Mars
de cap idea des de "Mirador", que
damental es el del Orden público. y
terior.
ciä
"Gullaume
Bucle"
per
la
sopropòsit
de
realitzar
des,
i
cl
seu
esposa
una interessant cAecció (j'OH,
ga muy ciara, y nada de la brillanno es podia excloure cap nom. Tot las populares agrarios no son juscietat "Les Belles Lettres", de
una obra en certa manera politonal.
Segon. Actuació politka del Cenarnh fiessres i prisatts malknquirrs.
hi podia ésser dit, mentre qui ho tos al suponer que el Gobierno ca- tez ni del esplendor de una cumParís.
o
si
es
vol,
una
obra
de
diversos
tre;
i
bre,
que
será
para
ecos,
si
cega
el
Altres
vegades
ens beta ocupas de la
dignes fruís per a dir-ho de l'auto- rece de fortaleza espiritual para
tons, amb el ben estés que un d'aTercer. Nomenament dels carpintura d'aquesta artista, que sap coEls "Petits poèmes en prose",
ritat que dóna saber conservar un abordarlo. Desencadenó el discurso caso, de sacrificio y de abnegación.
quests tons resta en el domini de
recs de president i vocal.
municar tanta sirrqsatia a ks seves
Brinda, pues, la Cámara actual un
que ara imprimeix de nou la concecert to i exposar les premies idees del jefe radical una violenta réplica
l'irreal ¡ de liovisible i que si hom
de) dels "Testes Francais", són esobres. i n'hem subratllat les ettrarreats
dintre els límite que imposa la con- de Prieto, para quien los socialis- instrumento de Gobierno que es el
no el compren proiundament, hom
que la fan plasticament apreciable Detretament lligats a les "F:eurs du
viv e ncia social. No s'estranyi, dones, tas — dijo— no tienen otro cansino que más responde a la composición
CURSET D'ORATORIA
renuncia a penetrar el sentit de la
de la Cámara misma, el que reprelicadesa natural. dia pliret ea
al", a les quals segueixen immeningú de les conjuncions heterogique seguir ahora que el de la revoPer
tot
avui,
divendres,
s'ad
seva
obra."
observa-.rió eoninguda n el natural.
senta ese gran núcleo de cents.,diatsmsnt. no solament per la idensíes que es troben en aquella Mista,
lución."
inscriprions
al
Cursn
metran
La
poesia
catalana
post-marag-aderscha, donde está comprendida la
En la armen exlr:bició acates:es quatitat freqüent dels temes, sinó per
i que seguiran trobant-se, evitant
La crisi solucionada
d'oratòria
organitzat
per
la
Iliana
deu
molt
a
la
poesía
francesa
parte mayor y mejor de nuestra soinnegables analogies entre els temes
litats són singularmem visllea en les
pesó de cause en el confusionisme.
"Joventut Catalanista RepuLuz diu, en grans titulars, que
i, per tant, a Baudelaire. L'autor de
ciedad, y el que puede interpretar
d'un libre i l'altre. Moltes de les
comPos kiens del Port de Saliere "NoTant com ens ha interessat semblicana",
Corta
Catalanes,
54,
"Les
Eleurs
du
Mal"
té
así
molts
crisi
que
tothom
o
Madrid
suPosava
los
sentimientos
populares
pata,
composicions
des
-Petits
P0énles
ta de Sbller" i altres naisatges de
pre de publicar tot allò que valgués
principal.
Madmiradors.
La
publicació
de
les
intmediata,
ha
estat
resalta
pel
"riceapoyado
en
ellos,
hacer
frente,
y
en
prose"
degueren
ésser
escrites
la illa. En els bodegors intensifica la
la pena, los qui fos que ho llagues
Aqueas Cursen que constara
seves obres completes no podia penabans en vers. M. Daniel Ropa,
vivesa de la paleta i eIté conjunts
fet, ens ha interessat també d'evi- president de la Reptiblica" senyor Alba: vencerla, a una revolución a la rusa,
de 24 sessions, tindrá lloc els
que pretende sumir a España en
l'editor del text que comentem, ha sar inadvertidament entre nosaltres.
ben ordenats i qualitats miceltents. En
"Cerramos nuestro número de
tar l'estridència gratuita, els ranadilluna i divendres dels mesos
tingut cura de revelar aquestes múlsangre y ruina."
anteayer bajo la impresión de que
la figura es ruante clintee la mateixa
pella per genials que fossin, les trude febrer, mare i abril, .a les
tiples analogies que s'expliquen pel
tónica de finesa i d'dtagnacia.
el planteamiento de la crisis era inculències en tots els ordres. En una
Una
enquesta
República
• •
possible
L'única
vuit
del
vespre,
a
arree
del
carácter autobiograiic o de costesminente; más aún: que la crisis estersa on es cellisca ficilment en la
professor
senyor
Ramon
Joven
Mas-Coilellmir exhibit uns quants
siä que té tota l'obra lírica de Baupoca-solta o en l'agressió desconsi- taba virtualmente planteada desde
a Espanya
de la tornara d'I:nrt j un
Preu de la inscripció: 1 ptes.
delaire. Els "Petits poemes en pro- OLA pensen
derada, no ha estat pas aquesta la que se habían publicado las declaves? paisatges
Responent a ¡"A B C", que pregunretrat pintat amb Mereció.
se" no han dut pas sempre aquest
tasca que ens ha exigís menys con- raciones del ministro de la GoberEspanya una
En general, pero, la ses-a pintura detitol. Una primera série en i02 paDel Sr. ANFOS SERRALLACII,
trol i menys inflexibilitat. Creiem nación que reprodujimos de "Blen- taves si no podio haver-hi a
república moderada i conservadora, EL
nuncia un estil en isentaciós que es
blicada el 1857, sota el títol de de Barcelona (19 suya).
que els nostres lectora i amics hau- co y Negro". Con la misma impreque
quieren
cambiar
por
otra
que
fa min eficaç en levantes que en les
“Poales Nocturnes"; una altra, el
Ja és hora que la joventut coran pogut apreciar el rendiment d'a- sión cerraron los demás periódicos. LIBERAL afirma que rúnica repúbli- no tenga moderación y que no conca possible is la que van estructurar,
composicions de inés emperna.
1864, sota el de "Le Spleen de PaA última hora recogíamos la afirmenci a deixar sentir la seca ven,
questa tasca, que s'ha traduít en un
serve nada de lo instituido legalP r 011 moderedement, les Constituents:
ris". .Alsans de morir (31 d'agost ja is hora que reneixi l'esperit d'una
mación hecha por un niinistro a los
GALERIES L;;.4IETA -VES
nivell constant del to del nostre setmente.
del 1869), Baudelaire pensava intiperiodistas: "Están ustedes des¡Es posible una República modegeneració que es fa solidaria amb
manad.
El pintor Juli ocupe dues
No: no hay derecho a que gobier.
tular-los "Potr a/ CS Lama ntropes".
orientados'', les dijo. Y tenia razón.
rada y conservadora. de paz y de
els principis: cata'anitat integral.
I ara, fet aquest räpid examen de
sales amb pintures que no desdiuen
líen la República los que no son
Els editors dels "Textes Erancais"
Entre los bastidores del escenario
orden?, pregunta tumben el colega.
consciència de cinc anys de treball
patria lliure i justicia social. Conde la tradició per erial de l'autor, la
republicanos. No sien: razón de ser
dinen que han trat el titol de "Pehabía actuado un tramoyista ines;Naturalmente que si! ¡No ha de
templem Catalunya, ultratjada pela
ininterromput, satisfets de la nospereonalitat del tina} 'es proa soammtuna República sin repuldicanos y
tits
Pennles
en
prose"
per
ésser
el
perado,
y
la
decoración
fui
sustiposible?
¿Acaso
110
lo
fue
duser
defensora.
Yotra tasca — més que per altra cosa,
qui s'han dit els seas
da per descobrir-tif res de non i d'escon la hostilidad de los republicaque Baudelaire va inscriure al co- lern la integració nacional catalana
tuida, con el teatro a oscuras, por
rante dos años y ined'o? ¡Que otra
per l'aprovació que ha merescut de
pecialrnent interminnt
nos. Por querer conservar la Momençament
d'un
hules
de
matèries
cosa sino moderada y conservadora
ot ea en breve espacio.
les persones solvents—, limitem-nos
en
tots
els
seus
organismes
de
treI:escultor 13emarscto eferei-x al 'ninarquía sin monárquicos y con la
¡Quién fue ese tramoyista? Sen- fui la República de las lmnstitu- hostilidad de los monárquicos, tu- aut n, graf, fet entre i866 i 67.
ball. Volem la restitució dels seus
sertzillament a comprometre*ns a
blic unes quantes nbres. entre ?es /mis
cillamente el que convocó a los coyentes? En el iprden religioso, que
la
joventut
és
seguir sense decaure la direcció emelements
racials.
De
L'etEció
de
M.
Daniel
Ropa
és
vieron n tue apuntalarla con :a dictafinura un pi-riere de menearme als
mensales del almuerzo de que ayer
es uno de !os plintos neurillecos,
el futur. Les joventuts han d'ésser
presa, acuse desertar d'aquest lloc,
rccomanable, asilluc als baudelaiaviadors Barbe -ca i Collar. També
dura.
dábamos noticia: el Sr. Alba.
no se persiguió a nadie. La Comque, humil i tot, considerem un
rizos. per dues particularitats.: la revolucionarles. Intemperancia jushi ha uns qua . es remata que es reLo mismo habría que hacer con
Los periodistas, que lograron avepañia de j esns lud disuelta —antes
tificada pel seu ideal. Es just que
lloc d'honor pesque hi servim els
primera ea que s'Olía l'únic test recámanen per *.a fidelitat. i mrs
la República sin republicanos y con
riguar la celebración de la comida,
la habían disuelto tambitM en la
sols tinguin dret a la vida els povisa t psr Baudelaire matera, i en
alta interesaos de Catalunya."
sobretot un de grans propercians, exTla hostilidad de los republicanos.
no consiguieron, de momento, sallar
mayor parte de los pueblos civiliha
t
aixi, Fedició éS iidel als principis bles que mantenen dia per
ctrtats ami') in hibtabie entusiasme.
Sería preciso apunta'arla también
El debat politic
ber quién había reunido al señor
zados—; pero los jesuitas no fueron
de la collecció dels "Testes Frass- personalitat. Catalunya, víctima d'un
Simon Cueva. poeta. pintor i recitador
con una dictadura mil:tar. Nunca
Lerroux
y
sus
compañeros
en
torno
expulsados,
como
se
Inzo
en
otras
agonitzant.
posa
a
les
imperialisme
gais".
¡Per
qué
no reproduir l'edisegundas partes fueron buenas. En
mexicl senas< cunm el malee, dána a
LA HUMANITAT
a la mesa. Eué el señor Alba, cuya
repúblicas. Las Ordenes religiosas,
nostres
mans
el
seu
desti.
Alcem
ció
dita
definitiva,
establerta
el
1869,
conèixer les sexis cree-Mas pieseniA dental de la votaste; de confiarlo habilidad no necesitaba demostra- que no tenían derecho a residir en todo tiempo se clavó las bsyosetas
tales davant l'enemic emú. ;Que
queS, insPintles em el deceratirisme
al paveen Lerrour—diu—la :asoció p- ciones, pero ha quedado revalidada España, según el Concordato de la quien quiso sentarse en ellas. Sm- per Charles Asselineau i Theodore les
els qui tinguin dignitat els caigui auticton del 'seo posis. Mes que nintnde
Banville
i
publicada
per
Michel
eso.
ven
para
todo
indios
para
illín" mutis- mis confusa que mai. F.I
en el día de anteayer.
Monarquía con el Vaticano, han adla cara de vergonya d'haver contriLevs,
coral
ho
han
fet,
sense
excepRepública,
con
rrpublicanos;
Reres sön tretas ornueratals anima!:
deba va complicar-la encara i Posa de
¡Qué ocurrió en esa comida? Lo
quirido ese derecho, que no tenían,
ció, tots els editors ulteriors? 134 halt a la indignitat de la terral Tota
d'un ese/time/ i d'una fantasis nne
rallen la manca d'unitat del Gabinet: ignoramos. Pero es fácil de adivi- con la ley de Congregaciones de la pública, de los republicanos, para que, cona ho
prova M. Daniel Ron la joventut alta d'aplegar per pa- de fin ¡notee. a comes 'nubla inlos republicanos, por los republica"A Lerroux li fan por Gil Robles
nar, pasando la vista por la inforRepública moderada y conservadora
redició de 1869 no ha estas prem- lmar eis seus sentiments, per renos. República de la derecha o de
fantil.
Largo Caballero, però prefereix
mación que publicamos en otro lu'que se estableció en Es pa t a P or la
iada amb tota la cura que calia i
trabar-se ella mateixa. Els que han
Ii
la izquierda, según dicte la volunC. C.
transigir amb el primer, que li dóna
gar, obtenida en las primeras holibre voluntad del pueblo español.
estat
Sentiments
illusoris
ei
retocan:
por
un
dia,
fonarnenta en textos
tad nacional, que es soberana: pero
vots, que afrontar el segon, que ras de anteanoche: el Sr. Lerroux,
Y en el orden social, otro de los
s'han
militan
en
el
futur.
Sols
en
1867,
is
a
Baudelaire
entre
1846
i
derecha republicana, como la del
EL CSORREU IYAVUI
amenaça amb la revolució.
puntos neurálgicos, z que se ha heque se había obstinado en callar,
dir, en un temps en quZ la malaltia el reto:seise:neta de la natura torpartido conservsdor, e izquierda reNo pot sostenir-se una situació
cho que no sea también moderado
se sintió verboso y habló extensael sotmetia a una letirgia terrible.
ea mental el reconeixement de la
publicana como la que colaboró con
*
ihnia anunaixf, ni pes córrer-se l'albur de les
y conservador? Los Jurados mixtos,
mente con los periodistas... Loa deEndemia, el text ha estat emaaCur• personalitat nacional de Catalunya.
los socialistas en las Constituyentes.
cian arca, a bes Ni del mere, es claucircumstàncies que es presentin cada
que tanto ruido han dado, tienen en
más ministros desarrugaron el enLa [orca al servei de l'idea/ de la
las en aquesta edició. Per tant,
Ni República entregada a las dedia. Quan es ti la responsabilitat de trecejo, y ayer, por fin, en el Con- Espelta origen conservador. La pro- rechas, que no tienen abolengo re- M. Daniel Rops ha procedit com cultura. Aq uiles aspirar-jem e ser" surara tednasnamm res:mire de
N it. stop 11.0.8 les enemóries d'Engovern, notada Pos fer - se una cota:
sejo, que reserumos separadamente,
piedad está amparada por la Conscala reprodu:nt la darrera *dictó
Perb. 'letra morta, si no van acosapublicano y si reaccionario, ni ReGala** ea forma mott apela
goveraar. O anar-se'n. El que no "ha habido la más completa unani- titución. Si la Reforma Agraria So- p úblic a entregada a las extremas revisada per l'autor. Per a la' ma- pamaded d'una arrió forte per g la aele
teactiva. L'acte sasá példie i anime
pet fer-se sin discurses gente solta midad y se ha otorgado al sellos caliza is tierra, reconoce el libre izquierdas más o menos comunistas. joria de lea composicions la durara conquista de l'ideal suprem; CataMur tnlät omenelmi.
ni sinceritat, com aqueas d'ahir del
Lerroux un total y cordial voto de dominio de los frutos de ella al que República de centro-izquierda, que edició es la de Ilur puMicaci6 en 8071 liare.
* P itar.« Di? i4. Des Mayor Lerreux, que per no dispoconfianza". Resalta que no puede cOn su trabajo los oblicuo.
una mi g a. Ene estero d'enumerar
*
comprenda todo lo que estuvo reee& de des mis 1 Id. ensr4 a enne de res ha perdut fins el control
No se socializó ninguna otra cosa.
haber crisis, y que los nubarrones
de quinta revistes es tracta en gripresentado en el Gobierno provisio., Del Sr. CASES I PARNAII, de
pesar s Bandeas ~Ni pise. La
dels bornes d'un govern que vol
de anteayer desaparecieron con un
No se votaron mis leyes sociales
cia I la brevetat, pecó direm que la Minores (1, an”).
nal, a excepción de los socialistas,
aeva lema predi:cc% ~Me isés
manteáis-se al banc blau a tota
soplo."
que las votadas por el Gobierno
data de les insercions a qui ens reHem de posee en una banda que r ni lei leyes sealitals.
puesto que estos han renegado de
costaprovisional, presidido por una P er
ferm mina entre 1837 i 466. Per :knut% joves que no es preocupen
El senyor Lerroux
su colaboracionismo y no estin dis* r ii ',In a u y . —
final la
Violenta la situació i gran el mo-sonalidterch'omdn
tant, el text que reprnclueix M. Da- 1 sine* de satisfer el desig voluptuós
puestos a nut y le colaboracienes.
data II die 24 d'alune mes per a la
o l' home de les dretea
ment. Urgeia una solució. NI emb
Nfeeto Alcalá Zamora, actual preniel RoP s . f' s el de l'última publi•
Esa es la única República que
deis
places
propia
de
la
joventut.
illetetlreCid de l'exposició d'aquest arEL DEBATE, en sni editorial tecrit
s8o vota de majoria no pot lloversidente de la República, de esta Recarió en una revista, car cal ve. 1 que no tenen mis aspiració que i tisis. Presentará 23
puede haber en Espelta en los mo/ibón de diversos
pipo angt *negritas qua; falta la Mor dei ~tremolo del debat Pa- pública moderada y conservadora,
cordar que certs pomas es publi- ante fent la vM-u vegeotent Per
mentos aCtuales.".
Aquesta importad publicaste; cadaQue ea resume la vida espiritual,
Imblica t sin mimen extraordheari
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Ceinençà la discussió de ja ele* part
p. la Llei Municipal, i en quedà aprovat
_i z
el Títol XIII

Arte

l

Manifisfaelns del Presidid • rerai manfanimanf d• nema estalinista al C
la Çamarel lfa
I

-viatge
senyor Lluhí

El C.A.
L

e

me,

it. C. 1. ar ¡en*

Ele nafta laten saben, per la in-

tercia da la vaga de la Dependencia
Mercantil i coro a comegiteocia
dial, el malestar latera del C. A. D. pebikeeib dele laudes Id camelar
de Trehall de la Genersiitat, atorgeat
_re
C. I., que caldri que sigui esnit
a Pa Dependencia Mereciste part de
el Consell General extraordinarl que
les millores a que tenia dret
`If
per
el Canten Directiu ha convocas
Ahir al aliada el mayor CotaCid remarcar que el Consell direca denla al vespre i demà -passat al
panys va rebre els periodistes i els
ta! del Centre si "s'ha decidir a enLa literatura en les Escotes
metí.
len les següents manifestacions:
L'interès excepcional d'aquesta as- frontar-se amb ets sen detractora i
Robles. La mcva impressió persoEs felicita dels toas autonomistes
—Cola ja sabeti—consenaii—,
A en quart de sis el PRESIsenhlea la iet que el Consell dicte a apelar a la vonintat dels socia
segueix
essent
aquesta:
nal,
ocre),
que
encara
creu
pena
projecte,
ei senyor Llubl ha tornat de MeDENT, senyor CASANOVES, obre del
tiu de la benemerita entitat dels sinn- per decidir el plet" ha estat finino hi ha Otra sortida que la dissopodria intensificar-se mes la municidrid. Aquesta nit paseada, a les tres depended, adrecka als Sena con- cament atenint-se a Eartick 23 dele
la sessió.
lució
de
les
actuals
Corto.
pode
i
després
palització
de
urna,
i
canReglamenta de la S. P. d'O. i T. que
onze, estigui a la Presidencia
Al base vermell hi ha els cansesocis la segnens comunicaci6:
Veutem—acaba—el que diumenge
sar alguns exemples de pulsos estranrespecte del
taxativament diu així: "Se celebrará
impressiens
viarem
llero de Finances, de Cultura, i d'Ellegiu
Cal
que
"Consoci:
la
Present
Azalea.
gers on existeix la municipalització, din de tot anca el senyor
traspàs de serveis.
conomia i Agricultura.
Centre. Junta general extraordinaria quan ho
del
vostre
i
circular,
en
interés
UN DISCURS COMPLETAT
dernanin un cinc per cent dels soprega a la Comissió que tingui en
Les gestiona que es porten a cap
Els escons i les tribunes apareiprés comprovar-la. \ixti faU
El Consell directas té CenVOCat Corl
cis amb què compti la Secció", i
comete aquest suggerinsent.
El senyor Gassol. parlent aotb
x en poc ocupas°.
de tres de la van per bon carni, persa cal apresper als dies-an
quarts
extraordinari,
dos
que
a
general
El senyor RUIZ i PONSETI insar, ja que porten presea. També lo a la nit i It al mati, del mes de daeant de la petició de 71 3 aosoltiats
uns periodistes. va dir:
Un secretari llegeix l'acta de la
tarda encara el sonyor Vbehler
Es
que pasaren la seva signatura en
he parlas amb el senyor Sbert de
sessió anterior, la qual Es aprovada. tervi per la minaría socialista.
—Quita jo m'he aixecat a la Case- no hamlés cantonal. ni turnst
febrer en cura.
uns 0ms, que a l'efecte olerla la
Mostra partidari decidit de la municibra per contestar la pregunta del una cigarrela. ni aband011at
la mateas qüestió.
Tot seguit entrem a l'ordre del
Un Cense] general extraordinari
Quaiiiipalització dels serveis pública
senyor Casademunt, el que primaAbir al Parlament — prossegui- sempre suposa que s'ha de tractar d'al- M. O. M. C. i que sobrepasaren
dia arnb els
sol moment el set' lloc.
durament
el
fet
que
signin
empreamb
escreix la xifra que correeponia
Ca
a diri me n'he oblipalment
pensav
vaig saludar el senyor Renaudel.
En CoMencar la revista tula
gua afer d'importancia: per tant, Es per al dit efecte.
•:
PRECS I PREGUNTES
.
xp.olin
aquells
ses partirulms Ici que e
no cal que
Emir fón grat de conversar amb un
es que als infanta
dat.
la ciulat queda d en-guarnida
que
que
endebades
fem
remarcar
la
del
•
se,vt:„.
Si signiiica ésser "comunards" —
Ei senyor ROMEVA fa un prec
seis partí "en Mima" i seis
guärdies, exceple la Casa de la politic tan destacat de la nació es- esta anunciat.
dernanantsempre
comuniones, volea dir? — el &impar
al conseller d'Economia
— diu — que els faci sentir maneas "infantas".
Es referible
Ciutat. un prestaven servei els timada.
Ubica, i
ideologia
Centre
té
una
El
la veritat la raó, no hi ha cap dubte
en hendid de la ciuque s'inican gestions per tal d'orgaó. A meguanysp
motoristes de Circulaci
Durant el temps que jo he actuat
Aquesta tarda al Parlament —
el seu Consell directiu una funció ben
plattat que dels accionistes puticulars. de melare, he llegit als meta del- sura que era paseada la revista continua—celebrare:ti un petit Con- definida a complir. Aixe vol Ir, en que, aquesta tendencia poittica molt
/a defensa de les Ilustres
nitzar
.\ acata inunícipalització !taus-O de
proedits.
ges, especialment la de llevant de
"
els urbans anaven sortint per
sell, en el qual estudiarem la situa- primer lloc, que ningú no es pot sen- aviat aumentara de sena
xebles passatges de la "liada,
De la gelosia dels disienta del
fer_:le d 'una manera ordenada i com- .
Barcelona, tan perjudicada pels temprestar servei als llocs correscid parlamentaria dad i de fora
si
l'actual:ir,
del
Centre
eis
enganyat
i
tir
"en
..•
"Nibelungs",
del'
Rata.19disa"
compliment
I
i
del
Centre
aquesta epoca sonntepletainent allunyada ule la poli:lea.
pondas. Hum atribueix al sed'ad. que te un inte es ben palès.
he fet olr música de Beethoven,
° rals que en
Pgen
és fidel a aquella ideo!ogia. En segon tuts OC ials, pedem citar-ne una
a la nostra corra. Remarca que
Delimita a la Cont.ee.ó que comnyor
Vächier
intencions
molt
Manes
impressions
de
—.:Porta
Moussorgski.
i
Mozart
terne, vol significar que el Consell
prova: quan en una Assemblea de
aquesta es una de les causes de la
parteixi el seu crimri per a Inclourel
severes.
Madrid el senyor Unte—pregunEl bo del cas —digué—is que
directiu actual creo que, adaptent-se
la Junta de la S. P. d'O. i T., grenti
disminució i miseria de la indústria
al dictarnent.
Sembla que el senyor Massip, ta un periodista.
deuaixò els plata molt más que els
el
seit
als temps, ha sabut complir
de l'engròs, els usistents de respesquera, cada vegada mes abandoa Governació, està disposat a
E! senyor ARNAU, de la Comis—Sí. Amb tot, segueix regnant un
"temes infantils" que hom acostuma
i com s'havia de comportar, si no mentada Asseenbbia desautoritzaven
nada pels organismes oficials que tefer una revisió semblant de tots confusionisme que cal que s'ac l a- re
sió, contesta que aquesta arriba
confian- els components del Consell directis
volia
fer
Un
mancament
a
la
a
servir-los.
els funcionaris, per a posar reixi. I per avui, proa acaba —.
neo l'obligació o el deure de prolel'acord d'anar a la municipalització
Si amb les linies precedente es
ça que els seus consocio li havien
i refinasen el nona de conzirany al
gir-la.
cadascú al seu lloc. No obstant, En aquests moments elite ens hem atorgat.
dele serveis d'una manera evolutiva,
pot completar la informació...
president, obligant-lo a abandonar
perh. aquestes enèrgiques in- de reservar en el possible.
Manifesta que fa el prec a l'escar. cal lluitar ando sistemes i proque
ossocis
un
nucli
de
Existeix
la presidencia de l'Assernbles 1
tenniütts, a la Casa Gran regrnentat conseller perqui, encara que
cediments rutinario: fortair.ent arretensiblement blasmen aquella ideologia aquest, per despit, no per gelosia,
nava un cert escepticisme resl'assumpte depengui d'Obres Públi- lats en la vida d'alguno: municipis.
1 en aquest terreny discrepen del Cenque no és igual, a)iaava el goverpecte al resultat, degut a l'eques, ell és el Inés indicat per fer
Es dóna per acabada la discussió Un fet gens clar, a Badalona
tre i del seu Consell directiu. Pel
nador general de Catalunya parqué
norme força d'inèrcia que té la La darme assemblea
les gestione que demana.
de la totalitat enquesta part de la
que la a les persones que composen trametis lotees d'assalt al Centre
burocräcia 1 entre els funcioParla també dcl règim d'extracció
Uci i s'entra en la discussió de l'araquest, tindria ben poca importancia per a pacificar "contundentment"
naria a la força del joc de les
d'arenes, el qual sembli que no té
ticulat.
d'entitats periodístota aquesta campanya; perca en el que companys assistents a l'Assemblea, I
Influäncies. La ciutat espera
tampoc cap control dels AjuntaEl senyor SIMO I BOFARUEL
ateny al Centre no convé que duri un gräcies a l'actuació enérgica deis
que aquestes dues torees resments.
defensa una esmena que es refereix
tiques
d'Espanya
socis els d'assalt no usaren dele seus
dia mis.
cop
sense
taran
aquest
El CONSELLER D'ECONOsusceptibles
de
munidals serveis
mitjans convincents. pesque allí no
En aquest Consell general extraordiMIA reconeix la importincia d'a- palització. Manifesta que les GnuFa pocs dies que es reuniren a nari cal decidir, doncs, si el Centre
passava res. Aconsegui tan &oís
Badalona, 8. — Aquest wad s'ha
quest problema. Afegeix que el depanyies dAssegurances es beneficien
Madrid els representants de les ha de coetinuer amb el mateix capeposar en evidencia que no els venia
presentas a la Inspecció de ),'igisig de la Generalitat a resoldre tots
dels boas serveis d'extinció d'inprincipal; Associacions de Prernsa
d'una negada vendre els dependents
els problemes vitals es troba en cendis pagats pels Ajuntaments. Per Maneja, d'aquesta ciutat, Antònia Pa- La bomba de l'Avinguda de d'Espanya, a l'objecte de tractar de ra que li ha donat nom i prestigi en del Comerç i de la Indtistria.
la vida ciutadana, ratificant o no—aixe,
aquest cas impossibilitat de realit- tant demana que avenes Compa- rea Alcazar, de 23 anys, casada, naFrancesc
Lairet
diversos problemes d'un gran intePel que fa al que segueix dient la
tural de Mula (fúrcia) 1 domiciis el de menys—en els seus arrees
zar-lo, car l'assumpte depén del Gonyies siguin obligades a donar parrés per a la clame periodística.
liada al carrer de Tortosa, passaels components del Consell directiu, co suposada enquesta que pretén oprovern de Madrid. Considera possible
ticipad() de llurs beneficis als Ajum
d'insessions
Després
d'algunes
biar-nos, seria excese:vament llarg el
dis CC, núm. 6, la qual ha mani- Declaren uns testimobe si ha de canviar les seves directarimas. Creu també neceseäria la
la intervenciä de la Generalitat pel
tensa tasca, els assernbleistes visique en justicia podriern contestar, i
nou
d'aquest
festat
que
sobre
les
trius
fonamentals.
municipalització
de
les
assegurances.
que fa referencia a l'extracció de
taren el cap del Govern, diversos
optem per deixar-ho per al momea
s'ha
premati,
estant
sola
a
la
casa,
altre
.
fet
Tant
en
un
cas
com
en
un
de
ls
nis
presencia
sorres, la qual deleita exclusivament
El senyor RUIZ i PONSETI estä
ministres i directors generals, per
opo n te (a l'Assembleat, rema cant
aentat an individu anomenat Maciá
del Ministeri de Marina.
d'acord amb aquestes paranleo
tal de gestionar la favorable seso- caldea que tots ens atinguem a les
que el, procedinnnls immoral; que
1 l 'lla in
Pérez
Soriano,
de
.37
,
anys
podeu
veure,
dones,
conseqüències.
Com
a
Colitishora
de
l'eEl eenyor ROM EVA agracia
:
El senyor ARNAle de
lucia dels prohlemes que havien
En la nostra darrera
ells mueren, tentm traes dignma
de paraula. i anda la intenció-sultar
és
d'una
gran
transcendencia
l'ornennyor
Situó
te
aquestes manifestacione. Demana
la
noticia
de
e
sió, troba que e! s
estat objecte de deliberad() i que
dició d'ahir publinvem
per ;mi:atlas
d'ahusar d'ella l'ha agafada i maltat
Comisen
general
i
d'alta
convenienque la Generalitat exciti el zel dels
tota la raó. Afegeix :rae lea Corea
d'una
bomba
al
costas
d'una manera tan directa afecten a
La Minoria d'Oposició Mercertil
tractada violentament. A l'objecte l'explosió
cia
que
donen
la
vostra
opinió
a
nyies encara fan pagar ais Municipis
Ajuntaments perquè no donin arnb
a
l'Avinguda
professió.
l'interés
general
de
la
tramvia,
del C. A. D. C. I.
d'un pal del
de desfer-se de l'agressor. Tesmenl'hora de votar, que es quan l'opinió
massa facilitats els informes per a
les pòlisses d'assegerances dels
El
resultat
de
les
gestiono
portade
Francesc
Lairet,
xamfrä
a
la
de
Per la M. O. 3,f. C.—Angel Gutada dona diu que havia agafat un
te la màxima i decisiva valor.
l'extracció de sorres.
bicis municipals. Din que en aquest
des a cap pela assembleistes fa contiérrez, núm. 20.962: Fied Esmeny,
Mistral. Amb aquest motiu decluadonas
defensant-se
Ii
havia
que
pal
i
que
allò
Penseu que el Centre sera
El senyor ARNAU formula un
aspecte la Ilei couccdeix un marge
cebre falagueres esperances que ben
uns quanta cops al cap 1 li ha cau- ren ahir davant del jutjat número aviat seran resulto favorablement vulgui la rnajoria dels socis que es núm. 28.24 0 : heil, Mun. te.077;
d'aezió a les Corporacions.
prec en el mateix sentit que el forcinc. que ée el que instrueix el suJ. Juhié Juré.
de gravetat.
lesions
sat
manifestin
per mitjä del coi 1 que el
S':.prova l'article 182 pr.mer
rne:at pel diputat anterior.
alguna de'. a problemes que foren obmari sobre l'explosió, els guardies
im,
del
as:abentada
Una
vegada
desentendre',
en
aquests
moments
d'asenyor CASADEMUNT forquesta sirle.
eatalartista, fib,ral
Eustaqui Alonso i Vicenç Martínez, jecie d'e,, tudi a l'Assemblea de re- questa fundió social és un mancarnent
S ° .,s rl dia e i
mula un ;erre al conseller de CultuA l'article 183 Pi h:tn presentades ;a polic:a s'Ira trasiladat immediademornitic. Recalquem la Costra sigels guata premaven servei prop d'un feréncia, i un dele quals és el re- al delire d'associat.
dues esmenes de la majors, la una tament amb el jutjat al lloc del sucra sobre la literatura que en les esLlei
d'Acciraplicacit'i
de
la
latiu
a
inflo-aria política, perque este'« contransformador. Varen dir que en
ces per tal d'aclarir el fet, i ha troPel Centre, i res Mis que pel Cen- rencuts que dintre d'aquest ideari poafegint la municipalització deis anuncotes es reparteix als infants. Diu
dents del Treball a la classe periosentir la detonació produida per l'extre.
hen
de
votar!
cio i publicitat en la via pública. bat en una habitado:, de l'esmentada
que roes els llibres són pessines tra.
sera
resolt
en
un
distica,
el
qual
trabar salueid tots els canflictes
den
plosió es dirigiren al lloc del succasa del carrer de Tortosa, estirat
El Consell directitt 11552h/da.
L'altra fa referencia a l'exmotació
duccions d'anees obres castellanes, i
d'aquests dies mitjançant una dismine- capital i treboll. No som rocés i veieren dos individus que es
embenat
sobre
un
!lit
i
amb
el
calo
Manuel Juliachs. Josep Clotet, Jan- munistes ni sot*falistes; pera cono que
de les riqueses naturale dels
algunes d'elles no tenen prou en
posició aclarateria que publicara la
posaren a córrer, pm-in que no poamb una t.., allola impregnada de
Vals. Josep al. Artieues. Pau
compte que hi ha ct,tablert el laïcis
teniut vva runcerci.i falta lun. coi:g u e ren detenir pesque el guOrdia Gaseta , d'acord amb els anhele de me
greument ferit, el
un
borne
rang,
medas, Antoni Vallejo Joan Nfarirnon, Creta, i allunyada de quals,-:ol conla classe.
-menlscofia.
El senyor CASADEMUNT deAlonso, mentre els perseguien, havia
estat,
no
podia
setz
qual,
degut
21
El oenyer FRON,IOSA pregunta
fensa aquesta segona morena. 1.a pricreció del onar.risrse, eas interessa que
Pel que co refereix al descans do- Antoni Obach, llaman Esq uirol. Igna
relliscat i caigut a terra. També va
respondre a les preguntes que li
Joan Puigdomenech, Josep M.-siRu,
quins llibres es fan servir en les esque prftsa.
botina,'
mera ha estat acceptada per la Cominical. sembla que seguin respecdeclarar Eduard García Luque, el
les autoritats policiarmes i jufeien
Sala
Tarats,
Francesc
Foraster,
Jnsep
El Centre dr Dependents is una
coles que depenen directament del con- rnissió.
tant-se, i per tant no se ci vulnerada
qual havia sortit feia poc, junt amh
dic:als. En vista de la gravetat del
i
Ricol,
Valentí
Cortadelles.
Rateen,
enfilat massa foudament arrela da ele
ocller de Cultura. Recorda que en la
Is hei que el regula.
El senynr SIMO I BOE n RULL
seu räpid teas- -la seva promesa. 1\ feria Amas, del
Rafols, Fiemos Batlle."
mateixa Escota de Treball s'utilitzen esta conforme amb part de l'esmena, ferit. s'ha ordenat el a l'Hospital Cinema Bohemia. Va dir que senti
117 vida social de Barcelona pe,qu., rus
Lamba
ion
o'njecte
d'actives
gesl'Anthu:ncia
!las per
En l'edició d'aliir donaveni una
Ilibres profundamen t sectario.
Situli indiferent res del ave hi post'.
linerscum novament els senyors de Sant Pau, ele la veina capital, dues detonacions; que la Pr i m era va tions d'aconseguir el carnet ferronota informativa que reve'ava l'esErro semtqa perfectantent bi que ie
El CONSELLER DE CULTURA
CASADF.I.ILTNT, ARNAU i SIMO on l'han anmi.iat de commoció cereésser molt forta i la segona no tant. viari per al; periodistes, i la im- tat d'esperit del, elements abs quals
itfcrand11,-za mercantil co faci ratee :II
manitesta que estava. ja assabentat
i Finalment s'aprova bral i diverse; ferides a distintes Aegi que en anar al lloc del succés pressió obtinguda és altament Opvam tenir ocaai.i 1 e consultar. Al
sera drets,retlli pels seso interessos i
d'aquesta anomalia de l'Escola de l'anide 183 tense la segona estilen' parts del cos.
veieren una dona morta i un home timista.
vespre, rna connissió ens visiti per
s'oraanilzi per a aettest fi; no en$ 110
Treball, especialment de la Catedra que pasta a la Comissió per al seu
que estava ferit, i que veieren veure
I per últim, un dels altres aspecEl
jutjat,
continuant
les
diligenpregarinos
que completéssim la nospcns si nIntb la eapa
dteonomia, i afecta que procurar, estudi.
córrer un individu al qual perseguia
tes que fosen objecte de molta atendel
rajoles
cies,
ha
óheervat
que
les
tra
informació
amin
el
docurnent
que
qursni fmalitat Meniern la sera sigmoldee!. Quant a la literatura inSense discussió s'aproven els arun guárdia. Terminé declararen alció fou el de la jubilaciä de periomenjador
havien
estas
fregades
cutrans,r:vim
continuatiO,
avalat
a
i ¡n y erul per
iel
catalenista
nifieta.
fantil, manifesta que te n'ocupara Relides del ida al t96, els quals fordistes, i després d'encornanar al
tres testirnonis, entre ells un alumne
rosare. , nt ¡ que znalgrat aleé, encara
annt, la eienatura debo comunicants.
prrndrç'n una itttrn dr marxista i fer
coneix la importancia daquest P roble
men el titol
diputat
senyor
Basilio
Alvarez
la
de l'Escota de Policia de la Genesin din:entes/ algunes taquea de
La lectura d'aquest docunnent conlaut anti ,ibtral i descatalaninada. A:els pai--ma,lresotip
El senyor APNAU demana que
reproducciO de la seva proposició
ralitat.
sane: a la pares, piano d'una tanta,
tribuir, a fer mes visible la situad6
34) t‘s el que hon de rofterionae
ses Ilatins, com són França. Bélgica
el ters tonel a la Comissió, encara es velen també medres taques comja pre.entacia. es designa una pocreada en la vida interna de l'enque :stan disposnts o, contribuir a la
i a la resta d'Espanya.
que ja estä aprovat. Demena, també, prometedores. igunes de les quals
nencia integrada pels senyors Joan
titat, que ha jugar nun paper tan
trousforrnaciO del Centre: atoe mirin
S'estén en consideracions sobre el
que se suspengui el debut.
Costa i Déu. per l'Associació de
arribaren a una ale:mia de 134 in.
importart en la hist,',ria del movisi d3eils instruno-nit d'una cantque, al ecu entendre, ha disser la liAixi s'acomla i el PRESIDENT
Per.oclistes de Barcelona, ¡ L. D.
suposa que aquesees gotes
I ncendi d'un tramvia
Horn
nient
catalanista.
paper
que
no
po.
penva de conquista de l'enfila l per
teratura infantil.
a:xeca la ssss:ó. Són dos guarra de
Cao-Cordido, per rAssociacié, Prosang han salta; diremzinent de les
(lent oblidar com tampoc no podem
elernern extrentistes antiliherals. étrvuit.
(Entra el President de la Gen er a
fessional de Periodistes de Vigo, per
ferides. Tui talegas ha donar a cornd'un
remok
de
la
i
oblidar la significació social que ha
qi,,, . si no s'atrren a reflerionar-hte,
hat.)
tal que iaci un detingut estudi de
que en l'esmentada habita.
tingut sempre.
es podrau trnbar epte Serle (1.4011ar-le'n
El senyor CASADEMI2)Tagraeix
la
qüestió.
i
d'acord
amb
el
senyor
Pjèeí n}ji hacia hagut una lluita rnolt
tinta de Badalona
Replicant alguns extrems expoque hattran fet sera sohnelre
les manifestacions del conseller seBasi:io
Alvarez
vegin
la
manera
fosca i que aquesta havia estat sossato pels p astees informadors d'al',.uiltot (Ti credc ; o rine/lig a que, per
Ahir, a les cinc de la matinada,
nyor Gaseo!.
eflcat;
pesqué
arribi
a
ésser
una
Inés
tinguda entre diverses persones.
bans-d'abir, els signants del documol', ente n'hi hago d'afiliats al CenEL PETIT CONSELL
dos descontaras intimaren en un
El senyor ARNAU formula un
real.tat aque,ta justa aspiració deis
ment dinen:
Practi c at en escorcoll m.nuciOs
tre. ,entp re sera', /1”,7 minoria, reno
tramvia de la linia Mine 43. que fa
Ahir, pels vo'm de la set, va reprec al conseller de Sanitat sobre el
alta
troL
a;
ceta
arma
la casa. na
"Entre altres coses tan inversemha h . !? d --rastreo reiteradament els
el servei de Badalona al narren de
unlmee en una de les sales del Parreg,iarnent d'odontòlegs aprovat pel
en
has
er
estu
utilitzada
pogués
que
blants, dMen que: "La placidesa de
escrutinis odectorals. Si el Centre esTrafalgar i viceversa. Es el primer
lament el Gor em, per tal de celeLoasen, i dril que es troba en contrae
diversos
Ics
baralles.
interrogats
(les diles) Juntes gentrals—prova
fr,e s en apesta Arloita potitica. HOS.
Junta Reguladora
dicció amb el reglament del Coligó brar un petit Coneell. En acabar la velas, han manifestat que sobre les tranivia que surt de les cotxeres per
galesa de la confiança dels associats— abree. entolenistes libertas, no els pocomençar el servei d'aquella tizna,
reunió, el prlmer de sortir fosa el
Oficial dOdontólegs en la qüestiet de
mati
havien
sentit
crits
i
set
del
es
velé
trencada
p
er les Iluites &Pu- di-1,-m mirar anl l'interh que eme
senyor Selves. Un periodista l'intereslava compost de dos cotxes, el
de Contingents
les tarifes.
gemecs psocedents de la casa en motor i el remolc. El cotxe motor
sionades i votacions nodrides per l'heuf mira , senit,re,
informació
que
toga
respecte
an
la
El ifRESIDENT Ii promet
qüestió. mui que drinostra que el
guanyar els llocs" no que solament
entere espionarge va inser i r I. A PUportava el número 918, i ei remolc
dar el prec al conseller de Sanitat.
prova que l'obra social del Centre ha
BLICITAT. i el conseller ele Go- jet ozorreenté dres Iteres abano de el 18 79, 1 es diri g ia a Badalona.
Despcas
d'insistents
demanl'hora dec arada pm. Ant ò n i a Pérez.
LA SEGONA PART DE LA
vernació manifestä enne no podia
des s i lla popa obtenir de la guanvat molt i demostra ben palma- Banques d'homenatge
En arribar a la parada del carrer
Tot aja() i les declaracions contraDireori,) General de
comentar res.
i ment que comenea a haver-hi una miLLEI MUNICIPAL
dicteries d'aquesta fa suposar que de l'Agricultura pujaren els dos des_ POMO-u n .ananzelaria laConlern
a.
conces- ca de sentit cuna, i de responsabilitat
Prop de les V eit va sortir-ne el en la !taita ha intervingut el seu coneguts, els quals demanaren
Són posats a discussió els Mole
President. El un; or Crnmanys va marit, Joan López Carrillo, que no lId Ines a Sant Adral En arribar al sió por a Calainnyít d'un cupus entre els socia, que no es deixen porXIII i XIV de la Llei Municipal, que
Quatrecases
lloc conegut amb el non-, de la Car- extraundinati de sobrante del tar "com moltons" pm les actituds
dir que en la reunió s'havia celeformen la darrera part d'amaste Llei
ha estat trobat al seu respectiu doequivoques dele ciernents del Consell
nl on: b le,:embre proppassat,
al vespre litigué liOe
brar un canvi d'impressions respecretera Negra, que és a la parada
ja en vigor.
m¡eM, ¡ que, segons la simia pròpia
direetine
que
alud)
les
seves
cancohl Olsfil no mauifesta en el sea l'Hotel Itutz el banquet ofert
que Ini ha abans del pont del Besòs,
te al projecte de Ilei del camp; que
El senyor ARNAU, de la Colitis.
mulles, hum ignora ou treballa.
rnitäncies
amb
la
burgesia
fan
img en, telegrama:
t „,mee smav.a o omentat la situame,
,ut doctos Joutt Quatrecuses, pel
ni, pronuncia un breu niscurs
Posteriornicnt, la giárd:a civil ha i davant inateix de les cases barateo
possible tota millora social per a la suri nonienament de ¡iitoteSsOr
"Complázcome comunicarle
política, i que finalment el senyor
de la vasera del tia, els dos deseopresentado, i remarca la importancia
dc ingut Joan López Carrillo, el
mercantil
dependéncia
puede
disponer
para
esas
prode Palolonia Medica a la %n'Ami
ha y al iniormat dcl
viatge qual, malgrat lee lleves protestes
negus s'atoren dcls seients i enca(lea capítols que es destinen als " er.
Diu LA PUBLICITAT que sonn
\
de seiscientos quintales
a Madrid.
Facultat de Medicina.
veis Municipals susceptibles de condinnocancia, lía estas posan a dispo- raren les seves pistoles al conducun
nucli
d'associats
de
les
darreres
para
nileach.das
ensaLa resta dele cometiera van seL i nde antena les prineipala
tor i als cobradors, als quals obligatractació, i la del capítol que tracta
si ció del jutjat junt amb la seva
promocions
i
de composició heteraladas
y
tletnii
i
r
hesta
hortalizas
guir reunits i:as a dos quarts de copos'.
figures de la Medicina catalaren a haixar del cotice i a posar-se
de la municipalització de serveis.
girola, units ta it solo per un comú
fluegole
eohoi
diez
coi
:
limite.
ncu.
na. Glossureu g is mereixementa
de cara a la pacer de la casa que hi
Tal com avui s'administren wiolts
l a pee (Madi, d'Antón:a Pérez a
murique esta Dirección cuando denominador extremista en l'ordre de l'houtentajat e la llOdurb It(1.
ha
a
la
carretera,
ai
costal
mateix
MANIFESTACICNIS
rnunicipis — diu — el poble se seut
patriósocial : en cl de le ideologia
pnliee co.n.,di amb la del metge
estas
llityall
CII a , Corachau u Brossa, Joevimu:at a la vida municipal.
DEL SENI:OR LLUHI
senyor rabrnia. d'ad a Badalona, del ;ami comegut amb el toril de tinr10 frontera sin dificultad tica.. "quan podem demostrar pale- quiin Trias i el conseller de
Carretera Negra. En aquell moment
-.'ereix despeé, a l'ab:e:tela ele
salacot
que
segons
sembla
anava
a
denuntimb
el
nombre
dels
nostres
passadissos
el
era concederles ampliación
i nleeluiliirem Pus
Sanital, doctor Josep Deneäs,
aparegueren uns rinanto desconeguts, cupo."
la ponerla de Lliga Catalana, la concarnets de sceci que soin heterogenis
contener de Juslic:a.
ciar el fat per haver assistlt moducta de la qual ha estat condemnada
amb les prontocions, que ells parlen en noni de les Associacions
ments almas la víctima, a petició els guata incendiaren el colee. tirant_
—La simuló política * Madrid—,
Ett aquestes condicione la
li ampolles de liquid inflamable. Els Junta Ilegultalorts ha procodil a més de la csmfició politica dele niteques, P, oultat de Medicine
pele seas mateixos clames.
ens va dir-- éa confuap i agitada. Maleaos veres.
Calaltinyä.
Recorda finalmtnt que els noranta
F.ns aquest mornen t es desconei- autors del jet no (oren detinguts.
A darme* de la set:nasa pausada i
a I segiiellt Sepa rtinient tela components del "niteli" que tants i llover:: de
Tanl agudas oradora cona el
mals ,le cap els donen".
articles aprovats d'aquata hei ho han principia (laqueo; tot feia prtveure
Citt:Z7S Cl ' aql:est misterids
pir s 011t qu o la ilisbribilebl ha
Aquesta "titulada" Minucia d'Oro- doctor Quatreeases, feren reestat sense cap essnetta. Confia Q".1.•
sucris, i la poli:la i el jutjat tre.
esInt fela sobre ele rsoilleitants
P er I sus ti dies *admita:metas poaíciul Mercantil el C. A. D. C. I., marcar l'esperit de renovad")
en aquesta «Lona part la Canfora deLallen aztívasizia síes esla.narele les oacrern desuna de deeentlítica e /a Cantara-s-debat
;separara, lambe, la seva manita:Mal
bre passal i que les expedicions que és sial casa Eanomena LA PU- que inspira l'orientació de la
(era de le (embra—aetimel deis
lis, ja que elexceml en e:1 a' solut de
No p oden' punitcat
BLICITAT, ha fet posaible, ultra Universitat autbnema, en conles mandes:as:lona tetes per Pactéhan d'haver passet la frontera
•ocial:raes.
de criterio
l'angment de 3.000 associats des de tras t amb el contingut,
lotee pre r ade p nit- e no per toi el din 10 del present.
Pub ni el cenen ni dins de
El senyor LLORRT, d'Aeei6 Catris Pérez. — C.
ea.
Csinbra—vegeu el as 1a proposide
L'elite. 5.000 quilos; Tarradarrers de juay a la data, mes de de l'anliga Universitat.
talen* Republicana, intu ye; Diu que
in sten eserttee en estafe gona.
Felieilem el doctor Qua t re7.000 quites; Girona. temo prepostes a les quals arbiträde confiarte; apoyada en la seo.
A iHosI tal de eant Pan ens han
;cal imputar la vida local com a sis8.000 quites. i Barcelona. 40.0011 r : ament el Consell di r ec tiu no dóna rasen i la Facultat de Medicina
d'ahir — no si:3 p odult res del Comuniett que el fer:t F.,rez
ami) ein Onenre n «tete
tema efieaq per a millorar la vida col.
quilos. 'rol el emito:gen Es pes
entrada, amb maniIest perjudici per per la reinaorporació a casa
ha nz!;lor::t . en el ssn es: . t gen •ral,
lectiva.
que erg d'espetar.
(ore renteelle,
ncnstta del que ha esta( fina
al Centre, la ineorporació del Cenvertimos en %metal.
Afegeix que, mis que el sana hi s
Jo cree —smui mie l'ac- cm: ialment de .., e ; e:te.: C.- la som
tre al Front Unir. Mercantil i amb el I. a calcdrälic de la Faeultat 4.
Ela petesisea corresponetita
Momo curara!. puux que ha ya re titud dels sor..aiistes ha privat de
utscrmsa -tòricdelsomaqu,
,
•
inoment la pujada dan Grulla Gil 1 ce)sest ni' de la paraula.
pealas de la vida local.
188111 NI
81118r seraa iljuyete
i go UAkallOit)Pdpikie xic.
Ahir, a lea vuit dSL . jnktf, Va
començar al Palau da Bolle.
Arta, la revista de la Guàrdia
Urbana, ordenada pel Comalia
regidor de Policia Urbana i Circulació, senyor Vitchier. El Palau era ple d'uniformes i
tasca fou Ilargufssima, perque
el senyor Vächier volgué saber
tot el referent a cada individu,
ädbue el; 'loes on havia prestat
servei i el temps que fein quo
tenia l'uniforme que portava,
per tal de fer una filia i des-

Primàries

fonatki6 apararais ahir en el »ostro

a Madrid

Un heme greument

faro 8 casš d'altri
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Sessió d'homenatge als senyors
Vicenç de Moragas, Martí
Estany i Tomàs Millet
Tots els qui coneixen bi l'obra admirable de l'Orfeó Català endevinen
pro° la suma d'esforços tcnacissims
que aquesta obra ha exigit per arribar
a la plenitud d'avui. Horn endevina que
darrera la magnifica massa coral que
is el nostre orgull, darrera els artistes que el públic pot veure actuar, hi
ha d'haver una vasta organització que
cal regir molt inteHigentment, ara!)
disciplina perfecta i assiduitat cada
dia renovada. El públic en general,
Peró, ignora fins a quin extrem d'ab•
negació cal arribar Pea actuar durant
anys i anys des de certs arreas de
caràcter, dirfem, intim; càrrecs que,
com el Mestre Millet ha fet observar
en aquesta ocasió, no proporcionen cap
Ilniment personal i solen donar, en
canvi, molts maldecaps. Mes (as l'entitat mateixa hom sap valorar com
cal la importancia d'aquestes coRaboracions. i per això en una sessió solemne l'Orfeó Cataiä ha retal un mag:aje homenatge a tres membres de la
sera Junta directiva que arnb una actuació fervorosíssima han contret, durant !larga anys, mèrits singulars; els
senyors Viena; de Moragas, Martí Estany i Tornas Malea els quals ja l'anv
rgu.4 figuraren a la Junta esmentada.
L'homenatge trobà la Inés escaient
bella expressió en un concert que el
Mestre Millet i els seus cantaires dedicaren als bona i fidels anules que de
tant tempo enea estan al seu costat i
els ofereixen l'exemale estimulant de
la priäpia activtat. Ei programa contenta molte; obres estrenades durant les
primeres etapes de la vida de l'Orieó
Català, obres que en ésser executades
en aquesta avinentesa havien de desvetllar molts records i multes emociona en tots els qui han forjat la gloriosa entitat que tan alta jerarquia ha
assolit entre les més pures expressions
de l'art i de l'espiritualitat de la rastra terca.
Durant l'entreacte del concert, el
president de l'Orfeó Cata:a, setivar
Joaquim Cabot, oferi ehomenauge
senyors de Moragas. Estany i afinet
els lliurà unes artistigues plagues counm emoratives. El senyor Vicenç de Mo-

ranas, en nom dels tres homenatjats,
dona les gräcies i evocà, amb paraules plenes d'emoció, episodis diversas
de la vida de l'Orfeó. Els socis i invitats que ocuparen la sala del Palau
expressaren repetidament llur adhesió
cordial a la festa amb ovacions entusiàstiques i plenes d'afecte. Per la nostra banda hem de fer constar també
la nostra adhesió, ben franca, a tan
simpàtica festa, que, com altres de semblants que l'Orfeó Català ha celebrat,
és com uns instant de reflexió durant els guata hont pot sentir la legítima satisiacció de contemplar la bella
perspectiva que ofereix la tasca sealitzada i born pot referrnar la perfecta
confiança en el fuma
B. S.

Avui, divendres, nit
Sessió única

El film extraordinari
de tesi

L'artista senyor Gälvez
a l'Empar de Santa Llúcia
El dissabte passat. dia 3, a la tarda, se celebra a la Casa de Familia per
a Cegues—Empar de Santa Llúcia—,
organisme d'Assistencia Social de la
Caixa de Pensiona per a la Vellesa
d'Estalvis, un concert a càrrec del reputat artista senyor Gälvez Bellido, el
qual interpreta. al violoncel. un selecte programa, acompanyat al piano per
la senyoreta Faustina Rovira.
Les obres executades fort ales següent: Concert en la, de Ph. Em.
Bach; Sonata núm. a. de Beethoven;
"Suite francesa'', de Bazelaire; "Minuet", de Debussy "Nocturn",
Chopin; "Goyescas" (intermedia), de
Granados, i "Zapateado", de Sarasate.
El senyor Gäls-ez paleta una regada
mis la seva bona técnica del violoncel, el qual instrument domina de manera molt notable, obtenint bonics
eiectes de sonoritat i de mecanistne, co
que satisfeu plenament les ceguetes del
susdit Empar i la resta de l'auditori
congregat a la sala de testes.
La senyoreta Rovira acompanya al
piano molt justament i coas a bona
collaboradora.
Les ceguetes agrai-en profundament
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Sessió extraordinària
patrocinada per les entitats "Ver g ing Germania",
"Deutsche Gesmngverein".
V. \V. A."
D. H. V.",
j F. H. V. Kothlittrn". a honor de la colinda aleinanya
de Barcelona. ami-) assistència de les auloritats g onsulars d'Alerniinya i Directives de les edades
entitats. projeetant-ap

Salón de Dora Oreem
per la gentilissinia NADY CHRISTYANS, i la deliciosa
voin g dia de gran luxe
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Fins ara són nombrosfssims els devots de l'Art adherits a l'Associació
esmentada, per la qual cosa la Junta
Directiva es creu en el deure de recordar que el nombre d'associats ve
limitat per la circumstància que els
concerts hauran de donar-se sempre en
locals intima; per tant, un xic reduits.

A vul,

ASSOCIACIO OBRERA DE
CONCERTS : FUNDADOR: PAU
CASALS. — Una nora manifestació
artística de gran vaina sera la sessió
de música de cambra que prepara
l'Associaciä Obrera de Concert s , per
al diumenge <tia 18 del mes que som.
El Grup Instruntental de Brusselles (flauta, arpa, violi, viola i violoncel), ~post de prestigiosos artistes, sera presentat a Barcelona per
l'Associació de Cultura Musical, en
tínie cancera i gracies a les facilitata donadas per la susdita entitat i a
la intelligencia que atnh fins culturals
mantenen ami-vinos Associacions, sera
possible una nava presentació exclusivament per als socia de l'Associació
Obrera de Concerts.
En notes succesives seran donats
detalls d'aquest concert, per a l'assis
tència al grial caldri proveir-se del
nou titol de soci del primer semestre
de 1534 (color gris). Per a ruma socia,
cal fer les inscripcions a Secretaria
(Alt de ant Pere, 27, pral.)

"L'OPINIO" Gente
wrimmotiffloiN perseguida
(Su hijo)
Doblada en espanyol pel
precoç artista
HANS FEHER

FAMA FILMS
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Distribuida per
•

EL CINEMA
CINEMA AMATEUR
—
Una sessió pública
a Mataró
Associació de Cinema Amateur de
Mataró organitzä el diumenge passat
una sessia pública que era alhora
presentació de la nova entitat, i de
flirt/5 amateura amb aquest fi
cita de les entitats cineistes de Catalunya pellicules que portessin la sera
representació per aconseguir ami donar a conèixer les activitats de cadascuna.
Responent a la crida feta per la
nora entitat es projectaren:
"Orient'', de Joan Salvans. en representació de la Secció de Cinema
dels Amics de les Arts de Terrassa;
"Maniobres de l'artilleria suissa a
la muntanya", de Rudolf Honnegger,
de la Secció Cinetstica del Centre
Excursionista del Valles, de Sabadell; "Fusta de pi", de R. Biadiu i
"Castigadors Castigats", d'Eusebi
Ferrer, en norn de l'Associació de
Cinema Amateur de Barcelona.
La projecció fou feta a la Sala
Cabanyes, an dels mis moderna locala d'aquella ciutat, ami) un ple a
vessar. Tots els films van obtenir un
èxit remarcable que va palesar l'entusiasme a/1lb qué s'ha creat aquesta
nora entitat.
Dirern úniettment de la constitticia
d— Aasociaciä de Cinema Amateur
de Mataró" que constitneix un bell
exemple a seguir, puix que la sera
organització resol la creació d'entitats foranes. Fundada amb l'ajuda
d'una antigua pen y a d'aficionats a
la cinematografia, "Arnics de la fotografia animada", l'entitat, cas únic
an, es la productora de filma que
encarrega a una consistió que és
elegida per votació entre els seus
socia: aquest sistema permet als associats poder intervenir atnb una
modesta guata mensual a la realització de pellícules, ensems que els
proporciona l'avinentesa de trobarse en un treball coHectiu de profitoses ensenyances sempre i especialment en el cinema, on per la sera
complexitat es fa necessari.

.

NOTICIAR!
EL PROPER CONCERT FRAYCESC COSTA. — Ha quedat iixada
la data del concert Francesc Costatoa: serä el diumenge dia 4 de marc,
a la tarda.
Collaborarà en aquest concert l'excellent pianista Alexandre \Malta.
Ambdós eminents artistes. units fa
anys per una collaboració continuada,
preparen un programa digne de la
tradició que els Concerts Cesta con,titueixen ja dintre de la vida musical
barcelonina.
LA VIOLINISTA RUTH POSSELT. — La Lliga d'Associacions de
Música presentara aquest Inei als sacia de les entitats a ella adscrites la
violinista americana Roth Posselt.
El fet que l'Associació de Música
da Camera li hagi confiat dues de les
sessions que celebra al Palau de la
Música Catalana diu proa a favor d'aquesta jove artista, pula que ja és sabut que aquesta entitat, dedicant generalment totes les sessions del curs a
grans masses, reserva hen poca concenit a solistes, els quals selecciona
sempre amb criteri exigent i rigorista.
Ruth Posselt donara dos concerts
a l'esmentada Associació barcelonina
(un recital i un en conaboració d'ormuestra) i actuara en altres sis entitats musicals catalanes, ultra en nitres tres Filhatmóniques d'Espanya.

LA PROMETIDA
DE MI MARIDO
Clamorós Mtit a l'Olympia

de París

~un
~ea

Es despatxen localitals per
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B. I. FILMS
als tres primers dies

FLORELLE EN ELS altS ALEGRE I DIVERTIT VODEVIL

Un solter recalcitrant
davant d'unes belles carnes
signa el contracte a l'instant

n
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MUCHACHA

CAFIA °CRUZ
Estrena a

Quan les coses s'emboliquen
I no hi valen els sermons
Els bons xutadors s'expliquen
Per arreglar les qüestions

ANNIMMONNINUMMONff

Les estrenes d'avui
A L'URQL'INAONA.— Aquest
programa que M. G. M. presenta
aval al Cinema UrquUnaona, esta
compost per dues gran; produccions,
una d'elles titulada "La mascara de
Fu Mancha", per Boris Karloff i
"Queremos cerveza", per Buster
Keaton.
En "La mascara de Fu Manan"
Boris Karloff interpreta el "rol"
principal al costat de Myrna Loy.
"Queremos cerveza" es una pellicula nuestra entre les del seu genere. Luster Keaton i Jimmy Durante són els principals protagonistes del film.
"ONDAS MUSICALES" AL
CO LI S EU — "Ondas musicales",
la producen') Paramount que avui
s'estrella al Coliseum, ultra ésser
pellícula que per primera regada
ofereix a l'espectador tots els detalls
del funcionament intern d'un estudi
de radio, te tumbé la particularitat
molt interessant per als manis de
la música de presentar les millors
orquestres i cantants de les rädios
americanes, popularissims entre nosaltres a través del disc fonografic,
perú del rostre dels grial; no tenen
cap idea els seus admiradors.
Aquest es el cas del fantós cantant
Ring Crosby, l'honre que es disputen totes les estacions de radio
americanes; de l'Ougnestra de Viacent López, digne rival de la de
Paul WIlittnan; del famas quartet
germans Milis. vense rival en la interpretació cançons exòtiques: de
les germanes Laswell, que en
das masicales" immureten tot el repertori que les ha fet mundialment
famosos; de la g-an Kate Smith;
l'Orq 'Ira de Cali Calloway, an:b
els celebres "negr a s d'Harlen".
Entenent-ho alai. arnb matiu de
l'interès que representa per als radiooients, i pel sen valor tamhé com a
espectacle, la Radio Associació
Catalunya hut decid u t patrocin r
,

LES ESTRENES

Poliorama: «El juzgado se
divierte», d'Antoni Paso
Potser (Entre aquest genere tan
frivol i adhue diríem tan pocaacuita que és la comedia madrilenya — gairebé no gosem dir castellana — d'avui, la nora producció
d'Antoni Paso es de les que té mes
consistencia. En part potser aixo
és degut a qué el seu canemàs seinbla de vodevil francés: de vodevil
no perque tingui res d'atrevit —
és una comedia precisament per a
diversió de gent honesta —, ans per
les seres complicacions, pels seus
"quid pro quo" i situacions equivoques ben trobades.
El seu dialen. tot i esser d'aquesta mena tan desllorigada que ha
fet si no la glória. la fortuna
segons alguna la vergonya —, de
afufinz Seca, cal contestar que no
és mancat d'enginy. Es pie, naturalment, d'aquests acudits amb preparació. I hom podrá dir que siin
contraris al veritable esperit de la
comedia, contraria a la naturalitat
i a la versemblança: pera si no ajuden al dibuix d'un caräcter, si representen en realitat una intromissió de l'autor co licció, en canvi
aconsegneixen sempre una explosió
de rialles.
Hom ha dit certament mollea venades que el millor diàleg cómic no
és pas aquell que aconsegueix divertir a base d'acudits i de jocs de
paraules, situó aquell que suma mes
observacions sobre la feblesa 1 el
ridicul dels bornes. Però hom ha
dit tumbé que aconseguir la rialla
del públic ja és molt, i que no
l'aconsegueix tothom que vol. Fet
i fet, Antoni Paso, com els seus
collegues de la mateixa escola madrilenyissima, no pretén altra cosa.
No pretén ni ésser un moralista ni
un costumista, ni un psicòleg. Sens
dubte és aquesta manca d'ambicions dels autors, que avui són els
amos de l'escena castellana, el que
ens ha portat a aquesta lamentable
decadencia del teatre. Dintre, pena,
d'aquesta frivolitat, l'obra és de les
que es fa escoltar millor.
Salvador Mora, sobretot, anima
la caricatura, a estones divertida,
d'un jutge agre, violent i misogin,
al qual una dona fa perdre el cap.
Tots els altres, especialment el senyor Espantaleon i la senyora Barroso, en un paper que li és escaient,
de casada bonica i seductora, arrodoneixen el conjunt.
D. G.

a
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¿Hi haurà teatre hric
català?
Abans-d'ahir, a les deu del vespre,
es reuní al Circol Artistic el Comité pro-teatre liric catalä, constitult per
representants del Circo! Artístic, de la
Societat d'Autor; de Catalunya, del
Sindicat Musical de Catalunya, de l'As_
sociació d'Artistes Liric i Dramätics
i del Sindicat d'Artistes Teatral,.
El doctor Castells dona, compte detallat de les gestions realitzades fins
a la data, que, segons digné, no poden
ésser mes esperaneadores. S'acordà,
unànimement, emprendre una campanya
que faci possible, per a entrada del proper hivern, una temporada de Vadee
une catalä a Barcelona.
Aquesta temporada podria dur-se a
Serme mitjançant un procediment nou
a la nostra ciutat, que consisteix a
posar a la venda, anticipadament, uns
carnets que donarien dret a un nombre determinat de localitats en el teatre on s'efectués la temporada. Actualmeni hom ja cumpla amb l'adhesió popular, puix cre nombrases entitats
s'han adherit al projecte.
Gairebé es Pot afirmar, dones, que
l'hivern que ve hi llama teatre liric
català a Barcelona.

TEATRE AMATEUR
A les comarques
SANT POL DE MAR. — Diumenge passat, la secció de teatre de
Palestra, de Sant Pol de Mar, representa el drama d'Iglisies "Foc nou"
i el pas de comedia en un acte "La Huna de mel", de Miguel Poal-Aragall.
La interpretació femenina aria a
arrea de les senyoretes Castanyer,
Vives Aiet, Pepeta i Carme Oliver i
Villar. Els papers masculina els jugaren els senyors Vires, Guasc, Vives-Ginebra, Brunet i Perpinyà.

No podem publicar les
notes pregades que nr
vinguin escrites en català
i amb un timbre o signatura coneguda

COLISEUM — Avui, estrena
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UN PROGRAMA MONSTRUO
integrado por dos grandes películas
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El festival mes reflnat del

Carnaval barcelonf

ORQUESTRES TIPIQUES
a cada saló

DElITO Dt ALTA

UN PROGRAMA SENSE COMPARACIO

EVITEN? ESIEll

INTIM CINEMA

Doble programa
de doble Interès
Ren6 Latiere t Simone Degulse

Dues Selecciona I.

divendres
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la gentilesa del senyor Galvez i de la
senyoreta Rovira, els quals les havien
ja distingides amb la seva at.unció ami)
motiu d'un altre coticen cele iurat l'any
passat, ev que acaten artista toca e'
nou instrument de viola-tener. L'Orfeó de la casa interpreta, sota la direceló del seu mestre, senyor !Mefons Barbará, les obres "Teresa", (iel
plorat mestre Nicolau, i un "Nadal",
de Comelles-Ribó.
Del concert que tos ocupa servaran a l'amar de Santa Llúcia in grua
record per la seva bellesa i notabilitat.

,TE ATRE

rl

Una pellicula que planteja
audaçment tota la complexitat sentimental de les Rosselló, 257 - Teléf. 78705
noies modernes
Presentada en sessió extra- Avui, divendres, a la nit:
ESTRENA de la commoordinaria per
vedora producció

LI

AVUI, DIVENDRES, A LA NIT:

L'ASSOCIACIO DE MUSICA
ANTIGA -ens comunica que el seu
primer cono" el qtsäl ha onat con
Joan Gibert-Camins, un-fiarl'ts
deis predilectes deizebles de Wanda
Landowska, tindrà lloc dintre pocs

dies.

Divendres, 9 de febrer de j934
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Un film escrit per una
espia autèntica
DILLUNS, AL TIVOLI

u

Estudia elnematogräfles
amb presa de vistes
de la testa

CeWedi :

CALI. A CEOUES
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Iluminoses
Atraccions

Cascados

Tiquet amb bufet, 25 Pies.
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Adqutrin tes vosees localltits amb an manado per a aguaita magna estrena
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DESPRES DEL DEBAT I tres
da ocupet de
POLITIC
les qüestions
El

senyor Largo Caballero creu que els socialistes han guanyat autoritat

d'odre Odio

Largo Caballero que en el cansen«
celebras aaui al Palau pels ministres sha acordat donar un vot de
confiança als senyors Lerroux i
afartinez Barrio perquè adoptin unes
mesures aeverissimes per mantenir
l'ordre públic, les quals seran apreciades molt aviat per ropini6.
El senyor largo Caballero ha interromput ei periodista dient-li:
—Pel que es ven, una (raqueares
mesures es la denüncia del nostre
pera:talla, que avui tia tornar a ésser
denunciat abra vegada.
DEL SR. LARGO CABALLERO
Ha intervingut en la conversa el
Madrid. 8. — El president del
senyor Teodomir Menéndez per dir:
Parta Socialista i cap de la
—Després del debas d'ahir les cominoria, senyor Largo Cabases estan encara pitjor i motr mes
llero. comentava amb un grup diiicils per al Govern. Veurem el
.le correligionaris ovni al Parque aquest es decidira a ter.
lamen t el deba( polític
Per de prompte, un amic juran
i el sen desenrotllament.
del ministre de la Governació, se—Cada vegada — jeta el senyor afartinez Barrio, em deia anit
nyor Largo Caballero—em semque el dimarts vinent hi hauria cribla Mes absurd el que va fer
si i que el senyor Martínez Barrio
ahir el Govern. Ha vingut a
no vol continuar en aquest (overo
demostrar que ignora totes les
rnediatitzat com ho esta i ho estara
doctrines marxistes. car es samentre visqui per les torees de la
but que el marxisme només pot
dreta.
imposar-se mitjaneant actes
Segons aqueas amic, el senyor
revoluciona ris.
Martínez Barrio aiegi que creu que
El Govern ha ingut a dir-.
ha de formar-se un Govern de connos ahir que eslava disposat a
centrada republicana, pera de repuII i que Volia que féssim a lee
blicana veritat, i pel que deixà enCorta los mateixes manifestatreveure dc la seva conversa amb
cions que hem fet en altres triel ministre aquest amic, aquest Gohunes.
vern podria presidir-lo el mateix seCrec que és una niciesa el
nyor Martinez Barr:o.
que es proposava el Govern,
I ara — lla afegit — vull retre ach
peré una niciesa gran, perque
un aplaudiment al ministre d'Hlfixem-nos en el discurs del sesenda, senyor Lara, que es el que
nyor Prieto en noto de la minos'hi ha oposar en el Consell i amb
ría socialista.
el seu sol vot en contra ha aconseEl nostre cornpany va 'liante,
ei
guit l'acord deis ministres de no
nir lot el que venim dieta
a
les
Curis.
Es
arribar a la compra de petroli a
altz es tribunes i
en
tot
dient
que
aquesta eontpanyia, de la qual forrefermar
ma part el senyor Camba.
nasalt r e s portarem el ComproMis n le desencadenar la ceroAUcò es un altre embolas que !lau1
da costar cariasim a Espanya. si be
Amit aixf, el Guamas no ha fet
la seva adquisició potser hauria
mea que donar-nos una gran
convingut a algun cap de la Lago
autora al preot anl-nos la mes
--zIlo dieu pel cascara que proeminent tribuna de la nació
nuncia aliir el senyor Ventosa? —
parque d'ella ealant públicaha preguntar un informador.
meta oficialrnent feasim
—No. El sensor Vedtosa alar no
de les tiosires idees.
fea més que preauntar-nos (luan
Desprü del discurs del senyor
faiem la revolucia. Pel que es veu,
Prieto ja veurem el que fa cl Golj interessa coneixen la data iacto
vern.
sellarnos que la féssim ron/ mes
M'estranya —ha continuat dient
aviat millor.
el cap socialista—que pretenguesSuposo que el senyor Ventosa.
sin fer-nos saber. com ti ho ignoque es un gran finanser, lamenta
réssim. rexposat que per a les
en l'anima que aquests dubtes que
nostres persones resultaria de aundin que existeixen en l'opina:, 'Man:emir aquestes doctrines. Pel inc es
cara sobre si es Vo l fer o no la
vea, aquests senyors del Govern
revolucia. porqué el$ valors no puhan oblidat ja. si be potser ho aren
gen o no ba:Nen tant com seria
inconsc:entme nt , i per alai) tu ho
convenient perquè alguns elements
sabuco demostrar, cls perills a qui
pogues s in fer aquest joc borsistic
conspiraren
per
quan
ven
s'exposa
d'atea i baixa al qual tan acosturna¡orlar la República al ilustre costar.
des estan determinarles persones.
tin pe,iodista ha dit ai senyar
n-n-•nn•n •n••••^

Criteris oposats

El

Madrid, 8. En una de les
Seccions del Congrés s'ha retina aquest mati la minoría
d'Esquerra catalana.
Han estat analitzats diversos
'diethmens que aviat tindran estat parlamentari.
Deapres ha estat estudiada la
situarid politira, coincidint lots
els diputare que formen el grup
a estimar que el Govern no ha
sertit enfortit del debat (fahir.
MANIFESTACIONS

deGaranties
Constitucionals

Of c ai da la Inddstria

Madrid, 8. — A limera hora de la
tarda salta verificar la inauguració del
nos/ edifici de la Cambra Oficial de
Madrid. 8. — A dos quarts de
la Indastria.
dome del mati s'ha celebras al PaEs el Palia, tid carrer de les Huerlau de Justicia la tercera de les sestas (me balata el senyor Josep Casions plenàries del Tribunal de Ganalejas.
ranties Constituciona l s de les conaloinetits ahans de l'hora anunciavocades en la present settna n a, preda per a c•imensar l'acre ha arribas
sidint el senyor Albornoz.
el President de la Repahliea, acomAprovada tarta de la sessia anpanyat del set: ajudant de guardia, el
terior, ha continuas la discussió de
cap de la Casa alilitar general Rtitz
l'articulas de l'avantproje c t e del ReTrillo. i el secretad general de la Preglament de Regim Interior.
sidència, Sr. Sánchez Guerra.
Han estar examinats els sis 1):.Tambe han cancorregut a l'acre, en
Iners articles.
representaci,) dcl Goverm els tninisDespres d'aman debat s'ha aprotres
di lista i Instrucció Pública i
vat la part referent a !a constitució
el sots-secretala del Treball. i abres
de les seccions del Tribunal.
tarares personalitats.
S'ha acordat la formad.) de tres
El cap de l'Estat, els rePresentantt
seccion s , composte s de cinc vocals,
del Gavern i datares ittvitats han re.
comprenent el President.
corregut detingudament les diferents
Aquestes seccions funcionaran nar.
(1(. 1,10e:1eles de 'e 'ï
malment, catete en 1 ap oc a d'saclia•
praminsiat u,,
El Sr. Mallan
Inc nomes actuara una secria ele
curs saltalant penuerament el Prtsigida a torn entre les tres.
(Icor de la Repúblaa i els ministres,
Els vocals de les secciona seran
la presencia dels quals ha agrair en
elegits per torn entre totes les que
flan, ,le la Canibra de la Indústria.
componen el Tribunal.
A a ,ntieuacia. el President de la
La sessió ala aixecat a dos guarra
República ha pronunciat un eloqüenle dues de la tarda per esser rerissim discurs, i ha parlar de la inpresa denle a les onze.
dastsia esnsnyola que es comprensible
en el sacia!. i demaeräricit en el
expr, s at la ' remesar que la
Es CO7astitueix el grup pesquer parlamentari de la Reaahlica sera sempre per a aquella
justiciero
Cantisbrica
Ha acabar fent vots per la prospeMadrid, 8. --- Slian reunit
ritat del nevare pais.
al Congrés diferents represenEls oradora han estar molt aplautante de les indústries del 11dits
forja' del Nord. Hl han nssistil
Per últim. i presi elit pel Sr. »ala
els senyors ¡rujo, Perer del
Zamora. *lia rarificar el repartir/len!
,
alederiz.
Pl.
o
Zamanill
de 76 Ili lretas trestels•i,
Mana, Mantas, de la Torre 1
........—nn•••••n••••••••••
han
trame"
llar
addaltres, i
haaile ala aenyors Pita [tomen,
Vuitanta . quatre cambien
Honori Mauro, Fuentes Pila,
a disposició del
Siina Rodriguez, Vallent r 1 pi.
Madrid, 8.— Aquesta tarda han asrebd tole ele represenlante
tat patato a disposield del Jutjat de
lea provincles nordenyes.
guardia els embrees que ahir es van
Sim acordat per unanitnital
desairar en vaga a l'Hotel Nacional,
conatiluir el grup peequer
en enmenrar el banquet d'homenatge
la Canlitbrica per a l'elieac deferian de la indüstria pesquera
a le s suteeitats que es van distinga
a„
deis sisee !‘anS altari de tole els interesa o s, ami) elln
emsintEeislistes
relanionas.
El nombre de cimbren detincuts
S'ha nominal, per uannunilat
de de
iiaa »ata itireoltva.

Jutist

nal d'obres

públiques
Manifestacions del ministre

Madrid, la — El ca p del Govern ha
arribat a la Cambra a les sis de la
tarda, i empres pela periodistes perqué ampliés les noticies del Consell
d'aquest niati ¡ els en comuniques alarmes que consideeaven dinteres, ha
dit tot somrient:
—En e fecte : en el Consell d'aquest
=ti ens han donat una vot de confiarlo, al ministre de la Governació i
a mi perquè us donéssim compte del
que hem tractat, ¡ jo en vista que ell
no us ha dit res, tampoc dic una
paraula.
—Es que el ministre—ha dit un periodista--ens ha dit que s'incida i
ha vingut, esperem ( I ncidan dinteres.
—Dones jo us puc d:r—ha contestar el se n yor Lerroux--que, en efecte,
co el Consell d'aquest rima s'ha traetat de les qüestions d'Ordre públic i
s'han examinar les disposicions a adoptar perque no ens agafi de sorpresa
cap esdeveniment: pera jo us puc afirmar igualment que no se us pot donar cap noticia concreta sobre mesures ja determinades, perquè encara no
s'han adoptar. No voldreu Pas Inés de
la meva veritat?
ELS MINISTRES NO DONEN
AMPLIACIO
Els ministres satan negar a facilitar
ampliad() del Consell de ministres. Algun d'ells ha (lit que s'llavia pres racord de no donar altres referències
que les contingudes en la nota oficiosa.
Res, doncs, no podem dir en concret sobre el que ala tractat en el
Consta.
Altrament, un pera:Ata assegura que
en l'examen dels problemes d'Ordre
públic en els seus aspectes preseas i
futur es mostraren dos criteris. Zan
d'ells sostingut pels ministres dretistes
de l'actual Gabinet proposant la urgent adoPci a. , dc mesures que resultaran prevenitves, estimans per a això,
com a molt convenient inc el Govern
procedis a actuar contra determinades
organitzacions iser a debilitar Ilur puixança ¡ que així niateix s'adoptessin
abres previsions en relacia amb els
dirigents.
A aquest criteri Oha oposat el sustentar pel ministre de la Governació,
senyor alartinez Barrio, Que ha trobat
alt assentiment, que la tàctica a seguir de montear hacia d ésser una alma, carencia que procedia realitzar
una politica que desvirtuaria els possibles ressentitnents d'aquelles organitzacions contra l'actual ministeri j
realitzar una labor d'apropament enV en !ti classes proletaries.

Inaupu a: 6 de la Cimbra
La sessió del Tribunal

l'exposició gráfica del pla nac i o A

de Governació

Les Corto de la República
HA PROSSEGUIT AL PARLAMENT EU DEBAT SOBRE LA
1NTENSIFICAC10 DE CULTIUS A EXTREMADURA:
En la sessió secreta és refusada la cesaió de l'edifici del Senat al Tribun
de Garanties Constitucional
Es retira el dictamen sobre el nomenament de ministre del Tribunal
de Comptes le

Madrid, 8.—A la una de la tarda,
als aoterranis del Palau de la Música,
s'In celebrar la inaugurada, de l'Exposició grafica del pla nacional d'otensa) de la qual sigui superior a 40 don general d'Extremadura, mayor
Madrid, 8. — S'obre la sosia a dos
bres hidrauliqurs elaborat pel ConPeala Novo, establí allí contra tota
quarts de cinc, sota la presidenc ia del hectärets, cataran obligats a cedir el
sell dEsttulis Hictrografics que ha
raó i dret, i ara es vol, amb aquesta
2 5 Per echt de la superficie que amadirigit fins el momea desee ele- senyor Alba, Nalga al banc Islam S'aaddició, que aquelles ocupacions ilda a l'Instala de Reforma Agraria.
g ir diputar a Corts, l'enginyer senyor prova l'acta i un dictamen de la Comis
legals simplón a altres terres, augEl senyor ORIOL, popular agrari,
Manuel Lorenzo Pardo.
sió de Pressupostos concedint a l'Amentant la illegalitat de la situació.
en
nom
de
la
Comissió
ho
rebutja.
de
Valencia
una
subvenci)
juntament
Han assistit a lacte el president
Afegeix que és cert que alguna eleEl senyor FLORENÇA, represende
a6.199.134
pessctes
amb
destinada
de la Repablica, el cap del Gaseen
menta de la seva minoria es moatant
de
la
Lliga
a
la
Consistió,
exa
construccions
escolars.
i tos, els ministres a excepció deis
tracen d'acord a adoptar la mateiS'aprova tainbé definitivament un pressa el set* punt de vista 1 diu que
de Governaciú i Instrucció Pablica.
xa posicia que adopta aquest vot
caldria abans que res que el miprojecte
de
!lea
Els visitaras han recorregut les
nistre d'Agricultura Portes un projec- particular.
El
senyor
CASTILLO
EOLACHE,
installacions de l'Exposieiú, que conNo obstant, la mejoría ha reconeconservador, fa atarais aclariments so- te de llei regulant d'un cop la situasisteix en una serie de quadres grabre les allusions que hom li dirigí en da del camp extremeny, puix que eco- gut la leva improcedencia, i ells
fica ropresentatins de la execució
se aixa no es pot tenir un criteri fix es mostren disposats a acceptar el que
del vast pla d'obres hidrauliques que el debat d'ahir.
els sembla una ampliació de la llei
sobre aquestes mesures Parcials, Pcr0
Cont rase s'estén en llargues conside•
ea prepara, amb indicad() de les reracions sobre la situada a la provin- afegeix que si el Govern creu per- agraria. Aquista Ilei l'acaten mentee
Peransai ons económiques, polítiques
tinent aquest vot, ell no té inconvenient esta vigent, pera no toleraran que arnb
cia de Jaén i dirigeix directo ¡ repe»dala , que portaran com a conseel sets concurs s'aprovi una altra Ilei
a sumar-s'hi.
» lides allusions als diputar; que interqüència.
semblant.
El MINISTRE D'AGRICULTtivingueren en el referit dchat, el preEls gräfics són 64, i catan dividas
El Sr. 1L1RTIN I MARTIN,
sident Ii recarda que li ha conceda la RA manifesta que aquest vot particuen set seccions.
agrari, explica el vor, també contrari,
paraula per rectificar, d'una manera lar respon a indicacions que a ell
El president de la República ha
d'amaste minoria.
feren diversos representants d'Extreprecisa que s'ajusti a aquesta rectifiescoltas de part del senyor Manuel
El Sr. GRANADOS, en nom de la
madura pertanyents no a sectors ubreno
per
aix6
Ii
recomana
qua
cacle,
1
Lorenzo Pardo, les explicacions que
minoria socialista, anuncia que aperessiocitar
ristes, sitió al centre i a la dreta.
se
surti
del
tema
ni
vagi
a
tamicen la importancia del pla d'a
Aquestr. representants parlaven en la votara a favor del vol particuun debat que ja acaba.
bres Indrauliques.
lar.
E1 senyor CASTILO FOLACHE nom de ptopiataris d'Extremadura
Despees, el ministre d'Obres PúEs procedeix a yotació nominal,
que senten la necessitat que als carainsístela en que crin/ a diputas per Jaén
Ps rebutjat el vot per 131 contra 111
baque!, ha manifestar als periodisperola sels donin terres per a llaurar.
no pot deixar flotant en l'aire les
vots.
tes que dintre pocs dies al local de
Afeada que aquest vol és redactat
afirmacions que el senyor Prieto fea
El PRESIDENT anuncia que la
l'Exposicid es pronunciara una conrespecte a aquella provincia i per les amb prou cautela perquè no sigui un
Cambra pasta a reunir-se en seas:a
ferencia explicativa del pla a desquals podria creure's que la culpa de atac a la propietat peleada, com assecreta.
cabdellar.
tot el que passa la té l'element patro- segurava el senyor Oriol. Es pronunFalten cinc mimes per a lesneou de
Acabada la visita el presaident de
cia, en suma, a favor d'aquest vot, si
nal, la qual cosa rebutja d'una manera
la nit.
la República ha felicitar el senyor
be no fa de la seva aprovaci6 qiiestid
rotunda.
Manuet Lorenzo Pardo i també el
de govern.
DESPRES DE LA SESSIO
A continuada pretén Ilegir unes dapersonal que ha cooperat en els treEl senyor ORIOL rinterromp brusSECRETA
des, pera cl president l'invita novament
balla preparatoria de l'Exposició.
cament
per
dir-li
que
aún
urgents
les
no
pos
toa que no continui, rar ell
Es reprin l sessjó pública a les
•
tasques
de
guaret.
Durant la visita a l'Exposició del
lerar que se susciti un debat antireglanou, per tal de tiznar lectura a l'acministre d'Obres Pabliques, referintEl MINISTRE D'AGRICULTUmentara
etre del cfia de la sessió propera.
se a la sosia, de Corts del dia anreplica
que
no
l'obliguin
els
dipuRA
Un co p represa la sessió. el senyor
Dia al se ny or Castillo Folache que
terior, ha manifestat ala informadors
tats dretistes de la provincia de CaAIZPUN, popular Rama-a sUicita di
si vol tractar d'aquesta qüesti6 en
que les seves impressions sobre el
ceres
a
que
declan
que
l'han
visitat
el reglament Iti Ila mitjans per ala?),
la presidincia que duram la agnoana
resultas del debat politic, aún que
repetidament, per tal que es difereixi
entrara, arta) menta de fenir-11
pera no es pot provocar un debat
ha sortit reforçada rautoritat del
?cojeare,
assegudiscussió
traquest
amb molla d'una rectificació.
les testes del Carnaval, no as celeGovern.
rantali
que
cls
problemas
que
casi
brin sessions.
El senyor CASTILLO l'OLA.
—s Que opinen, doncs—li ha preplantejaven no corrien cap prosa.
El PRESIDENT DE LA CAMCHE prega una mica de henevolenl'anuncl
guntar un periodista—, de
(Rumors,)
ERA li fa avinent que no es aquesl
ea per 1a anportäncia del ten/a.
del moviment reV0111c:Onaii?
Afegeix que als camperols que s'estan
el mamen; de plantejar j'asstunpte.
El PRESMENP li din que ha
morint de fam no seas Pot amar a
—jo crec— ha contestat—que
cosa que es rodea ter en la prepera
d'acabar la seva intervencia, puix
si
el
antiestS
argumenta
sobre
contar
la d'ésscr una coca acetosa i ben
tesar),
que milita ra benevolenea no es pot
meditada, perquè no es pot oblidar
guares urgeix o no.
S'aixeca aquesta a les aato de la
estendre mes (l'un termini improrrointeressa
sobre
la
ti
que un dels que lid 5 l'anuncien és
ell
El que a
nit.
gable de cinc minuts.
planparticular
di
el senyor Largo Caballero. persona
defentas
d'aquest
vot
El senyor t-AsTii.i.o
que n'edita molt les ec”es, i que
tejar a la Cambra el iet que existeix
CHE Ilegeix dada- que es refereiquan ia un anunci d'aquesta mena,
una greu qüestió a Extremadura, i és
secreta
xen a alguns pobles de Jaita i deindubtablement no ho fa sense haque hi ha allí homo que tenen insduela (raqueara lectera alguna abuver-ho pensar mol!. No obstant, esMadrid, 8. — A /es 7 de la tartruments de conreu, i no tcnen terres
sos confesos a le, esineatades Papero que encara reflexionin abans
en que emprar-los.
da ha començat la sessló secreta
blacions per elements socialistes.
de llançar-se.
del Congrés, la qual ha terminas a
Naturalment que ell no faca gatita)
(Entren els ministres de Justicia
de Govern duna iniciativa que no és
les a'ao del vespre. Pre3idelx e/ se— Que pasana aromara tarda a
i d'Agricultura.)
seva, pera el que si diu Es que si
nyor Alba. Al saló hi ha molts
les Coro?
Es presa en considerada uni prono s'accepta aquest vot particular i
diputara.
pusici; de hei del sensor Pasqual
—Sessió secreta Pul que e s re
Es llegeix un dictamen de la Coaltres de semblants presentats. el Pro
Tribunal de Garanties-ferixal
Els socialistes mantenen el
Leone.
-blemasguiránp,l'cad
missió de Govern Interior que diu
El senyor 'BARCIA, d'Acció Recriteri que el arree d'Ins- Constitucionals i per al Tribunal de
regada mes perillas.
que havia rebut un escrit de/ Gopublicana, recorda que ea te dernaComptes.
pector general de la G. C.
El senyor ORIOL (popular agrari)
rdas traslladant-ne un altre del
nat explanar tina alterad-laca) solin iniorinadur l ma preguntar:
insisteix en que l'aplicació d'aquest vot
ptcsident del Tribunal de Garanha de recaure en un home
bre la Situada social a :a provincia
—Per al Tribunal de Comptes?
particular
és
impracticable,
i
signifities Constitucionals, sollicitant red'Almeria, i per creare que aquesta
—Si—ha contestat—: per al Tricivil
ca, a més, un atac a la propietat que
difici del Senat per instaHar-hi eis
situaciú ritze ori;inia la presentada
ui,t,lri,l 8. — Aqueala tarda bunal de Comptes.
en
bloc
d'acabar
amb
el
problema
l'aolas:misales i dependencies del dit
de la Seca interpellació s'aguditza
j
ue
el
ha
manifestar
(
últim
Per
alta reunit la Cornis-al de Gogreujaria.
Tribunal.
de dia en (ha, i c, a Mita de produir
Govern havia dunas un vot de convernació per 1;11 d'estudiar els
ministre
el
(Entra
a
la
Cambra
El dictamen de la COntilltnt5 de
una veritable catástrofe, presa a la
diversos dielanu• na (pie te pre- fiança al ministre de la Governació
d'Obres Públiques.)
Govern hieraor és contrata a la
mesa tille insisteixi prop del Govern
i
al
president
del
Consell
pesque
sentats.
El senyor FLORENSA diu que
cesad del dit edifica i fonamenta
fent-li acure la necessitat que aquea.
obrin en rada moment coas creguin
Pel quo respecta a l'Eslatut
després d'havcr escoltas el ministre
el seu criteri clavara el resultas de
ta int erpella ció pugui plantejar-se
°porta.
,la sumamos/as munieipals, pot
valdria la pena d'estudia r aquesta
la visita que jiu al citar edifici el
aviar.
irle ltt estat definitivaMANIFESTACIONS DEL MIqüestió poc a por b sense precipipresident de les Corta acompanyat
El PRESIDENT praniet Masitameta apeoval el proj, , ete prede recitas que l'assessoraren sobre
tacions.
dar el prec.
NISTRE D'OBRES PUBLIQUES
sentid.
El senyor ALVAREZ MENDIEl senyor GOMEZ SANDOVAL
el particular.
'nimbé ha ciatienant a discuEl Ministre (Itabres Públiques ha
ZABAL, radical, president de la corectifica també unes imputacions que
Segons els recates, les obres de
tir-se el dictamen sobre el no- conversas aquesta tarda, en arrasar al
missió, adverteix que la bu largut
Ii tUti el diputar socialista seayor
reforma que haurien de reatitzar-se
no:miment d'Inspector general
Congrés, anda els periodistes, sobre
sis
sessions
de
la
comissió
dedicades
Romero sobre el pagament (le jors
al dit edifici posarien en pelan la
de la Guardia Civil.
la gran importancia que té l'exposició
concretantent a aquest problema,
nals als oarers de Malpartida (Cafinca. (tratarla la seva vetustat,
Aquesta diseussia ha valga inaugurada avui al Palau de la Múque,
per
tant,
14
ha
hagut
temps
de
acres).
cren a mes qite les dependinciet
511Ap p licire-In perqué els socia- sica, en la qual s'exhibeiaen ¡amorsobre
per
estudiar-lo,
El senyor ROM E RO : El que jo
ael Senat san iusuficie nt s P er a
segueixen fevins ett el sert talaissims projectcs di litres ladrarais
PE.REZ,
Z
El
senyor
RODRIGUE
vaig (lir que la V. S., en la proencabir tutea les t . ficines que nedes
(latera que el namenament OtleS.
de
l'ORGA,
pregunta
al
ministre
si
paganda
que
icia
per
a
la
ad-a
cansita el Tribunal de Garantid.
d'Inspeel a r general de la GuarHa dit el Sr. Guerra del Ría que
la seva intenti,, és que no es atudidatura entre els camperols, els ofes
El dit Tribunal neces it a menta
dia Civil ha ,le recaure en un
aquesta iniciativa havia partir del serar
terres
en
les
que
s'llagin
realitria
la
seca
protecciú,
que
ara
es
trasales per a despatx i dos grane
homo civil.
nyor Prieto, ¡ que ell liarla acabat
zat aquest any treballa de guaret,
dueix en no rugar els jornals.
Els dipulals governamentals
salons , que han de servir Pe r a la
l'obra.
puix que si és aixi cal consignar-ho
El senyor
al EZ S.\NDOVAL:
cel2braciO deis plens.
n ' hi o posen, ¡ el settyar Monje,
de la imSha
mostrar
molt
satisfet
claranient en el vol particular.
Pera si jo
diputas P er Clees
A uses alli hi ha inatallade s de.10 la minarla popular agrärin.
portancia
d'aquesta
exposició
i
deis
El MINISTRE D'AGRICIaLTU- 1
res, sina per Tala°.
ha redactas 1 1 11 ti particular
pendend e s Congria que calaste
treballs
que
sati
preseitten
i
al•ludint
ue
la
cosa
és
clara,
i
que
R A d i n 'q
El PRESIDEN . U: Senyors dipuhabilitar per falla de lloc en aquell,
que %mira ml dirlaniell St aquest
aquestes obres lildrauliques. ha (lit que
no pot tenir el scnyor Rodríguez
set . diialitt conforme vol ell.
tan', que no estem ara discutint aci final/neta la realització de les
it
es podien fer scn, tra›Itnl,
Pérez
el
menor
dubte
que
aixa
qut
tes.
obro obligarla a trence del Senas
ame, purc que amb els ao n'ilion; que
reen
la
da
perfectament
expressat
que t é
ta taansato :
els tapissos i auadrea de a rao agiga
el Sr. Prieto consiana per a obres
del vot particular.
q ue hi existeixen, amb les difiaull'any passat ¡ que ato amparen des, a veme que V. S. sigui diputat per dacciú
(Entra el cap del (overn.)
tata i perilla consegüenta per a la
Tolerlo percate talio; terres a Caceres?
Perldre's per no haver-hi projectes suEl senyor DIEZ PASTOR es
El senyar GRANADOS, socialista:
sera conservado.
ficients, es podria atendre aquests.
mostra disposat a consignar-ho enes
Sobre tot alisa sam entaulat un
Ila manifestar samba que denla ad.- —Si el senyor Sandoval és tan amic
clarament.
deis obre,. par
Ilo el ,i‘aga ?
Mas a debat. Han defensas la cessió
rä a naba, en unia del senyar PsieEl senyor CASANUEVA, en nom
els selvas Basili Alvare z , de Die,anyar GOalEZ S.aNDOVAt.
(le de la ham.a ” payala)
as, ver tal d'estudiar sobre el terrelly
de la minoria popular agraria, exdiu que els obrera a Cáceres semana
g o i Meras i Vega de la Iglesia,
ferro'
iavis
d'aquella
plica el vot daquesta, coutrari al
entlaços
La segon a nota
lumbres del Tribunal.
el regim del terror. (me arriba a capovot particular del senyor Diez Pas"Escrita la nota anterior,
Dan parlar contra la cessió els
ruana la primia guardia civil. (Rator. Diu fine no cal oblidar quin és
liem rebtil al local d'aquesta
senyors Royo Villanova, lionori
mera)
l'origen d'aquest projecte de Bel, que
E. U, E., Avinguda de Eduardo
Mama, Prieto, Saborit, sentir°,
El PRESWEN T ervu que el senyor
ha estat el d'una concessió de les
Dato, la visita de set pistolera
Aizpun i el president . de les Corta,
Gómez Sandoval ja ha rectificat tot
hi
per
ara
no
que
Sembla
terres
ala
oCitpantS
que
el
governarejajales, que després d'apunel que hada de rectificar, i que no hi
scnyor
Alba.
tar lea pisloles als quatre in- haurä amnistia per a Calvo Isa per que
Aquest ba exposat les raons que
defensos companys que allf ta
anteriorment es consignaren.
Sotelo i Benjumea
CONTINUA EL DEBAT SOBRE
trobaven i de feu itt escorcoll
lia ratificar, a mes, la posseasió
INTENSIFICACIO DEL CONsenae 'al) reaulla t , han desapa,lri senyor Besteiro a les Corta CoasMadrid, 8.— Un periUie diu:
REU A EXTREMADURA
"Per referències que ens mereixen
Aquest fe!. que 'p iral. ¡solaEl senyor DIEZ PASTOR, redí,Posat l'assum p te a votacid, ha ase
tos el erecta sabem que el president cal, defensa un vot Particular a l'artia
ditagmuit n
tat refutada la ee ni e P!).
idhue cörnir i illfati tivol , ser- de la Comissió de Justí g ia i popu- Cle en tt qual demana que cs facul.a..4 14a:s . I
majoria.
veix per a demostrar la red de
lar agrari senyor Candi Casa- ti l'Institut dc Reforma Agraria per
CARNAVAL
A continuada, s'ha donat mute
nueva ha comsnicat amb la mejor
Id s nostres anteriors afirmales
terres
que
prendre en arrendame nt
(runa resolució de la Comiasib de
Es imprescindible
reserva abs representants de les midona, j ens obliga a declarar
voluntariamcat alsreixen els empleaGovetn Interior, en virtut de la Wat
nories dretisses a la dita Comissia,
la postra derieid de no leermeel vestit de smoking
rii t e r a ced'r-la als conreadors que
ea decreta la jubilada per "bel
tre ni 11118 provocariú
q ue a consegiiincla del propòsit
l.%
(lv
bous
i
t,O
tiataiguat una pan a
per moral, de salut princiPalment,
tun posar a delt s t el dic(leven(
d'aquesta subjectes que actuen
Uni Pare 24
Ronda
de
a
llamar.
Els
conreadors
ere,
dula ministre del 1>ibousl eltiCgrom.
tamen ja. redr.clat, 'per sea no hl culo t
en la 'repulida, i dirigits per
Telèfon
11111311
llamar
ngui
s als guata correspo
tea 1 es nomen' per aubitibsirib
llauca amnistía per ale firmara Calvo directe
pereones orteclasktial oned u
la terna per a sembrar aquest any l'exSotelo'h Cruadalhorce,"
•
-de.'

La sessió

L'assalt a la
F. U. E.

.3*

e

Divisitbo, 9 de febier
ql Cerdaiter priette-Allte Tris
aleerle' Prieto birlara el dic.
21td-tqamst moment ei senyor Alba
re» er esest i el abstienen' a- la
presidencia el senyor Arranz.
El mayor Prieto mea la ave
epateió Ment eme Ii amable que haroe puna el 7,nletinel -de Comp.
easi-a dependre de les Corta Per un
geeceptt constitucional, atén que
sir a aquestes i no a la Comissió
ie ' Govern Interior a qui correspon de fer nomenaments d'aquesta
importancia,.pulx que si be hi ha
begut antecedents de nomenaments
fets per la Comisaba es tráeme
únicament de vacants produides per
la natural correguda d'escales dintre
les plantilles del Tribunal. però mai
de nomenantents de lliure- elecció,
can és el de ministre del Tribunal

4e Comptes.

• El senyor Alba cita els enteredents que han , servit a la Coalienó 'per a ter aquest nomenament,
i el senytir Besteiro ti contesta interpretant l'abast d'aquests antecedente en el mateix sentit que el seu
cotnpany senyor Prieto.
El senyor Rodríguez de Viguri
manifeste que no té inconvenient
g acceptar el nomenament, sempre
que . se suprimeixin els parearais finata del dictamen, en els gneis s'estableix com a sistema ascendir als
loes de ministre del Tribunal de
Cometes els comptadors.
El senyor Alba retslica que per al
suecas-tu esteva pendent deprovació l'Estatut del Tribunal de Comp.
tes, i per tant els nomenaments que
es lacio correspondran a les normes que es fixin en aquest Estatut.
El senyor alunoz interromp per
dir que la Comissió havia d'haver-se
abstingut de fer aquest nomenament
per tal d'evitar suspicàcies.
El senyor Alba declara quc la
Coesinió retirare el dictamen i que
en el moment °peral es cobrire la
vacant alludida.
El senyor Rodríguez de Viguri
insisteix que per a aquest nornesa.
mear. per :a sera part no hi hauria
inoonvenient. sempre que se suprimissin cli paragrafs finals del dictamen establint per al successiu procediments definitius per a aquests
renenaments.
El senyor Aizpen demana també
normes per al successiu, i el senyor
Alba, desprás de retirar el dictamen, enteca la manió.

, Len GOMISSIODS
parlamentäries
.1n,,11n•

Madrid. &
Aqueo mate s'ha regar al Coggitt - la Camissid de Pec-

aré/sacia.

El aya
jr Arman ha manifestat ala
periarates que, per Mar estat designat el aeryor Herniada Zancajo per
a una altra Condal& ¡'havia comi ese seseetari el salar Pedro Menina.
El prendan de la Comissió ha dome oampte d'haver complimentat les
gestions - que li huila encomanat els
aena coman» de Comissió, sobre el
projecte de enrió del rninisteri de
Sanitat, 1 davant el coneixement que
el Govern no es propon per ara la
eXaeció del dit ministeri, han acordar
ej trasllat dels ,veis de beneficencia
al ministrai del Treball. Aquest dictamen tendrá un vot particular de la
minoria regionalirta, per tal que cr
crei al ministeri del Treball la soissecretaria de Sanitat.
La Coatimió ha estudiat el projecte
i
ha emes dictamen decaed amb la proposta del
Gevern, i ha pregat al seu president,
temor Armaza, que aollkiti del cap
del Govern que trameti, com mes aviat
millor, el projecte de llei electoral.
' * Aquest metí alta reunit la lomissió d'Agricultura. El president, senyor Casanueva, ha manifestat que havien acordat rebutjar el vot particular formulat pe! senyor Díaz Pastor
a/ projecte de Hei d'intensificació del
Ocelnen.
-• * S'ha reunit aquest mati la Co!ufanó d'Estimes. El senyor Pascual
Leone ha dit que havien continuar relamen de l'articulat, i s'han formulat
diversa i interessants indicacions respecte al fons del. articles a i 3 de
l'Unte basca fins arribar-se a un
pent de coincidencia que suposa un
acord concernent al fons desi preapees esmentats.
S'ha reunit la comissió de Marina.
Ni ha aendit e/ ministre del departaMent simplement per anunciar que aniiia a informar-la el cap d'Estar Major almirall Salas en relació amb el
Proiecte de llei de construccions narals.
'•
. En efecte, l'almirall Salas hi ha asgistit per donar compte a la comissió
ile les característiques del ro j ete i
de la necessitat de realitzar el servei
del Pla polític naval que impone el nos
Ele veigele a construir són: -lis subMarieu petits, un planer i un sembramines, atenent la necessitat de vigibr Ell serveis de la corta.
Quare.al planar, la sera conPrecció
br8eix antik el fi d'ut i litzar-lo tan aviar

piegitz
téits els dijous
«MIRADOR»

~s'Ale >asible ,ee els afaellre
&agredir:a de la teta d'Alrialaealle•
ata ea Mach!' siliblignests nieta da
treballa que reeMien *res paises..
La comisa% ha debatut durant dues
hores entera a les heteras pi que
hauran de construir-se ele vaixells, el3
torada i les mimes, molt masada
batea per l'atur obrer que aflidela les
cintita de El Puzol, Carta**, Caldie i Vigo.
Coas que la repretentrió valenciana
es considera preter:da,. tepint ei, eompte que la Unid Naval de Llevant tearessa una crisi de treball molt aguda,
s'ha acceptat la fórmula de proties.lr
que l'Estat es fad cárrec del vaixell,
petroler que en aquelks draannes
ti construint per la C.1.M.PSA j que
atinen encarregui un altte vaixell se mbla nt a aquella factoria.

El pr ograme par mentar
Madrid, 8. — Acabada la sessió, el
Sr. Alba ha maniiestat als periodistes que denté continuara la discussió del projecte d'intensiiicació de
cultius.
Un periodista ha preguntat si la setmana entrant 4i hatjria vacances. Ha
contestat que el propunent Sr. Aizpun
ho faria en la sessiG de denla.
Ha facilitat la següent relació de
dictemens lliurats a la mesa:
Dictament de la comissió d'Incompatibilitats sobre el cas del Sr. Manuel Serra i Mera per a la seca enmissió en el arree de diputat.
Proposta de la cornissió d'Estatuts
que se celebri un plebiscit a la prorinda d'Alano per tal de conèixer
la voluntat de la dita provincia per
a entrar a integrar la regló autónoma basca.
Dictamen de la comissió de la P residencia al projecte de Ilei donant fora tal al decret pel qual s'incorporen
els • serreis depenents de la sots-secretaria de Sanitat i Beneficencia al Ministeri del Treball.
Recolzament d'una proposició de
Hei del Sr. A j aron proposant que fins
a les properes eleccions a diputats
provincials, la Diputació Foral de Navarra estan composta de set gestors
dits per les "tnerindades - de Pamplona, Estella, Tudela, Tafalla i Sangüenza,

L'acta del Sr. Serra i Moret
Madrid, 8. — La comissió d'incompatibilitats ha examinat els anteeedents relatius al diputat senyor Manuel Serra i Moret, que conssteixen en
la declaració presentada per ell mateix, en la qual es fa constar que
é• diputat del Parlament de Catalunya, i que opta pel carece de diputar a Corts, i com que no apareix
que eXerCeiXi cap mis carece, ha proposad la seca admissió a l'exercici del
da diputat.

PELS PASSADISSOS
Una mala sessió per a
l'Eatatut basc
Madrid, 8. — El Sr. Royo Villa-

non ha declarat pels passadissos del
Contra que en la reunió celebrada
al mal la Comissió d'Estatuts per
a continuar l'estudi de l'Estatut base,
haaia finen indubtable importancia.
S'hi ha vist clarament al representant de la minoria socialista Sr. Landrove mantenir un criteri de gran independencia respecte a resmentat Estatut
Entre altres coses, ha dit que no podia ésser tingut corn a antecedent el
cas de la conceesió de l'Estatut de Catalunya, parqué aquell Estatut Fa:trova un Parlament Constituent, i aquest
Parlament podria tenir un criteri diametralment oposat.
A mes, la minoria socialista no té
en el seu programa la defensa d'aquests Estatuts, i, per tant, esta en
absoluta llibertat de movimente.
En canvi ha afirmat que era absolutament partidari d'una ampliseirna
autonomia municipal.
Aquest criteri del representant socialista ha estat compartir per quasi
tote els elements de la comissió.
Respecte al cae especial d'Aleve,
sea acordat emetre dictamen en el
sentit que es convoqui un non plebiscit a la prov incia, degudament controlat i intervingut.
El representant de la minoria popular agraria, Sr. Salmón, junt amb
el Sr. Royo Villanova, han formulat
cm vot particular a aqtrest dictamen
en el sentit que davant que la provincia d'Alma no s'havia manifestar
ate) un criteri favorable a la concessió de l'Estatut, bastava amb això
seise necessitat de nou plebiscit.

L'ex-comte de Rom anones
es rejoveneix
Madrid, 8. — Lea-cosiste de Romanenes comentava en un rotlle de diputats aquesta tarda la situació política.
—Jo la comparo—deia el senyor Alvar de Figueroa—a la de l 'any 68. Lis vors, no sé si tu en recOrdareu, bastaren cinc anys Perque en ells ocorreguessuccessos tan importants com (in
destronament, un govern provisional,
la proclamació de don Arnadeu de Sibols, un govern republici i una res-

taurada monárquica.
En aquests cinc anys de República
qui mistral Fine ara g arba que et
porten els matarlos cenan.. Jo entera

no desconfio, perquè él indubtable, i
cec seri qui no ho vegi, <pie les dretes siguin les que imperin a Espanya.
—Aleshores penseu formar Govera
aviat?—li ha preguntat un informador.
34 9 1 Qu i ned Jo encara nO
tieenselie.de .terem gaueenet.:-,
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Justicia:

—Ea cett 9,,e. 41 severa!
qu'idee Alar!, - Ola &re t
titud tialirdienters,i euiedtt
a qui
thátleitti 'Watt«
. . ••
ir
Justicia?
— No Iri haiét de AM* ei aspa*
rumor qui
. .hin'
. , (et
. arenar tots'éts
.
Perlúslica ,
El sesgue.- Milg¡iiidei 'Alvarez no
Osa dolgen ala pateridisnie del Con
de le
8Ite ¡e--gresniloc
guèix el Góvern." .. • • I
—No dimitireu, be&
—2Per que he de fer-ho. si estic
de perfecte acord anib,a1 ineu cap
politic i amb el cáp 'del GoPein?
Abans-d'ahir, precintnent, vag estar
conierenci a nt ami.> el senyor
guiad" Alvarez i no hi fl ha y a dis••
paritat de criteris. '
—J'ab en am' rabie Consell de
Ministres...?
•
—En aqiieir edneell es va parlar
extensament de politice, es va 'escoltar l'opidió dé lote, es va disctitir
i van, arribar a tun conclusió: La
de mostrar-nos perfectament compenetrats amb e! senyor Alegandre
I.erroux.
—¡A petar de l'afirmació Miguesnieta de tres ministree?
:•'
—A pesar de tot. Hi lia acord unanini en els ministres i joUt.hò al•
seguro.
.
—Abi la situació
donar-se 'conatiletaineni Per
aclaridi. '
•. „ '
—No es plantejaiä la crin, dones?
—Per .que?-1-.Nosaltres seguirern
asseiem-nos al banc blan..cOmpletament identificats, mime el• Mis lleu
motiu que moetri denenrsi. •
•
,
L'ABSTE/4C10 DEL SENTOR

mpi„4).:

(e ie

t
••••••Ve•pa
de l'ala?
--Mil* „abolsa . gitana alguna
petlfes 4htititeis ai cornete. •
lels$0/. &Obre 'zie ei&,ha, parlat
, dels altret sdetingita?. Petb sembla
que l'alentare
e
d'amic
lieefa dt %Mar roen
a cap ciatIfic 'de-Papedició.
--rblepean, dttenir Andrés Felipe
Gimense a liad del; veler?
bora-alel„veler, luan hi arte
la policia- ha• contestit el se6yor
Rtaure,-; :hi , batik, solament dos
encarregati: de. la . seravigilancia:
un d'ella ea . .d,iuJosep: Id. Tapies;
l'altre: te ;el., cenote de l'iarluez.

Will • moler, segons

Aqueet dan*" está en l ibertat..
Josep -.M. Tapies?'
'contractat perque parla
cinc o g is idlorhés. Suposo que es
troba detingut. •

—Aleshorea... . .
—AleShotes; seria ,aquest Andrés
Felipe Gimensr.
• —Era argentí?
den que,- era nascut a Castela la V el a.
, .

LA PERIONALITAT
DE VICTOR MORONI
Les recerques que continua fent la
policia tendeixen ara, d'una manera
especial,. a esbrinar quina és la veritable personalitat del detingut italié . Víctor Moroni ,
Italia? Heu-ros aci el primer ‚hubhe, Víctor Moroni perla amb correcció les •llengfies italiana i francesa,
pena 'seria potser dificil de demostrar que és italii. o que in frances. El senyor Roure creu que es
eslau --rus,. polonès, o una cosa
alai".
• Víctor. Moroni ha viscut llarg
temps a :Franca, sembla que dedicat a Fespeatge, i el passaport que
té actualment Ii bou estes a Toló.
Hj ha la- impressió que Victor
Moroni recollia informes provinents
d'antics—em ens atreelm a dir agents
—que tenia . a Valencia i a les Baleare. 'Ara be:: aquests informes ¡Ii
havien estat tuco/innata per alguna
oficina secreta estrangera? Els olerla salsa que li haguessin estat
demanats? Ens inclinem a creure
això darrer. Ens • inclinem a creure,
també, que els hi pagarien, tot cas,
a cap diner.
Espionatge a Mallorca... El company Sentís va advertir mole cocertadainent, en un reportatge, que a
Mallorca "tot está espiat“. No hi
ha res a fer per aquest cantó.
7 7

'MAURA

•'

Aquesta' tarda ha , eatat interrogar
per un periodiste el viee-President
de la Cs
. mbra i diputat enneeréadOr,
senyor .Gregori Arranz.
Es contenta —li han dit -P e! fet
que el rencor •1faura i vo-té-votéssill
ahir amb els socialistes..
•
—Qui ha dit alzó— ha r e• plicat el
senyor Arranz.
•,
—Ho publica un periòdic del Mati.
—Ah!, be
respost .P- seta
el mateix que ahir, en suprimir-4
dues o tres peraules.a unes declaracions del senyor Medra li va ter
dir tot el contrari del que en realitat
hacia dit.
.
La veritat es que ens.vam alastenir, i a jad per les raons sine clarament va esposar el senyor Manea.
El que succeeix is que nosaltres
opinem igual ale passadissos que
al saló de sessions. En rann i hi ha
qni quan parla als passadiseos es
mostea acandalitzat que continui
l'actual situació, i allá dins voten
a favor d'ella.. Alta ells amb el que
la seva consciència els dicti. .
-

Manifestation del Director Senral de bienio
referente a la repre s en del
pisteierisse

A SANT FELIU DE GUIXOLS
Pres ia l'autorització del cònsol

general d'Anglaterra a Barcelona,
ahir es practicà l'anunciat escorcoll
a bord del yacht "Ramble", anco-

,

rar a Sant Feliu de .Guíxols propietat del pare del detingut Richard

.
Clark. .
El resUltat de l'etcoreoll fou negatila en absolut.
'El propietari del yacht es mostré
molt estranyat de la visita de la noticia i de la mes.ura de prevenció
adoptada contra Richar Clark.
réu grans protestes d'innocència...
Digné que es trobava a Sant FeIns

Madrid, 8. — Un periodista ha intervivat el director general de Seguretat sobre el pistolerisme.
Diu el senyor A'aldisia que es fa
da desapareixer eis pistolas portent
a la practica rapidamerit unes imantes sancions serenes agrupades en
una legielicló especifite, que en l'actualitat no existeix.
Afegéix que per al compliment
d'aquestes sincions no taran falta
nous preScesinnents. Amb els que la
forca represSiva ti avui n'hi hauria
prou, peró sense legislació adequada
la polen, en l'actualitat, davant els
delictes de pistolerisme ha d'actuar
amb un carácter absurd que sembla
contemplatiu, i aiximaten reSpecte

als atracaments.
Una condenina 'severissima per la
tinença • ilícita d'armes, contribuiría
a aminorar notablement aquest pedid
Alegen que a E • pinya, no hi ha
sometents armats, i que la campanya que es fa en actúen sentit és
insidiosa,
Des de fa molt do temps van quedar dissclts els sometents, i van caducar les llicencies i les guies gratuites i es van recollir els arniaments.

El que succeeix es que el chttada
que hagi- estat • sometent te periecte dret a solicitar l'oportuna licencia:per a l'ús de l'arme, i si els
antecedents que dell es coneixen
són favorelas, no hi ha altre remei
que autoritnrslo per a aquest
can es la amb els alees. •
' Les armes que van tenir els sometents han estat rectallides amb les
gules (lile estar' caducada i es troben
emmagatzemades i quin alguns,
molts 15110, van demostrar dsser própittaris en el sin dib d'alguna de
les armes, tom era lósic, día (oren
tornades en 4:Miele de ciundii.
Si aleun d'ells traca di fer-fie ti,
o ostentaei6, cuna dintra dé le llei,
perneta no ti 11:cdtieet ni la carapenent- gula.
:o " '
Alegan ,i1" tema Valdivia que
sobre Sauest aftumpte, el Govern
prepara una legislada !Special.
Ha &rabee dient, quite al personal social, o que mi • a diteetor de
Seguretat éstA diepoeat a eortir al
pas dele perteirbarlört amb la mateixa eneratia si te trata de «entes com d'entienda*. " ' ' • • '

des de darrers de desembre i

que esperase el bon fenicia per continuar el seu viatge per la Meditenrinia.

MALLORCA
Xofer agredit D'art :: La Cornilsid gestora de la Diputació
• Un taxista fou cridat per un deseonegut, per tal que el portes a l'Arenal en rece= d'una germana que portarien a Palma !Ser a+ asistir la sera
mere ~alta, a la qual cosa accedí

immédietament el xofer de la Companyia David tenyor Joan Perdió, i
en arribar al Ilcc conegut pel nom
de Les Cadenes, el desconegut el fin
parar, i seguidatnent Ii engegà un tret
que el . deixa nial ierii. i fugí a través
del camita. Esi oir la detonació acudiren alude rcins, els qualá se l'empataren a l'Arenal, on Ii bu practicada
la primera cura, i claves bou traslladat a la clínica del senyor Vicenc
Planes. Es desconeix l'autor de l'agressió i els =tito que pugui hacer
tingut per agredir el xofer. L'estat
d'aquest és molt delicat,
— A les "Galeries Cbsta ha estat
inaugurada una exposició de pintures
paisatges de Mallorca d'Ernest Curiel.
Segons indicacions del Govern
tilIe ha rebut el governador, la Cornilsió Gestora de l'Exenta. Diputaciú
quedaré conetninda d'emiten forma:
Pe; districte de Palma, senyors Erancesc Julia i Perdió, radical; Andreu
Crespi i SalOm, gocialista: Emili Darder i Cambies, d'Acció Republicana.
Pel districte de Manacor, senvor

Frandic • Ferniutdet i Tayols. radical. Pel districte d'Inca, Antoni Alomar i Olivin. obenomiitai P districte d'Eiciata, saya Jods atiyans i
Escanelles, margine I pel districte
de Mata sine« ÀI4ÒtI /uduri i Carretes, d'Unid Réubhitaná, — C.
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iiet t

et .felea
eit76404
1.46114
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titi, °leIR0451.:
empina Tele 00 III Non leerte raesdedo: elferrIle et. 11811Liodaltelten . Per
mena& recen vos •
le 'mame únale. • e Ila
Na, ele
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Matee • ale ete• aren
a la Mama. Letandli r e t. ter.

GIRONA

Pritteededi ibeidte
/intitulases:leen :: 11 general de la plaga
greemedt !celan :: Noticiad
Girona, 8 . (Per telefon).— La
causa segtikla per mitjà del Tribunal
d'Urgencia contra cinc individua de
Bordils que en la diada elector,:
passada promogueren forts aldarut
ha resultat absolutòria.
— El DiSpensari de Lluita Antituberculoso i Arrió Social de les
Comarques gironines, durant el passat mes de gener, ha efectuat 194 visites, i foren visitats per primera
vegada 34 metales. Ha practicat 627
tractaments amb un total de 00
injeccions. La vacuna antituberculosa
amb vacuna Calmette-Guerin, ha donat el següent resultat: Nadons vacunees a la capital 22, revacunats 16;
vacunats a les comarques 161, revacunats loa. Total 306.
— Ha estat acollit favorablement
l'anunci de la rua que dilluns vinent
se celebran a Sant Feliu de CMxols a proiit de la Lluita Antitubercudosa. Són neolts els gironins que
per aquella diada preparen el cotxe
per assistir-hi.
A l'article 183 hi Ita presentades
Diumenge vinent, a l'Estadi de
Vista Alegre. contindran el Girona B
i el Banyoies, en partit de campionat Amateur.
—
aaileajat d'una manera
alarmant la notica que venia sofrint el general de la plaga, senyor
Lluis de Eugenio de la Torre. Per
conducte particular, sabem que els
metges han perdut tota esperance de
salvació, i s'espira d'un moinent a

l'altre el seu ti-aspas.
— La reina de Sarria. de Ter,
Agustina Puntd, ha denunciat a la
guardia civil que des de diumenge
passat havia desaparegut el seu
Joan Garriga i Ventura, i teni
que li hagi sobrevingut alguna desgracia, puix que el fugitiu té quelcom pertorbades les facultats mentals.
— Han estat retirats els recursos
que davant el Tribunal Contenciós
Administratiu, i contra la ralidesa
de les eleccions municipals, darrerament celebrad" als pobles de Castellfullit, Plana. i Cornella del Terri,
!naden formulat els candidats que resultaren reneuts.—C:

AMPOSTA
Cenara del vestit :: Nota sobre
l'erra :: Varia
El diumenge passat se celebra al saló de festes de l'entitat Unió Filharmónica el Concurs del vestit de quatre
pessetes. Després de deliberar, el Jurar acordé concedir el primer premi
a la senyoreta Jacinta ldrarte; ei se-

gona a Josefina Balaguer, i el tercer
a Cecilia Puig. •
Les tres premiades i les altres concursants foren molt felicitades pel
nombrós pdbhic. Arte seguit se celebra un Iluit ball.
L'ampli local resulté insuficient per
encabir-hi el nombrós públic que hi

assistí.
Felicitem la Junta Directiva per

l'encert amb que organitza festen com
aquesta.

— Són esperats Cii components
la Junta de la Federació que es van
traslladar a Valencia, per signar el
contracte amb FA. R. S. A., per a
la compra-renda d'arrea.
Ara ve-oreos els resultats que tot
aixà portan, pula que no es uva el
temps en que es tara la compra, i com
sigui que les necessitats són moltes, si
aixei no es fa en el tenips niaxini de
dos mesos, l.1. R. S. .1, no vil:dril a
resoldre res a no ésser que els oréistecs del Cridit Agrícola siguin aprorats al més aviat millor.
— L'actual preu de Farrip de taxa
és de 35 . 50 pessetes els iota quilograms, ben net i amb clofolla.

B ADALONA
El primer ple del nou Ajuntament.
S'aprova una per/notició demanant la
dissolució del Parlament espanyol, i
en una altea ea censura la conducta
anticatalana de la Lliga
13adalona, 7. — Ahir, a les nou de
la rehíla, tingue loe la primera reunid del non Ajuntament.
Oberta la sessió, i a pregunten delguns consellers, el secretad done
compre detallat de la situació económica ' del nostre Ajuntament.
L'alcalde, senyor Deulofeu, declarà
que existeix un déficit de 20.000 pessetes. Seguidament proposi el neme.
narnent d'una comissió especial, integrada pels senyors Ripoll, Vigo, La.
larga, Duran, Xifré, Padrós, Azorín,
leen, Gossió,• Arboix, Martínez, i
presidida pel president de la Comissió de Finances, senyor Riera, per
tal que procedeixi amb urgencia a
confeccionar un projecte de pressu-

pon a l'exercici actual.
El senyor Litterae, socialista, pee.
sena una propOsició, que fou apeorada per quina vote contra vuit, en
el 'ene que l'Ajuntement s'adreci al
Presidan de la República per tal
de demanar-li que dissolgui el Parlament espanyol per no representar
la voluntat del noble. El senyor Bonet, tamhé socialista, presenté una
altra proposició, que fou aprovada
pel mide nombre de vots que l'anterior, demanant que l'Ajuntatnent

de Badalona s'adreci a tots els al-

tres municipis catalans perqtte s'adheitixfn a Tattod anterior. El senyor Crispi' Martínez, d'E. R.- C.,
defensa uni Ora propositi6, que
tingué la mateixa sort qué les precedentS, en la qual censura l'actitud
dels homes de la Lliga per la tasca
antiestatuista que porten a cap des

de Madrid. •
—Al di s pensari municipal ha estat
assistit Vicenç Cardona i Matar, de
ruit anys d'edat, i domiciliar al carrer de Dalt, núm. 42 , per haver estat mossegat per un gos.
—Aquest mati, prop de les ruit,
s'ha declarat un incendi a la fabrica
de pintures que M. E. Nerca posseeix
a la plan de Roca i Pi, núm. 4. El
foc sIma produit en una cambra assecadora, i ha estat sufocat al cap
d'una hora pels bornbers.
No han ocorregut desgracies personals. Les pirdues es calculen en
unes to.000 pessetes.
— En el darrer ple municipal s'acordà retolar en catala tots els carrers de la nostra poblaci
ó.
No cal dir que aquesta nova
estat rebuda arnh un veritable ficEg
per toes els catalanistes de la nostra
ciutat. — C.

SABADELL,
XI Sainó dels Amics del Teatre
Atracament
Sessió de cinema
selecta
Sabadell, 8. — Amb inotiu ple cornmemorar el NIllé Antrerari de la
fundació de la Cambra de D:rectors i
Auxiliars de la Indústria Textil, la
sera Junta directiva fa gestions per tal
de celebrar una conierencla a càrrec de
l 'economista Pere Cual i Vilialbi.
— Denla, divendres, (fa 9, tindrä
loe al teatre Euterpe la NI 5e5SE6 d21S
"Andes del Teatre" . la qua: anira nocamenr a ei.:rrec de la c.unpa...:.. argentina Rivera-de Rosas.
— LI Fonent de la Sardana posa
a coneixement de roes e:s seus assoc.ats
que l a noca Junta direct.ca que regirá
1 :p iritas des dayui es la s'el:diem: pre.ident, Joan Galera,: rice-preside:u,
Josep Crous: secretad, Ramon Se qaleS: rice-secretad, Joan Font; caixer,
Pene Castanyer (rep legit , ; comptador,
Josep Gale: vocals, Antoni Canals (reelegid. Joan Costa i Feliu Matute (reelegid.
— El conseller regdu de Foment
atendrá el pliblic els diiliiits i dicendres, de dos quarts de set a les vuit
del vespre i els dimecres, de les durze a la una- del migdia.
—
dos quarts de duro de la matinada el vci d'aquesta ciutat Pau Bernaldo i Fernández fou atracar al carrer del Doctor BO3Ch i C3 r ekliaell Pe;
quatre Isdividus pistola eh niä. que
feres iiiurar p es,, etes que portava
la cartera que contenia documents
un &cien . del próxim sorteig.
El fet ha esta: denunciat a la policia,
que fa actives gestions per buscar els
autors de Fatracanieut.
— La sensió ore temes 113 ens tenia
anunciada el Centre Excursion:nra del
Valles se celebrara el divendres (-La 15
al teatre Principal.
En aquesta ee4in) de cinema' çe'.e,:ze
s'estrenaran els des gratis film " "El
ami de la vida -"Els diables
cim".—C.

TERRASSA
Accident desgraciat

Denüncia no

confirmada

Dilluns, a les cinc de la tarda,
quan el ~id de la casa Casablanquo, de Sabadell, esara descarregant
das-ant de la casa Filmlet (..;zrnians,
degut al pronunciat penden/ del carrer.
el cotxe emprengué marxa entra,
sense que ningu el guie'.
Quan el xofer del coZxe s'aduna del
que ocorria, corregué, per tal de poder frenar-lo, peró arnb tan inala
sort que, relliscant, una 1,4.1a del vellick Ii passa pel damunt de la cama esguerra, i Ii trenca la tibia i el peronné.
Seguint la seva inarxa, el carnió
asá a topar a la vidriera de l'Espart
Bar, os ida una gran treandiesa de
ridres, i malmeté tota la porta i part
d'una vitrina.
— pies enrera, deget a una denuncia en la qual es deia que a la societat Gran Cas i no es jugava als
prohibits, la policia ti practica im es.
corcoll, SenSe Ç q e danés cap resultas,

REUS
El Carnaval :: Objectes artístics
Varia
S'anuncien grans balls 'de Carnaval als telera Bartrina i Fortuny,
que han estar adornats artisticament
— El Mu g en Municipal acaba
d'enriquirpee amb una nora i important artquieició d'objectes i docunients que pertanyerin al que ion
CoHegi d'Argenters de la
Reue, els quals han estar descoberts
a la casa nünt. 13 del carrer de la
Raerla sie . la neutra timar on tereStatge sOc:al el dit Colltgi 1
on es cOnServa encara la Sala de
junte* i part de lentic mdbiliiri.
En la «diesen!, de U/turne:1:s figuren iteres« 1 manurrits des
de 1774. •
•
Entre els 'objecta retrobats figura el magnffic segell de p lata 1 mina de boa de l'entitat amis
de Sant Eloi, patri) del% argenters.
— Al caló d'exp.s :.cons del Centre de Lectura hl ha enrasada una
notable collecció d'olis del pint,e
local sen -or .Antond Fuster i Bands,
la qual ha me& un gran èxit de
públic.

T A RR A.,90Xj,
El emitas 54-1111.illora'
Conferieelen : - : Incendia glasát
1 .‘„ Altas neme
farras/6a, 8 (per telefon). —
Ara seguiht el costum de cada
any, han estat molt nombrosos els
ciutadans que slan traalladat al
camp, per' tal de passar-hi la tarda
del Dijous Gres.
— L'artista senyor Sarove este
procedint a licabament d'uns diorames dels llocs mes interessants
d'aquesta població, els quals ' van a
ésser traslladats a l'exposició que
se celebraré a Barcelona, organitzada pel Foment del Turisme.
— Acial seré començada al mol
de Costa la installació de les sis
grues electriques que van destinades a aquest parament.
— Els seins del carrer de la
Merceria contribuiran a les festes
de Sant Joan amb la construcciu.
d'una falla qua representará 'una
pira romana.
— L'Institut Nacional de Seg.:na Ensenyança Martí d'Ardenya
ha fet palie el programa del cicle
de com- erencies que comeneati
dia 26 de lehnen i acaban • el dia
d'abril. : Aquestes vint confenioti es
seran paliques.
— Moviment del port. Vai:tells
entrats: "Sil - , "Etruria" i "A38x..•
de Barcelona. Sortits:"Sir "Eiru,raa.- _i 'c ampoamor", cap a Valen-

.
— El Cos Medie ha organitza:
segon cicle de conferencies cientniques. La primera conferenea
tindré lloc el dissabte vinent , i versara sobre el tema "Baueriologia
i diagnòstic especial de la lehre de
Malta -. La conferencia asirá a caree del doctor s enyor Pece Domingo.
— l'er causes no conegudes Ola
declarar all incendi als locals-que
la Pirotècnica E s pinós, de Reus. te
installats a la carretera de Casteliveil. FI fue prengué gran increffient
des dele primers moments. No ta
calgut lamentar cap desgracia. Les
perdues es calculen en unes ;noca.
ei

pessetes.
— Ahir es reuní a l'.A junta men:
la noca Lornissiö de Govern. Es
prengueren diverso -c acorde. entre
ells el de destinar eis senyors Llo.
ref. Fort. David Valle. Josep Nis
i Estani,lau Salvada: als ssratis
d'Ilisenda. Go.ernació. o rn en t ,
llenes i Cultura, respectivament.

LLEIDA
Els plets agrícoles
El Carnestoltes

Mcrt sentida

Altres noves

Lleida, 6 (per teléfon 1 — Opmesta tarda l'.Associarió de !a Premsa
ha visitat les installardons de mani.
pulació de Ilet que ha fet in Cooperativa de azmers. Els Csitants han
reco - regut les di aerses depanden•
ejes de :a casa. i dezpres han estar
obsequiats amb un lunch.
— I.a Comissió Arbitral S'ha reunit acpiesta tarda a la Falena, - a
rohjecte de resoldre uns onfates
agricoles qu It, havia als poble.
d'.algerri i A:carras.

— .1 Alcanar, on residia, ha
ira t el que iou gran caWan.sta
i repuOlin sen'yo; Josep Estopa,
La se, a mora per esser mol( cone.
gut i estimar, ita causat un gran
sentiment a to.4 a comar.a.
— Són moltes les entitats de tot
catre que organitzen balls de dieires-es per al Carnestoltes.
— Aquests dies Id ha molla bellugadissa de minycms que e'incot
poren a files. Acui 11 . 1/7: i/ arribar
tut:. s de 200 de 1Iad :d i Toledo
En cani els (I aci van escampits
per la reni.,:a i el Marroc.
— Joan Font ha denunciar que
riel seu doinkili ha desaparegut una
germana seta anomenada Carme.
— Denla es venta a l'Audiencia
una causa instruida pel Jutiat de
Cervera, pel delicte de robito;i,
contra Joan Domenic i

TORTOSA
Baralla

Concert
L'Ajuntarnent
Altres noves

Tc p tosa, S (per telefon). — Al
carrer de Francesc Madi s'han barallat els veins Silvestre García i
Teresa Cugat. fli han inter,ingut
diversos agents de Vautoritat, els
m'al, han trobat Ull ga ni% cl, de
grosses dimensions a la dona, • la
qual ha quedat detinguda.
— A la barriada de Ferreries,
el guardia uf.ra de punt va tenIr
sospites sobre un heme que portara un sur. el qual abandoné, i en el
qual trobi quatre conills.
— Des del dia lo del corrent
fins al 28 l'Oficina de Recaptació
de Contribuzions d'aquesta noble.
ció procedirà al cobrament dele rebuts de la contribució industrial
corresponent al primer trimestre de
l'at” en curs.
— Divendres, dia t6, el profel•
ser del Censervateri de 11útiza
Barcelona. senyor Gálvez Belliehe,
donare un recital de violonet1
socis de l'Associació de Música lo-

cal.
— Denla es reunirá la Comitaid
de (ion- n d'aquest Ajuntament. o,
— Al carrer Llarg de Sant Vicene. ren 3 iren el matrinioni Juan
Riera i Faustina Gómez. Prom.,

g
nueCren
essaria
un la
dia urbana. — C.

al4

hI. Fou

Divendres, 9 de febrer de 1934

D'AUTOBUSOSge
Exposicions dirigides a l'excelelentissim senyor

Alcalde amb motiu del

concurs Torner

ExceMentíssim senyor Alcalde President de l'excel lentíssim Ajuntament de Barcelona
e

lok CAMBRA SINDIC,6l. PE
CONSTRUCTORS D'AUTOM O-

Segon. — El termini 'de lliurament
fixat de quinze die per al rrimer

día la indústria estrangera, s'hauria
fet an engany al poble de Barcelona i

mar en el seu extrem de la "Proposició núm. 3":

deu milions de pessetes representa,
alrnenys, una má d'obra emprada

celona $ 'hi resignés. i la Cimbra de
Constructor d'Automòbils. que ja als
darrers dies d'octubre es va diri-

C1CLES I CARROSSERIES,

cotxe i un remolc; de quaranta dies

a la clase obrera en particular, que

per a trenta-vuit cotxes i nou remolcs

aquesta Cambra es creu en el dret

"Article 23. — Aquesta proposicié halla complert amb aqueas ar-

per valor de sis milions, és a dir,

assabentada de l'anunci publicas pel
.enyor Amadeu Torner i Arquer, en el

uns 500.000 jornals (cinc-cents

gir a Y. E.. i en data 28 del rua-

Inés, i de setanta dies per als treta-

de prevenir.

ticle, suposant que fac¡ efectiva la

tejo mes a l'opinió pública per mit-

Butlletí Oficial de la Generalitat de

de dotze pessetes, o sigui, mis de

non cotxes i deu remolcs restants, Es

mil sis-cents obren treballant du-

jä de la prensa de Barcelona. en

cornpletament impossible de sostenir

La impossibilitat que la resta de la
indUstria nacional acudi al concurs es

seva oferta d'installar a Barcelona

Catalunya del dia a del corrent, c.a pot

rant un any.

unió de les entitats econOrniques de

menys de dirigir-se a V. E., per tal

una fabrica d'autobmnibus, marca

per cap indústria espanyola que no

cris constitueix una de les mis grano

aquest perill, ha valga: ti.r:g:r-se

cilla lectura de les caracteristiques

Saurer, amb temps suficient perquè,
abans d'acabar el termini pel començament del servei, aquesta fa-

En els moments que latan ior-

tingui ja preparat per endavant el

tan evident , que qualsevol ticnic en
la incinstria d l'automòbil, a la sen-

Barcelona anunciant i nrcyrirrIS

de posar de manifest l'estranyesa que
Ii ha causat els termes de l'indicat

preocupacions de Cataluma seria

novament a V. E. per tal de pre-

exigides, comprendrà que solament la

brin hagi fabricat el nombre de

intolerable que es deixés perdre

venir-lo una regada mes de la ma-

clls sols, la indústria nacional existent

Casa a la mesura de la qual és fet el

comes necesaaris per a prestar-lo."

trehall que podria donar ocupació

a no poder concórrer a un r--seurs

concurs hi pot acudir, però corn si

El no haver- se installat aques-

a mes de mil sis-cents obren du-

que, per la sera redacció, és reservat

encara íos això poc, i hi hagués la
Pos s ibil itat que alguna Ara marca ho

ta fábrica impossibilita la Saurer

rant un any, després dels oferiments

d'acudir al concurs reservat a la

que s'han vingut fent.

amb tot i ésser greu, no és el que
ros mou a cridar l'atenció de l'exccl-

intentis, fent una adaptació a aques-

indústria nacional i fa que la pro-

D'una nota apareguda a la prem-

tes cameteristiques, cosa que concep-

posició Torner s'invalidi, per incorn.

lentissim senyor alcalde sobre l'as-

tuem itnpossible, l'increiblement curt

pliment de l'article 2, d'ofcrir ma-

sa de la nostra ciutat el dia 21 de
scrembre darrer copiem:

sumiste, sinó la possibilitat que tampoc

termini tanca aquesta sortida.

Camero obert per a l'adquisició de 78
autobusos i 20 rernolcs, amb destinació a les línies que han d'ésser explotades en virtut de la concessió atorgada per l'Excm. Ajuntament de
Barcelona, a l'indicat senyne Torrar,
el 15 de gener de 1934.
andi

Agrada Cambra

facció la publicacie, de l'indicat
reservant el Concurs a la Indústría Nacional, tal Cona proceptua la Llei

material.
Aquests dos extrems obliguen, per

a una marca determinada. Pena això,

no hi acudí aquesta marca a la qua:
acudi aquesta marca a la qual s'ha

Queda, dones, solament la casa
Saurer en possibles condicions de pre-

terial nacional.

"Pero el proyecto Torner, quizás

De no fer-se així , l'engany

poi a la desee obrera de Barce-

inas patriótico que algún otro, de .

s'ha reservat, malgrat les prometences

sentar-se al concurs, perú rer a això

lona seria tan patent i d'una iinpor-

obtener tal concesión, adoptaría i os
coches "Saurer", pero con la con-

fetes que adquiriria el carácter nacio-

ha rIc derwastrar, mitjançant certificar

täncia tan extraordinaria, que estem

dición de que dicha casa suiza ins-

nal, per tal d'arribar a fer aquest
subministrament.

n le a Direcció d'Indústria, que té

certs que l'exceHentissim Alcalde de

talara una fábrica en Barcelona,

arrst firme en fabricació a Espanya.

Barcelona no ho consentiria.

para así construirse lcs coches en

tècniques exigeix, no corn de costum

Si la marca referida, el non] de la

i, per tant. que és indústria nacional.

Per xiirar la magnitud d'aquest

en tots els concursos, unes caracteris-

I aixO no podrà fer-ho per esser hen

engany i partint de la base que la

saNur que. fins ara, res no s'ha con -

llei dc contractació fixa pm r a les

El tipo de la fábrica seria idéntico

tisfetes per diferents marques, sinó

qual no is un secret per a ningú, ja
que tant en la proposició (proposició
número 3 del Concurs), com en les

nuestra ciudad, lo qu e representaria
la colocación de 3. 000 obreros más.

tritt a Espanya per a la casa Saurer.

notes publicades a la premsa, es diu

Però aguaste condició és indispen-

fiances una quantis entre el deu i
el vint per cent del subm:nistrament.

a las otras siete que :a casa Saurer

que determina una sitie de detalls
emistructius, propia 1 característics

clarament que és la casa Saurer; si

de Europa."

la casa Saurer, degudament naciona-

sable tant des d'un punt de viera
legal com des (l'un punt de vista

hem dc suposar que es tracto d'un

d'una aola marca, i encara, dintre

de Protecció a aquesta, però es creu
en l'obligació, en nom dels interessos
nacionals que representa, de fcr
observacions que segueizen
Primer. — El plec de condicions

Wes generals, qus peden Esser sa-

aquesta, d'un t'•:s determinat en Ilur

litzada, no acudís al Cansara reservas

itoral.

catileg. Alai, fa que uno sola .narro
01 noln pugui presentarse en aquest

a la indrístria nacional, i per aquesta

falta es declares desert el concurs, i

Des d'un punt de vista legal, l'in:ormc de l'Agrupació tic Viaitat

11911‘1111•

liaron es determinessin a qué hi acu-

de l'Ajuntament és categòric co ai ir-

tiene instaladas en diversos paises

niobra que s'esta rcalitzant, i que
en declarar desert cl concurs rescrvat a la indústria nacional tindri
el seu fi, maniobra el resultas de
la qual seria sostraure cinc-cents mil
jornal( als obrera catalana.
Per tals raons a 1 .. E. acuclírn, per
al cae, que considerem inevitable, de
declarar-se desert el cc nc aro re:er rat a la indústria nacional, per incompareixença com a tal indéstria
nacional de la casa Saurer i impossibilitat de la indústria nacional
existent d'atendre's- als terminia i
earacteristiques que només una marca al món pot oferir (per dosen copiades fins a un limit mai vist d'un
catáleg), considera caiguda i invalidada l'anomenada proposició Temer
per incomplimen t de l'article 22 de
l CO bases del concurs i deis Ofen-

valor de material a subministrar su-

Es que aquest cornunicat oficio-

carota fets en l'esmentada propos:có

perior als deu milions de pessetes.
ja que la fiança total arriba a rlos

mir l'empresa no anava a tenir altea

Torner i en e:e fets pública per !a

conseqüència que la dan en g an y

premsa al noble de Barcelona.

milions dues-centes till pessetes.

1.01,111;(,?

tin subministrament de nsés de

a

Visqui V. E. molt s any •.

No creiem que el poble de Bar-

Barcelona, 8 de febrer de 1934.

Unió Industrial Metal•lúrgiea
Honorable Senyor)

tualment que "quan ell (c1 Sr. Tor-

Aquesta *Unid Industrial Metalliirl it-a" va dirinir-se l'Excellentissim

ner) tingui el caricter de conces,ioflan i contractista, per isser la seca

i ri,vie>a y:ttries". I dcia, encara:
- No hi ha per qui alarmar-se. El se-

pot deixar d'assenyalar a l'atenció
es fa a la indústria nacional i

Ajuntament, amb data del 23 d'octubre. amb motiu d'haver °bel in-

proposta la millor, segons el criteri

Torner complirà, en el sea dia,
les obhgacions que li imposrn les ba-

autoritzat de la Corporació Munici-

formació pública sobre record mu-

ses del emicurs, i si no les complejo

pal, Os qiirm les entitats han dc vetllar perquè el Sr. Torner complcixi

pidra il,-;;:anar-se la rescissió tle la
ronces:in."

nicipal de concessió de

VI/it

Unies

d'antalunnibus al ciutadà Sr. Amadeu

Tornes.. I en ter-ha va fer constar

lea obligacions que li imposen els
articles 22 1 30 de les bases del con-

ben detentan que no tractava d'im-

cure, adquirint el material d'indústries

del semi al dit

nacionals". I atenía; "La concessió

pugnar A dj udicació

dlcionar-se proa la concees16 del gr.
vel a l'origen del material que caldria per a explotar el servei, perque
proposta Torner no era cap ga-

cellentíssim Ajuntainent reclamava,
com la hei ho mana. que el material
lIS or

res co,trilir

de sis dies, i que la construcció
yS cotacs i 9 remolco es facin en

aquest material per al servei concedit

quaranta (Bes, i els altres 33 cobres i

mil cinc-cents obrers que podrian
v i llar tot un any si hi hapués una
empresa seriosa

(Irle

per l'Excellentissim Ajuntanient.
Irem de qualificar de broma ¡n ad equada el fet d'oferir a les cases naso; amb la condició que cl; treguin,

be les llistes d'inscripció que s'obri-

segurament de 10.000.000 de

blir com a indústria nacional amb la
rapidesa necessària per a facilitar el

ren per als obrers sense feina.

una finca a favor del Sr. Torner,

Primer material, i en aquest cas el

peras que el Sr. Torner compli% les
I@Vi g prometences. El Butlletí de la

ne, es din ron+ ni quan se ra t orna da-

Ge- , eralitat del dia 3 d'aque‘t mes rns

una cinquena pare en ilimar el ma-

he, posa de manifest. El Sr. Torner

terial, i la reina dintre el termini d'un
any, reservant-se, amb tot i això, el
Sr. Torrar, t dret de traspassar els

el

fa per vint anys.

possihle, com s'indica per alguna

de les entitats econòmiques, que la
casa SAURER no a'hagi pogut esta-

dit material seria adquirit Caes
e%panyoles; però el Sr. Torner no ha

Patificat l'acord municipal, hem es-

ultra el preu de roer, que excedira

per valor de

2.200.000

Pe,Sete',

pessetes, que

amb la condició de cobrar rimm's man

lo remolcs en el de setanta dies, quan
C3 necessiten

1.500 obrers per a cons-

trttir-los en 12 mesos.

Tornen crenrA, segurament. que

ha fet de la seva part tot ri sine
la pogut, que es per no haver-se preell

sentar cap oferta de la producció nacional. que no te més reinei Q ue re
l'estrangera i a cercar f,.ra-córea
aquells 3. 000 obrera de que parlas-a en

com a condició un plec de condichn:

la sera propaganda quan obria llistes

tfNniques que s'ajustits precisament a

íricscripci6

les caracteristiques d'un cotxe de tila.ca estrangera i patentat, el de la cau

No hem. d'illustrar V. S. sobre
el que significaria aquest fet. Corres%

"SAURER",

pon a l'Excelientissim Ajuntament de

Com que no hi ha manera humana

la %ostra Presidència prendre les dis-

que cap fabrica d'Espanya pugui rea-

posicione nportunes davant una infrac•

Jitar d'un top teta aquests ndracke.
15-1 tenir el Sr. Tornen la seguretat

rió tan vi s iide de les la 'es del

que, o quedara desees el concurs, e

curo, i'e la ocnce%%jA riss.fs !1.
nies i de les disposicións que vote

q ue andel refusar la proposta que, cm

geixen el traban nacional.

redice refusar l'oferiment de la

truissin a Urde& Pc'cl, di.. 46.
Odas al Se. Tersar sea publkar
als diario 1 tota asa afana una eta.
Oda 5 fa mitre exposei6 la la d'altres entitats econòmiques, 1 deia tex-

Saurer i fer-ho pábilo, d'estar die°.
seda t crear una societat espanyola,

anuncia un concurs per a adquirir 78

amé sedar& capital 1 »di ele material' i procediments seda moderna,

cié a les Vides que han trisser
plotades, amb unes bases i un plec

sera drets 1 °Miradora (o sigui la
fiança m l'oferiment de pagar en el

Veiem, dones. mili el Sr. Temer

donant abrí poderós impuls al tre-

de condicions qne aquesta entitat no

termni dun ans) a una societat anó-

compleix les bases del Concurs Mu-

autobuses I 30 "moles, amb &atine-

de la concessió fos nacional. El %e-

Es una broma inadequada posar

rarttla que els autobnmibus es cons-

C33a

nicipal en arribar el ir enent. L'Ex%

tudia tècnics, cilculs de cost, dibuiNus i plano, CS PrCSCIltiq en el termini

cionals la eonstrucciO de 78 autolni-

F5

tina. Es una broma inadequada exigir que les ofertas, que comporten es-

com si l'establiment d'una nova

al Sr. Torner

man de les disposicions que P rol egebeen el treball nacional contra la
Ita matra protesta era per no soco-

ce s sionari del nou servei

una broma fora de lloc que

ff:hrica conetnictora de cotxes fos
cosa de l t r,i hem de recordar tan,-

serryor, sinó de vetllar pel compli-

concurrència del troten estranger.

No hem de fer sind recordar ara
la campanya de propaganda del con-

V. Setom

un atzar d'humorlsme, es ponis Pta.
sentar.

Villuett Malta anys.
Barcelona, 8 de iebrer de i934
Honorable Senyor Alcalde de Bares.

lona,

•

es,
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ULL DE DIETARI
La policia, eix

NOTICIARIIVNintircentres oficials

de la política
Ea significaliu, i decanta a llares meditacions, el fet que la causa
ebrinia deis grens aldartills dc París
ksgi est a t la destitució d'un cap de

Servei Meteorològic
de Catalunya
EITUACIO

Resten invitats tots els graciencs
que simpatitzin amb la crearte( d'aquest Ateneu.

GENERALITAT

Nova Germanor es prepara per a
celebrar el seu tradicional Ball de
Barrató (Ball de Vestits), que tindrà
lloc el vinent dimarts, dia 1 3 , a la nit,
a l'estatge del Foment Republicà Autonomista, Ronda de Sant Pau, 77.
Será obligatória • la disfressa als joves i senyoretes, per als (mal. hi
flama nombrases i adients premis.

eres va tenir lloc la sessió de
constitució de la Ponencia que
ha de redactar l'esmentat projecte.
El Conseller d'Economia i
Agricultura dona possessió als
seus components, que Sóll els
senyors Mira, Turell, Lasarte,
Colono. Plans i Hervas. Fou nomenat secretari general l'advocal senvor Emití
El douseller. senyor Juan
Comorera, va proposar adrecar
una elida a toles les Assodacions que puguin tenir relació
amb el problema de la circulad& per tal de tenir en cornpte
els seus respectius criteris, la
qual cosa fou aceeplada.

ATIECISPERICA

YEUROPA A L EI Ira

E

DE FERRER DE

DEL

DUL

1934

EL, homes que han ocupat aquest
Un Moló que pasea per Escanen grans capitals han esdetindinavia, da nord-oest • sud-est,
produels avul forte temporals de
.at facitment una pot ‘'nela temible.
pluja I vent, amb borrasques de
4 mans t •GOI a raure els fils de
neu, a tot el ncri d'Euro p a, din
d'Escòcia fina ala país. Biltles.
elles intrigues; en els informes que
La rnisiMa violencia del vent té
Ion a la mar del Nord, en adqultj tramcten Iturs subordinats hi
reía veircitats superiora a 80 qule:int petits afers prisats. secreto de
lernstres per hora.
barrejats a gratis afers túA Franca I a les rollona alpInee
persIstetlen els núvals I bolrea
pies i a gratis secrets cfEstat• SenSe
balase pi-boles del riiiglm entinte/beltteete, un prefecte de Policia arriba
ree centrat a les costea atlintiquee
a n grau d'ennniscinlneia que una
i d'Europa.
A la PenInsula lberica, a la Aletreptarió a rablis i. dchic en ea: de
diterrinla I • llene, el tomos M
bo, amb cal es" perol • la part
imparcialitat i de.rquisido discentral d'Es p an y • I d'Ithilla hl ha
rtció, una arnenaea que no deisa de
encara fortes pialadas.
"¿ufr rf sets cfccte en el descabeleI
ESTAT DEL TIMPIl
unce de la vida ordinaria del país.
A CATALUNYA, A LEE VUIT
Sempre ha estat ai.ri. Sembla. per3.
1
El cel es será, excepte al bala
Segre, on a les primeras horca del
ne co :I tosa:, que fa la vida política,
matt es formen bares; dominen a
social, la importancia dels organistot arreu vente fluisoe del sector
,,s polidacs °mili al sen misrimum.
nord, i persistels ala plr,ns I a
les valla de l'Interior el M'in de
partit: Sen preocupen antb arastostes ciscados i gebrades.
intenten!.
La plana de Vic, l'alt Urge!! I la
san de Ribes eón les comarques
No oblidant que la destitució fulmimes afectad., per les glaçades, I
on de Martínez Anido va isser
s i lva registrat una mlnlma de 7
o-3Icg de la dictadura. hi ha personeS
grasa sota zero • Sant dude de
VIlatorta i S, també sota cero, a
.onignos do la sine tris que pronostiRi g es I a Adral',
eYe unes seqiii. nries semblants en la
(1.ez orservaclons riel temo. a
Barcelona, a lee set, •an a la capitstinicid de Chiappe.
eatera de la primera peine.)
No afirmo ni mego aquesta
3flacentento de recollir-la rem
inclici més de la creixent imporEl dia 3 del corrent celebrà la seta
tancia que hom atribueix a aquesta Junta
general de constitució la 'Unió
estria que fuss fa roes anys res taza
de Bibliotecaris de Catalunya, en la
ira itziaeiii Inés o menys marginal,
qual es donà compte de les nornbroses
ris o menys ombrírola.
adhesions i qüestionaris rebuts. Conslii ha. cridentment, sectors
titueixen el seu Consell Executiu els
estaments i partits que s'impressegüents bibliotecaris: Jordi RebiO,
a:nos refativantrnt por durant eLS di:de la Biblioteca de Catalunya, presiosos Parlamentaris, els projectes de
dent; Agusti Duran i Santpere, de
/es ¡leí: nietrixes. .4h. per,'" airi
l'Arxiu ilistöric de la Ciutat, ricesec hom posa els dits a l'organització
president; Dolors Lasalle, del Collegi
eliciaca!
d'Advocats; August Calen, del CenPodreu dir: "Naturalmentl .4mh sin
tre Excursionista de Catalunya; Aualtr e régitu. amb una o abra fiel,
tor]; Soriano, de l'Atestes Enciclopècesa fonsme ntal (c.s que la gent
dic Popular; Francesc Cases, del Eo zirien que els transgressers s'arrismera de les Arts Decoratives, i Erantuca i que delinquir no t'a un espart
cese Lirón i Fontanals, de la Sociei còmode."
tat de Cultura Literaria, secretari.
I dc:ant aquest argument. acotarC
st r‹V` . Pera no podré estar-ote de
"Cal n,nn‘s que equest amor a
cucabreixi
'Ordre am r, maniscula
i interessadissim
I RESTAURANT
rs ordre alcterminat. .11‘ls dar: eal Coberts a 1050 ptes. I a la carta
• la defensa dels furs de la policia
Plats regionals. Excel-lent cuina
s . 7ui una opesició yergan yant a un
I Servei perfecte - Salons per a
• ordre implantar tris b,gans loOlBanquete, Bodes 1 Festes
: ..ns de la sobirania."
Preus moderats
Orquestra

Majestic Hotel

Caries SOLDEI'ILA

H5 TES POLITIQUES

A l'Hos pital Clinic va morir al/ir
Rosa Cúria i Prat, de setanta-cinc
anys, a conseqüència de les ferides que
sofria lela uns quants dies.

Els organitzadors de ¡'Ateneo Popular de Gracia, vise el gran nombre
d'adhesions individuals i coliectives
que han rebut d'ençà de la publicació
de la noticia dient que s'anava a l'organització d'aquest Atestes, que estara
al marge de tots els partits política, i
que per aixes cumpla arnb elements de
diversa filiació, ha cregut convenient
reunir tots els adherits i les delegacions d'entitats que, en principi, estas/
disposades a recolzar aquesta iniciativa per a tenir un canvi d'impressions.
informar n Iris treballs preparatoris que
es porten reailtzats i fixar la data
de l'assemblea de constitució de l'Ateneu Popular de Gracia. Aquesta reunió preparatüria tindra lloc demà.
dissabte, a dos quarts de deu del vesPUBLICITAT
LA
pre, a restatge de l'entitat -Paco
hai Arno", Planeta, 16 - Gracia.

F. N. R. E. — Les Delega,:ions de Barcelona constituïdes en Comissii; organitzadora
(11_1 sopar de companyonia que
o/lebrel/a el Partit Nacionalisti;
República d'Esquerra derna. dissubte. dia 10, a les nou del
lespre. al Restaurant Indita.
prea a tots els militants que
se serveixin adquirir el tiquet
(rresponent avui. dis'endres,
abans de les nou de la vetlla,
hora en que restarä tal-inda la
:;;s , ripció, per tal de facilitar
o millar org.anitzacid de

L1 egiu

lago

Propagueu-la!
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BLANCA

L'Agrupació de Dependents i Dependentes Ronda de Sant Pere organitza al Foment Autonomista (Ronda
de Sant Pau, 77) un lluit ball de disfresses per a demà, dissabte, a dos
quarts d'onze de la sil.
Demä, dissabte, la Confederació
Regional de la Sastreria de Catalunya celebrara a la Sala de Festes de
l'Hotel Orient el seu tradicional Ball
de Disfresses a profit de la seca Mutua. Com cada any hi haurä obsequis
a tots els concurrents i premis importants a les millors distresses; començarà a dos quarts d'onze de la nit.

El proJecte de Reglament de
Olroulaoló a Catalunya.—Dime-

del mateix acte ens fou facilitada la següent nota:
"Avui, dia 7 de febrer, a les
onze del matf, a la Sala del
Consell de la Universitat,
reunit els membres designat
per a constituir aquest Consell
de Primera Ensenyanca,
assistint els representante de
l'Ajuntament de Barcelnna i
d'altres Municipis de la regló
per no haver estat designats

encara."
El rector, després d'unes

breus paraules 1 d'haver-se Ilegit el decret de cread() del referit Consell, el declara constituit, ¡ acte segu it celebrà la
seva primera sessió, que fou
molt curta.
En ella quedaren elegits els
eärrecs directius, recaient per
unanimitat en els senyors seLaboratori General d'Assaigs güents: president, doctor Bosch
I AconclIclonament de la Gene- Gimpera; vice-president, Joan
ralitat. — Durant el passat noca Roure j Parella; secretari, Rade gener ha rebut les següents mon Torroja i Valls.
petirions de proves i anälisis:
Ahir al metí el rector, docPedres, 5; tolxos. 9; provetes
Bosch Ginopera, acotnpade bronze i d'acer, 3; alumi- tor
del Consell
nis, 2; coixinets de corrons, 13; nyat dels membres Ensenyancables d'acer, 2; cordes d'aba- Regional de Primera
comch, 2; bombes centrifugues, 8; ç a, efectuit una visita de
Gefilferros, 3; electromotors, 1; pliment al president de la
tallacircuits automàtics, 9; con- neralitat, a l'alcalde de Barceductors eleetrics, 2; disjun- lona i al conseller de Cultura
tors, 1; vatfmetres, 1; tratos- de la Generalitat.

catalans han de poder dir que
és el que pensen i el que senten sobre els diferents problemes plantejats. 1 això s'ha de
fer de seguida. Com mis aviat
tnillor. Es obra urgent la celebració del III Congrio Universilari Galano.
Esperem del vostre prestigi,
tan dignament conquerit en el
nodo de la cultura, que sabreu
di tr a terme l'obra que propugnen). Per la J. D. de la Secció
Universitaria de la Joventut Cetalanisla Republicana, us saluden atentament Ferran Rubíes,
president are. — Joan Duran,
vice-secretari."
Assoclacló del Magisteri Particular de Catalun ya 1 Baleare.
Tal cono s'havia anunciat, ha
tingut llor a l'estatge social de
l'A.M. P. C. ¡ B. la dissertació
del ptofessor senyor Muñoz

Mural& sobre la "Conveniencia d'introduir als Centres d'ensenyament particular una nova

inscripcions que no siguin reclamades durant el mateix termini quedaran fermes i consentides. Ensems es notifica que
des del dia 1 al 10 del mes de
mere vinent podran recollir-se
a les oficines recaptalbries els
rebuts per avene de quota amb
el descompte del 6 per 100, no
essent necessari altre trämil
que la petició dels rebuts. Tambe es recorda que ultra la bonificació expressada tots els que
anticipin el pagament tenen
l'avantatge de la inalterabilitat
de la quota, encara que per
canvi de domieili els pogués
correspondre un tipus mes elevat que el que haguessin 35tisfet.
Els delegats de districte prenen possessló. — L'alcalde, senyor Caries Pi i Sutiyer ana
ahir al 'tutti' a donar possess,0
de llurs cärrees a sis consellers
delegats de distrielc, i el consellen regidor senyor Josep Maria Massip donä possessió
altres quatie.

assignatura", assistint-hi bon
nombre de directors de collgls.
El president de l'expressada
L'hora de tancar ele mercats
collectivitat va fer la presenta- els dissabtes.—Complint el que
ció del dissertant, tributant-li
disposa el laude dietat pel conmerescuts elogis. Acte seguit
setter de Treball i Obres Piiaquest exposä, a grans treta, la bliques, referent a l'horari de
¡mporläncia d'un treball ma- vendes en el ram de l'alimentanual a l'abast dels nois d'amb- ció, el conseller de Proveiments
Causes vistes ahir
forynadors, 2; sulfats de sosa,
dós sexes, el qual qualificä de l'Ajuntament, senyor HurMatrícula a la Facultat de
d'"Assaigs sobre realitzacions",
tado, ha donat les ordres conA la Secció Primera es va veure 2; cuir, 1; aigua, 1; olis. 10; Filoso% I Lletres. — Per dismostrant un gran nombre d'ohvenients per tal que eis 3Iertina causa contra Josep Tost, acusat carbons. 9; (m'anda. 1; cale, 1; posició del Patronat de la UniSeid salicílio. 1; sabó. 1; mini
jeetes de gran valor i
cats de venda al detall d'aquesd'harer falsificat una marca de xamversitat, des d'aquesta dala
artistic i de totältiples aplica- ta ciutal siguin tancats els dispany. El processat es dedicara a i litargiri. 2; xapes d'acer, 2; fins al 17 de l'actual s'admetrà
escoreit de quina. 1; productes
elaborar-ne i el venia a baix preu,
matrícula oficial als alumnes cions. tules elles de summa sables a les 21 hores.
diversos, 3; teixils de coló. 3;
posant-hi la marca Delapierre. La
de la Facultat de Filosofía i Ulilital.
La víctima de la bomba de
teixits
de
fil,
1;
filats
de
llana,
El senyor Muñoz bou molt
pena que li imposà el Tribunal fou
que hagin realitzat i
L'alcalde, senyor
2; filals de seda, 2; fil de go- Lletres
felieilat per tots els concur- dimecres. —
d'un any de presó.
el mes de gener
en
aprovat
ma, 3.
rents, i oferf inaugurar uns Caries Pi i Sunyer, va anar ahir
intermedia.
prova
la
darrer
Acondicionar: Eils de llana,
al mati a visitar i donar el concursets per a cada grup de. deu
A la Secció Segona va comparèiEls alumnes torturan de se i senyora
31; rabí filat. I.
mestres que prèviament s'hagin dol a la familia de la
xer Josep Arias, acusat d'haver
licitar Ilur inscripció a la seJosefa Olivella, moll a en l'exButlleti Oficial de la Gene- cretaria de la dita Facultat, en
inscrit a la secretaria de l'e u
atemptat contra un guardia urbi, el
plosió d'una bomba a l'Avinguralitat. — En la sera edició els dies assenyalals, d'onze a
qual l'havia renyat perquè es dedi-tial.
da de Mistral.
cara a la venda ambulant. La pena d'all/1' publica el segiient su- dotze del mati, miljaneant insque el fiscal va sol-licitar miura ell mari:
Visites a l'alcaide. — El setancia reintegrada amb una pò" Universitat .Catalana. " —
Gnvernació: Ordre-Circular lissa de 1 '50 pessetes, dirigida
fon de tres anys, sis mesos i un dia
S'ha publicat el número 19
nyor alcalde va rebre ahir les
adverada als Idireelors dels pe- al Deganat, i recollir en la dila
de presó.
d'aquesla revista universitaria. següents visites; Senyor Comes
rihdies que es publiquen SI Ca- dependencia el full de paga¡ Sola, una Comissió de l'AssoVARIA
Conle el següent sumari:
talunya relativa a la tramesa ment dels drets reglamentaris,
"Per nosaltres", per A. J. ciació de Pompes Fúnebres de
d'exemplars al Departionent de
Caixa
Univera
la
Del Tribunal Suprem de Madrid
Catalunya, tres senyors tinents
que faran efectius
— "Que es la
()oven/avió, a les Comissaria
ció,
Nalencianista?", d'alcalde de Sevilla. una Comisde
l'Administra
slan rebut les liquidacions de les PePopular
sitat
als
alcaldes,
als
Delegades j
nes Mu)osades pel Trbustal d'urgència
per Claudi Chaques. — "No- sió de la Unió Municipal de la
efeetes te la Llei d'Impremta.
de Barcelona contra Bernart Pea i
liainiitiques“, per Delff Escota. Propietat Urbana. el Consell
Finances: Ordre delegant en
Reunió de professors encarEnsenyanper J. ViDomènec Vargas com a autors de l'ael cap de la Secció tóenica Ad- regata de cura de Segon Ense- —“Estudis pràctics", i abans", Regional de Primera
tracament i agressió a tanto d'una
ç a, presidit pel rector de la
ves Giner. — "Ara
ministrativa, senyor Joan Pele- nyament. — Ei ilitidenge vilitografía del carrer del Rosse1.5, xampet doctor W. Coroleu. ComUniversitat, senyor P. Bosch
gri i Nicolau, la signatura de la nent. ni 11'S onze del Mali.
frä Anbau. El primer complirà la r,
pleten els articles les Seccions Gimpera; el senyor Josep Puig
coniplimentatiö de les ordres
Univerdemna imposada el l t de desembre de que afectin a les Cornissaries Iloc a una aula de la
de Bibliografia, Arts ¡ Noti- d'Asprer. direetor general d'Adsilat (pati de Drel U/lit n'Unió
cian.
1 95t, i el segon e l, 14 de desembre
1MM:ti/ni/BS. t el senyor Josep
delegarles ile la Gelleralilal.
1941. També s'ha reina la liquidad.)
Maria Garcia Arnor6s, jutge de
Ecullultlia i Agricullura. — dels professors encarregats
Segon
Ensenyament
de la pena imposada a Adolf Bálano Agricultura: Decrel iteceplant curs de
primera instancia número I,
de Mestres NecioDeganat
dollurs
serveis
que presten
per tinlmc:a iHicita d'arma en ésser
Ist dimissió que per incompatina(a de Barcelona. — Tots els degà deis jutges de Barcelona;
a
Galantea,
per
tal
de
detingut quan fugia de la presó, que
badal ha presentilt el senyor cents
socia sön convocats a l'assein- doctor Ciaran/mil; doctor Tur0,
acaba el ay de desembrc de 1935.
Nlarti Jordi i Frigola, del eitrree, traetar de Iltirs afers prolesblea extraordinària que tindris de l'hoslitut Frunces; doctor
sionals.
Assenyalaments per a avui de President de la Coinissid
lloc denla, dissabte, a les sis Josep Peyri. dels Amics
M'eres
tot
prega
amb
Heno
arbitral de districle del partit
França; doctor Trenchs,
de lit tarda, a l'estalge
tots
puntual
de
Vassistencia
de La Risbal. i nomenanl el se(Plaça d'Urquinaona, 1, prin- l'Institut Medie, en representaAUDIENCIA TERRITORIAL
nyor Joan Claret i 1.1,doet, de els inleressals, adlum en el cas
cipal), amb l'objeete de trae,tar ció d'una Comissió InternacioSala Primera. — Menor quantia:
de no haver rebut convocalbria
Girona, per
i resoldre els assumptes que
nal dii metges, i ei president
J. Sererols contra M. Daciaras EneEconomia: Ordre admetent expressa.
del Parlament de Calalunya,
segueixen;
cutis:: H. Fustes- contra E. Clarä.
la remitida presentada pel sesenyor Joan CasallOVer.
a) Lectura i aprovació de
Sala Segona.— Incident: Joaquim nyor Josep Calvet i Mora del
Toda contra I.a Redentora. Major chatee de President de la CoSecció Universitaria de la l'acta de 1 assembleit anterior.
Estudiante de Sevilla.—Ahir
b) Difieultals d'implantad() al uuttgdtst sisitaren la Casa de
quant:a: Francesc Boix contra Ma- missió Organitzattora de la
Joventut Catalanista RepubliReglanient interior de la
Iss
demanit
ria Tudela i Josep Bon,t.
cana.
—
Seos
Caixa de Crinlit Agricola i Ciila Clutitt o'ilit-i-cinc estudiants
Casa del 3lestre.
de la següent Iletra
AUDIENCIA PROVINCIAL
operatilt de lit Genera lit at
del darrer curs de la Facultat
e) Projecte d'ingres a l'E- de Medicina de Sevilla, ein
Secció Primera.— Ea oral per es- Calalunya, i designant el senvoe oberta:
tafa contra Ramon Jiménez. Un di- Antoni 11.1 i Arxer
"Senytir president del Cumite ditorial Cooperatiu - a Popular.
quals es troben a Barcelona en
d) Qüeslionari de l'Asso- viatge d'estudi. Anaven acomvorci: A. López contra B. 1.-Oper. assumeixi aquelles funeions per execuliu del III Congtts Uniciad()
Provincial
referent
a
Un altre oral per desobediencia delegaciA del Conseller.
versilari
panyals del professor senyor
l'estructuració de les Associacontra Mariä Urgelles.
Malt senyor nustre: Durant
Ihma 1. 1 st ment de tlovernaci.'e.
Juan Andreu ¡ Erra i d'un grup
CtOnS
del
Magisteri,
a
CataluSecció Segona.—Quatre orals per C011ettrS per a la provisid de el passat curs aeadentie, i cono
d'estudiants calalans de la Fanya,
i
altres
suggeriments
que
usurpació de in scioLs, 1;1mm:a d'armagnific
II laces de guardia. vacants a conseqüencia d'un
cultat de Medicina de Barceloproposin els socis 0 la Direema, danys i estafa contra Walgang al 1:d es de Seguretat de Cat a- editorial que, degut a la ploma
na. En absencia del senyor altiva del Deganat referenls al
Gustaw Peters, Mario, Enric lunya.
del doctor J. 31. Bellido, aparecalde t'oren rebuts pel conseller
Reglament de la Federació.
Bernard i 1.7,an Berenguer, respect:Direcció General d'Adminisgue a la revista "Universitat
regidor de Cultura, senyor Jauvament.
trad(' Local: Circular dielant Catalana". els estorços dels
e) Proposieions quo ols soitie Serra-llunler, i després foSecció Tercera.— Un oral per normes sobre el moinent i pro- universitaris catalatis contrieis hagitt / (resetilitt pritviament
ren ileon/pi/ny:1(s Si visitar les
a l'estudi de la Directiva de
temptativa robatori contra 'rocedimenl per a procedir a 1;1 buiren a formar un ambient
principals dependencies de l'euns Surinyä. Dos oral, per lesions
Ventitat.
renovad.) .le les Juntes Admi- propid per a la celebraciú del
difici.
contra Miguel Renou i Antoni Ro- nistralives it Comissions Gesto_
111 Congres Universilari Citque. Un n livorci: Teresa Bartos con- res de nobles agregats. en vir- talä.
ARIA
GENERAL
L'arbltrl de tauletes al carCOMISS
tra Vieene Riba i Fiscal.
il/1 de diverses consultes forTot seguit quetlä ron:diluida
rer. — El Negociat d'Arbitras.
Secció Quarta.— Un jurat per ro- mulades.
D'ORDRE
PUBLIC
una Coniissici, de la qual forPa sseig de Plijades, 1 i 3, fa
batori, hotnicidi frustrat i tinença
Beettplac is) de Conl rilmeions !nave» part estudiatils i 1111 ilals industrials afedlats
Altir al mati, CI) el corren, avinent
d'armes contra Josep Lizon i altres.
de Barcelona: Itinerari per a! lustre eatedratic, encarregada
Varbitri sobre collocació
foren n'asilad:11s a Madrid els per
cobranienl dels rebuts (le eon- de dur a tenue cont ni25 aviat
voravies ¡ prop
triduc id/ mote:si/o/1dd s al pri- millor tal empresa. Aquesta guatee individus que foren de- Muleles a les
tinguts atilb motiu de l'afer de quioscos, que fine al dia 28
mer I ri mes1 re del 1931 als node
la
requeriment
Comissiú, a
d'espionatge descobert darre- del (muela podrà pagar-se la
bles que s'esmenten.
d'EsItiN/11'1011;11
FederaViú
rament. Tots quatre estan a la quota do l'estimula! a rhil ri,
imites luttivipals del Cotos
Ahir iegressä a la t.:Hule:1 de
dianls Catalunya deixa
disposició del Directo, General corresponont a les tallles
Eleitoral de Calealunya:
Arbils i Vii •
d'actuar per creure, de come de Seguretat.
amb deducció del canc
tuls de les fdí• n • ritHIS te Cousellos, (le 25 anys, el quat pren'Os
que
acinesia
tenia
acord,
per eent del seu import.
celebrades a
1111111teillnIS
11 0 1'S
senlava ferides al brae a conpoder
prohabilitals
per
tal
de
Calaltinya el 1 1 de gener d'enseqüóricia d'haver-se eligegat
AJUNTAMENT
L'allau d'estrangers.—L'Ofiactuar en aquest sentit.
guniny.
—
Ulla escopeta de cava a un paLa F. N. E. C. encarrega
ltetaebi dels duladans que
Fins Cinsi de Collocaciú de l'AjuntaMeca
de
proposició.
—
rent set!, a Esplugttes.
nieta de Barcelona (Passeig de
conslituiran les Juntes 3Iuniei- l'organització del Congrés a al dia 15 del eorrent, a les
— L'administrad o r de Ellus_
integral
la ludústria, 111 prega els sepals del Cens Electoral de Ca- un Comite executiu
dotze, s'admetran al Negociat
pila) de lit Santa Creu ha dona,
fitalunya durant el biemil 1931- per rellevanls i deslacades
de la Seecid nyors eslrangers Lius/au Pe(l'Obres
PU/diques
comple al Juljal de gunralia de
gures en el món universitari.
loskscli, Alfred Nicallet, Lars
de Foinent plecs do proposieb5 Odman, Cloris Nicola Rusla niot I en agiten benelin estaAdminist unció Municipal. — Segons referències, ligues( Coper tal (1'01)1;u alsuluninistrablimenl (le la nena de dos anys
acordä,
en
principi,
congim . o, Robert Tuener, Antonj
Edieles, sutil/aisles i concursos loide
de materials destinats als
Atina 'Mascarell i Escudero, que
vocar el Congr2s pel mes de lucid de la brigada de con- Trayter, Miguel Probon, l'ed'Ajuntaments
le
Catalunya.
serveis
resullä ferida al cap per un tret
mano Schuvart, Salomó Seitennovembre passat.
servaviä i reparació de la Casa
d'arma de Inc.
fit, liedy Weise, Frederic
Els tnesos han passat.
Ciutat
i
allres
edificis
do
la
La
noticias
posa
a
dispoPEDAGOGIA
—
sols no s'lla convocat el Tercer
pressupost Weise, Joan Francesc Pinós,
sota
el
munieipals,
;le
gaärdia
Juan
Juljal
sició del
Congris Universilari Calalä,
de 1.250 pessetes i amb sub- Fidel Vano, Franz Rechberger,
Col ado ' 1'' .1(910, reulantal pel
Unlversitat Autònoma
sin() que ja ningú no en parla. jeccii) al plec de eondicions i Albert Valle, Tullio Tonelli,
311/ jai de Sant Sebasliä per un
campanya de pretilquadres de preus que fins als l'enllanto 31atties;e, Josep NaConstitució del Conzell Re- La intensa
suposat delicle d'eslafada.
sa que s'iniciä el passat cura
estnettlals dio i hora esteran de gy, Georg Neudel, Nicolas Std— A l'interior trtall har del gional de Primera Ensenyança. en pro de la celebració del dit
mer, Lluisa Mobins, Johanna
manifest al susdit Negociat.
Tal colo van) anunciar .91 la
carrer de Marina l'oren sorpreCongrés s'ha extingit. El CoSchmidt que se serveixin pasnoslra edició antertor, ahansde Hoguera. — Es fa
sos Pasqual Bernal Mari!),
L'arbitrl
ni
ama
fe
de
mite exertitiu
d'altir qtteilìt conslituit el Cons de l'ar- Bar per aquest Negociat de PoManuel A'ila Ilertiändez i Eusevida. Que ha pessal? L'almos- avinent ala contribuent
5ell Regional de Primera Enselloguers, d'acord lítica Social cono mis aviat unisobre
hi AlaluS l'epina que Jis tenien
dia
rada
bitri
estä
universitaria
fera
flor, de les deu del mati a la
ilyaiira de Entalitnyst. creal per
els ¡it'llerrS que PS diSimsavel,
mis condensada. Cal parlar amb el que disposa L'Ordenandecret del mes (le setembre
exposat el padrd una de la tarda, per tractar - se
a robar pre arats per a emporque
queda
ça,
qüestions
universitäciar. Les
dan er.
tar-sels. Tots tres tenen anteal núbil() per un termini de deu d'un asumpte que es relaciona
ries han de ventilar-se a la
L'arte ion presidit pel
que les amb la seva carta de treball.
cedents con/ a delinqüents con.
dies, amb l'advertiment
universitaria
Els
del
die.
Ilum
lui r, doctor Brach • °Impera,
fra la propletäL'
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Ullit General d'Obrero del
Mensos.% ilisbalc da BarosloIra 1 el Seu raen ce/ebrartt tina

reunió general extreordisteria
aviti, divendres, dia 9, al seu
estatge social, Primer leMaig,
número 7 (Casa del Poble1, a
les deu de la vetlla.
Front Urde de Treballadors
- Avui, a les deu
del vespre, al Teatre Vietória,
el Front Unie de Treballadors
Nlercantils velebrare un mit ing
corn a inici de la campanya
que per al compliment dels
laudes de Detall i Alimentació
ha organitzat. Hl parlaran Albert Pérez, per Acció Prefessinnal Social de l'Associació de
Comptables de Catalunya; Alvar
Marcos. per l'Associació Ferretera; Ramon Gailarvi. per la
Cambra del Viatjant; Baltasar
Hernändes, per la Unió Ultramarina; Ricard Hurtado, per la
Unió de Mossos i Cobradors;
Llorenç Vila, pel Centre Autononaista de Depeudents del Comerç ¡ de la Indústria; Jordi
Arquer, pel Sindicat, Mercantil.
i Tomas Sentís, per l'Associa-,
cid d'Empleats d'Agents de Duares, Consignataris. Armadors 1
Similars, que presidirà.
Sindicat de Treballadors d'Ensenyament de Catalunya. - En
la reunió general extraordinaria
:d'aquest Sindical, celebrada el
día 3 de novembre proppassat,
s'aprova per. aclatnació separar-se e la disciplina de la
"Unión General de Trabajadores de Barcelona", per creure
que en el desenvolupainent de
les seves activitats dintre Catalunya i en ço que fa referència
a l'estructuració de l'ensenyament. el Sindicat no lindada
aquella Ilibertat d'acciii que cal
en aquest moment en que estem
en els començaments del ressorgiment nacional de la llengua catalana.

Campanya contra l'Impost
d'Utilitats. - El Comité Catala
Pro-Supressió de l'Impresa d'Utilitats es reuní el divendres
proppassat i prengud Etteurd
d'adreçar a tisis els caps de
minoria del Parlament d'Espalava el següent telegrama: "Comité Catalán Pro-supresión Impuesto Utilidades sobre salarios
empleados comercio y obreros
intelectuales, ruega minoría
parlamentaria usted dirige se
sirva apoyar nuestra petición
sea armando dictan impuesto sobre sueldos inferiores a seis
mil doce pesetas anuales y desgravado sobre sueldos de seis
mil trece a nueve mil."
Acotara lambe elevar i nstaneles en el maleta senlit tu Presidint del Conste n de ministres
i al ministre de Finances. a y alades per toles les entiluls que
fins ¡i ra han eallab.rat a la
campanya.
Eis cómics i la Generalitat. El Sindicat d'Artistes Teatrals ha
facilitat a la Premsa la segiient nota,
que donem a titol d'informada, tot
i trobar-la una mica excessiva:
"Des del dia 29 del passat mes
de gener, hem fet deu visites a la
Generalitat. Despees de parlar amb
el senyor President amb els consellers de Treball i Cultura, hent
arribat a la següent conclusió: Que
la mes alta autoritat, després d'un
termini de cinc dies, no es va prendre ei mes petit interés per l'anguniós problema del qual es victima
el sector de l'espectacle que constitueix injiera de families. En la darre ca visita ens digué que havia
les nostres peticions al conseller de
Cultura. aanärem a veure a-mear senyor, i en parlar-li de l'assumpte ens
digné que no en tenia cap noticia.
Deoprés de diverses converses amb
els senyors Gassol i Barrera, creiem
fermament que, malgrat Ilurs bolita paraules, Ilur missió no passarà
dad, i per tal de no perdre temps
M fer-lo perdre als esmentats senyors, heut decidit treballar pel nostre compte, emprant els procediments que creiem mes convenients
a la nostra causa. Convé remarcar
que aquests senyors no tenen la mes
petita sonó del nostre problema social, i no es aventurat d'afirmar que
ni tan sois el cosechen; perée per molt
lluny que estiguin de les nostres
necessitats, no seis pot amagar que
hem de menjar tots els dies, que
no podem anar despullats pel caree i que de moment no ens atrevint a prescindir de les nostres cases
respectives, pesqué ja tenim el cestita/ de viere amb ¿sacra civilitzats
i el temps no és el més a propòsit
per a innovacions d'aquesta ciaste."

Acorde diversos
* PUBLI CLUB. - Difluns, a
dos quena da rujo, ondea lloc Ii segona conferencia del cicle da guatee

que formen part del (-unes d'estuclis
de publicitat, a Cirree del Sr. Pere
Catate i Pic, el qual dissertarà sobre:
"La Psicotecnia i les seres possibilitats publicitiries".
* SOCIETAT DE R.4DIOLOCIA I ELECTROLOGIA. - Aquest
vespre, a les set. hi haura sessió cientlfice al seu estatge social (Casal del
Metge), Via Laietana, 31, t.er El seu
presiden. Dr. Vacan Carulla i Riera,
presentará el tema: "Les dosis Röntgen en les radiacions per trastorne
funcionals del tiroides .. . A continuació
hi hauri presentació de "Casos nene:railes".
* ASSOCIACIO D'ESTUDIANTS MERCANTILS DE C.4TALUNYA. - Avui, a dos intall s de
set del vespre, a la sala d'actes de
l'Escala d'Alts Estudia Mercantils. el
catedràtic del dit Centre, Sr. Joan
Colomines i Maseres, desenvoluparä
una conferencia sobre "Voltaire, Víctor Hugo, Zola en la vida i en els
* CENTRE EXCURSIONIST.4
DE CATALUN1'.4 : CLUB ALPI
CATALA. - Denla, dissabte, a dos
quarts de vuit del vespre, organitzada
per la seva Secció d'Arqueologia i
Història, i a petició d'alguns estudiante d'ensenyament, el Sr. Pelegri
Casarles i Gramatxes hi donará una
conferencia, ¡Ilustrada amb projeccimas, sobre el terna "Idea general
de la proto-histaria a Catalunya".
* CURS SOBRE L.1 SOCIETAT DE NACIONS. - L'Associació Universitària Catalana pro-S, de
les N. ha organitzat an curs sobre la
Societat de les Nacions, en el qual
hom estudiará àmpliament tots els aspectes de l'organització de Ginebra i
la seva obra, i les idees de pau i cooperació internacional a través de la
histäria, cona a precedents de la S. de
les N. La primera de les conferències
la donará el Rector de la Universitat Dr. Bosch-Gimpera. El programa centrad es donara a conèixer präxirnament.
* SOCIETAT DE CULTURA
LITERARIA. - Denla, a les set del
vespre, el Sr. Llorenç Aller i Espada
dissertarà sobre "La llegenda medieval de la fi del món".
* CERCLE REPUBLICA FEDERAL del Die. VII. - Diumenge,
a les quatre de la tarda, el Sr. Joan
Canipdelacreu i Fores donará una conferencia. El tema es: "Cantina de
perfecciii humana". L'acte será. Afilie.
* "P.4LESTRA". - Avui
tindrà lloc, a l'estatge social, una conferencia a carrec del Sr. Marc Aureli Vila. Tema : "Simón Bolívar,
alliberador dc P obles". Si bé T'
efe será palie, hots hi invita especiahnent
tots els socia d'aquesta entitat.
* AERO POPULAR DE R.4RCELON.4. - Alma a dos guares de
voit del vespre, al ecu dorni-ili
Cansell de Cent, 263. "Casal del: Esports". el President d'A. P B., rencor
Joaquim Snchez Cordabes. (lente
una conferencia sobre "La rädio-fototelegrafia" aplicada a l'as-latió.
* LONDON CLUB ha nrganitzat, en commemoració del (-inane aniversari de la seva funchein. ula serie de nuatre conferenaaes. la Frim*ra
de les gats sa ... a leteara dea-a. di,sabte. a les del vespre. a l'Ateneu
Barcelonés: tema, "George Moore and
his Novela". El "unte-enciant es master H. Francis Vat1ghan, fundador i
membre de la Junta COnsleiva del
London Club.
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Seguint la tradició establerta.
el Cerda Art ist te es prepara per
a celebrar el seas faenó; ball de
disfresses per al dilltins
Carnaval, dia 12 de febrer, al
Gran 'l'entre del Liceo.
La decoració, que es el gran
allicient de la festa, per hacer
esta( enerananada a repulats
arlisles assegura bi seca ohginalital i bou gua!. i contria conservar el prestigi
arlislie, valorat amb el brillant
colerit de les disfresses que,
cona sempre. rivalitzaran en
luxe. bellesa i gracia.
El restaurant, a ehrroc de
l'Hotel Ritz. assegura un
servei acuradissim.
La n'atabal. quelcom d'erialnal i vota fnua, S'estallada a
versos indrets del gran coliseo,
mantindrà conslantrnent l'alegria tlets concurrents a la
fest a.
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En ljreMovaci6 parciaille caereas verificada recentment per
!musita Societat, la sera Junta de
Coreen ha quedat enguany conatiMida ;ixi: Presiclent, Antoni Jansana i Lloperd; vice-president, Josep Vilardaga: tresorer, Joan Marin; (enlatados, Joaquim \ elvé; bibliotecari, Gustau CM; secretara,
Pere Arderiu: vice-secretari, Ramon
p egar; vocals: Emili Jorba, Josep
Casajoana, Ferran Valle i Taverner, Josep Borrell i Maciä, Joan
Macó i Soler, Joan Burgada i
NOU CONCURS DE CAETELLS DE LA VILLA
DE SALUT 'L'ALIANÇA•
La Junta de Govern de la Villa
de Salut "L'Alianca" obre un nou
canica a per premiar el millor rarteil simbólic que plasrni amb mis
encert l'obra sanitaria i social de
tipus cooper a t ist a que realitza
aquesta institució.
Es concediran tres premis: un de
rano pessetes, un de 5 0e pessetes
i un de 250 pessetes. Tots els dibuixants i cartellistes que hi vulguin prendre part hauran de subjectar-te a les cor.dicions següents:
El candi hauri d'ésser de 56X8t
centímetres, plantat, i portara la següent llegenda: Villa de Salut
“L'Aliança" - Barcelona - Institució obrera.
Será indispensable que sha destaqui la siluetat del Palau de la
Mutualitat de la Villa de Salut
"L'Alianca".
Eh originals hauran de trametres al Palas de la Mutualitat, caree!' de la Mutualitat (abans Pare
Claret), número 133, fina al dia 15
de marc vinent. hauran d'ésser
inedit s , sense signatura. amb un
titol i lenta al darrera, adjuntant
una plica tatuada que al damunt
contingui el mateix eitel i lema que
el cartel', ami> el nom i cognom de
l'autor a l'intericr.
Es deixa a lliure elecció deis
concursants el procediment d'execuajó.
Els cartel', preiniats quedaran
propietat de !a Villa de Salut
"L'Ananca", reservant-se el dret
de declarar desees el concurs si els
originals rebuts no responen a la
finalitat abans ~enreda.
El Jurat estará constitult per la
Junta de Govern, assessorada per
elements de reconeguda solvencia
artistica.

Publicaciont rebudes

ii3lció Femenina Cal Casal

d'Esquarra Estat Catalis del districto segon.-Presidenta, Anna
Murta ; vice-presidenla, Entiqueta secreläria, Maria
Des ; viee-seareläria. Corma Velase.; res.re , Jesefa Lagd;
Voef111:: Sin' itia Vela g eo , Cencep.
Cid Garciet, Fratieesea Surtan.
Maria Paró. - C, not
Ginnias: Isabel Fratich. Anea
Duran, Conceprail Garent i Meiria Barra - Cemissid d'Assisténein
Franca:sea
ca. JusTa lag', Joritia Velasco
i Jaafefil BPb.
Agremlaeld da Catee, Taveruna 1 ~liara de 'tercerona. Presiden!. Jnan 3lonony; virepresiden!. Josep 3Iessegner
secretar". Jaume Durany; viresorra , e ri,
Ilanton Tora; c'illet.minr•
Jaume linnipanyfi; revisores d.
cometes: Jeto! Sed; ¡Aiitusmi
Munan; biblioteeari. Josep Puig;
vocals: Relente Bonastre, Ettstasi Arza, Emili Pedal, Pera
Julia. Pere Aynés i Pele Boyara.

Mov . ment n-aritim
VAINELLS ENTR.ATS

AM 5 *reasume»
«MI SALA
Pintor« I gualzos
asi'om a. LAIROLLA
Pintura
Fino Sti l. febnir

Adverti m a lee Personas a la
Illies1 interesal la publicaci6 izomediata de les »tes que ene enlates que da aeldnals han de
tebeo lob t la Eadacc16. Corto
Coloboalt SIL 7.« pie, abano
de hte non del vare. Els que
ens unen mds leed dignaste
hm o oado lolleGate a la
ägeffla del ad: Barba% sz.

El ba'l de disfresses
del Cerde Artistic

caen CATALARRI. st
losan 5,rh.m.P4

DIPUTACIO. ella. • relaten IRISO

ADVERTIMENT

El Cobeen de la Untó de SSO..
cate M'acoles de Catalunya, sie Ss
seca re110:6 del dia 7 de l'actual, conicnci l'estuca' dele trelialls preparatoria per a organitzar les assemblees anuals ordiniries deis diversos
Comises de producció que formen
la U. S. A.
Total vegada que els Traetats de
Cosiere gmb I 1.7ruguai i Holanda,
la iniportació de moresc, etc. , plantepes problemes urgen'a que afecten directament la 'lastra ramaderia,
el Consell acordä, a proposta deis
representante ramaders, que tos la
d'aquesta aterió de producció la primera de les cimentarles asee/eh:eh
i que se celebres en une comarca
essencialment ramadera.
També acordi el Consell visitar
el senyor Comorera, conseller d'Agricultura, per parlar-li, entre antes
qüestions, del projecte de la Llei
de Sindicats Agricoles.
Aixi meada el Cansen va preocul.
par-se del decret publicat el rE* 3
de l'actual en el "Butlleti Oficial de
la Generalitat" sobre el transport
de fems i d'adobs organice efectuats
en vehicles en els quals hon
ti, també, fruites i verdures destinades al consum. A aquest respecte
el Consell acordi visitar l'inspector
general de Sanitat, per tal que l'aplicació d'aqueas decret porti dintre
del seo compliment els menys perjudicis possibles a la pagesie.

espattyul "Rey Jaime I".
anda eärrega general i pessalgers, de Palma; vapor capanyol "C. de Valencia - , tunb i • ärrega general n 95 passatgers. de
Valencia; vapor eSpaliyol "María
tinib ahrrega general
13 passatgers, de l'aléticiai v apor espanyol - Cabo Villano",
anib chrriiga gullerul, de Bithan; vapor aiiglés "Castelar",
amb carrega general, de Hamburg; carne . alemany "Palermo". antik Tärrega general,
d'Avilés; vapor espn»ytil "Ariza
Mendr. amb Tàrrega general, de
Bilbao;

v.uxELLs DESPATXXI
Vapor esp. 'Rey J4ii518 L",
emb Terrena general, cap ä
Palma; vapor espanyol "CiUded
de Valencia". anib TOrrega general, cap a Valencia; vapor
nomen "Garibaldi", en hast,
cap a Valencia; vapor eepanyol
"Cabo Santo Torné", arnb reirrega
cap a Génova: Vapor espanyol "Ambos'', amb
Gkräge.

Seäeg.' al i eä 0 ä Mällätt.

Divendres, 9 de febrer de

.n••n•nnn••n•••n•n•n••-.0-•

"La NaTia Catalana", gener 1934.
"L'Eixesit", any 1 1 1, núm. 7o, Urce:oda, 4 felmer 193 1. - "Tierra
Santa y Roma'', any II. nnin 4. Toledo, gener 1934. - "ltivestMacian".
am II, núm. 28. Maddd, 29 genes
ra3 - a l.fersora correspondiente
al ejerciclo de 1932 y primer semestre de 1933 de la Cämara Española de Comercia en la Re.pablica
Argentina -, Buenos Aires. 1933. "Eemina-Art - , a, IV. núm. 24.
Barcelona, gente 1 1 34. - "Latalus aa Radio", nana 9 2, Barcelona. a
iebrer 1934. - "Butlleti de la F. A.
E. E. T.", any IV, núm. 33, Barcelona, gener 1 934. - "Tennis".
any XII, ninn. arsj:. Barcelona, 31
de erahre ;933. - "La Vid Catalana -. any XXVI. núm. 197, Barcelona, gener 113 t. - -1.a Indita.
tria F.51 afiola ", any XVI!. nam. zoo.
Barcelona, desestime 1933. - "El
Viajero", revista de laassoaiactó
d'Hottlers i Similars de Catalunya,
Barcelona. desembre 5933, - "Barcelona Atracción", any XXIV, naMero 272, Barcelona, febrer 1934
"Esto'', any 1, núm. 5, Madrid, t
febrer t934. "Crónica Isi.olfort•s",
any V, nana 49, Mataró, gener 1934.
"Hochschule miel Ausland", Berlín,
fehrer 1934. - "Ingeniería Textil",
any VIII, núm. 19, Barcelona. gener 1934. - "Espectáculo Público".
any \ i ll. núm. 136, Barcelona, nava:ubre 1933. - "Estudia", any 1,
núm. 1, Renta, desembre 1933. -Acciä", del C. A. D. C. I. Ana IV,
11(un. 30, Barcelona, gener 1934. "Esplai - , any IV, núm. 111 Barceluna, A8 Setter 1934. - "Boletín
Bibnovràfico", any VII. núm. 1.
Madrid. gener 1934. - "Bolleti del
Diccionari de la Llengua Catalana'',
colmo XV, núm. to, Palma de Mallorca, desembre 1933. - "Ibérica',
any XXI, núm. amo, Barcelona,
2 7 gente 934. - "Concòrdia", any
VI. nimia 71-72, Barceidna, nnvern.
brealesembre 1933. - 'A ida Torany VIII. raen. 335, 'fo.
toas, ay sotuer 1934. - " Revista de
Gracienc", any XVII, ait-.
mero 161. Barcelona, getter 1934. "Camine", any I, nene. Lleida,
gente 1934. - "Eulilia - , oran. X.
Barcelona. genes 1 934. - -Revista
Fininciera Banco de Vizcaya". any
Ihm, 111.1111, 20, Bilbao, toser 1 934 . "Boletín n tel instituto de Rei.trina
Aelregn
a ribtç.t. . 1;4
311, 111.1111. 18, Madrid,
d

Contederecid
remial l'hilan

g

I mporlani ' ide grem ial
Okta de Mentserref
invitada per prereigiesos demente
cegiercids I indutiia d'Olesa de
Yentsereat, la Ciii1ederaci6 Gremial Catalana assiati a la fundació
de la Unid Grembd, que, tot Just
¡orinada, ha adquirís eetraordiniria
importancia, posant-se pot dir-se en
primer rengle entre les mis nombroses de Catalunya, Ei norantacinc per cene dels industrials d'aquella vila han volgut aplegar-cc en
Sei fila:ea de rentitat mere, i invitares el 5 elements dirigcnts per tal
de donar mes rellcu a la 5C5111G de
constitució de la nava entitat.
En representació de la Confedenació assistiren el seu president, senyor Bartorneu Amigó i Ferres-es, i
el secretara scnyor Frederic Barceló. Obert l'acte, i després de
breus paraules de presentació del
qui presidia la Comissió organitzadora, senyor Josep Puig, el qual
tenia als seus costats prestigiosos
elements de la localitat i representacions de pobles propers, parle el
secretari de la ContederaciO, el qual
prenda en parägrafs ben arrodosita, per la unió deis estaments comercials de Catalunya, i féu veure
els perjudicis que produeix la desunió o l'isolament de forces davant
la sitnació veritablement critica que
vivim. Acabe donant un crit d'alerta
als que dubten a afirmar la germanor, mal com ara imprescindible
entre la gran familia productora i
distribuidora.
A continuacié s'aixecà a parlar
el senyor Bartomen Amigó, el qual
descabdelli una extensa conferencia plena de sana doctrina gremialista; feu una brillant incursió histórica, demostrant la potencialitat
dels gremis d'abans i la que, degudament adaptats a la nostra vida
moderna, poden tenir ara; detalle la
gestió de la Coniederació espanyola
i els beneficia que de la seva existencia han copsat la seva dissermercantils, i acabé la seca dissertaria fent una cr:da a la collaboracie de tots per la pau social i pel
progre; de Catalunya i d'Espanya.
Un aplaudirnent entusiasta corona
la dissertació del president de la
Confederació. Seguidatnent s'aprovaren els Estatuts de la noca Assecano, i amb pregon entusiasme es
dissolgué la concurrencia que <amplia l'amen local del Centre d'Olesa.

LA T. S.
Programes europeut

selertes
19'00. -- Suissa romanas, 443
metres. Milesiine de emulara pel
Onartel Ribeaupierre.
1910. - Breslau, 3 1 5 metres. L'ispera i el lied aleinanys.
1915. - Varebvla, 1.4 1 5 na.
Courert sinifenic de la Filharmentes.
19'30. - Torre Elffel, 1.381
Fe.s! lt :11 i, Lebe..
190. - Roma, 520 na. Gonce: 1 siaifónia.
2000. - 111111e, 368 ni. Crinrevl stinfertic.
20'00. - Paris P. T. T., 4 3 1
medres. Retransinissió ele Brusselles Írni:r9f., Z1: Concert sirn20'10. - Poste Parlslen, 312
Ginteerl sirnfanie.
20'15. - (inmoble 309 m e 1

rS. FPStit'al
- L!6, 4 8 3 in. Caineed

cl ta gen..
C9'45. -- radio - Parta, 1
me' res. 'lintel/ten i Rancia-,
Opera eaunicii de liounint
2015.
391 na.. i
West regional, 307 m. Concert

F I.
MOVIMENT BORS,
MERCAT LLIURE
Les•darreres sessions celebrada pel
eedoe d' o Peracki ns a termini s'han caracteritzat per Ilur passivitat i indecisió en - la contractac:a. Davant la
situació poc definida que travesaa
l'ambieut politic actual, la massa operadora es manta a l'expectativa 1 espera a vetare venir per entrar nocament a la Iluita.
El rutile carriler, ci ne Ens la poc
hacia estat el capiavanter de les orlensacian, í tendincies ,eguides per
aquest sector, en la jornada que coinentem es adé en extrem inactiu, fins
a poder-se comparar el seu nivel l de
contractació al de les sestees nada desanimades 1 que hem assistit en aquests
darrers temps.
No és estrany, dones, que davant
aquesta passivitat els canoas es vei essin mancats de l'ajut que els proporciona l'activitat operadora, i a poc a poc
anuda perdent terreny fins arribar
l'hora de moca amb els nivells que detallem a continuació. Despees de l'hora,
els c2114 • 5 registra:en me, ieixttgor.
Tasca fixada pel Mercat Lliure de
Valors en la reunió de Borsa:
Dia 8 Tatue Alca o

Valor.:

anterior besara
Nords

Alacants
Gas E
M. Bit
Hulleras
Explosius
Colonial
Pelerneres
Aigües
anides
Platee
Bons or

4d.50
50 .00 --o.50
43.85 -0.55
43.30
93.50 ica.00 -2.50
52a5 52a5 - 43 . 75 +0.25
44. 00
131-25 132-2 5 -1.00
43.85 -0.10
4175
4o.5o
39.75 -Fo.75
159.65 -1.15

T58.50

355.00 357.50 -2.7,1
13.50
5 4 . 35 -0.85
217.00 221.0.

-400

La tarara anterior de Plates és del
dia primer del mes que som, i dia
6 la de Bons or.
BORSA AL COMPTAT
Els rotlles de comptat comencen a
donar mostres de pesantor, i en aquesta jornada la passivitat en castrador
i feixtigor en cartel !: gairebé domina
en tot el sector.

MERCAT OE UNJA

Els efectes Públics eontinuea
¡ en aquests jornada,
dels Amortitzable 1927, la resta
rebé no fan negoci. Els canvis,
accuseguenten mantenir posiciou
fins la majar part de les emi
operades aconsegueinen neugers a
cos, i entorn d'un quart d'ente n eli
ferits anterionnent. Bons or sera
davallen a 257.50 (-1.259.
Obligacions Tresoreria Gener
cotitzen, 99.50 (-0.351.
Els Ajuntaments realitzen as
lum de regular importancia 1
ten millor tendencia en canvis que
contractada en jornades anteriors
registre alguns avaneos d'un q
mig enter.
De les Diputacions només opere
6 per roo, 88.50 " -1-0-251•
Codales Banc Hipotecari i
Local segueixen el ritme modera;
mercat i queden a posicions so
des; Costa Rica pidieren a
(4-1-00).
El sector carriler, bastant ensope
contractar, en particular amb N
queda a posicions poi: sostiene
hom aprecia pèrdues den •auart a
enter; de mis importancia: Vil
58.00 (-1-25), i Osca, 62.25 (-1
Dels Andalusos E5 de remarcar la
xa de Bobadillas a 57.00 (-3.50).
tropolità 1922. 77.0 0 (-2.00 ) .
Les molieres presenten activitat
corrent, i s'oeren algunes erni
de Transatlàntiques: de les dis
contractades és de remarcar la
ció de les 1920, 1 5 . 5 0 (+3.00:
1 5 . 0o (+1.00), i 1925 per a con
don a 89 .00 f 4at.25).
El grup d'elictrics, aigües i
trials, amb regular negara, quedes
genera; a ansicions sostingudes.
precien, pena alguna ,. modifican
d'importancia que detallam a i!couti
cia: Late. ca2.25 (-t.2 5 1; Predlet
Corees Motrlus. emissió 1923, 7
(-at.251: As'and (Cardovesl. fa
(-2.oca, i Cerhaes Fornent
89.0o (-acia).
De les aCC101/5, sanés és de re
car la millora dels Baue
/ 00.00 (-amas), i la depressió r
trada ea Telefòniques ordinärin
105.50 (-1.5ra.

o a c:zs FACILiTADES
LA CAS1 .10AQUIM SITO
RAD BOA

Amb regular roncurri e ncia se
e A OUEZ
.•••
0..01
celebra la sessió d'arar en Ms. Proetd
aquest inerteat. Les VelitleS. raolt. linsilades.cona en dies anteCacau Nova York
riors.
4.61
son
4.99
Mata: Sense variació i per511"
5.54
sistan', els presas amb llur fermesa, però aquesta fabrieacid
Sucre Nova York
no modifica tampoc la seva do3
1.63
1.66
I
eiNad de no comprar. Anolitrene
1.59
1.45
4
173
1.59
una sola venda. de precedencia
alinazán. a 5130 pes e-eles daBlas Liverpool
munt vagó origen. operació que
4.2 5,3
poi veure's cona d'una marcada 31.... 4.3
4 . 4 1'5
31.... 4.4 0/5
neceissital venedora.
4.3 Si
/
Ordi l cunda: Ni 'molifiquen
per ara 1 registreni alguna venBlas Xicago
m.
da d'ordi Urgen a 3375 i 3 I
vi
nes si..5
tu
0
,a 1 ,2
44 94 14
1 ...
pesseles. i de civada Extrema90
Pe
90
3/1
1/4
dura, tarifa curta, a 2a'ao S' '••
sietes. leal Ud, ilainunt taga
Mores( Xtcasin
surtida,
Nin
53 14
Erps: 31ante l'ofeliment el
54 1
55 1,4
55 7
preu de 38 pesseeles ...rigen. pere
la manca de cerepraders fa di_
Café Nova Yodk
fil! e,weenlal.
7.57,
Despulles: El mimbre d'oren_
uq
tue,'c
11,
tes és tmilt mes cresa 1t i tul
15
7.511
7.51
ese
la
l'orca interés per V011111'0,
9.59
10.14,
50.00
degut al t'el que l'engreix
•nn,.r
10.1:
redrat mol( no és possihre (fa Sucre Londres,
e.wseguir e n-enprador.
na 1
5.5 1 ,'s
51' 34
5
Els ;nitres géepass sogneixen
sens. variarle.
1
5 11 1,4 5 11

51,

Pfl ESERVEU - V(I S
CUIDEU- vos

Iteepirper la maromeo Ldo.:poco &tes

SOLEN 1 TO 4A 9•R8
BITLLETS
Franceses . 4863 per ion.
Anglesos jit pesestes.
italians: 65' 10 per lo,.
Belenes: 3450 per me
Suissos: 239 60 per loo,
Estafe 'Jiras: 7 ' 60 pessetes.Alemanya (Reiclismark): 293 pts.
Austra (sala/una 5 . 30 pessetes.
Tacaoslovaratia. .54 Per 1 00,
ilraandesas: 4'93 pessetes.
Uret.:a. Ii ,o por 100
Suecia: 194 pessetes.
Noruega: 584 pessetes.
Dinamarca: 1'67 pessetes.
Finlandia, lb per loo.
Romana. te'50 raes leo.
Bul g aria 2.10 p er loo.
Turinaa 3 .e,0etes.
Portuguesas: 034 pessetes.
Canela. 7 pensele s.
Argentins. 1'90 PesseteS.
l l rueuais. 3'ac pessetes.
Bra g iler g , n'5o pessetes.
Colombiana. 4 pessetes.
Peruans. 1 4 > 01 pesarles.
V enrst1Cla 125 1 e“ : les
lapon . ltns a neseete.
ArRelin g : 48'40 per too.
Egipto: 38'25 peseetes
Filipines, 3 peyotes.
OR
Alfons: 238 per iota
Unces: 238 per len.
4 i a duros: 231 per 100,
1 darce: ¡Con pessetea.
I g al/el, aj9 per loe.
FratOCal 338 D'e ;4°1

PASTILLES VALDA

I« grato obran 4trentsment per tanau
pilo .uer.
‘' I ES It E ISP112,1n
TI )1:
141 »eVegantiaepoia 001
atii cimbel f ea rgwanmor ais
Refredals, *al ð Cali, dele
Be

Es

oneultle. etc

Tingues sempre a la ma ana

ato

CA1IA

PASTILLES VA LOA
VERITABLES

PROCCREU-VOS-LES SINSI

DIC ER,arre 90b,e LOt, RE
FOSE U SENSE COMP Ti 4aa•
1Pl ACIOn.
Pastinsa otitis
Ofera. q ta Mellada
5 la
prau d'albo qUants carril/1M

tan tala no son roes que imitamos
110 Poban Wat ant71
Pi Tllusk
1es Veritables Pastilles VALIJA
411 000914111 01.11:141},/%0
•01b 01 non, vAL 104
a la 1444.44 1 CDS4

crasvo forma

. ' T4114.414449~..--.,v4“
ES

VEN

TERRENY

Extensió 17.000 pams, prop Plaça d'Espanya.
Preu: 3

pres. pan Facilitara de

Ran: %MI, 200, primer, segona.

pagament
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I
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Poemetirwr

du Sobrar da 1934

KOVES DE TOT ARREO!
gpLETISISIE
Es universitaria del B. U. C. ve-

pzirn per al dia as del corrent un Triisi:hlon per a neófita amb les segitents
metres llisos, llançament
pes i salt de llargària. ftom pot
iii,u.riu re's al 13. U. C., Rambla de
l'ilalunya, 66,
— El dia 15 del corrent, després
,su allunyament forçat de l'ad ee. gules Ladoumegue taré la teca
era demostració a l'Estadi de Co'•
ßfiXA

•
A Milà Orlandi vencé Bonetti per
p.....nts en deu represes.
— Horn projecta organitzar el
rorx Roth - Seelig el proper da 3
ce març a Brusselles.
— A Miami Rosenbloorn aconsegui
n --servar el títol de campió del ment
pesos mig-forts en ‘éneer Knight
per punts en quinze represes.
CICLISME

tt,

Sembla que Liudó Montero, a panatal ara a la capital francesa, s'ha
proposat organitzar la seva actuació
er la propera temporada. De moment
prendra pan en una cursa a
en la prova que organitzarà
•
11...more Ona, i Grau Prerni de la
iepública a Eibar; després toreará a
Paris, per tal de córrer la Volta a
frar.ea. i en el Grau Pisen de les
Nacions, de "Paris-Sor'.
— Vicenç Trueba, parlant arnb els
per:odistes argentins, digné, sobre l'acta:oció d'ell i dels i cus companys, que
els hacia perjudicar el rapid i .iolent
canvi de temperatura. Eseit molt
agrait als esportius argentins pels
seas aplaudiments. Ha dit, Lambe:, que
:crcedeix extraordinari merit a Roqueiro. notabilissim ciclista, el qual
ha aconseguit destacar en una capiml en la qual no ha eist mm bicicleta
pel carrer.
— Avui. a les 5 .30 con-encara la
curca de Sis din d'Anrers. Des de
3, al moment de cornencar, sis
:7nmadee anunciaran, a cada hora,
:esdeveniment.
Heu-vos ad la !lista definitiva
••, imscrits
Linari - Di Paco. A. Buysac
reneí, Deecinv - \'an Ncvele, Aertsustier. Jules Van Nevelle - DebuyG. D,',aets - Letourneur.
Loukc, E. Degramc - MeileMuntelinans - Van Duren.
elat - Boogaart, Pijnenburg-Wals.
Acer-Muller, Van Hout-Van Hoeck.
- Schoen, Mertier - Meers.772 .:7Z. Hustghen - J. Aerts. Dervres
Ve Dyck. J. \Tan Kempen Maas - Van der Hoast.
CE NU
Port de Ve:ate se celebró el
-. rat de Guiptiscoa d'esquís, con recnrregut de set quilòmetres,
c:assiiicaren, {iris a vint-i-cinc
• ors, per aquest ordre:
14rmakio Renee (suecl. Tempsy
7 ni.
,. Rafael Caranque (Capu).
luan Hernández Fort una)
Monte (Unión de Irún).
Garmendia (Fortuna).
FUT1301.
Arui, divendres. a I, nit, a
:'eu.:itge del Centre Repullic,', Dernocrit:c Federal, del carrer de Mariä
Agulä, 27, celebrará el, C. E. Júpiter
assemblea ertranedirrária, per tal de
t^r-r compte als sets socis de la si-

tuació actual de rentitat i procedir I
al nomenament de non directiva.
— En un mate per al campionat
del alón jugat a Mili, Anglaterra ha
batut Txecoslovàquia per dos gola a
un.
— La U. E. de Gracia ea guanyar
diumenge la U. E. Pohle Nou per set
gola a rala
— Els jugadors del Júpiter que
possiblemerd quedaran en llibertat,
són : Casanoves, Claudio, Franc5s,
Font. Vivieres, Folch, Basilio, Pecera, Mas, Sala, Serra, Perpinyà i Es•
tere.
Rosalench i Morales, com que escorrent
i
el
Júpiter
no
els
den
tan al
res, quedaran lligats al club del Feble
Non.
— 1/inmerge el Retrs Deportiu aniri a Amposta per jugar contra el titular.
— La U. E. de Sant Andreu. diumenee, a ?es TIOSI de Ja nit, i al Restaurant Can kan. celebrará un sopar d'homenatge al seu delegat a la
Federaci; Sr. Josep Guardia i
- ftelii - Austria jugaran, diumenge, dos pertitc: els equips A a
Ton. i els 13 a Trieste. ES jugará.
encara. a Poma, im mate Roma - Buda re sr.
GININAST I CA
E; einent diumenge dia te. al local de l'Ateneu EncicInpidic Popular,
carrer del Carear, número jo, pral.,
se celebrará una reunió pública: convocada per la Federació Catalana de
Gimnástica, per tal de fixar les normes per a proredir a la constitució
duna entitat de carácter tècnic en.
Educació Física i que en principi '02
li china el nom d'Acadèmia de '1' Eduració Física de Catalunya.
No es conv r.i particulacnir ,r. La
reunió comeneara a les cnze e2 mati, i tots els assistents tener: dret a
veu i vot.

VloronemE
Segons una revista bancesa de
motor, sembla que cir ee'la el rumor
que el Govern alenitily tea decidit
organitzar per a r.tistian mace el
Saló de l'Automòbil de Berlin.
Sfra prol.ait rigorosament a la
premsa de fer P3Llica acuesta de
cisió. que nollü e aha comunicat a
les organitzacird.s patronals interessades. Amb aouesta actitud es peeten sorprerd re desprevinguda la
concurrinea estrangera i evitar-ne
la participucki al SalO
NATACA
En .11 festival de natadó organitzat amb motiu de la inauguració de
l a teca piscina del Antwerpsche
Zwt Club, dAnvers, recluir, dels
Ectiants de Neptune de Tourcoing Ion
'..sclut per set gola a quiere.
— Els campions franresos Cartonnet i Schoebel han estat batuts, a Berlin, per Schweitzer i Schwarz en els
cera metres estil !Hure i zoo metres
braca de pie, respectivament.
— El vinein diumenge se celebrará a la piscina del C. N. Barcelona la
(parta jornada del Concurs
cutre els equips B i D d'ambdós grups.
Donada la igualtat de la puntuad&
hom espera una matinal force interessant , especialment en el primer grup,
on la diferencia es solament de dos
punta a favor de regule D.
— A Copenhaguen, la ramplona
holandesa Willy Deu Duden bate el

EL

SULFOPILOL

PILOTA BASCA

li3OXA

Després de fi victòria de Ifirtinez d'Airara
Mancats de temps i d'espai no ens
fou posaible d'ocupar-nos ahir amb
l'extensió necesaria del combat disputat a la nit al Circ Olympia entre
el valencia Martinez d'Állara i el
belga Steyaert. Aquest mata, eSel qual
resulta vencedor per punts el primer
esmentat que va conquerir eaquesta
manera el títol de campió d'Europa
dels pesos mig-forts. fou chuit, com
ja diguirem. amb un interès sostingut per un ptiblic absolut *ment addiere al valencia, que es va, veure encoratjat, gairebi en tots as rounds, pels
aplaudiments, Aquests. aplaudiments,
però. no corresponien pas a la valor
del joc posat en pi-Celia pel qué els
rebia. Martíne.. Hm al nostre entendre, el mis mediocre comba dele
diversos que li licvi vist en el nostre
ring. No elstant, si ahir hom el va
apl audir i encorbtjar mis del que mereixia, això pst servir de compensació a les regles en que, harem acula millor, tY.1 trobó rescalf que mecejaba.
Cenyint-om al jo: exhibit pel valencia en aquest cornbat per al tito',
hm de dir que davant d'un boxador
que co és ni de bon tros una cosa
extracirdiniria, el vam veure sovint
fu figura de deixeble. Si Steyaert
tos avui " un atleta perfecte en Iloc
d' ,"nCser el boxador ja gastat que en
realitat da, no hi ha pas dubte que
'Martinen hauria fracassat per tercera regada en el seu intent d'adjudicar-se el títol. No es tampoc temerari supasar que en un ring neutral, o si el combat allegues fet a
Bélgica, pocs haurien restat convençuts del fall, malgrat tot just, donat
per M. Vaisberg. El titol, dones, no
es pot dir que hagi anat a parar
aquesta cegada a les mara d'un bozador que rhagi conquerit duna manera convincent; això es, demostrant
qualitats pugilistiques de primer ordre. No convencé ni podia coneencer
Martinez d'Alfara abans-d'ahir ni boxant ni batallant. Boxant fou, com
hein da, el deixehle del seu adversari; batallaat ens va servir solament
la parädia d'aquell Martínez al qual
els sena compatriotes anomenen "El
Tigre". I això que diem ell mateix
ho ha reconegut despees del combat,
atribuint ractuaciO que forní a la nerviositat premia del boxador que surt
a disputar un combat decisiu per a
la cera carrera. Es just, no obstant,
reconeixer que Martínez, baldament
no torni a ésser mai mis el que fou
Mutis, pot ter molt mis del que ha
jet en el seu darrer encontre. Ho demostren a bastainent els combats que
li tiene vist disputar ací davant Meroni i Morales. Un boxador cien ihm com Steyaert no ei, cedament, el que millor s'adapta al sea
joc, perä aixi i tot un contrincant
d'aquestes característiques, i mancat
d'eficäcia i de fons, ha d'ésser batut
en tots els rounds per l'atleta i per
l'home de ring experimentat que is
ami encara el valencia.
De Stcyaert ja lsent dit, a través
de les ratlles precedents, gairebé tot
el que calia dir. Es un borne que
cap boxar i que basa el seta joc en
un i ce de carnes admirable. Peri)
aquest joc, en conjunt, i en ratee
principalment, és torea matusser i
mancat d'eficacia. En cap cas l'atleta
no supera el boxador. Pel conjunt
de les seres qualitats, dones, Steraert
es pot considerar inferior al seu antagonista d'abans-d'ahir.
Confiere' que Martínez sabrá superar-se. En aquest sentit és prometedor que aquest, malgrat els aplaudíments del públic i els elogis que li
dediquen alguns collegues, es declari
poc satisfet de la sera darrera actuncii.
CRITIAS

quedar-se en manigues de comiso fa
mis l'efecte que o traba • casa eruc
i ei renta les morís eban: irasseuris
a lamia rer dinar que no pite <radar a
dirigir NO boxador que aspira al COM.
pionat d'Europa.

REMARQUES

Dlntre Trnsopineent que porta fa
im quant ',tripa la boira local, la vetliada de dimerres tan un te.:eveniment. Va tenir • se, no obstruir, el desencert de rodejar el comba' principal
— principal pri tito l que es pasara ce
joc — d'A res consbuts que, Si n'excepluem el que va snar a carrec de
Viírid i Aries, erre del tot inspeopie
d'una vetllada d'envergadura.

La 'iota elegant so o carea del
Veisberg, a rbitre rime, lances, que porta 1 n 05 pantalons de IraneUa que en: fan oblidar per complel
pantalons de -gran ligitidatici"
que forte,' eta 'solfees arbitres. ¡la resulta! tumbé digne de l'elegancia dels
pentalons, i dalt del ring s'Isa prodint
amb sobrietat i justicia en t'apreciacid dels incidents del mata-.

l e n3O,

Un programa Poc isteactitol Clt
jasit i re:ces de rounds a disputar,
juniament aria, la cinsegient du. ada
dc resPectacle, e -2.1 retro,' molta gent,
fost que no iarribdt a en pie complot, rom ti campionat d'Enropa en

El d'Al f ara ta tenir ahir art "4114cd: de:orne". La gent menjetn a
festes, i per no res l'encorokirte. EI
bon combas de Martínez no va asee
apreciat jiu a fa fi, Perrita la gtnt
no podio oblidar tOCIIMOISI
'aritos insitil dels anterior: combato.
F illS als darrers mantente, i encara
a peticid del ?afilie, no va artir
aval 1 tigre que, (»adiase dan:, li
podia f e r perdre el comba, que de
mera manera va guanyar.

joc mereixia.
La mateixa llargeria del progranio
fa que ele darrea combos, que 1011
el: mis importarla, se segueixin amb
impacHncia i atnb tatenció por concentrada, a causa 'dels ino l ts rounds
anteriors.
Es curia: — indelint e ft la ~lita
del peo grama — que la furia de les
dues empresa de boas hagi produit
una crisi tan forsnkleble e. rorgailitració de vetlladei, fiar a ratean de
fer por: combals importad:, i de regada pasear una ~nana :encera seis se hater-hi un reanibat mitjanament

El joc de cames del belga i la seta
inobilitat van permetre que el total'«
arribs o l 'acabament dels quina
rounds. Si el poc "punch" de Stryaers
haguis coincidit os IM homo' poc /idbit aquel 1 k, d. que Martínez va tonfondee cutib 1010 relliseado hauria estal Tarabament possible d'un comba!'
desigual. Martinete, aint, un: rumie de
vint-i-dos miss excitats Per la g ranecendincia de la alta, no va reta tos
c l que pot i que isesaltrea mine gro
eslava en COOdiCie/11 de ter, No ohtant, la seva ititdria esa isser decidtu, i ningú no lo podrá discutir.

Merasen&

Potser no es triada que amb la
desaparició de lo metipetincia els em
e, I l iurin a la delicia de-presai
Capua, pera creiene que aquella fugó
as perjudicar enormem e nt la boxa
professional com a M'oil , torre a espectacle i com a estimel M ufa d'olerir cada setmena el millar COni{0 11 de
combas.

Escala _ Andreu
Aguiletio i Pahiso - Díaz 110 eren combats per
fer TOlympia, ans a l'Iris Park, i
cal dir que oquests boxadors van fer
tots els possible: per a fer honor al
local, reten, el ardrimuns que poden
retre per la seva 3.5CO3$0 closse.

Potree KM« del /elle era degut
a qseò hi bofia molts telencians. Si
aisi los es comprendria mis aquell
viera València que VO idee llanca des
del palie que va corejar bona parl
dels espectador:.

P er rert que 0011) el bon . intent de
fer propaganda d'en' campionat de ball
de resistencia en disten una MaTachan de densa —, el que fa donpresari va fa ansinciar que donara
cinquanta pessetes ol que guanyis el
comba l qu e atinen disputan! Pahisa i
Dios, Cont sijui que el combe era
dolent , la gent es VO acamar, i 110
Va aplaudir el gelt de:1111+133m (,),
que inicament zwi repercutir en l'entusiasme del: boza dort, que van veure
una possibilitat de duplicar els seus

guanys.

Arias i Vitria van castigar-se »ninmenent fins que es VO acabar el comP a l , i cont que primer i desPre's
Vahee s'havien pesat foro C3 VO acordar donar 151010 HUI, Si be per votació
entre el pdblic .4rias thateria apunlat
una victòria. Perú a lee dices de la
n'atinada no ds faca d'organitzar una
protesta, i tothont te creure
tiritar-in, arree,
S. O. S.

EL SENYOR GASA HA TORNAT
DE SANT SEBASTIA

Ill sisal costinn elle fumar en anar espcssint l'ambient de la sala fins a
l'extrem que a trova de la boira blava del fum el: llutns de dalt de tot
es veje n des de l'escenari esos a grasas
de pele.
Un comba, >portant requereix una
bona preparae.11. La salutació dels borodera, el sorki419 de gnosis: i embena'nena, les M'atrofies, efe., fan esPe roe encara anib riés isnparibicia el comencatnent de la llwita. Martínez
decidit
d'A lfara es lersrnta
aparentment, onda molla moral. Nosassegut
al
seu
"toralt re s e/ re ices
ne,' " per ente dos socsons ilnponents
del senyor Isixidor, El belga Steyace: te una digura fina i exulta de
basado., toril Mata el seu ros nis
anib els eutra si i sortaas de lo humanitat del 7w/zuda. El M0110gCl.
belga no ti Pos rara de manager, i en

El promotor senyor Juaquim Gasa
va tornar alar de Sant Sebastiä, sense haver pugne obtenir la signatura
de Paulino per al combat entre ell
Schuteling que li.sinentat promotor
projecta. El basc demana la !luna per
a aquest combat: leo mil pessetes
a mes, el 20 Per 100 de la recaptació
que s'obtingui. Es torea niki del que
Paulino va percebe' per anar a Roma
a rebre una correcció de Primo Cernera. La darrera paraula del senyor
Gasa teuim entes que aún ese mil pesactea de hosca, amb el 13 per roo de
la recaptació. Es excessiu. Corn que
el que separa les parts litigants no
constitueix una gran diferencia, és
despenar que finalment s'arribara a un
acord, i que el projectat encontre tindrä efecte a la data estipulada, o sigui
el dia 8 d'abril rinent. El senyor Gasa tornará d'atin i un paren de dies a
Sant Sehastia.

Remel cientific

contra la calvicie

record del titán femení de les roo yardes, i el deixä estahlert en so regona 8-to. L'antic record el detentava ramericaaa \fadison amb el iemps
0110 núm.:t.

els calbs ho són per la sebo>
Tea, aquesta bipersecreci6 del cap,

ACEBB lob
G

que es manifeste emb l'aparició de la'
caspa. La seborrea is el començameni de la
calvicie. Combatre aquella Os evitar aquesta
, No es coneix altre especific contra la se.
.^borrea que el sofre. 1 no es coneix mes que
• :,.un medicament que bermeti utilitzar aquestes'
propietats del sofre. el SULFOPILOL, ara
de nou otert al públic.
El SULFOPILOL no es, donci, un pro.
dude implric, casolà, o de pertumeria, prepa.
rat sense reponsibilitat científica. Pel contra n,
està fet per tacultatius catalans i basat en fórmules del gran dermatòleg Dr. Sabouraud.
Es l'úttic unid que li aconsellerä el seu mete, si el consulta. Amb el SULFOP1LOL evitare la calguda del cabell en qualsevol moment en que es trobi el seu proas de olvide.
Amb el SULPOPROL tindrà, demes, sempre
1 pertectament el cabell net 1 sec, evitant que
In caspa 11 matute« la cabellera i li faci Ileig i
brut damuni d con dile ¡VV. roba exterior.

RUGBY
A Londres s'ha celebrat un partit
internacional entre eis equipe segeescututius del Pals de Gales i Escòcia.
Han resultat veneedius eis primera
per divuit punts a sis.
— Denet a la tarda, a l'Estadi, tindrá lloc el partit entre la " British
Colony" i la selecció del Barcelona
Universitari Club.
TENIS
la Feieració Británica del I awn

Tennis ha publicat el programa de la
competició per a la Copa Davis, que
Iba establerta ron • segueix:
Zona europea: Primera
ea - lidia Anglesa; Franca - Austria;
segona volta, Txecosloväquia Nava
Zelanda; Itélia contra vencedor de
Vencedor de FrancaAustria contra Alemana; AusentaJan°.
Zona Americana Nord: Peinen
volta, Estats Units - Cenada; versta
volts, vencedor d'Estat, Units Cane la cunero Mexie.

Uegiu LA TUBLKITAT

la milis tletdistal NO 18

pts.

PROPAOU1141.411

.WITETISME

Davant di Cross peninsular
La Ferie ració Catalana ,l'Atletisme
ha preselte ionat requip catala de

cross que representará Catalunya
en el Cartbranat Peninsular de cross
country quo se celebrará el dia 4 de
mere vio pét a l'Hipòdrom de Laserle, de 8: st Sebastiä.
al. An In 'II, López, Mengot, Navarro. E l;eó, Antoni Barba, Just,
Borras, hittoni Smandia, Jeroni
Joan, Fray oesc Cann, Marcelli CasJcinal, Font, Joan Ballesteros,
Josep Fe( tacana, Josep Andreu,
J. Sender; Hernindez, Andreu Lavatire, Era se ese Clement.
Aques ts atletes es preparen activontent slota Ir s ordres de l'entrenador s'amor Mestre, cada dimecres
i diventinza, 4 la tarda, al pare de
la Cinta geg la i els diumen g es a l'Idpidrom die Can Tunis.
El die. '18 del mes quo som se celebrara p 'hipOdrom una cqrsa de
eeterció definitiva, per e i ormer r e
tresentatiu de Cetalunya en-qnipre
ti chau, jo nat da cross.
cc4a.gos »roza
I CSACROUETRADORS
finit ' el terniini d'admistió
'de den- tries 'per el Collegi de Pitees i 1..ronometraelma de la Federad() ffsitialana d'Atletisme, el Cintilen F" tul retoman a lotee les
Päret natt .qué hin detnanat bul a

l

del Collegi que poden confirmar el
seu Mutis per tota aquesta setmana
que els será adtnis, car dintre d'aquest mes començaran les prictiques
i examens per als tito!' de cronometradors o jutges oficiala de la
Federacid Catalana d'Atletisme.
Es d'esperar que funcionant el
Collegi en ple rendiment, aquesta
temporada hi podrá hacer organitzacions pertcctes i en tot moment degudainent controlades ande el prestigi i reconeixença que tindran les
persones que siguin admeses al Collegi de Jutges i Cronometradors.
Contestant una serie de consultes,
es fa públic que l'ingrés al CoHegi
és gratuit i es paga solatnent 1.80
pessetee import dels estatuts i com
a dret d'examen.

=191=11===

FROTO NOVETAT$
AVE DIVENDRES
• les al
Narrv 1, - BeioNes
MIMO

Chistu I - Villano
me. 4 es eme ellt
Amorebletes - 41suregul
mufa
Solosälvil . Quintales II
mune par toenisa
-ermaronnenesasnansafflfflon

Frontó tiovetats

A Madrid, Sandial eenaerva el Mol de Mg«
deis pesos gall en fer mata
nul amb Carlea Flix
-Ortega vencé Pere Ruiz
per punta

Iteetdree i Chiquito de Gallina
(carmene), es
contra
Quintana 1V-Azumendi i Unaraune
(dene), 34
Una actuació dsetacadíseinta
de Chiquito de Ganarte
Dimarts al vespre, amb un ple a
Des d'acuestes columnes hem dit
vessar, se celebré l'anunciada vetliada al circ Price de Madrid.
multes vegades que el segun Nicasi
Rincón "Navarrete" ha eetat únic,
Excepte el quart combat, ele altres no tingueren cap interés, si desperquè, ultra reunir tetes les condicartem alguna cosa del aegen pe!
cione fisiques, tenia un cervell privilegiat que li permitía de treure el
disputat i dur.
màximum de rendiment del seu esEls resultats foren:
García vence Cienes, pesos
forç.
res,
per punta, en tre, suelta
I per aquest motiu els aficionats de
Iglesias vence Barros, pesos exl'especIalitat a punta el recorden amb
tralleugers, per punta, en volt
enyorança, ja que la viva absincia de
Mendieta i Pellicer, a 8o i 77 quila causa no he Pogut esaer cotana.
los, respectivament, feren mata nul
Podem acure actualment un Guillera sis.
mo, que, essent el primer saguer del
Ortega, campió d'Espanya del
moment, es refia únicament de la seva
pes mosca, vence Pere Ruiz per
privilegiada constItució atlética. Al
punta en deu.
costat d'un Teodo, que, tenint
Sangili, amoló d'Enteres del pe,
monyó dret trencat, i no poextralleuger, féu matx nul arab
dent córrer, es defensa jugant de
Elle
en dotze assalts.
primera categoria; no cal dir que és
El darrer d'aquests combats era
el cientifie, tambi, del moment.
välid per al Campionat d'Eapanya
Dones, bi: Chiquito de Galiana és
dels pesos gall, titol que resta en
el Navarrete de l'especialitat de pala,
posessió de Sangchili. El combat
ja que reuneix totes les condiciona escluelcom confús, fou avantatjés per
mentadas.
a Flix en les primeres represes,
En aquest =centre uta una exhibimenee que en les darreres ei vació tan completa, que talment donava
lencii aconsegui compensar el seu
la impressió que la pala era un imant
retard. Al nave cenad Flix va reiste
que en tut moment atreia la bala, poun cop baix. La decisió fou ben re,
sant-la en el Iloc més dificil d'aconbuda pel públic.
seguir per als seus contrincants.
Ortega-Ruiz resulta un matx forIzaguirre fou un company digne;
te entretingut, en el qual la carietingué ben peques fallides al costat
tat i millor técnica del catalä 'l'ad'un sena fi d'encerts.
pena a la valentía i bona volantat
Del tercet, cense distincions, podem
de Pere Ruiz.
dir que jugaren un gran encontre;
únicament a les acaballes, i davant
del joc aclaparador dels seus contraESPORTS DE NEU
ria, es desanimaren alguns moments,
i aquest foil el motiu que la parida
guanyés per onze punte.
Cursa de slalom
L'alició a l'especialitat pala, que
a La Molina
cada dia compta amb mis adeptes,
omplio per complet el Frontó, i acod'Esports de MuntaSecció
La
miadi ele cinc jugadors amb una ovanya del Centre F.xcursionista de Caeld entusiástica.
talunya, crrganitra per a diumenge
OROMI
vinent, dia II, una prova social de
"slalom" a les pistes de La Molina.
La inscripció esa oberta al local
de l'entitat, i degut a la gran cuanFrontó Principal Palace titat
de neu i la seva immillorable
qualitat, és d'esperar que el nombre
Avni, divendres. Tarda. .115
d'inscrits sera ben impertant mis
RECALCE II - COITIA
tenint era comete l'increment que
cada dia van prenent aquestea procontra
ves d'habilitat.
CELAYA II - ECNEVARRIA II
PROVA INTERNACIONAL DE
Nil, 1015
SALTS AMB ESQUIS
ITUARTE - CELAYA I
Entre els diversos actea q ue la
Secció d'Esports de Muntanya del
contra
Centre Excursionista de Cataluaya
ARRUTI MARCELINO
ha organitaat en guany anlb motu
d'escaure's el vint-i-cinque se i n er›ari de la seva fundad& sobresurt
la prova internacional d'esquís de
NATACIO
fons i salts per al diumenge, dia
de febrer.
La vinguda dels minora esqui*.
Enriqueta Soriano inten- dors
de Castella, Aragó i dels frantar& batre el récord dels cesos del Migdia de Frena, ittnt
amb el nombrós lot d'esquiador, ca100 m. braça de pit femení talans que en les darreres provee
celebrades han demostrar estar en
El diumenge vinent, a la piscina
forma espléndida, fa preveure Ole
del C. N. Barcelona, la campiona
aquetta prova intertsacional ,d'esqui
Enriqueta Soriano intentara batre
revestirá inusitada importancia.
el record de Catalunya i Espanya
S'ha gestionat la concessió duna
dels ron metres braca de pit feCopa per a l'equip millar classificat,
meni.
prop de la Generalitat de CetaltsDonada la forma actual de la
nya, i sin molts els prenne fins ara
petita estilista, a jutjar pela temps
rebut s.
assolits en els entrenaments, hom
Aquesta prova Internacional esti
espera que sortira airosa del seu
organitzada d'acord amts la "Pedeintent. Per tal de controlar la proration Pyrennéenne de Ski" i la Feva, el Collegi Catali d'Arbitres ha
deració Catalana d'Esqui.
designat el seguent jurat:
Sin molts els corredor cattlans
Juan
Gamper..
Jutg e irbitre:
que han comeneat eis entrenaments
Estante: Robert Serinyà.
i Ii preparació per acuelles maniiesJutges: Sierra i Domingo.
tacions esportives.
Cronometradors: Muntaner Lebrero i Lluís Garcia.
PUTSOL

La Diada de l'Esport

El Campionat de Lliga

. En rtiltinia reunió el Consell Superior de la Unió Catalana de Federacions Esportives tracia -tel pla
general d'actuació per assolir un
moviment de conjunt de l'espora
catala en les seves diverses manifestacions. D'ella la majar atenció
a l'establiment de la Diada de
l'Esport, a la qual totes les feriemcions aportaran Ilur
constituint un arte de manifestació
plena de ractivitat esportiva de Catalunya. En principi fou acordar el
dia 20 de maig per celebrar tot el
seguit (fuetes que constinieixen el
programa. Aquest la Unió reatä
estudiant amb teta cura perque
constitueixi un hit. Es el desig de
les Federacions que la Desde de
l'Etpo:t sigui el punt de surtida
per a la sera repetieó In luye con.
secutius fins a arribar a constituir
un concurs esportiu . del mixim Innatas nacional i dale mis destacan
del calenclari internacional.
Cal fer notar la enflabonein delidies que presten les federacions.
a la qual correepondri stl palie da
Barclibina en igual forma, sabut
rom ¿I de ton l'alt esperit d ctutidents que l'anima.

Els partits que corresponen jugar-se diumenge d'aquests campionats són:
PRIMERA DIVISIO
Espanyol-Oviedo,
Valencia-Barcelona.
afadrid-Athletic.
Donóstia-Raeing.
Arenas-Betis.
SEGON A DIVISIO
Sabadell-Múrcia.
Osasuna-lrun,
Celta-Athletic Madrid.
Sevilla-Comba.
Sporting-Alaves.
TERCERA DIVISIO
Elindnativiee intargrupe
Recreativo Granada-Gimnistie.
I .ogroll o-Unió Vigo.

Ne pedem pub11enr les
noto& pregades
no
vinguln escrita en este
1 amb un timbre *natura anegada
.. •

•
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Divendres, 9 de fel

LA PUBLICITAT

la

er de

VINeigeg'
'

t res

Teatro

csre 016 MPIA

nimio do &dolo. ell. 1811. lene
i
urdo. de 6 • A. ilopid

El Minarla, Ola 18 de labre,. selemne Inangurseld del

..01150.5. 111030W0.0101.m.

TEATRE ROMEA

Campionat

Tole» 111421
Deleelel diles de « DI divino Impaciente".
Cada Mi. a les 5 I a un quart 011 1
IMPACIEK TIL ii Pareen.
a Non»
140 representaelons, dutt indescrIplible.
Dnnuense discretea en «Ola fesliu), a les
310, a les 11 1 a les 16115: IR. DIVINO

Mundial de Ball

20.000 puma tes en premie
Ele mM grano »melena 4•1 ende
La inserIpc16 de concursarns cfuedera.taocada Muna, dB, 12 del corrent
a les anafre de la tarda
Organitzador: Cae, INUCC1

1818112141111101n11

METROPOL CINEMA
Liarla, 115

TEATRE NOVETATS

Aval, dIvendres, tarda, a les cine:

Tarda, a les 5; n11. a un quart cl'It:
Ne dertme de *robare aquesta darrara setmana el meravellds especia.
cle d'exilas mundial

UleWinaOna
TRIBUIR 23481•1480
Avul, estrena de dues gratis pellt
enle5 en un inatels programa:

La posada del
Caballito Blanco

LA MASCARA
DE FUMANCHU

amb el tau espiendld conjunt
Magrelta presentacId. Principals
interpreta, [mina Allega, Noca
TIne Folgar, .losqulm Valle
All
E. ~vea, 20 @irle vieneses, 20.
TrOupe de Tirolesos. 30 hallarIns.
130 persones a escena. Nfidetda orquestra. - Escenari glratort 400
%estila de Verch i Flotan,
de Berlin
Denla. larda 1 n1/, eilt Os diart
LA POSADA DEL CABALLITO
BLANCO
Diumenge. comial de la Companyia.
Tarda, a les 330 i a les 6, 1 nil,
darreres

per Boris Karloff I Myrna Loy

Queremos cerveza

1711. a les deu:
NOTICIAR'

CONIZOD, Mitra Mantas., 1 &rime
REVISTA
• Per Bunter Keaton (solament a la tarda).
SI, SEÑOR »Me. per Jack Bu.
chanan. NOCHEBUENA. illbuixOs en
colora

CINEMA ESPLAI

ENTRE
DOS CORAZONES
per DougIas Falrbanks. Jr., 1
Las aventuras
¿el rey Pausole

Madame Butterfly

per Armand Bernard

en eSpany01, per Silvia SIOncy
I

per Pilotar Keaton 1 annly Durante.
Filmo kletro Gonawyn Mayer
Es despatiren lOcalltals amb IreS
Mes d'anticipad°

Tarda, 430: nit. 045: Revista.
Anng Ondra en

ANNY SE DIVIERTE

(aibulios en retueste,/ de 1.1)611s/17 UN LADRON
EN LA ALCOBA, ame
Hon Olas, Kay Frondio I nimben Marshall. Dlumenge. manual. 1030. Es
cleSpaIXa a la taquilla L en a la seo.
sud numerada de ~menee. tarda,
DlliunS: YO, TU Y ELLA 1 UNIDO
EL PAPA NOEL

Aval, larda, de 4 a 8; nit, a les /O:
Martha Eggertb en l'Insuperable film

El propon dimano. os loven'mord
clnematogra

Vuelan mis canciones

El santo del ruiseñor

Es (lesna= per a la se s sld numerada
de diumenge, 6 larda

De pronunció nacional

PUBLI CINEMA
TEATRE BARCELONA

A010'111816 mundial* - Documental.
»Mg« - Rte. - Sessió continua
Butaca UNA PESIETA

Campano]. do comban.
Meollos
Ladrón de O

EL DESDEJUNI

SPLENDID CINEMA

CINEMA PARIS

La posada
del Caballito Blanco

•

-

MI, a No 10: LA ORAN =A
amb Marta JerIlla (es
forl;freel41Jie 442, ig:,12etrIt1,:
ler I Polly Moran (es projecta a
lea 405, ales ess 1 a les 1130).
ALEJANDRA,

tensan de Cent. 217 - Tilden 801118
Avui, estupend programa sonor:
La preciosa comedia d'aceld
EL F0000•00, per Monte Blue
La calomel penícula de riure
UN LOCO DE VERANO
per Eddie Cantor 1 Ch. Greenwood
LOS TRES CENDITOS
clibutros en ternIcolor
Estreno en equest sale de la superproGuccld Ufa

El Phoscao constitueix l'aliment ideal per al desdejuni.
El Te i el Café no fan més que donar una fuetada
a l'organisme, mentre que el Phoscao nodreix, fortifica
i estimula, sense cansar l'esteemac; convé per a tots els
temperaments i el seu règim és aconsellat pels metges,
tant als sans com als malalts, als convalescents, als
vnémics, als aclaparats per excés de treball, als ancians,
a les dides i a tots aquells que digereixen amb difieultat.
els aliments corrents

YO Y LA EMPERATRIZ

/Mona!' de Unan Harvey I Casetes Boyar

moble g gn...elt. e

t iquidari0 ruluota

eide ron) No lis
.11,011011

00111.

PHO3CAO

Avul, divandres, larda. a un quart
de sis: LA • MORITA ANGELES,
nit, a un quart cromo

La Divina Comedia

DeMt. dissabte. tarda: LA DIVINA
COMEDIA; MI: DE MALA RAZA.
DIlluns linar'', a /es 5 • 30- LA MARIPO•A QUE VOLO SOBRE El.
~I: a les 6: LA DIVINA cosesD1A; a les 1015: DE MALA RAZA

SALONS CINAES
TIVOLI

•

TEATRE COMIC
REVISTES
nIt, a un quart d'onza: la revista
triomfal

La camisa de la Pompadour
Cabra que fa desfilar rol cr,rnie lot
Barcelona. La millor de les Companyles.
Dues horas 1 mitia ute riure continu. D o me, tarda 1 nli. LA CAMISA DE LA PONPADOUR. DIllUns. larda, inaugurad(' do
les matinées. amb la reposten', de LAS
PAVAS, per tota /a Company/a. Cada ni!.
la revista de 1 . 0011 LA CAMISA DE LA
POMPADOUR

PATRI PALACI
Continua 4 larda: 'Una cliente Ideal",
nene Lefeb yre. 'Sorbe de gran ciudad",
Marrana Valle. MOtICIarl 1 Chírdra
EXC111.1110 N
4 tarda 1 930 ntl: Sondar'. Catira I
cómlra ninieament, larda). "Una cliente ideal". Rfine Llibarivre. "Noche de
gran ciudad", Morcella Valte
NIMIA
4 larda I 930 nit: Cómica (únIcament
larda). "Grato suceso"; Lee Tracy. "LOS
crímenes del nmseo" LIonel AlwIll
DIbuiX06
IRAN WAT« COINTAL
Continua 343 larterr "Grabo suceso",
Lee Trary. -Los rrimPnes del museo".
Llore! Alwill, NotIciarl, Revista I Cenia
MONUMENTAL
Continua 345 tarda: "El hombre da Art.
cono''. "Boliche", CII espanyol,
Fugazot I Demore. llibulios I 'Cómica
110Y/IL
conlinua 345 tarda: "1:1 hombre de AMzona" "Boliche" en espanyol, lrusta.
Fugaiot 1 Derna je. Dibmixos 1 Cbmica
• 'BOHEMIA I PEDRO
Continua 345 tarda "la brigada nmvil
de Srotland Tard". 9 loa c, vidas de mujer", Joan Blonden. "Tefidnro y Cta.".
DiblIXOs

TEATRE POLIORAMA
Itora-Espanfaledn-terreoe

Aval tarda, 1/4 de 4: SEVILLA LA
MARTIN. 1011, no hl ha runetn per a dome Boa a assalgs, PernO. mrda 1 no:
El. JUZGADO SE DIVIERTE. Dilluns,
din 12. Unida matinée extraordinärla de
LA ARGENTIRITA. Bulaquas plalea a
e, a 10 I a 15 nesseles

Ci 11

4111 8$
as un brou complot que pot servir avantatjosament com a base per a diversas sopes,
salsas, etc. N'hl ha prou amb dissoldre els
cubets emb nigua bullent

CouiE(Wmn
1

EL MES EXQUISIT DELS DESDEJUNIS I EI.1

4 larda 1 10 n127 "MelOdla en azul"
Charles Ruggles 1 Greta NIsaen, Revisa'
Alraccld, Pathe Journal I Cómica
CAPITOL
4 /arda 1 10 tú!: ''VltrIna". i'Matrirno.
nio, Sdad. Ltda.". Florene. Viatge
CATALUNYA
4 tarda 1 10 nIt: "Matar dolorosa", LIto•
Nora. Planee I DIbulgos
10 ni!: %asoló especial "L'Opinld"
E URSAAL
Continuo 4 tarda: "Central Park". Joan
Blond ell. n" gVoasm,n13rie:reigoir1e9t r3e3's'_.ch.L
" nos ni.

Avul, larda, a les 4: nli. a ion
10. REVISTA AAAAA OUNT. UNA
HISTORIA QUE PARECE CUENTO,
metal. DIBUIXOS. I ONDAS MUSICALES, per Stuart Erwin. Bing
Crosby 1 Lona Ilyarns
Són Illms Paramount

Exigiu els cubets do ciado NIeliel lo marca
de quelitat

MES PODERÓS DELS RECONSTITUENTS
Dipòsit:: FORTUNY, S. A., Hospital, 32. BARCELONA
217

CINE RAMBLAS

..mbla Centre. 01 1 SS . Tf. 1811711

Avul: REVISTA. NOTICIAR) FOX.
EL LEGADO DE LA ESTEPA, per
Sally Biane

Rasputin y la Zarina
Insuperable n'enrió deis germano
John, Ethel 1 Lionel Barrymore,
en espanyol. (Sesslö continua.)

Diversos

Teatre ROMEA
Mes 12 1 19, eilluns 1 dlmseta
Carrusel

qtearts de cinc ole la larda Gran
naif infantil de di AAAAA nC11. Premia • les
millar. Alarma*. Tolo rt= Menuls ser al,
orsemilato amb 19guines
E ./ rabel' eneAriVes
A dos

BA-TA-CLAN

SALÓ VICTORIA

Valenela, 01111 I $01. - Talaren 701111111
Aval, dlvendres, /arda, a les 445, I rilt,
a dos quarls de den:
TODO IBIE VA. (l'olida
EL ARCA DE NOIE, dIbulsos en color!

EL HIJO DEL DESTINO
per Ramon Novarro, 31adge Evans
I Conrad Naval, I

El himno de la victoria

superproducchl de gran espectacle, magna creacid d'Olga Tchechowa, 011o Gebubr, Hans von Schlellow 1 Paul Altear

Llegiu LA PUBLICITAT

T'ir, 111374
Tarda. 390; 01t, 9'30
Estrelles: GAR410 ARTISTAS, 80
Ni, F. Lairet, 1115

IA. TEARY.,
CIA, ARGELINA,
, ESTRELLITA LOPEZ
Dancing d'1 a 4 de la matinada
I un ALEGRE VODEVIL

CERQUEU PIS?
per trastladar vos redordeu CASA CARRERA, fundada en 1897. Autecontluctores a ZIS ptas. din+ de la clUtat. 1 per
Oarretdira a 010 ptas. km.
Telèfon 91814
»RAIL, 192
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gr; 77180. - N064 l'ora. 50137. P., 1357.
Manda, L., 764250 P.. 1022. - Eran.
L., 220650. P.,
r•I1, La 7893.
3846. t., 1337.0. ee•
-514.
ab/49w»

Alternan» 1.., ( 804. -

I

Sulco., L, 1590.
P., 491. - Eepanya, L., 3800. P., 20587.
Dlnamarca, L., 2239. - Suecia, L., 1929.
Noruega, L., 1990. .- Lisboa, L., 9997.

Pra ga, L. 12315. - Auetr19, La. 2890.
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