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ANUNCIS I RECLAMS EEGONS TARIFES

L'agitació d'atinests dies

J

Convulsions i rebequeries
inútils

El Parlament de
Madrid suspendrà les seves tasques la setmana

,

-

-- • -J e -

Un govern nacional a Frene

boumergue ha format un
ministeri de personalitats--entre
aquestes dos generals--que va
de la dreta als neo-socialistes

',n'ad a adral de la mar, sin
nburs renilmetres. l'ameran* sepas en
plus. annaat relativa: U par real. Natalia da,
van: te telanaletree per boro, al novel-oca. asada
Sisal hallsontal. en promedl: ti trilltinetre g. 1 34
del eel: ser& En las darreres 14 boas: Tememos
~Ana: 171 gratis. Temperatura reúma: VO ene
neeorreetit del vint: 23r quuensetres Preetataaa
nula. Insolaeld a el di' dable: 9 llores 84 minuta.

A Madrid és mort a trets
un estudiant de "Falange
Española"

ve. La paraula va per un costat i els
Madrid, q. — A primera hora de
Els periodistes han pogut advertir
Mirat de llambregada, el panoartes per un altre, Dad que la
la tarda un jove venedor de "F. E."
en fer l'escorcoll del cadäver que
rama politic de la República dóna
paraula, no sentint - se feixuga de
ha estat mort per cinc teils.
la sensació Mona cosa intensa.
la dita cunda tenia 3 bake.
r
cap responsabilitat d'acció, sigui
Durant tot el matí, a diversos car.
La senyora que va presenciar l'aBellugeig i cridòria per totes bangressió de qui ha estar víctima l'estan agil i brillant. L'èmfasi
ren de Madrid, un grup de dos o
dea. Cadascú protesta, prepara la
'U, 9. — Comença la sessió
Madri
tudiant Maties Montero, is la setres joves estudiants s'han dedicat a
seca revolució Oto diu, almenys),
Ist que ara patim és una caractea dos glena de cinc, sota la presiHerriot i Terdieu ministres sense cartera
nyora Joeefina Catius, que anava
rística tradicional heretada del povendre la revista "F. E."
exhibeix sonores teories, etc.; en
dencia del senyor Alba.
per
la vorera esquema del carrer de
XIX
espanyol.
l'existènsegle
de
les
dues
de
la
tarda
han
una paraula: es complica
bre
Prop
Al bane blau el ministre de JusMeneliza.bal.
realitzar la venda i han
cia i complica la deis altres. Aixó
I l'un per l'altre els política es
la Platea deixatalsdeseus
provoquen disturbis
ticia.
Els
comunistes
Un deis nostres redactora l'ha virespectius domicilis.
vist de Iltray. Guaitant-ho de la vora
anat
veuen obligats a parlar sempre
S'aprova l'acta de la sessió anteeitot al seu domicili i ha manifestar
de la República
Dos o tres deis que havien venut
us adoneu que rarament passa res.
amb exageraeió, entre tòpics i trurior i un dictamen de la cómissió
que quan era ella prop del carrer
l'esmentada revista, que viuen al barSi no fos per la mica covarda de
culències. D'enea del temps de Mad'incornpat iltilitats proposant l'addel Marques d'Urquijo va veure com
ri d'Argüelles, s'han dirigit, formant
l'assassinat 1 de l'atemptat diriem
nuel Azatia no es llegeix cap declamissió del diputat socialista catalä
un jove era agredit per un individu
grups, cap al carrer de Quintas, on
que tot això fa riure. Perú en reanació d'home públic concebuda en
senyor Sena i Moret.
alt. Impressionada encara va poder
litat fa pena. le República està
s'han separat definitivament.
els termes dins els quals es desEs
presa
.tn
consideració
una
pro.
observar
corn l'individu en qüestió
El jove Matías Montero i Rodriempantanegada. Tots eta que criden
cabdella la conversa de les persones
s'apropava a Maties Montero que
posició de Bel del grup popular
guer Trujillo, de vint anys, estui s'agiten, arnb aquella enorme facicorrents.
era ja a terra i ii fa' dos dispars
agrari, en la qual es proposa la cediant del sisé any de medicina, que
litat que tenen els espanyols per
Unes declaracions de M. Doulebració dele tcions parcial. per a la
mes.
vivia al carrer del Marqués de Urconfondre Jarció amb l'agitació i
mergue, que avui té la confiança
La senyora Josefina, impressioDiputació foral de Navarra.
guijo, núm. 31, s'ha dirigit pel carl'energia arnb la cara de prunes
del poble francés, ens han suggerit
nada pel que acabava de veure va
rer de Mendiribal al seu domicili.
S'aprova de linitivament un projecagres fa tot l'efecte que no sap qué
aquest comentara ;Quin contrast
caure a terra deamaiada..
te de Ilei.
Poc abans d'arribar al carrer del
es vol ni que es pesca.
entre el to pedant i forçat que sei
Al soroll de les detonacions han
Marquis de Urquijo dos individua
Sobretot hom no pot estar-se de
Continua el debat sobre la intens'estila i el bon seny huata' i noble
acudit diverses persones que la recollique anaven darme d'en s'han apropensar en la gran inconsistencia que
sificació del co treu a Extremadura.
de les paraules de l'anciä ex-presiren i traslladaren a la Clínica d'urgènpat räpidament a l'estudiant, i un
s'amaga darrera de l'aldarull. QuanEl senyor A LVAREZ MENDIdent de la República Francesa.
cia del carrer del Marquis d'Urquijo,
d'ella, alt, que vestia gabany, ha tret
tes idees apuntades amb agulles!
ZABAL, radical; defensa un vot par.
L'ex-president, perú, no té cap
an els facultatius de guärdia li han
dispara per
uns
un
pistola
i
ha
fet
IQuant es conviccions que són pura
interés a presentar-se com a idol
ticular en el qrtal ¿emana que per
apreciar una forta excitació nerviosa.
jove
estudiant,
el
el
l'esquena
contra
ganyota! Uns juguen al feix; els
miracler. Amb una simplicitat enresoldre el problema plantejat ahir
La Sra. Josefina, preguntada pel pequal
ha
caigut
mortalment
ferit.
altres, a la Rússia; altres voten
cisadora ha explicat la seca visió
pel vot particular del senyor Diez
riodista, no ha pogut precisar exactaUna noia • que en aquell moment
restaurar la Monarquía; d'altres es
que
als
periodistes
Pastor,
que
la
L'ambra
rebutjä,
es
rnent
Si l'agressor era un de sol o si
de la política
passava pel lloc de l'agressió i que
proclamen anarquistes. En realitat
eren diversos individus els que realitrinterrogaven durant el seu viatge
disposi que les te tres afectades per
ha
presenciat
l'atemptat,
s'ha
desaún gent intercanviable. Per això . cap a París.
aaren l'atemptat, penó sí recorda que
la Reforma Agrarim puguin ésser obmaiat.
mai no passen de la xerramed.
ahans de perdre el coneixement,
jecte d'ocupació temporal, encara
"No exagerem res —ha declaescapo).
L'agressor
s'ha
fet
L'acció els obligarla a definir-se. En
sentir diversos dispars i veié un inque no estiguin hactloses definitivarat —, no faig miracks, ni cree en
grup
de
transeünts
que
ha
preUn
eure.
canvi, garlant, hom se sent a II
dividu alt que anava vestit amb
ment a l'inventari, e n aquells pobles
els que en fan.... sóc pas un
senciat
aquest
succés
ha
recollit
l'esdel
món
els
diaris
emplenen
Enlloc
abric i que corria cap al carrer de
d'Extremadura mis afectats per Tamite. Penso que la politica no és
destudiant
i
la
noia
que
s'havia
més pagines relatant converses soMendizabal.
to'. forçós.
res de complicat; no és cap batalla,
malst, la qual ha estat traslladada a
Després d'això, ella no s'ha adonat
bre el tema. o esdevenime n t de
El senyor AZPEllrIA, represensinó una qüestió de bon sentir. Cal
una clínica propera.
de
res mis.
rnenys transcendencia.
tant popular agrari a 1 la comissió,
entendre'ns, i sempre hom pot enMalias Montero ha estat trasllaEn això hi ha perill de recaure
Un
aldarull entre socia
rebutja el vot, en nortt de la majotendre's..."
dat a la casa de sonora del districte
en la malaltia política del selistes I feixistes
ria d'aquesta, per creur e que existeL
M. Gaston Doumergue ourt de l'Elisi despeé. de conferenciar amb
I afegint-hi, amb una punta d'hude Pelan, on ha ingressat ja cadagle XIX, época d'oradora magnixen les mateixes raonn Per 01)0u-r
el President de la Bel/baca
Madrid, 9. — Quan un grup de vemor, un proverbi de la seva terna —
ver.
loqüents, programes rotunda, pro-aequstvolexin
nedors de F. E." passava, a priM. Doumergue és provençal—, ha
Altret transefints han recollit al
nunciaments i bullangues a cada
per oposar-se al vot del senyor Diez
mera hora de la tarda, per la Pina
dit: "A casa nostra, on la sequedat
Conferència de Ginebra, 011 sabré de- lloc del suenes cinc cartutxos de pisLa crisi Inhekterial, que ir- as dele
punt i a cada moment; però en
de Santa Barbara, s'ha trobat arnb
mastrar — juntament amb els sea:
Pastor, i una de les print :pala és que
es un gran flagell, diuen: "Quan
tola.
episodis d'aquest monsent delira, que
assolir el poder, aquella partits i
un altre d'individus socialistes.
collegues Barrere i Picard — grans
a aquest projecte de Ilei, que només
Un inspector de vigilancia que en
"la gent s'entén, fins fa ploure".
travessa Franca, ha estat resalta amb
aquella tornes que tant tar jen inEls dos grups s'han insultat i s'han
qualitats diplontatiques en la defensa
tendeix a resoldre una situació anor.
aquell moment passava prop del lloc
una relativa rapidesa gracia a l'oEfectivament: la política és l'art
trigat no sabien qué ier-ne. Llavors
apallissat, enmig dels insulta i l'almal, no hi ha motiu per ?adicionardels interessos frse.esot. Berthou et
de l'atemptat, en sentir els dispars
això
sestil republicà i peinaalt
bra,
d'un
d'entendre's
la
gent;
perd
Pe
r
es dedicaren a afavorir els seus i a
A
darull.
li articles que vinguin a .desvirtuar,
ha corregut darrera dels agressors,
distingeis per un cert escePticisme sotic, de l'ex-president Dounscrgue.
sèns acut que cal una cosa previa:
fer una política migradament de
Hi ha acudit ràpidament la força
amb modificacions arbiträtties, la Reper un jove, ha pogut debre. la lleialtat política alcanzar,
ajudat
la
regona
regada
que
aquest
aconseque
nadasen
sàpiga
ciad
vol.
1
que
pa • tit. A tot això es recluía la verpública. Hi ha hagut curses i en- .
'Tumbé iba de fe, notar el caney:
tenir-ne un, al qual ha estat °en(
forma Agräria.
;riel% de fer meses dificil la situació
sigui prou seré per dir-ho, i prou
bola (lela tribuna i l'espetec de les
surto.
pada una•pistola recentment dispapt;afert al non ministeri per Henrittt
Alvare Mendisall'únic
• L'altra -argado fan
que
a
senor
política
del
palo.
per
no
creure's
Creu
modest
bales revolucionäries, o les barbes
Ha resultar ferit un individu anoi Tardieu, que si estan l'Unen,: dudar
rada.
vador de la patria; i amb prou bou , Stbslegs el menys indicat lidr a precn 1923, pan Mill,-rand es velé oblisolemnes i anima murriesques dels
menat Alfons Romero Castafe, estaa teed3nries politiques, els apropa
Sembla que aquest detingut persentar aquesta esmena. pula -. que Soy
gas a driza,- l'Elisi, i, amb san cop de
sentit per no pensar-se que la salescéptica i elegants conservadora.
diant, el qual ha estat assistit a la
emú afecte a la República.
tany a la Joventut Socialista.
ell el que aconseguí que fos aprovamaforia, es volia donar a la sera suc.
yació depen de rextermini dels que
De conservador, en general, rescasa de sonora del corresponent disrn
Doumergue
té
la
missió
que
l'estudiant
Mallas
Horn
diu
e
El
gov
da
una
esmena
z
la
Reforma
Agraearaeter
„farsa
extremista.
no pensen com en, i una dosi de
cessió un
tricte, on se li ha apreciar una Ileu
panyol n'és ..empre que ocupa el
esscncial de pacificar els esperits
Montero havia estat amenaçat de
é sria
en
el
sentit
(pie
no
havieil
d
1:01,5 COM a
riiis
dona
el
bon
gust
per
saber
perdre
i
fer
Doumergue
poder; quan esta enfront, llavors
contusió causada per un cap de bastd.
mart.
amb una treva política, fer viables les
en
ocupades
les
terres
que
no
estamoderació i pacificacid, i
roposició
amb
serenitat
i
eficacia;
s
simbol
de
actua d'anarquista. Peró el pitjor
Aquest vivia amb uns ondeo seus, A Madrid ja s'usen amnaves eleccions. Perú cara hent dit
ven a l'inventari.
fou elegit, adub el consentiment undmis eficacia que la de les rebequeanarquista o comunista, per Lenin
polles amb liquida Inflaa
la
casa esmentada, per haver mort
Ares vegades, aquest ministeri no tadel
palo,
president
de
la
Repúries
i
les
convulsiona
que
no
poden
sume
El senyor ALVARISZ MENDIZAque sigui, no sent empata d'accepmables ::
els seus pares.
presidenetat delres mí.: que preparar el cantí a la
ra
Periode
donar
altra
collita
que
convulsions
blica.
El
sea
BAL
insisteix
en
el
seu,vot
parta-ular,
tar una coliaboració amb la mes
Madrid, 9. — A primera hora de
saludable renovarle; que el poblé franSegons informe de la noticia, el
bon
record
a
França.
manté
tambi
.rd
un
i
rebequeries.
AZPEíTIA:i
dretista de les dictadures, si a ma
l al senyor
la nit, un iridividu que passava per
detingut pressurnpte auter de la
cés exiges i que els partits co veuran
Ara Doumergue, malgrat la sao
la seca posició.
l'Avinguda
del Conde de Pecialver ha
more
de
l'estudiant
Maties
Montero,
obligats a acomPlir dintre l'òrbita de
El senyor ALVAREZ 1 itIENDE2A- edat avancada, torna al Gozern, ara
llançat una ampolla de liquid inflas'anomena Fmncesc Tello Tortajada,
les institucions democràtiques. Frotparcial a la
cont
a
president
del
Censen
d'un
miBAL s'aixeca novament i shu que nixi
mable al Ilec de venda de diaris sio, nació d'equilibri i de seny, vibra
de 35 arlYs , tallista.
nisteri d'unió nacional, no rew/t discom s'ha donat el cas Par Adoxal eme
Aquest individu ha esnt bastant
tuat a l'entrada del Cercle de la
donar, una regada mis, una gran Nscniblant del que ell presidí durar:e la
unes Corts laiques no deia aren inUnió afercantía propietat de la seternos a França.
puerro. Al nou gabinet francés hi ha
O als pessimistes professionals, entescautar-se dels béns de l'Esg. tésia, es
nyora Francesca Olmo.
També ha sabut la noticia que el
tata a cerrar saludan: de violencia,
personalitats de prestigi polilie ron.
va a donar ara el cas que unce Corts
L'ampolla, en trencar-se, ha nieto.de desembre va ésser posar a disqttan tes millors solucions són stinpre
Herriot, Tardieu, Bart ¡ros, Blondin,
eminentment agräries na vagin a de:minat un incendi que ha reduit a cmposició del Jutjat de Valieras el
les de la intelligéncia. Catalunya no
etcétera.
3(er que es cultivin les terres in( Pites.
per
tinença
qual l'havia reclarnat
dra ton nombre de periòdics, revistes
décima de la Lotería.
(Amb motiu daquestes parauler es
illkitnd'armes.
Diversos transeünts han vist córner
creuen algunes frases un ak fo.Iles
Se suposa, per tant, que es troun individu en directa; a la Red de
bava en llibertat provisional.
entre radicals i populars agraris.)
Govern de la República i en les disSan Luis.
En l'actualitat esteva emplear als
En un altre lloc de la present
El MINISTRE D'AGRICULTURA
crepar/e/es existents entre els sociaLa noticia ha procedit a detenir-lo
menjadors d'Assistència Social.
edició donem compte als nostres
intervé per pregar a la comissió qtie
listes catalana i cspanyols.
quan cercava aixopluc en un trarnLa pistola que se li va ocupar en
lectora de la conferencia que ahir
accepti el vot Particular del senyor
es
deia
als
passadissos
de
Segons
via.
el moment de detenir-lo la noticia
al matí celebrasen a la Generalitat
Alvarez Mendizabal, puix que tendeix
la Cambra, la dimissió del conseller
El motiu de la detenció ha estat
sembla de recent adquisició.
els senyors Companys , Santalóa resoldre el problema de la erial del
d'Economia
es
un
afer
imminent,
veure'l
córrer.
Interrogar el detingut ha maniacabat d'arribar do Madrid— i Sertreball
campero(
a
Extremadura
d'uaa
per be que nosaltres només ho reLa propietària del lloc de peribfestat que, migrar que acompanyara i Moret.
manera un xic mes tímida que la recollirn com a simple rumor. En
va l'individu que va fer els disparo, dics, senyora Francesca Olano, es la
Durant la resta del dia, la conbutjada i discutida en la sessió pasl'edició de denla donarem als nostres
que sostinzué fa diversos dies una
ell no ha realitrat l'agressió.
ferencia esmentada loe el tema preseda.
lectors una informació sobre la poviolenta discussió amb motiu del IlinTambé ha estat preguntat per la
dilecte de les converses que se ceNo
es
tracta
de
vulnerar
cap
dret
rament dels exemplars de "E, E.",
sic.d dels socialiates catalana.
pistola que se li havia trobat i en
lebren als llora en els quals s ' a
dels propietaris, sinó fer possible una
la qual manquen 4 chosules, i ha amb un subjecte anomenat Tejera, de-costumaprldei,:.
mesura eficaç per resoldre un probletingut
dies després eran a suposat commanifestat que era de !'individu anib
A la nit els rumors anaren acha querella ma anguniós.
No
el qual anava i al (-mal no coneixia. plicar en rassassinat de l'empleat adcentuant-se, i hi havia qui donava
El senyor CASANUEVA, en nom
La cartera trobada al cadaver de ministrara/ de "La Nación", Sr. Viper certa la versió segons la qual
contra Prieto
cene Pérez, i rovt en llibertat en rede la minoria popular agrària, diu
l'estudiant Maties Montero, sembla
el representant de la Unió Sociaiista
tirar el fiscal l'acusació que contra ell
que contenia documenta interessanta,
Madrid, 9. — A la fiscalia de la que si del que es tranca es de posar
al Govern de la Generalitat té anualmantenia.
en conreu les terres 'multes, podnen
que el Jutjat guarda cuidadosarnent.
República han manifestat que no era
ciat el propòsit de retirar-se del Go-•
posar-se aquelles que cada propietari
cert que el fiscal general s'hagués
declari que ho siguin.
querellat contra el senyor Prieto pel
Horn fonamentava aquests rumort
•
El senyor ALVAREZ MENDIZAdiscurs que aquest pronunciä el diuBerza,
de cri s i arab la delicada situació
de Paría. A les escales ae
La febre política pela
BAL: —Que té, tome!
mtag e passat al cinema Pardifias.
política que travessa •tualment el
el públic canta "La Marsellesa"
El senyor CASANUEVA : —Ah I,
dores si no és aixi ja veig la intenpor veaee endebades el desenvoluPaMassa prre.l,i itadament, el dije de
Ele governe forte
rió del vot particular, i no el von'en! i lo saludó dels Problemes de
Guisa, praeneig at al tron deis Ortaré de cap manera sense aquesta salla r:dt. política francesa.
'cutis, ha tranti's la sera crida al poble
vetat.
francés...
París, 9. — A primera hora d'aEl MINISTRE D'AGRICULTUDe•rif h de les greus agitacions d'aquest inati el senyor Doumergue ha
RA es lamenta de ract:tud en qué es
quests dies, és d'esperar que Franca
renovat les gestiona per a constituir
colloca el senyor Casanueva.
Entreid en aquesta mesura el discurs del senyor
enteprd de 11014 en la caltna, i esperara
el seu gabinet.
El senyor SABORIT: —Dones si
la tasca del nona (aoven' naeional, amb
Azaiut anunciat per a diumenge
L'explicació que es dilos de no
el senyor Casanneva fa això amb V. S.
l'estsrança de no éster d e r buda.
haver quedat ja abir a la nit forrnat
tanda. E5 tracta de la prohibicid
Madrid,
9.
— El Consell de Mifigureu-vos el que fara ainb les assaCol demarcar la parlicifació deis
el Govern es el desig de comprenabsoluta de radiar discursos política
ala reunit a dos quarts d'onnistres
ciacions de la U. G. T.
neo-seialisies en atyuest Cat. C, ' Il, redre-hi
una
concentració
el
mes
amo de caränter social.
del metí i ha acabat després de
ze
(Rumors i protestes dels popular'
presenta,: per llar líder, Marque', diplia possible, que aniria des de Tarles
dues
de
la
tarda.
l'organitzat per a (Unagraris.)
Bordees.
putat ì alcalde de
dieu a Blurn, personalment, figuEn abandonar la Presidencia el
menge, en el qual prendrà part el
El MINISTRE D'AGRICULTUPer al Qual d'Orsa-y ha esta, derant en el Ministeri o per mitjä de
ministre
de
la
Governació,
eh
periosenyor Azada?
signat Barthon, ex-cap del Caven,
RA afegeix que P rec i sament airó que
representanta.
distes l'han voltat i Ii han dita
—Tots, a partir de demà—ha resja rap de la delegació francesa a la
diu el senyor Casanueva és el nus
No té cap fonament el rumor,
—Avui us tannuem el pas perquè
post el ministre.
de rassompte, per ia qual cosa ha
que cap diari ben iraormat ha recoens doneu alguna noticia sobre les
Anem—ha dit ja en to humorisd'interpnaar-se com una neantiva de
Ilit, que el senyor Doumergue posé,
anunciades mesures d'ordre públic.
tic— a augmentar la difusió de la
les forces que rep resenta d'aceePtar :a
tals o tala condicions per encentar
El senyor Martínez Barrio ha
premsa, pula que la gent, en no
resolució que es pretin,
de
l'encärrec, i molt menys que una
contestat:
sentir els discursos per la lidio,
Afegeix que no és cosa de defensar
d'elles fos la dissolució del Perla—A dos quarts de cinc d'aquesta
l'Audiència té un mes ment; les (migues declaracions que tarda us rebré al ministeri de la compran els diaris.
a ultrança una iniciativa que no es
concretanient ha fet el nou presiGovernació per tal de donar-Vos còFinalment, els periodistes han pro.
seva, però si aquest vol es rebutja ell
per
de
guntat al senyor Martines Barrio
dent han estat dir que eren que el
pia d'una ordre sobre radiodifusió.
ea veurä obligat a buscar aquesta somillar remei per Frarlça en aquest
—.Perol el que volem noaaltres!otee les ordres referents a l'ordre
lucid amb un non projecte dc hei que
Ha viogat aprovada de Madrid
pisblic anunciades de matinada pel
han replicat els periodistes— són
moment és la unid, f afirma que en
1 portara a. la Cambia perquè es planla concessió. d'una Ilieinda (le trendetalle de l'anunciat projecte.
sots-secretari de Governació.
no era revolucionad ni pretenia reaAgi alli clarament la posició de eaas dies, per matan, al pneildent
Dones ginesta ordre—ha contestitear mirado ni feta extraordinad.ua.
i
d'actinia Audiencia, senyor Oriol
(Confieso a la.Pag. ß col. 0 iat Ministre—ti sisa mas impon f,Sererix a la pap. j. si pon 118
ria.
e. Amper. , de; flojo.
. (Celdilla ..I. 01.0
tregnin deis governs ¡luiste
gas no
: .-41;
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La Lliga 1 Lerroux

fr

L'OPINIO, dosis d'evocar mies
gsmnesa frasee apicares:U r eveltsciondrete dele bou ten* * Leerme:, aksce fa Diga per hatee votat la Propeskii de confiarte&
'Ara, que molts buistum que
bufen demanar que pugh Lerroux
al Poder han vist que el malestar
al carro- continua encara empitje
rant, perquè Lerroux ha permés que
es fomentes el feixisme, ja no demanen un canvi d'home, no densanen que al lloc d'Araña hi hagi Lees
ron; sinó que al lloc de Lerroux
bi hagi una dictadura o que la moretee& torni.
La Lliga ha votat la sen confianza a Luxen perquè sao que
Es l'home capaz de donar la clan
del Poder a les dretes, l'home incapa; de resistir i de defensar la
República del, seus enemics. Perque el problema es planteja abrí:
Ni ha dos nuclis que parlen d'anee
al carrete Els socialistes i els feixistes de Gil Robles. Prescindim
que quan s'es valent de paraula, no
se sol passar mai a vies de fet. Suposem que el* uns i els altres compleitea Ilur amenaça. Doncs bé;
mentre hi hagi Martínez Barrio al
ministeri de la Governació—i no
parlem de l'home, sine de l'esperit —, el Poder públic es taré respectar, l'autoritat de la República
no estaré en desprestigi, i els socialistes que tractin de fer-se amos del
carrer seran acorralats. No perquè
hi hagi Lerroux al Poder, sinó perque hi huirá Martínez Barrio.
Si venç, però, la maniobra de "El
Debate", que vol fer saltar del Poder ele ministres Guerra del Río,
Lara i Martínez Barrio, als quals
titila de maçons, i queda al Poder
Lerroux, si ele socialistes surten al
carrer seran acorralats i metrallats
per la força pública; pecó si s'hi
llancen els feixistes de Gil Robles...,
l'autoritat republicana els fare acatament
Per airó la Lliga ha votat la confianza a Lerroux. Per això uns
quants milers de catalans varen votar els homes de la Lliga."

¡Han de

governar

les

dretes?
Fa lego: que Gasiel sosa a LA
VANGUARDIA que ansb la camposició de l'actual Parlament no poden
governar sind les dretes. En un mil
art le, se sobta que hom trigui tant a
adatar-1(ln i afirma' que avui el goMes dels radical, és insostenible:
"El partido Agrario, en un acto
de cordura infinita, de tan ciernental y lógica, se ha pasado ya a la
república. Sólo faltan en ella las
huestes del partido Popular Agrario, con el señor Gil Robles a la
cabeza. Pero las declaraciones sucesivas de éste le van acercando
—cada día, cada hora, cada minuto
que pasa—al régimen establecido,
con una velocidad de avión de combate y una precisión de línea recta.
En realidad, el señor Gil Robles ya
tiene más de im pie en la república,
puesto que "El Debate" se halla
convertido en el primero de los periódicos gubernamentales. Ya estamee, pues, al cabo de la calle, o casi
¡Jesús. lo que ha costado llegar
aquí( Pero ahora todo el mundo ya
se da cuenta de lo que veníamos
pronosticando: o gobernarán las derechas, o no habrá quien gobierne
con las Cortes actuales.
Con las Cortes actuales y ante la
amenaza revolucionaria de los socialistas. Porque al frente único, al
frente anárquico de las extremas
izquierdas, sólo puede oponérsele
un frente único de las derechas conservadoras y gubernamentales. Ante
una actitud como la adoptada últimamente por el socialismo español,
es absurdo exigir a un solo partido,
el Radical, y a un gobierno como
el del señor Lerroux, que carguen
con la tremenda responsabilidad de
lo que puede ocurrir y tengan la
energía suficiente para afrontarlo,
sin más sostén que el de unas fuerzas parlamentarias equívocas, cuando no hostiles al propio gobierno,
que toleran la situación ministerial,
por la cuenta que les tiene, pero
que no se sienten, ni muchísimo menos, compenetradas con ella. En lo
absurdo de esa exigencia se basa
la actitud, profundamente lógica,
del señor Martínez Barrio. Porque,
para oponerse a la anunciada revolución socialista, sindicalista y comunista, hace falta un bloque gubernamental a prueba de bombas
(literalmente hablando), y ese bloque no puede darlo un partido minoritario, sino tan sólo una mayoría
compacta, fruto de una inteligencia
lúcida entre minorías antirrevolucionarias. Frente a las izquierdas
amenazadoras, unas derechas uni-das, resueltas. ¿Verdad que ahora
;ya se ve perfectamente claro?
Los socialistas están dispuestos,
según dicen, a dar la batalla al ore
den existente y realizar la revolución social. me permitirá creer,
era embargo, que los dirigentes del
—Vertido socialista no tienen ninguna
-; confianza seria en el éxito de esa
• problemática empresa? Són derna._,
aiado inteligentes para fiar ea muladreoe revolucionarios. Yo creo en
Ocia/hitas españoles, pero no en
'. la revolución mie se dicen capaces
. da hacer en la actualidad. No han
hecho nunca ni harán, por ahora,
mía reutlución que la que se les
deje. Loe mimo' anuncios inveroME" en la plaza pública y beata

en pleno Parlamento, que estist'bradendo por boca da hombres al parecer responsables, ex ministros de
la República, Init que la fuerza del
socialismo revolucionario revelan la
suma debilidad de la situación gubernamental. A esas declaraciones
incoMprensibles y esas amenazas
concretas, un gobierno fuerte, un
verdadero gobierno, no debe responder mis que tma cosa: "¡Adelante, señorear... Y entonLes
pasa nada. Pero para poder decir
eso, y sobre todo para que no pase
nada después de decirlo, es indispensable que ese gobierno esté
constituido por una verdadera mayoría parlamentaria y represente
plenamenteeepor lo tanto, a la indudable mayoria del pais.
Un gobierno de esta categoría
sólo pueden constituirlo actualmente las fuerzas de los señores Gil
Robles, Martinen de Velasco, Cambó y tal vez efaura. Esas fuerzas,
conjuntas, y llevando consigo al
señor Lerroux con los radicales que
quieran seguir hasta sus últimas
consecuencias la evolución de su
jefe. Todos los rodeos, todas las dilaciones y retrasos que se interpongan a esa única solución natural, no hacen mis que agravar las
circunstancias en que a la postre
deberá producirse, y engreir a los
que intentan estorbarle con anuncios apocalípticos.
Hasta que el cuerpo electoral manifieste otra cosa, en España tienen
mayoría las derechas, y por lo tanto
han de gobernar las derechas. Y si
no lo hacen ellas —repitámoslo por
milésima vez —no podrá hacerlo
nadie, con lo cual irán empeorando
las cosas. Porque la anarquía, en un
país de régimen democrático, se
produce, bien al revés de lo que dicen ahora los sociaLstas (que es
hiedo lo contrario de lo que practicaron ellos 171:S /TIOS durante dos
años y medio), no cuando gobiernan
los que han sido designados por la
mayoría del pueblo, sino cuando
estos eluden y descargan en otros,
interinamente, una tan intransferible responsabilidad."

La primera derrota
de la revolució
Aixi qualifica EL DEBATE al debat polític del Calaré:. La part rniltor
de la videria—det—cs deu a la minoría de les dretes:
"Las palabras del señor Ventosa,
del señor Martinez de Velasco y
del señor Gil Robles, aparte de la
fuerza de lógica contundente con
que aplastaron la argumentación socialista, tuvieron el valor de un alto
y patriótico ejemplo. Ya procurábamos en nuestro comentario de
ayer penetrar los elevados móviles
de las fuerzas de derecha y las advertíamos preparadas, a nuestro juicio, para recoger el gran anhelo popular que las llevó a la victoria en
las urnas y concretarlo en hechos
eficaces que interpretasen profunda
y lealmente aquel sentir. No anduvieron ayer remisas en la expresión
porque las movía un gran impulso
patriótico, y entre el enardecido calor del aplauso entusiasta de los
suyos, y en momentos de casi toda
la Cámara, los jefes supieron acertadamente interpretar le voz de
aquellos millones de españoles que,
al escribir en sus papeletas de votación los nombres de los candidatos derechistas, les pedían amparo
contra la revolución social, defensa
contra las persecuciones, paz para
loa espíritus.
Noblemente mantuvieron su pabellón las fuerzas de derecha, sin
rehuir responsabilidad alguna, hablando el lenguaje de la máxima
sinceridad y de la máxima lealtad,
dispuestos a acudir al peligro que
se cierne sobre la sociedad y la patria, con ánimo decidido de dar el
pecho junto a los que tienen la misión de defender la paz pública,
compartiendo con ellos, o recabando para sí, llegado el caso, los puestos más espinosos Y difíciles.
No pudo menos el Gobierno de
recoger esta gran prueba de abnegación y mostrarse con sus pa:abras
digno de ella. El seficr Lerroux,
con una sinceridad que aliene el criterio político que ha venido manteniendo, ofreció mostrarse digno de
la confianza que se le otorgaba para
defender a España de un bárbaro
experimento bolchevista. También
el actor Martínez Barrio, tras de
disipar algunas niihrs, se expresó
diáfanamente en el mismo sentido.
Esperemos q ue los.hechos, que han
de venir pronto, respondan a las palabras. Una obra de Gobierno es
indispensable. El señor Ventosa señalaba un punto concreto sobre el
que hemos mantenido toda una campaña: el desarme. Pues si, el desarme, la aplicación inflexible de la
ley a quien con hechos o con propagandas se salga de ella; la imposición de la autoridad a todos por
el mismo rasero, aplicando recursos proporcionados a la extensión
del mal, es lo que el país espera.
De hacerlo, no les fa'tará a los go
sólida mayoría de-bernatsi
que pueden legítimamente sentirse
orgullosos, después de la espléndida
votación de ayer, ni el asenso de la
opinión pública, que anhela ver alejarse unos peligros que no pernil-
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tus la mané hber que u Menearle
realizar, ni el pacifico desarrollo de
las mis fecundes actividades."
Al marge del disecara

presidencial

Rectifieece del
Cens

EL LIBERAL ploma el discurs del
Elecioral
Alcalà Zamora, i'diss, denttolInSse en una de les secos frases, que
Recordem a aquelles persoperqui la Repiblica deixi (times el
nes que tenint-hi da« no figuque is tal "nota nitre Coustitsteit3. sea
ultra Promesa i sil altre President":
ren al vigent Cena Electoral,
"Añadimos nosotros que sería
i també a aquelles que hi constambién necesario otro pueblo, porten amb el nom o cognoms
que el pueblo español en 1934 es
equivocati, que fins al dia /a
el mismo de 193 5...
• Esta apreciación es la que da oride l'actual ,'admetran inscrlpgen & la discrepancia. Hay quien
cions a les oficines d'aquesta
entiende que la conciencia pública
Entitat central (Corts Cataha cambiado radicalmente de 12 de
lanes, 589, principal) i a les
abril y 21 de junio de 1931 a 19 de
noviembre de 1934. Hay quien ha
de totes les seves entitats adhevisto una oscilacien del péndulo de
rides.
la opinión en el "triunfo - derechista de las últimas elecciones. Y francamente, eso es una apreciación
CENTRE CATALANISTA
inexacta, desprovista de objetividad;
REPUBLICÀ DE BADALONA
una apreciación determinada por un
Dense, diumenge, tin<lrit lloc a
exceso de subjetividad que puede
l'estatge social d'aquesta Entitat una
conducís- a lamentables errores, que
reunió general extraordinària per a
está conduciendo al error que prelactar del següent ordre del dia:
side la actuación de los extremisPrimer. —Aprovació de l'acta anmos en la derecha y en la izquierda.
terior.
En la derecha extrema, porque conSegon. ~.1 Actuació politice del
tando el número de diputados, deCentre; i
ducen que son los árbitros de la siTercer.— Nomenament dels artuación los derechistas. En la exreos de President i Vocal.
trema izquierda, porque recontando
JOVENTUT D'ACCIÓ
el número de sus votos, deducen
con la misma lógiest de sus adverCATALANA REPUBLICANA
sarios, que es a ellos a quienes
(Dletricte IX. Xifré, 13)
corresponde el control del Poder
En la durara reunió general, la
público.
Junta directiva ha quedar constiNo se hagan ilusiones los unes
tuida com segueix:
nj los otros. La conciencia del pala
President, Enric Segarra; vier.
está equidistante de ellos. No es
President, Joan Ponz; secretare Jofascista ni ea soviética. Es sencilla- sep Palau; vice-seeretari, Josep Dumente republicana.
ran; caixer, Pere Puvill; eemptador,
Para nadie es un secreto por qué
Joan Farrea; vocals: Joan Sabater,
"triunfaron" lu extremas derechas.
joszp Alzina, Federic Ruscä, Angel
Y no es tampoco un enigma el
Pedret, Felip Sapinya, Joan Benet,
triunfo de los que se colocaron de
Jonquim Cases, Ciunil Ros. Deleun salto en la extrema izquierda.
guió a la comarca/ del Partit: DeUn estado pasibnal, extraordinarialegat propietari, Cantil Roe; suplent,
mente exacerbado por una propaPateo Palau.
ganda incivil, anula moralmente las
elecciones del 19 de noviembre. MuCurset
chos que votaron las candidaturas
del conglomerado derechista, ven
Dilluns, dia su, a les volt del
con asombro, cómo se quiere intervespre, a l'estatge central d'A.
pretar un voto, que fui antimarxista, y nada más. Y no pocos de
C. R. (Coros, 589, Pral.).
los que votaron las candidaturas soTercera sesaió a cirrec del
cialistas, por no querer anular su
professor senyor Ramon Jover
sufragio, prestándolo a una de las
infinitas candidaturas republicanas,
lamentan también haber contribuicensura les pruig e s dictatorials que
do a que un partido de clase se crea
sernbten sentir a darrera hora eiguur
con legítimo derecho al asalto del
Poder. Los electores que se encuen- elements significats del sorialisme esponjo!, i fa remarcar el Mili que retran en este caso, republicanos de
presenta per la vid., de la Repüidica
toda la vida, más que por el socialismo comunista votaron contra las
els dietatorialismes de la mena que
derechas, y nada más que contra Sigrid;, En el dit Miele Castrovido relas derechas, para hacer una afirprodueis, gairebé te.elualenent, les pamación izquierdista, que contraperailes pronunciades Per Nicolau d'O:sara la derechista que hacían los
wer en el bauquet de cemPanyonin que
de la acera de enfrente.
les „roventuls d'Acció Catalana RepuEsta es la verdadera exégesis de
blicana dedicaren al conseller senyor
las últimas elecciones, abonada tamefarfi Esteve i als f.egidars electes del
bién por el examen de los escruti- Partit a l'Hotel Orient, sobre les dic
nios provinciales, examen que acrei amb les quals coincideix -tadures,
dita que fueron mis los votos obte- absolut:
nidos por las candidaturas de iz"Me han complacido las palabras
quierda que los computados a las
del ex alcalde de Barcelona, el que
candidaturas de derechas...
presidió el entierro de Francisco
Y si esto es lb cierto, eliericle está
l.ayret, asesinadc, por los mercenala oscilación del péndulo?
rios de Arlegui que cobraban diez
La forma en que votaron los elechomicidios de gente afín al Sinditores en 19 de noviembre; el amcate Meco por cada policía o sinbiente electoral de aquella fecha, aa- dicalista libre que fuera matado en
turado de pasión, de ofuscación y
las calles o en las afueras de la ciude locura, aún no extinguidas, no
dad de Barcelona. (¡Con cuánta
era el mis favorable para oscilaciopena he leído que el simpático dines de esa naturaleza.
putado socialista señor Hernández
El "péndulo" no "pendía" de su
Zancajo usó el mismo texto de Aritcentro de gravedad. No hubo tal
mética que los generales Arlegui y
"péndulo". Lo que hubo fue un moMartínez Anido usaban!)
vimiento pasional irreflexivo, alenEl ex alcalde y ex ministro del
tado por el interés de la apuesta,
primer Gobierno de la República
empujado por odios ancestrales, sin
española ha emitido estes concepfrene de razón y juicio.
tos al referirse al fascio y a la dio-.
;Ah! Si tas elecciones debieran
tadura del proletariado:
hacerse, o pudieran hacerse, en es"Pues nosotros decimos q ue no;
tados tan patológicos como el en
que ni los unos ni le otros, Los
que se hicieron las elecciones del 19
que en tiempo de la Dictadura levande noviembre, habría que meditar
tamos la bandera de la libertad y
sobre la conveniencia de renegar del
de la democracia defenderemos hassufragio y de alumbrar otros sisteta el último momento la vida de la
mas que ofrecieran menos riesgos
República."
para la democracia.
De la República española se enY esto es precisamente lo que
tiende y entendemos nosotros, pordebe tenerse en cuenta a la hora de
que la vida de la catalana -está aseresolver los problemas que están
gurada, y si la pusieran mi peligro
planteando las circunstancias. No
las Dictaduras, fascista o proletaria,
deben ser resueltos sin más indicano tendría otro remedio que cortar
ción que la del "péndulo" de refelas amarras y ponerse en salvo, que
rencia. Deben resolverse previo esel separarse de un erais capaz de
clarecimiento de la voluntad naciosufrir una Dictadura es deber prinal, que salió de las urnas, excesimordial y razón de pida de cuantos
vamente turbias, en 19 de ni), icinquieran preservarse y preservar a
bre de 1933.
su patria del contagio.
Y puesto que el Parlamento está
Las palabras de Nicolau d'Olever
integrado por extremistas que piden
concuerdan con lo que ha escrito
otra Constitticien y otra promesa,
Marcelino Domitego en el último
y no sabemos si también otro preartículo suyo pu:le:cado en "El Lisidente, se impone el acuerdo de reberal" de eladrice, y con los razovisión constitucional y la convocanamientos hechos por don Manuel
toria de las Constituyentes, según
Mafia en varios de sus discureos.
lo establecido en el articulo tes de
Ni los unos, ni los otros; ni fala ley fundamental del Estado, Discistas, ni dictadura del proletariado
póngase lo necesario para que pueda
o del socialismo, conto quiere que
haber péndulo en las elecciones que
se diga el eche Ramos Oliveira en
se convoquen, y midan en ellas lo
su libro "No:otros. los mareletas",
mäe exactamente posible las oscilaque es una verdadera leetima no se
ciones para que pueda cumplirse la
haya leido tndavia más para que
voluntad nacional después de esclano haya q uien deeconozca meximas
recida."
como estar:
" Lo marxista en España no es
Ni els uns ni els altres
A EL DILUVIO es publica MI «- propugnar a tontas y a locas una
lirio de Robert Castrando en el qual dictadura sorealista."
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BOFerleiTES, ,POETA
i
1.. leí.", te leltele\i"1„.
Un bon !libré sempre és
j "La Iluntanpa d'emitieses", per
tants conceptes exceHent, no cal dir
que oportunissine
Aesát ¡Miele semblaria, arrua,
inadequat. si la oportunitat a eme
noseltres esa referint no los d'un
altre ordre. Volent dir que ailuest
recull de poemes, la primera radició
del qua! aparegue l'any spot, oferMt-se ara novament als ( peto:se ens
permet de constatar, de ben
colpidora, l'immens progrés lot pels
catalans en el coneixemene de la
llengua vernacla.
El noetre públic, en tefe no era
prou rr.adur per a comprendre i
assaborir ass late aixi. Ceuerau de
Liost era consideras, a peincipis de
segle, rom un dels autors mis difíces. Hent el trobava ere ev eseat; la
puresa i la riquesa sor,,sesnent del
seu lexic, dcconcertivea... zQui gosaria ara, en can y i, tiemeres duna
lectora d'aquests ess poemes,
fe r un retret eemblant? tie'rebe podria hom dir, sense por- d'exagerar,
que el catale de l'enye SeIt Bofill és
el que avui parlen les persones
cultes.
Això demostra, una vegada mis,
que. a mesura que s'eleva el nivel'
cultural d'un país, la (lengua escrita
influeix damunt la pa dada molt mis
que aquesta damunt, d'aquella. Ja
es salita que a Frar sota la Restauració, un mestre d'estudi que no
tienes altres cone'eements que els
recessaris per a ex reir la seva profers:i), comprenia amb dificultat el
francès de Chalet teeriand o de qualsevol altre esceiptor de l'epoca.
Avui, en canvi, el; rnestres d'estudi
franceses pajeen .!
. escriuen tan bi
com Chateauhrieed...
Jo rellegia, ca i ía telele una correspondencia che Racine a Boileau,
en ocasió de trobar-se el primer
prenent les aieriies co un balneari.
Sembla que. per aquells dies, iota
posat en curs el ame "cresos", i, a
renten d'aquost, el gran poeta irances lela una serie de consideracions
Ileugerament iròniques, i congloia,
naturalment, que el mot no era viable. Les atuses n.o han anat com
pensara el pacta, i ele francesas
d'avui es trubarien medt embarrassets per a expre_sear ei cancepte de
"creex" si, de cop i volea, el mot
era suprenit...
Els catalana, que, &en a una
Isleta fi de circtunstängies, hem hagut de ter en vint-i-cenc anys, i amb
més dificultats. la tasca que, mes
planeraanent. han Cut a terme altres
pobles en tres ceutúries, comencem
de sentir una experiencia un xic

Una enquesta

Què pensen eis joves?
Del la. J. MASSAGUER 1
FORN, at',vocat (23 anys).
En ()Peguntar que pensen els josea?, j o entenc que es vol saber
quin ee l'ideal de la joventut enfront deis diferents problernes que
la vida presenta.
Per tant, veig l'home que neix
1 ru e mor i que té fretura de deharminar la seva fi. Cree, referent
aquest punt, en l'existència de
De.% i també en !a de l'ànima, i podria parlar, cont algú ja ho ha fet
en aquestes respostes, sobre I Església. Quant a les relacions d'aquesta ame, rEstateteic partidari de
la separació fins en el cas de majoria católica, en conmliment indefugible del liberaesme (que tot eatitile ha d'admetre en política). La
dita separació no precisaria en un
Estat ors els ciutadans fossin tots
en absolut de la mateixa religió.
Pene si hi tragues un ciutade que
no fos catòlic o de la religió que
fos, no podria declarar l'Estat de
la dita religió. Aquest cas ióra 121)1
excepció de la democrácia (Ilei de
maecres) perque en tot pot coaccionar-se un clutadä rnenys en la
cense:inicia, o en la inteHigencia.
Actualment hom remarca una indiferencia de la joventut per aquests
problemes, tant en els que tenen relie je) (rutina en molts casos) com
Co els laics (sie). Es pot admetre,
al meu entendre, i he demostrar la
neceseetat de l'Estat imparcial, per6
no comprenc un laic de naixença.
Solarnent a conseqüéncia d'estudis
pos una persona ésser indiferent en

per Albert. riera

llana de casos d'aquesta mena.
¡Qui no recorda, per exemple, les
riallza que provocava, a principio
de segle, el mot "segell", que els
ferms catalanistes d'aleshores ja
s'entestaven a ressuscitar? Eis anys
han passat i aquest mol, com tanta
d'altres, s'ha incorporat al parlar
corren t.
Aquests dies he alternar la lectura de "La Muntanya d'ametistes"
amb la d'una noveHa catalana del
1900. ;Quin repòs de l'esperit, quina
sernació d'alleujament, cada cop
que, deixant la novella, m'acarava
amb el puríssim catalä de Bofill!
El qui, per necessitar o per esplai,
repassi textos d'aquella ¿poca i es
traslladi bruscament a la bona prosa catalana d'avui, experimentará
una de les satisfaccions mes pures
que poden alegrar el nostre cor de
catalans, ¿Era una "llengua" elle
que escrivien els nostres pares? Recordem, encara, aquestes paráules
de Carlee Riba, pronunciades en
una conferencia memorable: "Una
llengua, per parlada que sigui, á
corruptible fina a la mort".
¿Objectareu que explicant aquestes coses no die res de nou, que descobreixo la Mediterrenia? Un momento Si insisteixo sobre aquestes
coses tan òbvies i de tothom conegudes es perquè entenc que ens cal
ésser ultrancers en el nostre afany
de depuració. Allá que avui pot sernblar exagerat, será demà completament normal. Es veritat que el públic reacciona diversarnent davant
un mot nou o renascut. N'hi ha que
tot seguit cauen en gräcia (bestia
n'és un), i altres que no tant. Per6
si l'ambient se satura degudament,
el mot no triga gaire a prendre carta
de naturafesa.
Es per airó que jo cree, amb
J. V. Foix, que fan mal fet aquells
compatriotès nostres Cultivats que,
per no Esser titllats de pedants, fan
concessions al vulgus i no parlen el
catalä que saben. No s'ha de fer cap
concessió. Feu la oro ya, amics. En
qualsevulga ambient on us trobeu,
adreceu-vos a la gent en un catalä
ben correcte i veureu com eLs vostres interlocutors —sovint mis preparare del que us penseu —fan esiorços per posar-se al venere nivell.
Els resultats aconseguits fins ara
són tan encoratjadors, que ens permeten d'augurar per a la nostra
llengua. parlada un esdevenidor ple
de prometences. I el poble catalä
sea— corn ja deia un dia l'eminent
crític Dominec Guanse —un deis
pobles que, per a usos corrents, empraré una llengua mis noble ,
amb la Humanitat (i sobre aquest
punt, ja que no m'interessen, solament diré que considero més important la idea de patria, i solament
quan no s'oposi a aquesta, admeto
una splidaritat universal). Principia
de l'home. (Cas dels armenis, neozelandeses, etc.) També em declaro
pel pacilisme sempre que no sigui
contrari al catalanisme.
Sobre la prostitució, creo en la
necessitat d'abolir-la, de perseguir
el tràfic de dones, de Calles de
menors, d'academies de hall, però
no cabarets, revistes teatrals, etc.
El punt algid del Prob l ema is la
necessitat de l'abolició de la prostitució, que llamea de fer-se paula.
tinament, suprimint tota nova autorització i en ccrt temes tenir-la
anulada totalrnent. 2 Per qué die
abre? Perque la proetitució á el
mercadeig d'alguna cosa natural (el
sexe) amb finalitat natural (procreaci6), i no pot, sense demostrar
la feblesa de la societat que la tolera, permetre's. Pera s'ha de tenir
en compte que solarnent per una
mica 'd'humanitat (aplicació de l'anterior principi de solidaritat hutnana) Osa d'abolir. Politicament,
aquest punt ens intereesa perquè
augmentaria la capacitas de procreació dele catalans; tots sabem
la freqüencia dels matrimonis de
fill únic, sobretot dins la part mes
burgesa de la societat catalant.
Abolició total de la prostimeió,
però tolerància amb els amist ançamente.

Per a l'hoine és problema essencial el de la seva fi i d'ell es deriva la norma moral.
En segon 'loe veig l'home i els
homes (relacions socials). Acl hi ha,
sens doble, tots els problemes humus. Entre ella ocupa un primer
pla el de les relacions entre l'home
i la duna (familia, relaciona sexuals,
Prcstdd :l b ); relacions de l'home
andi es hornea de la ~nos liessgua, história, costunts i ideale. (Idea
de pätria, nació, etc., relaciona sodais en el sentit figurat entre parró i obrer.) I d'altes part, relacid

1

Per tant, em manifesto .,esctidari
de la familia, fent-se la unió per
base d'amor, I entene pig- amor la
tosió de l'amista t ami) el desig sexual, don resulta en els momee*
mes ilgids una idenGficació de restimada arnb la bellcua, la gräcia i la
simpatia (enamorrigent) , Sense, pere', que l'home es degui exclusivement a ella. libenle es deu a la
piten' tambe.
I sobre la patria, participo i eatimo com 4 única la Doctrina de
Prat de la Riba. Em cal, però, ferne nasal /al- un punt. Aquest és la
idea de l'imperialisme catall Catahoya estricta amb les z,:mes ((tremoles de l'oest, e ialencia. Balears
i te,ceitoris despreses pel tractat
dela Pirueta, són la Nació Cata1201 Vartmml i Galicia, Castilla i
err altea out Eusesdi, juntament
amb la Nadó Catalana, formarien
la Confederació Ibérica o }Papanica. La Nació Catalana ha de tenir el seu exercit, la !CV& flota, tes
e:teta, per abr ò he dit Confederació i no federació. Una vegada ¡asola aquest ideal, Nitre ideal de l'imperialisme carde Es Occitinia (oc-

citanisme). Per tal d'aconseutir la
fi nalitat d'arate« imperialis-me cal

necessàriament catalanitzar els catalan', aprontar l'Estatut en totes
les seves possibilitats per fer catalans dignes d'aquest nom. Cal actuar en sentit valencianista (ajudant el desvetllament valencia, penó
fent-li veure el seu ideal en Valencia mateixa). per despees ter-la sentir Nació Catalana. Cal no oblidar
la cultura com a objectiu principal,
sense negligir la cultura física, particularment el que representen els
marees catalana (dits minyons de
muntanya). Molt es pot dir sobre
aquest aspecte, sobre el qua( ninspi
no presta atenció. Considero, denme
tasca absolutament gecessaria tertir
enquadrada la joventut dins el catalanisme (Palestra).
Sóc contrari del feixisme i de la
dictadura del proletariat (i de tota
mena de marxismes); no cree en
la interpretació materialista de la
història (moltes vegades deguda a
causes psicològiques), ni en tares

superiors (germánica, anglosaxons),
ni en el liberalisme econòmic, i si en
el liberalisme poliiic.
Sóc liberal, demócrata i republici, i espero que, si no io, els meas
fills, ho secan d'una Nació Catalana; jo de moment ho sóc de la
República espanyola.
Justicia social, ni, perú dins la
dernocricia i treballant per la capacitat cultural i econòmica dels
obrers i que es recordin que també
són catalans.
En realitat la terra té una funde
social, i o p ino que les encícliques
(Rerum Novarum) contenen els
principis sobre la qüestió social.
Principio cristians i de dignitat humana. Principis que no apliquen (ni
ganes) molts catòdics catalana (eón
en general earlins i de la Lliga).
Remarco tina equivocació que
haurien d'esmenar els que lenco
cura de la religió, i Es fer d'aquesta
un instrurnent de classe.
Molts dels que responen a la present enquesta han dit: escodes! escoles! Així ha d'ésser, sempre que
siguin catalanes (Protectora).
Llibertat densenyament, pecó
amb l'obligació per part de l'Estat
de sostenir escoles en nombre necessari.
Crec que l'home este sehjecte a
moral (per exemplar la cristiana),
pene que la collecti e itat, no. O sigui, en política, la fi justifica els
mitjans.
Trobo bones les orientacions modernes de la Universitat de Barcelona.
Rern de fer-ho tot per Catalunya
i pensar que si des del Cornproniis
de Casp havem baixat eins a t;l4

i d'allí fine a 1834 (B. C. Aribaul
comermirem aleshores la Renaixença i des d'aquesta fins a l'assoliment
de l'ideal , falta encara molt canti.

EL CORREU D'AVUI
* " L ArLantida".— S'ha
posar a la venda la segona edició de
L'Atldntida, de eln. Jacint Verdeguee. La collecció de les obres completes de Verdeguee que publica la
Llibreria Catalenia e5 trobava ja teta
temps mancada de L'AtIciatido- Ara
ja tornen a tenir entre nealtres eta•
gran obra de l'eximi poeta.
*
La regona edició de la
Sonata a ICreulser.— Acaba
d'ésser rzeditada la Sonata a Kee,,tser, de la popular Biblioteca treeers.

Aquesta traduida iretegrament.
atnse les intl i iiesions que salen castiga,la majoria de les eeteicus en Heng,,o
neollatina, iot i que fi tesi que seré
Tolstoi en aquesta cbLu voreja l'extravagincia, el gran mestre l'aprofita
patèticament per f.e'r cura de les critiques mes vigoreees i impressionants
dels nostres coMmus. Al costat de la
teoria. ètica 1-4 ha el drama, novel.%
del marit enianyat, que arriba a rhomicidi, redettit de tota vulgaritat. Entre les ncAcHes curtes de Tolstoi, cap
t a n relresentatica del seu talent com
aquestG,
*
C an Paris. — Avui,
dissabte, a les sis de la tarda, secan
inengurades, a les sales de can Pares.
expesicions de F. Planes-Deria i
V. Soler-Pu-ha, pintors tots das que
tenen grans simpaties entre el nostre
públic.
* Eudald Serra.— El saló
d'exposicions de can Busquets *calri avui, dissabte, les primeres manifestacions d'aquest novel! escultor.
Sis escultures i una trentena de dibujaos constituiran aquesta primera
exposició de nou artista, la qual será
inaugurada aquesta tarda, a les cinc.
* Gousleff. — A can Busqoete, també, aquest pintor farà una
exposició ese durará del lo al 53 d'aquest mes. 1.2 inauguraci6 será ami,
a les cinc de la tarda.
* C Is n a. — El pinten Remen Calsina ha assolit una singular
personalitat en la pi:Itura mederna.
El dia 17 de feote- tindrit li oc la
inauguració de l'exposicid d'aquest artista a les Galeries lutietanes.
* Goleries d'AIrt Cata- Ha estat ebesta l'anunciada exeoskió de l'arti sta mannleny
Esteve Vicente. - . °s l'acre de ia inaugurarle, oyen concorrezet i animat per
la preshcia de distingides eenyeettes,
assistiren els artistes Soledat elartinez, Camps-Ribera. J. Stanver,
Creman, Fanesa, Fugues, Flores,
• Caudell, VOISONI. Lleurador. Graayer i d'albas, i cli tritics d'art seel. de
¡
vero V.
Sucre. feexposici6 cens'e de 38
sos 45
de Pakeles dele enustarns de París i del blarne. Fins al dia s6 seré
oberta.
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El Govern de l a Generelitet gestionarà l'indult
dels condemnats per delictes e eclora s
A un quart de sis el PRES!DENT. senyor CASANOVES, obre
la sessió.
banc yermen no hi ha cap
conseller.
Els escons i les tribunes mig deserts. Un secretari Ilegeix l'acta de
la sessió anterior, la qual e.s aprovada.
Seguidament entrem en els
PRECS I PREGUNTES
El senyor CONILLERA fa un
prec al conseller de Justicia i Dret
sobre l'actuada del Tribunal d'Urgencia de l'Audiencia de Tarragona.
(Entren el President de la Genera:itat i el conseller de Justicia, senvor Lluhl.)
Exposa un cas ocorregut en un
poble de la comarca, en el qual el
metge fou tirotejat per uns cintadann. El Sometent féu escorcolls
domiciliaria sense cap autoritaació i
:a guardia civil també fou mobilitnada. Afegeix que a conseqüència
d'aquests fets Ion detingut com a
suposat autor l'alcalde de la localitat. El metge tarda vint dies a
guarir i lea provea no foren prou
clares, i no obstant, l'alcalde esmentat fan condemnat a rs anys de pre56, Tota ele feta tIngueren un caràcter purament polftie.
Afegelx que pel mateix Tribunal
d'Urgència fou absolt un individu
acusar de tinença d'explosius.
Demana que el conseller intervingui per tal d'evitar aquestes condemnes excessives. Parla també de
la situació en que es troben certs
regidors municipals que expedientaren diversos funcionaris contraris
al regim republica, i ara han estat
reposats per sentencies dels tribunals contencioso-administratius. A
mis, els esmentats regidors traponen subsidiiriament deis perjudicis
causats als funcionaris que destituiren.
El CONSELLER DE JUSTICIA manifesta que al que ha dit
respecte a l'actuaci6 deis Tribunals
d'Urgencia ja el contestara degudarnent.

Respecte a la eituació dels regidors dels Ajuntaments del la d'abril
de 193r, manifesta que depen del
dcpartament de Governació. Creu
que els tribunals contencioso-admin:stratius han aplicas la Hei rectaIlient.

Afegeix que la Comissió jurídica
te molt avançat el projecte estructurant aquells tribunals a Catalunya.
El senyor DOT formula un prec
al conseller de Justicia sobre l'actaació dels Tribunals d'Urgència.
Recorda que en entrar en el pe:rinde electoral darrer es dictaren
disposicions separant de la jurisdicció d'aquells tribunals tots els fets
relacionats amb la propaganda i incidents electorals.
No obstant això, diu que ha estat
ordenat pels presidents de les Audiencies que passessin totes les causes als Tribunals d'Urgencia sense
distinció.
El CONSELLER DE JUSTIs
CIA reconeix la importancia del
prec. Diu que els Tribunals d'Urgencia únicament funcionen en estat de prevenció. El legislador oblidé o no se Ii ocorregué la coexistencia d'un estat de prevenció amb
un període electoral. I aixà porta
com a conseqüència que en convocar lea eleccions municipals no estigués prou clar aquest problema. Creu
pero, que les circulars dictades pel
sea departament excloent els fets
electorals d'aquells tribunals deixarien clarament exposat el procediment a seguir.
Alguns jutges, pera, no ho cregueren així, j interpretaren la Hei
d'Ordre palie a la sena manera i
aplicaren als debeles electorals la
jurisdicció d'Urgència. Aquesta conducta obligà a que el President de
la Generalitat es dirigís al Govern
Central demanant una explicació
clara de la Ilei d'Ordre públic. El
Govern Central cregué que ja era
prou clara aquesta llei i no féu cap
declaració.
Actualment — diu — totes leo sanrions tetes amb el criteri rigorós
san termes. Segurament d'ad a poc
es dictará l'indult d'aquells individus condemnat per Tribunals
d'Urgencia rigorosament per simples dictes de caricter electora!.
El senyor CONILLERA agracio
les manifestacions fetes pel senyor
LIsté Insisteix en els seus pum,
de vista demanant l'exclusió dels
delictes electorals de la jurisdicció.
urgent.
El CONSELLER DE JUSTICIA manifesta que la Generalitat
no pot, desgraciadament, tramitar
el p rojecte d'indult. Sha de dirigir
al Gnvern central mitiancant el
President de la Generalitat.
Afegeix que com a conseller de
Jemeteit /te tler sei eiot M'en la kleelogia deis jutges magiwits, cla
Miele han d'apliere reetament i drif%ame« fea 11,4 /tests. e
En l'indult entraran els delictes
eleetnials jutider
Tribuntle.
61.Weriao4a.. n
ij
ten'
El PJEIDEJT snandeata que
Illuened
ddli)da les

n t,e

El sen*or
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preguntes les ha convertir, amb el
consentiment del conseller de Justicia, en una interpellació. Com
conclusió daquesta s'ha presenta/
a la mesa una proposició incidental
signada per diversos diputats de la
majoria.
Un secretari Bel:tia la proposicié
incidental, la qual diu aixi:
PROPOSICIO INCIDENTAL
Que el Cocern de Catalunya gestioni la concessió d'indult als condemnats per delictes i faltes deri
vats d'incidents ocorreguts amb
motiu de les Ultimes eleccions municipals de Catalunya.
Palau del Parlament. 9 dn febrer
del 15 34. Cerezo, Mestres, Arnau
Blasi, Casademunt, Dot-Arxe, auler, Irle, Bancells, Dalmau.
El senyor CEREZO, primer signant de la proposició, la defensa
breument; exposa diversos casos de
condemna excessiva per delictes
electorals jutjats pels Tribunals
d'Urgencia.
El senyor ROM EVA din que no
pot eludir la seca intervenció en el
deber, que ve a ésser una ratificació de l'existència de violències en
les darreres eleccions. Expressa el
seu desig que aquestes violències
electoral' siguin desterrades dels
nostres costums. Es mostra conforme en la petició de Vindult; crea.
però, que seria més convenient que
fos rebaixada la pena en lo tila que
equivalgués a la que hauria correspost al delicte si llagues estas iutjat
pels tribunals ordinaris.
(Entra tl conseller de Governació.)
El senyor SIMO i BOFARULL es
mostra conforme amb el criteri del
senyor Romera. Creu que una re‘isic') de causes partera tala gran perlarbació en la vida judicial, sempre rutinaria. Prefereix, però, aquest procediment a la concessió d'un mdult , moltes vegades injust A mes — diu
nosaltres no hem de proclamar la
inocencia deis condemnat, bina a rebaixar una pena excessiva.
El CONSELLER DE JUSTICIA
aclareix alauita conceptes. Es mostra
també partidari d'anar a una reducció de penes.
Creu que el President de la Generalitat, en formular la petició d'indult, ha de concretar eis casos indosos, els quals seran únicarnent els
els delictes electorals jutjats per Tribunals d'Urgencia.
El senyor SIMO i BOFARULL
proposa unes modificarions en la peraposició incidental.
El CONSELLER DE JUSTICIA
interné novament per aclarir alguns
conceptes i rebutjar les modificacions
del senyor
Seguidament s'aprova la proposició
incidental rem unanimitat.
LA LLEI MUNICIPAL
Es posat a discussió l'articular d'aquista segona part de la Lid Municipal.
Es aprovat, sense discussiú, Varticle 195.
El senyor COMES defensa una
esmera a l'anide 196 en el sentit

d'afegir un paras/raí que diri que no
poden intervenir en les vi,..o.rons reterents a muuicipaiitzacio d'un servei
els consellers que siguits propietaris
dempreses análogues, ni els que en siguin directora o hi lacia serveis de
caräcter retribuir, o bé ho hagin estat
o hagin fet els serveis dintre els cinc
anys anteriors.
El senyor ARNAU, de la Comosió, accepta l'esfuma, despide d'unes
petites observacions.
Seguidament s aproven, sense cap
intervenció ni contratemps, els articies restants d'aquesta part de la Ilei,
o sigui fins a rarticle 208.
El PRESIDENT maniiesta que
queda únicament pendeut d'aprovació
la redacció dennitiva de a
LA LLEI DE BASES
DE COOPIIRACIO
Es posa a discussiä aquest dictamen
sobre Bases de Cooperacio.
Sense discussid s'aproven les redaccions definitives dels artidcs modifican que manzaten per aprovar.
Són els atildes 46, 33, 54, 55 i 66.
Queda, dones, pendent d'aprovaci6
definitiva la totalitat de la hei.
El PRESIDENT manifesta que a
fi que els presidenta de les Comissions
parlamentàries puguin tenir un canal
d'impressions per tal d'activar les
tasques d'aquelles Comissions, proposa que la Cambra no es reuneixi fins
al vinent dirnecres. Així s'acorda.
Tot seguit s'aixeca la hcssiä. ES
su quart de vuit.

PELS PASSADISSOS
REUNIO DE COMISSIONS
Ahir, a dos quarts de quatre, va
reunir-se la Comissió que e:lié') en el
projecte de Llei del Casón. bu Huir
la sessió va tornar a reunir-se.
També van celebrar un canvi d'impressions els rnembres de la Cornissiú de Cultura,

Ahir, a dos quarts de ruin de la
tarda, dona la conferencia que tenia
anunciarla a la Sala Mozart el d:ruiat al Parlament català asnyor Pau
Romeca, sobre el tema "L'hora actual de Catalunya".
Es referí a la retirada temporal
dels diputats de Lliga Catalana del
Parlament catalä, i justifica el fet
que, tot i haver estat elegit el conferenciant en una candidatura patrocinada per la Lliga, no els llagues
seguit.
Digne que VEsquerra havia fet
una política de govern partidista i
que com a partit de govern havia
detractar tots els ciutadans prescindint del seu caire politic. Censura
els procediments electorals utilitzats
per l'Esquerra. Tot això ha donat
con/ a resultat la retirada esmentada mes amunt. en la qual Unió Democràtica de Catalun y a no els pot
seguir percute creo que aquest fet
significa el coineneament d'una setuació diferent, i que no e,ent ami
no calia anar-hi. Digné n lud una retirada del Parlament els sembla una
apellació que es fa al noble perque
vagi per la via revolucionaria. No
essent aixi, es podia hacer fet :turrament; per exemple, demanar la dissolució del Parlament. El resultat
de les eleccions, però, donava a entendre que això no era possible.
En un país com Catalunya, subjecte a un procee de consolidació i a
una influencia decisiva de l'Estat,
que s'acaba de desprendre a contracor d'una part important de la seca
sobirania, rabia el recurs de demanar-li el seis elle?
Aquesta possibilitat era suficient
perque Unió Democrática de CataInnya no retires el seu represcntant
clel Parlament. Som un pohle que
Milita per la SUR independencia; i
aquesta no s'aguanta arnb el retoncixernent dels altres, sind amb els
propis actes.
Creare que a la primera baralla
que tinutiem hein de recOrrer a fora
a demanar que ho evitin, potser és

Ahir al migdia el senyor Companys
no va rebre els periodistes. Per conducte del 'seu secretari va dir als representants de la premsa que llama rebus les visites del senvor SantaI6, arnb
el (tul celebra una Ilarga conferencia,
i del senyor Serra i Moret.
Per la Galeria Ciót;ra hon: comentara la reunió que havien celebrat els
senyors Companys, Santaló i Serra i
Moret, relacionant-la Jatib l'actual oituació politica de Madrid i amb la
ruptura dels socialistes catalans i espanyols.
També va saber-se que el senyor
Serra i Moret en sortir de visitar el
senyor Companys va estar al despatx
del senyor Cornorera, ami', el qual celebra una llarga conversa.
A la tarda, al Parlament saludarem
el sen y or Serra Moret, el qual va
desmentir els rumore que circulaven.
Va confirmar-nos que hacia renunciat
acta del Parlament catala i optat per
la de les Cort s de la República, i digné que ja refet de la lesió que sofrí
es trastladará molt aviat a Madrid,
on pensa actuar activament.

Diu el senyor Santae

[Iones cmpresions
per a i'Estatut base.
Es formará un grup

parlamentari
estafaste

CNCC,5i1/.

Digné que Catalunya no tenia encara consolidada la seva autonomía
i que els catalans només tenim una
manera per a aconseguir-ho, que és
el Govern, i aquest per tal de tenir
autoritat suficient per reclamar allá,
on calgui, ha de representar tots els
mansos polítics del país.
La retirada de Lliga Catalana, dóna colo a resultat la sensació que
aquest Govern es artifici'',.s
Com que no saben/ quins perills
,
poden venir, nosaltres no ens podem
moure d'aquell Iloc.
SIm dit que la nostra actitud alavaria un partit determinat. NosalEs parla, fa dies, de unes gestions
fetes per conducte del Jurat mixt tres no ens hem mogut del nostre
programa, i el resultat que la nosencarninades a readmetre a la Corn
tra actitud pugui donar no ens inpania de Tramvies alguns dels
obrero que foren acomiadats a con- teressa, ja que hem complert amb
seqüencia de la vaga passada d.r1 el nostre deure.
Es referí a la Ilei de contractes
ram dels transports. Es diu que les
de conreu, i digué que l'Esquerra
gestions van per bon carni i
l'havia
enverinada. Ara bé: hent
s'ha parlat del nombre dels obrers
aconnadats que seran admesos altre de fer el retret i després quedar-nos
cop, i que puja a uns 140. La fórmu- tranquillament a casa nostra? S eo.
tenguó en Ilarguek consideracions
la trobada per tal de readmetre'ls
sobre el problema de la terra Glossense perjudicar el p2roonal actual,
consisteix a establir el descans si el programa social del seu oartit.
que és fet de realitats d'anhels de
setnianal en lloc del desenal.
pau i de prosperitat.
Aix6 per una banda. Per una altra,
Acaba parlant de la transformaperò, aliir eircu:a la noticia que la
ció que sofreix actualment el món,
vaga de tramvies i empleats d'auto.,
Onmibus seria declarada el primer- les conseqüencies de la qual ara es
dimarts.
c,nnencen a Sentir aqui.
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El cha a la Generalas.

En ini telegrama de Madrid publicat en la nostra edició anterior
es recollivn declaracions, tetes als
passadissos del Congrés, segons les
quals en la reunió celeb ‘ ada al matí
per la Comissiú d'Estatuts per a
continuar l'estudi de l'Estatut base,
el diputat socialista senyor Landroce baria mantingut el criteri que
no podia dosen tingut con/ a antecedent el cas de la concessió de
l'Estatut de Catalunya, perquè fou
aprovat per unes Corts —les Constituents — que no són les d'ara, les
quals podrien tenir un criteri diametralment oposat.
El text d'aquest telegrama produí ahir un cert estat d'alarma, i
suscita vivissims comentarla dins
els nostres rnedis politics.
Per tal de poder informar els
nostres lectors, ahir visitárem el senyor Santafo, cap de la minoria
d'Esquerra al Par:ament de la República, el qual ens digue, referent
a alió que en .; comunica la nostra
agencia de Madrid:
—Les opinions dels senyors Royo
Villanova i Landrove sän purament particulars, i puc assegurarvos que no reilecteixen pas Vesperit
de la Comissiú. Encara us diré mis:
la impressiO que dóna l'ambient
pcditic de .Madrid és dallà més
favorable a l'Estatut base. 1 per si
creguéssiu que arnb el que us dic
no n'hi ha prou per esvair el mal
efecte de que cm parlen, afegiu que
setrnar a entrara quedarà constítut un grup parlamentari de "diputato estatutistes", la finalitat del
qua!, cont poden suposar, será l'estudi i la defensa dels estatuts base
i gallee i el ,Iport del catalä en
alió que pugni constituir un atac
a la seva definitiva iniplantaci,i.

La ramaderia rwbatalunya
Es ben segur que a molts deis
lectora de LA PUBLICITAT e4s
hure passat per alt una nota o comunicació del Negociat d'Estadística
i Política de Provciments, del nostre
Ajwitament, apareguda aquella 'bes;
altres, havent-la flegida, ele haurà
produit només l'eiecte d'una de tantea
coses, tense parar-se a reflexionar
gaire o gens sobre les dades que haN'in) passat pele seus ulla. 1, veritablement, la cosa s'ho val. No res menys
que 623.6.« xais, 127 . 222
83.766 cabrits, pino4 manan), 93.833
porcs, 2.954 cavalls, i entre tot, tense
detallar les altres classes de bestiar,
1.064.959 caps de bestiar s'han sacrificat a l'Escorxador de Barcelona per
al consum de caros fresques i embotits durant tany 1933. ¡Tenim ben be
idea del que ajan representa, amimicament1 Representa que el valor
dels bous en canal, o sigui el cap com.
pletarnent net de tota mena de despulles i menuts, valen unes 22.600.000
pies.; que el de les vedelles és de prop
de 68.000.000 de pies, i el dels pares,
uns 87.000.000 de pessetes. Total, la
xifra de 177.600.000 pessetes ..otnés
que en tres partides. 1 ens en resten
vuit mis per valoritzar, entre les gneis
cal remarcar la de 625.62t xais que
be deuen valer unes 20 pessetes per
cap, és a dir, 13.512420 pessetes mes.
Partem, ara, només de Barcelona.
Però val a fer-nos, també, una idea
del que signifiquen els mercats de Vic,
Manresa, Terrassa, Sabadell, GranoIlers, Mataró, Badalona, L'Hospital« de Llobregat Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Peuedis, Martorell, Molina de Rei, Saat Feliu de
Llobregat, Sitges, Igualada... i les
nombroses poblacions de menn categoria, on, perd, la vida no es del tot
dificil, i a la resta de les viles i pobles de les contrades barcelonines, en
les quals el consum de carns i embotits entra de ple en la vida quutidiana.
Bé. Si Barcelona consumeix mes d'un
milió de taps de bestiar a l'any, no
creiem exagerat de suposar que la resta de les comarques de Barcelona (tris
beta de referir de momea a la vella
divisió provincial) no consumirá menys
de 600.00o cap:. Total; 1.66o son per
al constan. Be caldria afegir a això
apuntas que les comarques gironines,
les tarragonines, les lleidatanes, són,
tambe, tanmateix, consumidores de
carns, i que en algunes poblacions de
Catalunya hi ha veritables indústries derivades del porc.
No voldriem pecar d'exageració,
pecó si que no considerem tan lora
de la realitat la mira de 3oo.000.000
de pessetes anuals despeses per Catalunya, tti bestiar de tota mena, ja
sigui directarnent per al cunsum, o be
per a les indústries derivadcs del porc.
El deiicit de Catalunya és en aquest
ordre d'actititats i riquesa irancament
lamentable: el calculen/ en uns 220
Mili0115 de pessetes cada any, si hem
d'atendre les dades oiicials que hem
pogut consultar de l'any 1931.
En dir dades oficials ens referim al
Cens Ramader general espanyol que.
periòdicament, fa el ministeri corresponent. les dades són exactes oón
deficients? Nosaltres, avui per avui,
no poden/ referir-nos a altres, puix
que són les estadistiques estilitzades,
adlitic en les nostres relacions internacionals. Segons aquestes dades, el
susdit any 1931, dintre el territori de
Catalunya i de bestiar criat a Catalunya, ioren venuts caps de totes menes, el pes deis quals, en viu, tenia el
valor de 79.736.640 pessetes; parem esment que era pes en viu. Les causes
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veritat s'imposa una vegada mis, per l'eloqüència dels fets.

La

senyora JOANA REQUEJO, de 40 anys d'edat, resident a TARRAGONA, carrer NOU DE SANT FRUlTÓS,
9, primer, primera, ens ha tramis el seu certificat de guariment, en el qual consta el següent:
Ya senyora Requejo va ¡latir de l'estimule durant sis anyo, amb no prineipi d'Ulcera que li produla forts dolors i
0Mb nnusees i dentats, havent sofert molt.
En el mes d'abril ,Ie l'any passat va curnençar a tractar-se atan el Ilustre producte SERVETINAL., I ernh dala del 26 de
&octubre proppasinf ene va tramelre el preseut eerlifical de guariment ¡ Zigraiment, amb la deguda autaritzacid per a publicar-se a la preint.a.

Només amb TRIS flaseons dl tiusgtt prou la senyora Requejo per a restablir-Se completament. Després do consumits
g is tres flascons deixtt passar algun lenes per tal d'assegurat -se que el seu guariment era complet, j amb data del 26 de
deeembre de rally pana t ano va Iranietre el seu cerlifiral. ellext del qual copient nido amunt.
Per a la comptuvaeid del present certificat estem, corn aempre, a la disposició del

Ei3
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SIEU VIE TINAL, 1 se mil um e t r e ina betitii elentl
leterrinuules el 'eni cilte .(ii w ad reueltet

De vendft si les nrineipals Farmiteies d'Esnsnya, Franca 1 Pottugal, i J Csrrer Ample, número 1. -- BARCELONA
.2

són prou clarea El déficit es prodmnat
pelee la rarnaderia a Catalunya
quasi estacionada, és a dir, que d, d
fa no fa, els mateixos tape de bestiar
que tres quarts de segle enrera.
Vate: 1868, quan per primera 'regada es publica a Espanya una obra de
caricter estadístic sobre Agricultora i
Rarnaderia Catalunya donara el esa
ramader que oferim:
Baerelona Capa Cimas
zs.62s
"
Bovf
Llaner
o
507.647
21.871
Capriu
57:4«
Pornuf

Caps per
roa k.
>salo
13922

28,318

743'29

Total: 2o2.6to caps, Barcelona.
Cops per
Girola

•
•
•
•

Caps
Ciase
roo it.1
Boví
47.525
ärers
2'9.996
Llaner 3.73001
25.031
Cateiu 42141
28.713 Poned nergt

Total: 381.267 capa, GiTOTtl.
Capa per

Lleida
•
•

roo k. a
43 .993
BOVi
33376
316.187
Llenen 233693
52.661
Capriu
42316
53.937 Ponmi orle
Copo Clame

Total: 466.778 caps, Lleida.

•
Tarragona Cap
2.357
"
555.559
39-ato
•
19.'36

Cepa per

Claus roo k. a
Boví
37'13
Llana
5.819'34
Calen'
e6I'33
Porqui

Total: 166.ca3 cape, Tarragona.
Totals: Barcelona 2o2.6ro capa
"Grana
381.267
Lleida
466.778
"
"
Td7rägcma 166.923
Suma

global: t.217.578

Com es tan veure, el reos total de
ramaderia a Catalunya, en el bestiar
per a carns. era d1.2/7.378 caps, sense desgiussar edats del bestias ni aplicació a les respectives utilaats dels
seus possedors. En relacio ami) divasses regions d'Espanya, el percentatge
per roo quilárnetres quadrats era en
alguns casos molt desproporcionat
Només volem posar per exemple la suma total de la provincia d'Oviedo, en
el cens boví del mateix any, que era
de 311294 caps, i la de llaner de la
provincia de Badajoz, que era d'un
milla 689.861 capa.
¿Ha millorat d'aleshores ençà la situació ramadera de Catalunya? En
el que té relació anib la quantitat, no.
En el que pugui teair-la en la qualitat, tenim els nostres dobles. Alcament, el mateix passa a tot Espanya.
Més aviat podria dones, que
hi ha hagut una perdua, si es té en
cumple la població de ISO5 i la que
hi havia en 1931.
Per tal d'analitzar mis a fons el
cas de Catalunya, que és el que de
moment rius interessa, dedicarem a,
aquest tema un segon article.
PERE CASALS

Coloma
Gramenet

A Santa
de

Quatre individus
proven d'assaltar
un banc
Ahir, a tres quarts de cinc de la
tarda, es va presentar un individu
a la taquilla de la sucursal que el
Banc de Badalona té a Santa Colonia de Grarnenet. L'individu va
donar al el:Xef un bitllet de leo
franca francesos, demanant que li
fos canviat en moneda espanyola.
Mentre el caixer es girava per a
cercar el canvi, l'individu es tragué
una pistola i intima el caixer que
es poses mans enlaire En aquell
moment entraven dos individus mis
pistola en ma, amenaçant un altre
empleat que hi hacia.
El caixer, sense tenir en compre
lea amenaces, es va tirar a terra i
toca el timbre d'alarma. Els tres
atracadora, junt amb un altre que
els esperava a la porta, fugiren corrents disparant Hure armes, tense
que, sortosament, toqueasin
Un agutzil i un mosso de l'Esquadra, aeudiren i sortiren en pesasencid dels atracadors, disparent Cienbe. Seenbla que feriren un deie fngitius, puix que cenia arte dificuls
tat i es ensa ya weint un mocador
al pit.
Ele malfactors, emparats per la
iterar, es van refugiar al turó de
Isfontigali, als afores do Badalona, on acudiren immodiatament
forces de la guardia civil de Badalona, una quanta individua del sometent i dure seccione de gairdies
d'assalt de Barcelona.
A lis vitit de la nit, les Meces
van participar que al dit Leid BO
iii havia ningú i que sena dubta ele.
perseguits, concixedore del II" van
poder ier-se eecäpole cap a liadcade
S'han donar les oportunas ordres
a les forces i el sometent laceen»
de detenir els autora de rinttent Oler
tracament.

Di g sabte, Id.de

LA PUBLICITAT

ELS ESPORTS
Un manifest de la Federació Catalana
de Rugby
Hart rebut el següent manifest de
la Federació Catalana de Rugby, el
qual creiem interessant de reproduir
integre, per tal com s'hi historien els
darrers incidents ocorreguts entre els
organismes rectors d'aquest esport.
Diu aixf ;
"Passada la data de l'Assemblea celebrada per la Federació Espanyola
de Rugby, el dia 28 del mes de gener
passat, i conegut ja de tothom el
fall injust i improcedent del seu dimitit Consell Directiu, la Federació Catalana creu que ha arribat el moment
d'exposar a l'opinió la seva actitud
i actuació en els fets que motivaren el
lamentable procedir d'uns senyors que
són catalans j es diuen catalanistes.
Als principia del passat any 1933 el
secretad electe de la Federació Espanyola, senyor Ordóñez, dimití el seu
arree, i retenint en e) seu poder tota
la documentació de Secretaria, es neg-1 a fer-ne Iliurament al nou eiegit,
i, per contra, la diposità en poder de
la Federació Castellana. Amb tot, el
Consell, integrat llavors pels senyors
Cnyäs, Amat i Vives, va continuar
fins que va fer-se insostenible la seva actuació, i abano que imposar l'ex;n'aló de la dita Federació, que conti va tenint en el seu poder la dita doármentació, segons carta que reta
guardada a l'aran' de la Federació Espanyola, va creure més oportn sacrificar-se en pro del nostre esport, idi
deixant a mans de l'Assemblea
qua van convocar a aquest efecte l'elecció dita Comité que fes possible la
unió i la concòrdia entre els rugers
hispänics.
En aquesta nova Assernblea, celebrada el din 29 d'agost del proppussat
any, van assistir representants de Valencia i Catalunya i un delegas tu autoritzat de la Castellana. Posades dacord les dues primeres Federacions
esmentades, (migues que legalment assistien, van elegir per al nou Conseit
els senyors Josep Arbó, com a president; Domènec Brasó, cont a secretari, i Mariä Vives, corn a tresorer,
creient en la imparcialitat i justicia
d'aquests senyors.
El nou Consell va comencar les seVe3 gestions amb la màxima benvolença envers la Federació Castellana,
demanant la devolució dels susdits erectes de Secretaria i la legalització dintre
la Federació Espanyola de la primera,
amb tots els deures que marquen els Estatuts i Reglarnents. cosa
que de feia molt de temps hi era en
manca. La resposta va ésser que no
reconeixien com a legal aquell Consell.
Va passar entretant que, en ocasió de celebrar-se el dia 26 de 110vembre del susdit any 1933 el primer
encontre de Campionat de Catalunya
entre els Clubs Barcelona, Universitari Club i el C. A. D. C. I.; el primer no va presentar les llicencies dels
le113 jugadors per no haver-li estar
possible de retirar-les de la Secretaria de la Federació Espanyola, pecó
complint les sancions que marca per
ß aquests casos els reglaments de
nostra Federació. Això va motivar
una lletra de la susdita Federació Espanyola, demanant explicacions, i volent imposar per al seu compre imis
castiga a l'esmentat Club. La Federació Catalana, creient que en la celebració ¡ organització del Canipionat
de Catalunya era compietament
contestà que, si be hi havia hagut
falta per part de l'Universitari, va
complir en totes les penes que marcaven els Reglamenta nostres. Aquesta
resposta legal i atenta va molestar el
Consell Directiu de la Federació Espanyola, que vele en aquest feo una
falta greu per la nostra part.
Mentre ocorrien aquests incidents,
n rebre's, amb data 14 del mes de
desembre proppassat, i adreçada al
nostre president, però com a president de la Federació Catalana de
Rugby, una tierra cunjunta de les Federacions Francesa i Alemanya (com
també mes tard van' saber que en va
rebre una de la Castellana, en noto
de l'Espanyola, de la qual no va donar compte), sollicitant que concorreguéssim a la reunió que se celebraria
• París el dia 2 del mes de gener pasOsa per a la formació de la Federació
Internacional del nostre esport, Iletra
que reste guardada al nuare arxiu
amb la indecisió de concórrer-hi o no.
vistos els incidents que tant sovintejaven entre les Federacions litigues,
però rebent-se amb data 28 de desembre un comunicat del president de l'Espanyola dimitint per no haver estat reconegut per la Federació Castellana i
no estar conforme amb la nostra actuació, vam decidir ja sense mes
dubtes assisti ra la reunió de Paris
i aprofitar l'avinentesa que se'ns olerla per internacionalitzar-nos i deixar
l'assumpte Iberic, ja que, segons semblava, Catalunya era un obstacle per
a la bona harmonia entre els rugers
espanyols.
Havent-hi, dones, un Comise dimita
a l'Espanyola no vam creure oportú
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comunicar-li aquesta nostra decisió, i
esperar l'Assemblea Per la qual sens
havia convocat per al dia 28 del passat gener, on exposarlem el per qué
de la nostra actuació.
Travessant aquesta Federació un estat pecuniari difícil vam aprofitar l'avinentesa de l'excursió del F. C. Barcelona a Poitiers i Limoges perqu;,
després d'aconseguir la corresponent
autorització del dit club. el cap de la
Metida excursió, En Francesc Massana, es desplaces a París per representar-nos en l'Assemblea constitutiva
de F. I. R. A.
L'exit del susdit senyor va ésser categbric; no solament deixà ben sentat
ue
q la Federació admesa, i per tant
la que en representava, era la Federació Catalana, sitió que va ésser acceptada per unanimitat dels concorrents, després d'estudiar que Catalunya
pel seu Estatut autonòmic, en el qual
se Ii reconeixen entre altres facultato les de llengua i bandera, sufícient per demostrar que Catalunya és
un País, i per tant poder formar part
de la F. I. R. A.; és a dir, que fou
admesa amb plena consciencia dels assistents ¡ no per sorpresa com algú ha
estat interessant a afrrmar.
Oides aquestes manifestacions del
temor Massana a la seva tornada,
aquest Consell directiu va convocar
una Assemblea extraordinària a l'estatge del C. A. D. C. L per al dia in
de gener passat, Assemblea que fou
ben del domini del públic i no misteriosa com també s'ha volgut rumorejar, ¡ en la qual assistiren, ultra el
Consell directiu en ple i els delegats
dels cercles adherir, nombroses representacions dels directius dels clubs. exdirigents federatMs i membres honoraris.
En ella, entre altres acords, es ratifica el de la riostra inscripció a la
F. I. R. A. i el de retirar-nos de l'Espanyola per considerar-ho de me punt
incompatible.
Arribada, dones. la data del 28 de
gener, van personar-se els mostees delegats senyors Ferrer ¡ Baltasar al
carrer de l'Hospital, nürn. ro, on s'havia de celebrar l'Assemblea de la Federació Espanyola , trobant-se amh els
delegats de Valencia, senyors Usano
i Espinosa, i del de Castella, capità
Hermosa, podent constatar la bona
disposició dels dits senyors per poder
arribar a un acord factible per a tots.
Els susdits senyors delegats nostres
anaven amh la condició expressa
donar les degudes explicacions per la
nostra conducta, ensems que comunicar
l'acord de la nostra Assemblea de retirar-se amicalment de la Federad()
Espanyola.
Perb la seva sorpresa, 1 crelem la
de tots els concorrents, va arribar al
limit en imposar el president, abans
de començar la manió, la discussió de
la representació nostra després d'ésser
convocats i portar la Iletra de delegació degudament autoritzada.
Davant aquest atac de sorpresa inesperar van éster inútils les nostres
explicacions ni l'haver-se posat en Part
al nostre costal la delegació valenciana , i després de donar-nos el qualificatiu d'alta traició se'ns comunicä que
amb data del dia anterior el Consell
directiu hacia acordat imposar-nos les
sancions ja conegudes i que per tant
no podiem participar en l'Assemblea.
Es així corro aquell Consell directiu
va veure les coses, imposant-nos les
sancions que cregué convenient acordades secretament el dia anterior, segons unes suposades manca dels Reglaments (diem suposades, ja que no
tenien noticia oficial del nostre ingres
a la F. I. R. A.) i deixant de complir ells els artides que no servien
per a la seva "proesa".
z Es que no sabien aquests senyors
que tan assabentats es diuen dels
Reglamento que, segons l'article 15,
s'ha de convocar el maneador amb
vuit dies d'antelaciä a que doni les
explicacions que requereixen i no
comunicar-li-ho al mateix rnoment
de la convocatòria? ¡Es que la falta
que ells dinen de l'article za, que
diu que seran expulsats de la Federació els que manquin als Estatuts
o Reglaments, no la va cometre
molt abans que nosaltres Castella,
a més de faltar tumbé als articles
24, 25, 26, 51 i 52? Doncs si va
cometre tots aquests rnancaments,
per que se Ii va permetre de prendre part en l'assemblea. o millor dit,
per que se la va convocar? Ja que,
segons l'article 52, tota Federació
que no compleixi els Reglamenta
després de seguir els trämits reglamentaris será considerada foca de
la Federació, i aquests trämits s'hacien complert mis que de sobres.
¡Per qué, passant per sobre d'un
dels articles de l'Estatut, que liu
que la Federació no es podrà trasnadar de localitat si, en una assemblea ordinäria, no elegien per al
Consell Directiu senyors que no catan a la localitat que resideix la
Federaci
ó, cosa imprimia de totes
maneres? ¡Per qui, com a justificatiu de les sancione Imposades,
cene cita també l'article ro dele
Reglamente, que diu que estan proldte
bits eta premia en metellic, justificant-ho en la delegació del senyor
Mutan, segona sena comunica de
paraula? El amor Musana no va
percebe. la más petita •ratificació
Pel esa desplumaran a Parle, Na6
les dsepeess jaita 44 iatg. 1 es-

tada. El senyor Massana no és un
professional del nostre esport. El
senyor Massana presta els seus serveis a la casa Bertran Comercial
Anònima, d'on percep la remuneracid necessiria per cobrir les seves
necessitats. Assentats, doncs, aquests
precedents, ¡quin interés perseguien
aquests senyors del Consell directiu
de la Federació Espanyola? ¡Es que
els sap greu que el Rugby catalä
pugui tenir l'expandiment internacional que li requereix? ¡Es que
potser són diferents o menys importants que la nostra les Federaó,
dons de Camping, Esquís i Aviaci
que ja formen part de les respectives internacionals? ¡Es que no hi
ha paisos que, sense tenir Autonomia política, com Escòcia i País de
Gales, formen part d'algunes internacionals? ¿Es que no saben el cas
de Finlandia, que estant sota el domini centralista del Tsar de Rússia
li va ésser reconeguda internacionalment no solament les seves Federacions esportives, sinó també el
seu Comité °limpie?
A més, setos va llançar, com diem
mis amunt, el qualificatiu d'alta
traició. ¡On és l'alta traició de la
Federació Catalana, que en tot moment ha complert amb els seus deures a qui devia acatament? .(3n iš
l'alta traició de la nostra Federació,
que ha procurat sempre, a pesar
dels estats crítica de la nostra Tresoreria, enlairar i expandir els colora de la nostra bandera barrada
dintre el nostre marc?
Aquesta es la veritat dels fets.
No voldriem ferir la susceptiibilitat
de cap Federació hispana; si expliquem alguns fets i actuacions es
només per justificar la nostra conducta i demostrar la improcedent
dels senyors que formaven el Consell directiu de la Federació Espanyola.
Només ens resta dir que, ja reconeguts oficialment dintre el marc
internacional, seguirem cotos fins ara,
deixant que l'opinió jutgi la nostra
actuació i la dels altres; seguirem
el cansí planee o tortuós que les
circumstäncies ens vulguin traçar:
res no ens encoratjarà més que el
suport del nostre noble i res no ens
land desistir de la nostra empresa
en pro del Rugby i de la nostra Patria. catalana.

Frontó Principal Palace
Avui, dissahle. Tarda. i'15
ASTIGARRAGA - CAZALIS II
contra
LARRUSKAIN - TEODORO
Nit, 1015
OLAZABAL - UGARTECHEA
contra

IRIGOYEN III - GUTIERREZ

FRONTÓ NOVETATS
AVUI. DISSABTE
Tarda, a le. 4:

GALLARTA III - UNAINUNO
contra

QUINTANA IV - URZAY
Nil, • un quart 441:

IZAGUIRRE - PASAY

Soriano, del C. N. Barcelona, intentarà batre el seu propi récord de
Catalunya i Espanya deis too metres braca de pit a la piscina de
l'Escullera de Llevant.
Pel resultat deis entrenaments de
l'excellent bracista, hom espera 'que
aconseguira millorar la seca actual
marca-record, que té establerta en

EL MOR DEIS ISPECIACLES

I 01. 30 e. 8-10,

LES ESTRENE

I ANIVERSARI DE LA MORT
D'EN TOMAS PALMADA
I ARUMI
Demä, diumenge, dia it del corrent, pes escaure's en la vigilia de
l'aniversari de la mort del malaguanyat president del Club de Natació Atlètic, senyor Tomäs Palmada i Arumi (q. e. p. r.), el Consell Directiu de l'Atletic es trasnadan al cementiri i dipositari un
ramell de flora a la seca tomba.
Es prega, per tant, als socis i als
amics de l'enyorat Palmada que
vulguin concórrer a tan piadós homenatge.
L'hora de sortida será a les onze
del mati de Vestatge del Club de
Natació Atletic, carrer de Vinarót
(platja).
LES NOVES JUNTES
LA DEL C. N. REUS "PLOMS"
En la reunió general ordinäria del
Club de Natació Reus "Plomo" fou
elegit el nou Consell Directiu que
ha de portar el govern d'aquella
popular entitat esportiva com segueix: President, Josep Andreu i
Abelló; secretad, Ramon Barrera
i Banús; vice-secretari, Albert PaIlejä i Carnicer; tresorer, Josep Noguers i Bartolí; comptador, Antoni
Ferrer i Homdedeu; vocals: Domine° /lozaneó, Francesc Magraner
Pellisser, Josep Sistere i Miró i
Miguel Trilles 1 Olesti.

LA DE LA F. A. E. E. T.
En l'assemblea general ordinäda celebrada al local social de l'entitat fou elegida la nova Junta Directiva aix: President, Josep Vives;
secretad, Josep Blanes; vocal de
piscina, Enric Granis; vocal de
material, Josep Jordi, i vocal de
propaganda, Abelard Bosch.

AVIACIO

La festa del dia 11
a l'Hipòdrom
El programa, quasi definitivament
concretat, manca encara d'algunes precisions que no poden fer-se públiques
Per ara.
Malgrat això, pot prevenir-se que
l'ordre de la festa serä el següent.
Exhibició de vol sense motor, amb
llançament per "sandow"; desfilada de
conjunt i exhibicions acrobätiques per
una esquadreta d'aviació militar; demostració de manejabilitat i vol d'un
avió de turisme; exhibició d'acrobäcia aèria simple Per Fernand Stalincatad ; competició de "golf" aeri, copa
d'Unió de Pilots Aviadors Civils;
exhibició d'acrobàcia en trapezi aeri
Pe r F. Pérez Mur; llançament simple
en paracaigudes; presentació i demostracions de vol d'un autogir La Cierva; exhibició d'acrobäcia d'alta estola per Fernand Malinvaud; concurs de
destrucció de globos, copa Aero Club
de Catalunya; exhibició de doble ¿encena en paracaigudes; desfilada, i final de l'esta.
La Generalitat de Catalunya, tenint
en compte la importància del festival
que es realitza, commemoratiu del primer vol a Catalunya i terres hispäniques, ha atorgat el seu alt patronstge
a la festa, que assoleix així un carieter oficial que ve a arrodonir el programa.

contra

• ••

ZARRAGA - ANASOLO

El Comité organitzador es complau
a manifestar que les entrades i locaWats són posades a la venda als centres de revenda i a les oficines de
l'Aero Club de Catalunya, carrer de
Casp,
Els socis de l'Aero Club de Catalunya pudran, contra presentació del rebut corrent de soci, retirar nurs localitats en concepte completament gratuit els numeraris i protectors, i amb
el 50 per ton de bonificació els socia
de categoria "junior".
4,
•
El festival donará comerse puntualment a les onze del mati, i l'Aero Club
de Catalunya ha disposat un serve i especial d'autoómnibus des de la Pi na de
Catalunya a l'Hipòdrom, als preus de
costum.
Hi haurà, també, servei d'autocars
des de la placa d'Espanya. aixi cono
servei especial de tramvies i taxi des
de la plaça de Catalunya.
•
Per a la bona marxa de l'organitzició s'ha disposat la circulació en sentit únic des del Portal de la Pau a
l'Hipòdrom, tornant a Barcelona per
la carretera vella de Valencia, al carrer de les Corts Catalanes. Els cotxes
que des de la placa d'Espanya es dirigeixin a Can Tunis ho faran pel carrer del Port, per tornar també per
la carretera de Valencia, establint un
sol sentit únic que no seré P ermés a!terar per cap mena de vehicle ni peató.

Detalla per carien*

NATACIO

El Concurs d'Hivern
del C. N. Barcelona
La matinal de dentà, diumenge,
que com a quarta jornada d'aquest
Concurs Hivernal tind7ì lloc a la
piscina de Llevant, la disputaran
els equip B i D dels dos grups que
l'integren.
El fet d'arrenglerar-se, tant en
les curses cono en el water-polo,
entusiastes cimienta que cada
cenen palesant els seus avenços,
is motiu que fa esperar ¿aquesta
sessió de diumenga una lluita força
interessant.
Les proves que es disputaran en
el primer grup presenten una clara
victòria de Lepage, de l'equip B en
els lo° metres lliure, atenent el
temps esmerçat per aquest nedador
en la primera sessió del Concurs
i majorment davant les notables
marques aconseguides en els seas
última entrenaments.
Molt igualada, quant al primer
Iloc,. la prova dels lo° metres braça,
que- disputaran Feliu i Eggart, dels
equipo B i D, respectivament.
Els zoo metres dors seran disputadíssinis entre Lepage i Usandizaga. No es pot avançar el que en
resultan guanyador si hom ti en
compte que el primer haurä de
participar en diverses de les provee
de la competició.
Anivellats els equipe en els rellevaments i el water-polo, complementen rinteris de la matinal.
L'INTENT DE RECORD DELS
tOo MITRES BRAVA DE FIT
FENZNI
Deml, dimitan e les once del
mad, la eutocedwomaß e Enriqueta

Llegiu
tots els dijous

«MIRADOR»

EL CINEMA
"Prosperldad"
Femlna

va.

Amb el film "Prosperidad" . les
dues grans caracteristiques del cinema—i del teatre—. Marie Dressier
Polly Moran. s'incorporen amb un
gran delit i un gran entusiasme a
la campanya per la recuperació nacional americana de la N. R. A. El
film es tot en un argurnent en pro
de les doctrines de Roosevelt per
tornar la prosperitat al país, i ve
a ésser com una demostració en
petit, aplicada a la vida deis pobles,
del modest comen, de la modesta
indústria i de la modesta banca, que,
per l'habilitat u:lb que és portada,
havia de produir una gran impressió a les masses populars americanes i per l'humor amb que es reslitzada per part dels actors i del
director Sam Wood (¡per que en
els programes del Fémina no consten els noms dels directors i cal
copiar-los a les fosques?), diverteix
extraordináriament els americans
cultivats i tots els altres públics als
quals la N. R. A. no afecta, com
és ara el nostre.
"Prosperidad" agafa el periode de
1925, any en el qual els americans
lligaven els gossos amb llonganisses, al 1933, en plena crisi económica i en ple esforç de recuperació.
En un poble petit hi ha una banca
acreditada d'anys i anys, dirigida,
naturalment, per Marie Dressler, i
nosaltres hi arribem en el punt que,
casant el fill, ii traspassa la direcció i els seus consells i especialment que no es desprengui dels valors que són, de tota la vida, la
garantia dels dipositaris. Com cine
la futura sogra és Polly Moran, el
casament és ple d'incidents cómics
i de disputes entre les dues amigues,
que &han barallat a través de tots
els seus films.
Després del casament, una baralla
d'aquestes fa que Lizzie Praskins
(Miss 'Moran) vagi a reclamar els
seus diners al banc, i això provoca
nos pänic en el poble, que retira en
massa els seus fons. Quan Maggie
Warnen, la mare del director, ho
sap, vol 'pagar amb els titols de reserva, per() es troba que el seu fill
els ha donat com a fiança per a unes
obres, els empresaris de les guata
es proposen d'estafar-lo. El banc ha
de tancar, desesperació al poble, la
banquera promet pagar a tothorn,
ho ven tot i va a viure amb fill i
nora a casa la seva consogra, la
qual, després de treure els diners,
fou tanta la por que li agafi de
tenir-los tresauritzats, que els torna
al banc a punt per perdre'ls en la
fallida.
Pecó el carácter de Lizzie Praskins és tal, que marc i till se'n van
i ella es posa de dependenta de
botiga. Com que la gent no paga
se li acut el sistema del canvi de
productes, i això Ii suggere:x la manera d'acabar les obres del contraete del seu fill. Les obres s'acaben,
peto:, els contractistes fulgen amb la
fiança. Persecució, recuperad() deis
valors, intent de suicidi de la mare
alegria final.
L'argument és, cons es veu, de
tesi; però per nosaltres el millar
no són pas les conseqüències que
els paisos en crisi en poden treure.
Alai', els sociedegs, els econorni.-tes
i els financers 110 haurien de dir.
El millor, per a nosaltres i per al
públic, aún le› incidencies, els episodis i sobretot l'actuació de Marie
Dressler i Polly Moran, la primera
especialrnent. L'art de Marie Dresslen és d'una rara complexitat i va
des dels moments d'una torea trágica mis intensa, als de la farsa mes
descordada, passant per tots els
graus de lemoció, i ala.) amb una
rapidesa desconcertant. El film, a
conseqüencia d'aixe• vira sovint bruscament de rumb, quan el públic,
convençut d'haver antat a veure
film cómic es troba amb un altre
daltament drumatic, per tornar a la
primera concepcM n,nan les llàgrimes anaven a saltar-li deis ulls.

1 aixb, sense la versatilitat de Marie Dressler no seria possible. Els
altres actora coHaboren, perb no arriben mai a l'alçària de la protagonista.

"La Gran Duquesa
Alejandra"
Nimias

Ibérica Films

Els grans cantants d'òpera, quan
estan tips de fama i d'escoltar-se en
disc, els agrada de veure's en cinema, í aleshores no reparen en sacrificis per tal d'aconseguir-ho. Aixi
és com sovint veiem i sentim documentals de tenors, de bajaos i de
sopranos que viran a ésser com una
mena de catälegs de les seves possibilitats. Rarament, però, entre
aquestes possibilitats hi trobem la
dador cinematogräfic.
Aquest és el cas de Maria Jeritza
en el film que comentem. Li sentim
cançonetes, una kamarinskaia, fragments d'òpera, vocalitzacions i ton
una dna. L'acció, d'això, en resulta
lenta, i d'aquesta acció lenta i de
la necessitat de servir les possibilitats de la protagonista, la música
de Franz Lehar poc viva i poc fresca. Es un film per als amants del
cant als quals agrada de veure mou
re's en un argument diferent de
l'òpera els artistes que només coneixen a Vópera o a través dels discos.

"Ondas musicales"
Collssum

Paramount

La rädio i els seus misteris havia
de despertar per ferça la curiositat
del públic i, per tant, el desig del
cinema de satisfer-la. Perd aquesta
curiositat no quedava prou satisfeta amb els films, alguns d'ella
magnifics, que hem vist ("O. K.
América", per exemple), perquè no
es precisament la radio com a meravella cientifica el que mes atrau
la multitud, sinó els artistes que
estan davant del micròfon. I és
per això que es pot considerar que
un film corn "Ondas musicales"
si no hagués estat realitzat per un
director — Frank Tuttle — hauria
aparegut espontäniament.
A base d'un argument senzill
no obstant, hàbil, amb una intriga
en la qual pugnen l'amistat i Vamor i amb nombroses incidències
cómiques, ens són presentats Bing
Crosby — que amb Stuart Erwin,
que és un bon actor, és el protagonista —, eIS Mills Brothers, les
Boswell Sisters, l'orquestra de Vicente López, la de Cab Calloway
i una colla d'altres artistes de la
rädio que els aficionats tindran molt
de gust a coneixer.
Això, és clar, dóna al film un aire
d'un seguit d'atraccions que se succeeixen, encara que en una bona
part aquest caräcter ve molt ben
d i ssimulat. Els aficionats a la nidio podran veure el seu programa
americà, al mateix temps que el
senten, i quan posin Nova York a
l'aparen, posar una figura darrera
la veu.

"Matrimonio en S. Ltda."
Capite

Vender Film

La mobilitat frenètica del vodevil ve atenuada en "Matrimonio en
Sdad. Ltda." per una tendencia a la
comedia. Con/ si l'autor temes Ilanear-se a excessives complicacions,
diríeu que abans de girar una cantonada s'hi repensa i compta fins a
deu. Aixó naturalment, alenteix
l'acció, i els adoro, especialment
Florelle, que té un dinamisme extraordinari, hi ha moments que
sembla que s'esforcin a dur-la endavant reprenent un ritme que el
director, Jean de Limur, dirieu que
deixa caure.
I no obstant, en aquest film hi
ha molts metres d'una comicitat de
boa estil francés que, elirninats
aquells altres C11 els quals la cosa
s'entreté, podrien fer el que el film
hauria d'ésser: un !son vodevil, en
comptes de, com diu el programa
(ben incomplet per cert, ja que no
dóna més que un sol nom, Florene,
quan n'hi ha uns quants dignes désser citats, cono aquell deliciós actor
que fa el paper de mara contractat),
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Teatre Novetats
Esdeveniment cinematogràfic per al dimarts
dia 13 de febrer de 1934

ESTRENA DE U

Principals intèrprets

PEL . LICILI SO-

Pepe Romeu
Charito Leonis

RRA DE NO-

Maria Espinalt
Hilda Moreno
Antoni Palacios
Valeriä Ruiz Paris
Beana
Alvarez Rubio
Leo de Còrdova
Banquello, etc.

DOCCi0 NOEL
PRESENTIDA
PER

1.1.F.1.81

DILLUNS

Equlp tonos BLOCK-POSTE PHILISONOR asuntas erCkali
vament per a aquest magnific film. Demaneu les localitats amb .en
ticipació. Teleion 13431
Distribucib C. I. F. 'e S. A. Arete, 2t5I, Barcelona eleireet
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ESTRENA AL

Tívoli
Un episodi autènticament històric que sobrepuja la más
desbordada fantasla
La veritat sobre l'espionatge

MADELEDIE CARROLL
us seduirà per sempre

una "alta comèdia vodevilesca", que
en realitat no se sap que vol dir.

"La Vitrina"
CapItol

Pebre' 1 elaY
"La Vitrina" is un film qua le,
norem si ha sortit del teatro. Si
no n'ha sortit, la idea podria servir
per a una comèdia moderna. Es
tracta d'un botiguer que té la Idea
de substituir els maniquins per dependents que representin una escena mentre van usant els adidea que
es venen a la casa per fer-ne la propaganda. Naturalment, com que es
tracta ¿'honoro i dones i no de
ninots, hi entren elements imprevistos, la gelosia entre altres, que
donen !loe al drama. Per() com que
es tracta d'una comedia i no d'un
drama, la cosa acaba bi, i el botiguer es convenç que aquella propaganda is perillosa.
El film, a part algunes lentituds
i repeticions, té un aire d'intelligència que, si no fos tan conscient,
donaria molt mes la sensació de la
intelligencia del seu director, Leo
Metler, que suposem un borne jove
i ple de possibilitats.

"Sinfonía española"
Capital

Kosmos Film
"Sinfonía española" és un film
alemany que dóna una lliçó
nostres Comités de Turisme. Es

tracta d'un "découpage" cinematogràfic que n'acompanya un altre de
musical, força ben lligat. Només,
i això rlauria pogut perfectament
remeiar ad, de vegades no coincideixen prou els fragmenta de cinema i de música; per exemple: mentre passen les vistes de Sevilla,
hono sent una jota frenética. Veiem,
pero, bones fotografies de Mallorca,
Elx, Sevilla i el sen Alcasser,
l'Alhambra, balls gitanos, etc., etc.
Aquest film és sobretot una idea
per a fer-ne una colla per a Veapansió turistica, i una manera d'aconseguir que una part de la producció nacional pogués sortir del
nostre mercat amb una certa dignitat.
A. FERRAN

EL TEATRE
Una companyia dramàtica
anglesa al Teatre Studium
—
El dijous vinent fan el sen debut
al Teatre Studium, del carrer de
Bailén, la cornpanyia anglesa Edward
Stirling und "The English Players-,
del teatre Albert I, de París.
Aquesta companyia ve de Nfonsecarlo i Cannes, on ha tingut un
exit extraordinari, tant es aixi, que,
a pesar d'haver acabat el seu contracte primitiu, estan novarnent contractats per donar dues funciono mis
al Casino de Cannes els dies 21 i 22
de febrer, després de la seva actuació a Barcelona.
Entre les diverses obres que posaran en escena a Barcelona cridan
segurament l'atenció del públic la
comedia "Eights Bells" (Vuit carnpanades), de Percy S. Mandley, que
es posanä en escena el dia del debut; "Anthony and Anna", una comedia completament noca, del notable escriptor Si, John Irvine,
Never Can Tell" (Mai pot
un die...), del farnós dramaturg
Bernard Shaw.
Han estat invitats Del sen-or
Stirling al debut de la uva eompami& el President de la Generalitat, l'alcalde de Barcelona, el rector de la Universitat i eta senyors
cònsols generals d'Anglaterra 1 deis
Estats Units.

Els fabricante, mude>
mistes i manufacturen
han de redactar en Mili
dure facture., abarato,
dirigidas ala dienta de Cla.
- tolmera

Disuado, (O de febrebr de l034
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Czy nonfaris a la situació po tiica

La minoria ra- Sha round el ple

%fin, Iferehlo de MadriG" hi ha una dical no es posa
paatitilitat d'entesa entre les forces
d'acord en
d'Uquerra, que pot ésser una ululó a
l'apreciació de
la Meció politice actual
•
l'actual moment
Martínez Bario, digué, referint-ie
Madrid, 9. — "Heraldo de Maa aquestes force d'esquerra no sodrid" publica la següent informacid
cialistes: "Sense desdenyar, que no
sobre el moment politic:
"De les converses privades que
les desdenyetn, i en últim terma
hem celebras amb destacades perRetoce arruines a requerir aquellas
sonalitats deduim les següents poassistènefes conformes ara b una
aiefons:
mejor justicia social".
"Pel sector socialista es considera
Per altra part i per diversos conprecis realitzar com mes aviat miductes, sabem que els elements que
llor un moviment revolucionad si
preparen la uniO desquerres repupersisteix la trajectOrla goccrnablicanes han requerit o pensen remental cap a la dreta. En ala ò semquerir els swialistes a sumar les
bla que hi estan conformes tots els
seres forres a aquesta significatid
elements del partit.
presentant-los un programa minim,
Ara be: ¿aquest intent hauria de
realitzar-se al moment? zQuines
el qua:. segons ens ha dit un d'aconseqüències haurien de treurequells significats esquerristes, va
se'n? ¡Amb quines altres forres
Inés valló de l'assenyalat pel senyor
caldria comptar?
Prieto en el malea de Pardiflas.
En això ja no hi ha acord. No
Amase mateix republicä d'esquersembla que existeixin encara pdans
ra ens dit que en igual sentit es
concreto ni per a la conquista del
requer:ria, o millar, es va a requePoder ni per a la seca utilitzaci6.
rir els elements radirals.
En termes generals eä considera
Tot això fa pensar que poiser
concenient comptar amis totes les
molt aviat es formara un front
forres parlamentäries; però sembla
d'esquerres en el qual entraran raque no esté prou garantit pelo diridicals, radicals-socialistes de divergents comunistes i sindicalistes el
sos matisos, federals, Orga i Escontrol craquelles masses.
e/ y erra, la qual. ens diuen, no perHi ha també qui creu que cal
dria la seca Resumió independent
comptar amb les forces d'esquerra
Catalunya, amb assistencia, o alrepublicana, que simpatitzen amb
menys suport, dels socialistes.
les reirindicacions obreres.
Aquest bloc encarrilarla amb me• El senyor Prieto, a Parditlas, assures sonata les aspiradons obresenyaiä, d moment, un iimit que
res, i obriria aixi un antpli camí per
pot subscriurel igualment na repuon lliscarien lliurement les avui
blica d'esquerra.
contingudes ansies de justicia 40Dimecres, en el seu discurs concial dels camperols i obrers.
testa als deis senyors Lezroux i
*44.1.4

Els conflictes
socials
Resolta la vaga de camifters, is probable que a
Madrid es declari en vaga
el ram de construcció
Madrid, p. — Durant el dia d'avui, a lea -horas assenyalades, ha continuat cl rcierendam perquè tata els
iederats dec;deisin si ha de declararse o no la vaga del raen de la conotrucció a Madrid.
Una vzgada acalat el referèndum,
dissabte, a les onze de la nit,
es reunirá el Comité Central de la
Federació, per tal de coneixer el re. sultat d'aquest i adoptar una actitud
definitiva.
No seria rn ,lt dificil d'aventurar que
el resultat re:criad= siga: favorable a la declama., de la vaga general daquest ram.
Madrid, 9. — Des de les 230 de
la matinada fina a les deu cel mati
han estat reunits a la Casa del Poble
els Comités de vaga de cumbrera.
El laude dictat pel ministre del
Treball ha estas diacutit amplissimament, i, passt a IV...IC-15, s'ha acceptat
per majoria de voto.
•• Pela delegats s'exposari aixi davant
rassemblea general de rancheen.
Els patrono es reunnrso també, per
tractar d'aquest assumpte.

A PROVINC1ES
Sevilla, 9. — En l'assemblea celebrada pels obrers parats talan estat
representats set mii de distints gre mis.

S'ha acordat realitzar una energica campanya de pro:esta per tal
d'obligar el Govern a explicar la
ven dels afantats, formar cornites de
barriada disposats a realitzar uses
amb un fi pràctic, i Iliurar al Govera les conclusions, i donar un termini de tres dies pernue es bt1,,lei
una solució favorable als gravissims
problemes Planle.:rats.
Del contrari adoptaran resolucions que tendeixin a cobrir les necessitat3 de les casta deis obrero
sense treball.
declarat
València, 9. —
vaga d'obrers del camp de Segun:.
No abstuve desenvolupar-se pacífica/nene el conflIcte, slan adoptat
les naturals precaucions.
Sevilla, 9. — L'alcalde de Marchena comunica que amb motiu
les diferencies existents entre patrons j obrera flequers. aquests s'han
declaras en vaga.
El proveiment estä assegurat.
EJ governador ha enviat delegats
per tal de cercar la soluci6 del conflicte.
Puertollano, 9. — Un centenar
d'obters de la mina "La Extranjera", explotada en regim de treball
collectiu, han declaras la vaga.
Isla Cristina, 9. — Anunciada la
puja del preu det pa, una nombrosa
comitsió d'obren ‚ha entrevistat
amb l'alcalde per tat de. protestar
contra jet mesures dele patrons Hequers, que desoint la prohibiehi governativa han aumentas el taren
del pa.
L'alcalde els ha promès fer complir la circular del governador prohihint que el pa de familia ea vengad
4 preu' que excedeixi de p'7o PeeNsd "ab.
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!l'herid,. D. --. Avui -s'ha produltieerla -;tgilació escolar als
vollanis da la Universitat Central, perquè al correr i a la
!ra yeseis de Pozas un grup

d'estudiants es declioava a repartir impresas recoronnant als
escolars que s'afiliessin a la
3. 0. N.
Un altre grup d'escolars. pertanyents a la F. E. ha volgut I
impedir aquesta mena de propaganda.
Amb aguo:si maitu s'han promogut algunes discussjons.
Al curen de Pozas els aldarulls han estat mes violents,
i en un Nument d'exCitació un
estudiant ha flato:al un visca al
feix.
En agiten moment s • han sentit dos o tres trets i sha produit gran ronfusi.l.
linniedialament itan acudit
torces .le Seguretat, ttertanyents
a la Cotaissaria del distriete,
perú no han peacl leal cap delenció, eur Pls Psludianls en
sentir les detonacions han fuga tots.
La policía loa efortuat lu yestigacions per (al d'aclarir elS
fets determinar qui formo els
autors dels dispars i si aquests
havien esta( fels amb armes de
projectil o si simplement es
tractava tle pistoles deionadores.

Els feixistes, a Gijón, promouen nors incidents
Gijtln. 9. — A ronseqüAncia
dels sueressos oeorreguls ahir
amb motin de la venda t'el periddie feixisla . restihtà ferit el
jove Fortuito CiPlIfIlegr1S.
AVIli pa g SeitIVa pi . I ¡non i on
passar pro ! , d'un grup d'obrera
nn d'aove 1•11a reerrnegut i
ilia
Després sisan abraonat damunt d'oil, l'han apallissat I
han tractat de tirar-lo a mar.
A 1: 1 vSI de Socors se l'ha
rural d'ora f a ritla panxant a
l'hiporotairi i d'una altra ferida per esquino:1,1mM en el parietal esquerrit.

Lluites ertre estudiante;
a València
Valencia, 9. — Slan reciotrat/jetissions violentes entre ela eir Aaata
de diferents centres, i prittedaaaagnt
de l'Institut-Escoia i Escr •41, dt comerç.
Ele eontendentt iba agreait
trefte„t
lentament a eops de yo.
nombrosos visires.
Després sin fr /erra( un manitasMeló que eha lárigit a la 131/l'eral5a5, pero ele thdelts havien taneat
les portes.
El s es 'atelars han violentat ets
PanY e, 1 eh diferente bändolt han
tolitin 'Iat una colissi6 a cope de pedmi 'Ales a l'arribada de la force Oh
bli ee P e e be timo%

polític

Aqueas mati reunit la minarla
radical, sota la presidencia del senyor
Aquest ha manifestat que havien
examinat detingudament la situació
polltica i l'abast del darrer debut
parlamentad.
Per unanimitat s'ha apreciat que
el Govern havia sortit enrobustit
del debas i amb la suficient capacitat per actuar amb energia contra
tot els que tendeixin a atacar l'Estat republica.
En els diversos acords adoptatt
per la minoria, aquesta s'ha mostrat
Identificada amb els compromisca i
fundió del partit que són els de la
República.
Pero, malgeat que en la referencia
oficiosa de la reunió de la minoria
radical es diu que hi hacia hagut
unanimitat en l'apreciació del moment polític, un periòdic diu que co
la sessió d'aquest mati els reunis
s'han ocupat de l'estudi de la situara!, política en general i de l'actitud revolucionäria del partit socialista.
Mentre un sector de la minoria
sustentava el criteri que calla aplicar mesures draconianes, un altre
grup no menys important que l'anterior es mostrava partidari de suavitzar les relaciona amb el partit
obrer.
Va prendre la paraula el president
de la minada senyor Emiliano Iglesias el qual va atacar energicament
el senyor Martínez Barrio, al qual
va acusar d'estar cometent una deslleialtat en entcndre's amb els socialistes.
A aquesta declaració del scnyor
Iglesias va respondre el diputat senyor Vaquero, un dels mis caracteritzats d'esquerra del grup radical,
amb una defensa enérgica del ministre de la Governació.
Es van enredar de paraules ells dos
bändols i va costar gran treball imposar Pardee.
Seguidament es va convenir per
• tots que no procedia que transcendissin les discrepäncies de la minono i ne va dir als periodistes que la
unanimitat hacia estat absoluta.

del Tribunal de
Barenties
Constitucionals
El Sr. Albornoz es lamenta
que el Parlament s'hagi
negat a cedir al Tribunal
l'edifici del Senat
Madrid, 9. — Avui s'ha reunit el
pie del Tribunal de Garanties Coas.
titucional i ha continuat la discossió del reglament de regim interior
i ha estat aprovat fins a l'article to..
S'ha mes l'acord que el carne
de vocal del Tribunal de Garantie§
sigui incompatible amb qualsevol
altre arree o activitat, be sigui de
caräcter públic o privat, i que els
vocals propietaria no poden exercir
l'advocacia.
Els vocals suplents no quedaran
privats d'aquest dret d'exercir Ilur
professió, i únicament seran incapacitats per a informar davant el
Tribunal de Garanties i per a prendre part en les deliberacions i resolucions, quan es tracti de jutjar
el presiden i magistrats del Tribunal Suprern i el fiscal general de
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Després de seguir la discussió sobre la intensificació deis cultius a Extremadura, el Par
lament acorda no celebrar sessions
durant la propera setmana
(l'e de la Prime r a Pagina)

El senyor ALVAREZ MENDIZABAL rectifica insistint en els seus arguments, i diu que no es Pot acceptaz
la proposta que fu el seityor C.asanueva, puix que és innurrin suposar que
els propietario vagin a declarar les
terres que testen incultes.
El Sr. AZPEITIA diu que ella el
que voten es que es donin garanties

que ells, per la seva banda, no velen el qu e es r e:liras a ia'lmPorlaciG ?ta
cap inconvenient en acceptar atarea forrnatges i mantegues.
El MINISTRE D'AGRICULTUpetit des gana en les tasques parlaRA respon dient que el problema del
mentäries.
. El aellyor ARMASA, en noria de blat de moro té una enorme importan-

te n'anoria radical, declara que eta, 1 no es pot resoldre al marge
aquesta acostarà qualsevol resolt- d'un prec de final de setmana parca) que la Cambra adopti i que es- lamentäria.
El senyor GONZALEZ LOPEZ
tan disposats ei no s'accedeix a les
es dirigeix al ministre cle. la Governavacantes a seguir complint amb el
ció sobre els disturbis ,...,uguts en
seu deure.
suficients als propietario, car no s'ha
El senyor MAUR-A, pels conser- 1 un poble de La Canilla ese han moa
tode creure que intentin oposar-se
tivat una intervencia impremeditada
vadors. es Pronuncia també en co n ta mesura per a resoldre l'atur carntra de les vacances, puta que crea de la guardia epa) , enviada pel gover
perol.
nadar, i que causé la mort d'una doque la Cambra no ha fet r e s niel Lisos
El Sr. CASANUEVA din que no
ara i él hora que es disposi a fer-ho,
na i ferides a diverses persones.
hi ha per que venir ara ami) mesures
EA PRESIDENT declara que haEl senyor VAZOUEZ GUNTD:
revolucionaries ovan el país s'havia vent estat retirada la propasta pan- adverteix que la guardia civil hi setquedas ja tranquil.
mitiva, si no es reprodueix per alIi Per tal de resoldre un nialentes
(Rumors i interrupcions dels sociagran diputat la Presidencia assumeix que es produi amb mona s.e as mort
listea.1
la responsabilitat de t'emular-la pel d'un nen que hom cregué hacia estas
El Sr. ALVAREZ MENDIZAsau compte, per6 no hi ha ningú electrocutat, quan havia mort a conBAL, dir;g*nt-:e als populars agraseqüenda d'un top.
q" la immuti i " l' ama a Preca
ris: Mes us temo jo a vosaltres que
preguntes.
S'estén en Ilargues consideracions
no rlas a la re ,'uturió dels sociala República.
(El senyor CASANUEVA ocupa relatives a la inssallació d'una fábrica
listes.
La reunió ha acabat a les dues
la Presidencia.)
d'electricitat propietat d'un gema set:
(Rumors i prntestes dels popular s
de la tarda i no sea tornarà a ceEl senyor DE LOS RIOS pre- i als recels que això despertará al poagraria)
lebrar una altra fins al dijous vigunta al Govern que pot hacer
ble.
El Sr. CASANUEVA proposa, per
nent.
succeit perquè interrompi les negoEl PRESIDENT li crida
fi, que s'afegeixi al vot que es donará
En sortir el senyor Albornoz ha
ciacions entaulades amb Rússia, que sobre l'extensió que dóna a la seva inmaals
propietario
la
garantia
del
reha
•
tot
en
estaven molt avançades, sobre
rebut eis periodistes i els
tervenció.
enes que estableix la base 5 de la RenifeStat que al Tribunal ii ha promateria comercial i industrial, i la
El MINISTRE DE LA GOVERdebat
forma
Agraria.
to
del
el
contrarietat
seria
altauna
quals
duit
terminad() de les
NACIO anuncia que avui mateix h..
El Sr. .ALVAREZ MENDIZAplantejat ahir al Parlament, en traement benciicictsa per a la Ilustra
acceptat la dimissiU del governada:
Peró amb un additament,
l ar - se de la cessió de l'ecl'fici del
necia i la nostra indústria.
de La Corufia, i que procurará asoEl Sr. CASANUEVA: Quin?
Senat per tal d'instaHar-hi les deTumbé s'interesa er la sort que
bentar-se de si hi ha presos govern..
ens dencies del Tribunal de GananEl Sr. ALVAREZ MENDIZAhagi pogie c .'nver el tractat comertius amb motiu dels successos reten
BAL: Que aquest recurs sigui a un
tira.
cial amb l'Uruguai, pule que no tren
per posar-los en Ilibertat.
sol efecte i sense que suspengui l'oEstem esperant—ha afegit— des
que sigui 2,-;Ininent suficient el que
El PRESIDENT anuncia que c.
cupació temporal.
del mes de setembre perque se'ns
es fa d'un s possibles perjudicis per
dóna lectura a l'ordre del dia per a:
El Sr. CASANUEVA: Re! No hi
faciliti aquest local, i ara resulta que
ramadera.
a la indú , '
la Cambra, amb un to despectiu. ha inconvenient.
S'ocupa després del conreu del ta- dimarts dia ro, puix que adverteix
El Sr. ALVAREZ MENDIZAbac indcant les grans possibilitats que aquestes eacances acordades
es nega a concedir-lo, sense tenir
la Cambra han de tenir la limitacb.
PAT.: Conformes, alesliores.
de conreu intermedi que existeixen a
en compte que en certa manera som
que exigeixen les necessitats del pai,
E/ MINISTRE D'AGRICULTUCáceres i Granada.
nosaltres els que venint a substituir
i per suggeriment del Genero i de 1:
RA expressa tambe la seca canforCreu que cal anar a un pla de reles funcions de l'antiga Alta Cammesa, si s'acordes una altea cosa, sa
rnitat.
organització del dit conreu, puix que
bra.
visaria als senyors diputats.
El Sr. MARTIN I MARTIN.
el problema de l'economia ha d'adAlguna vocals han arribas a proS'aixeca la SeS5i,5 a les nou Mer;
agrari. explica breuructu el 5(11 vot.
quirir un carácter palie com ja ho
posar que mente no seas condeEl Sr. DAZA, con s ervad o r. explideu minuts de la nit.
deixi un local decorós i amb suha expressat el propi Mussolini, en
declarar acabada la fase de l'econofideos capacitat no actuéssim, i po- ca també el sen, i fa constar que Vea—
mia privada i comenzada la de l'e- Reunió de la Comissió d
s6ssim a coneixement del país aques- clitament que ha votat el Sr. Casanueva suposa que l'ocupació tementa determinació, perquè ell ens jutgi
conomia pública.
Reglament interior
ral no se muten amb la interpoeipentots; però, afortunadament
El MINISTRE D'AGRICULTU.
RA jutja interessantissim el problesat esa que el que hem de fer és rió del recurs, la qual cosa el fa inS'ha retmit avui la consistió de Re
útil.
desenvolupar-nos d'acord als mitjans
ma suscitat pel senyor de los Rios.
glament interior de la Cambra, se:
El Sr. ALVAREZ MENDIZAque tenias, i per això començarem
Adverteix que alud es dóna la sila presidencia del Sr. Besteiro.
novament
vos
R.AL
d6na
le-tura
al
tuació paradoxal que el conreu del
Han quedas aprovats diversos are:a resoldre els recursos d'inconstituredactat.
Ministeri
d'Agri.
reseva
cionalitat, que per Csser la
tabac no depèn del
cles relatitte a la diputació permanent
El Sr. CASANUEVA: Ah, no!
però
diu
que
per
la
seso
part
solució de la competencia del ple
cultura,
de les Corts.
Pub ha de consignar-se que s'estano cal que esperem que estiguin
s'ocupará d'efectuar les gestiono per
Els Srs. Aizpun i Larnamie de Cla:bleixen les mateixes garanties que en
constituides les seccions.
rac han quedat encarregats de redaca realitzar-lo.
tan- un informe en qué es proposin soIndica després les mesures pteoes
—I ara, que aneu a fer?—li ha la base cinquena de la Reforma Agrada.
hocicos per al cas que es pingan planpel Ministeri en aquest sentit d'inpreguntat un periodista.
El MINISTRE D'AGRICULTUtervenció pública en l'economia que
tejar que a les sessions de la dipu—Això és el Govern el que ha RA fa con , tar que aquestes garanties
sació permanent no concorri nombre
el senyor de los Ríos ha expressat,
de pensar-ho, puix que uosaitres no venen implícites. car es a la base cinsu ficient de recalo.
i que es per aquesta direcció per la
tenim facultats per a aixä.
quena a la qual es refereix el rot.
que van els seus propbsits.
particular del diputat
Vot
S'ha celebrat ja un concurs conEl Sr. CAS1NITVA diu que alesde
S
El senyor SOLER DEOJO,
vocat en l'época en que era presi- loores no pot haver-hi inc,nventent a
Sr.
Aguirre
contra l'obsun
vec
al
minisla Lliga, dirigeix
dent del Consell el eenyot Martínez
consignar-In
a
l'Estatut
base
trucció
de Marina sobre legislado de
tre
(Ve de la prim e ra Pagina)
que
es
Barrio, i no cree
pugui reEl MINISTRE D'AGRICULTUports.
Aguirre.
diputat
base
ha
El
Sr.
soldre
anda
gran
rapidesa.
RA replica que és una redundancia
—Aixó—ha contestat el ministre—
presentat un vot particular que diu el
Es dóna compte d'una proposició
Nosalttes ara, redoblarem la nosnue podria originar altres inter p retosón coses que es diuen per tal de
incidental, firmada en primer lloc
següent:
tra activitat i aiilitzarem els mitjans r'--ns diferents del eme es !Teta.
tenir la gent me.s calmada.
pel diputat de Renovació Espanyola
El diputat que subscriu, vocal de la
de que dispeeem.
El Sr. AZPEITIA porgo que se
per
alguns
dipuEl senyor Lerroux ha manifestat
senyor Carranza i
Comissió d'Estatuts, es plany de dissuspengui el debat ner ihf' la
Una altr% cosa que Minteressa
que gran pata del Consell s'havia
les
minories
governarnentals,
crepar
de les opinions dels seus carntats de
d'acord en la remi pugui pn511. ie r eeeeP ,e is que al Senat no cededicat a letudi de les mesures
en la qual se sollicita que s'acordi
e 009' 3 en ordre de la protesta de
dacció del vot.
ba haveg realitzat obres per a la
sobre ordre públic.
no celebrar sessions la settnana enconsultar n-nament Alava rer tal de
Així s'acorda, i es passa a precs 1
nos t ra lastallació, ja que la necessiconeixer la seva voluntat, i proposa
—Hi ha algun acord concret?
trene.
preguntes.
t at c'c trenta sales no heno estat
el segiient vot partizular:
El senyor CARRANZA defensa
El Sr. SALINAS es dirigeix al mi—Hi ha acord concret sobre tonosrftltres els que l'hm allegada.
N(' hi ha llor al sollicitat del Gola proposició I dio que no campartes les mesures, que s'aniran coneiVedifici es suCcientment capaç nistre d'Obres Pnbligues per demavern que arbitri dintre del text consteix la vergonya que semblen sennar-li qae faci cessar els jametexent en successives disposicions que
reerque tots !tenues:1n realitzat les
titucional
cap rnitjA per tornar a conients que impedeixen de regar les
apareixeran a la "Gaceta" i en altres
tir alguna diputats de demanar vamostees activitats sense necessitat
neixer la vo/untat d'Alava, perque
incauces,
puix
que
no
hi
ha
cap
terres
del
perdis
nIe
Guarlalmediato.
que seran portades al Parlament.
d'efectuar cap obra.
precisament dintre (Vaquen text s6n
Es repren el debas sobre la latenconvenient a concedir uns dies de
—iQuines sún les mesures que,
complerts els requisas de la Constisi firició de comedla, i després de dofesta que cada diputat necessita per
sortiran del Consell davu:?
Inició: El ele fnrmar una rechln i Es-se lutura al vol particular del
descansar i per atendre assumptes
—Avui no en sortirà cap; no tz7.11
Els defingufs per un non
tofe d'acord amh l'assemblea
amb la seva
Sr. Alvarez
Potajes, i afegeix que no li fa res
de tenir pressa. Encara no h ezrz vist
dels mtmicipis d'Aleve del 31 de ge
acordada per la
proposi el que tots deredecció
qui
éster
ell
cap llampec, puix que notnes, s'han
assumpte d'espional- Comissió, s'aprova el susdit vot.
-nerd1932(aticledaConstisitgen i no s'atreveixen a proposar.
sentit els trons, i jo afirmo norte tot
lució), de proposar-ho els Ajumal'interès politic, la distas(Grans aplaudiments de tota
anirá pels seus paseos con«,,ts.
d'age arriben a Madrid sióPerdut
en
6
majoria,
ments d'Atara, per
es drsenvolupa entre la indife- Cambra.)
gost de 1933 (acide no, apartas b), 1
Test de l'ordre
rencia de la Cambra i després d'ésMadrid, 9. — Aquest mati han
Es aprovada la proposició per
has er estat aprovat per mes de lee
arribat a Madrid els quatre indiviÑa; sobre remisiblô eac_
ser refusada una esinena al dicta- aclama ció, i el senyor Carcrnza us
diles terceres pares dets electora insdus detinguts últimament a Barcemen, queda aprovat per complet.
malta
diputats
que
&entes pública per r',d•.e,
de
ves voltat
crits en el cens de la regles en el PieEl senyor A 1ZPUN, pnpular agra- debten a felicitar-lo per la seva :ncom
a
suposats
compiicats
en
lona
Al Ministeri dv 'A Gover„„i4 s'ha
Mea del 5 de novembre de 1 933 (Srri, proposa que es concedeixin
un
delicte
d'espionatge.
Han
ingrestervenci6.
facilitar a dos
lis-le 12, apartat tal; condiciona aquests de cinc de la
canees la setntana entrant.
sat als calabossos de la Direcció
(El senyor Alba torna a ocupar la
tes i na altres úniques exigides /set
tarda l a ,cqueirs ordre ministerial:
El PRESIDENT prega que les
general de Seguretat degudament
presidencia.)
citat text constitecional, el qual no
Excm. Sr.: ' 'j ec c ' s iI ata d'ordre psidiverses minories expressin el seu
es
socialista,
RAMOS.
senyor
El
enterara per a proposar novament el
blic semblar,ek a les que eeistien ducriteri en aquest assumpte.
dirigeix al ministre de 'Freball soseu compliment.
rant el ne Acde electoral passat, indiLes minories monàrquiques es probre el conflicte del ‚voll de Santanquen la 'epa:remienda de mantenir
vent va dis- nuncien en contra de la proposta.
Com
que
el
Els pressupostos
respecten un
perit d
ex disposicions dictades per
senyor AIZPUN adverteix que der, on els patrons no
Madrid, 9. — Al ministeri de Fipersar les 'li s tes del cens noEles pot parlar de t'unces quart laude del ministre.
la P. e/alee:in elel Consell de MinisDemana després que es faciliti la
nances no s'han rebut encara els metr es tu y de novembre de 1933 sobre
demana una suspensiö
electora), s'adarga ei ter- tan sols esper
importació de moresc a la provincia supostos de tres o quatre ministeris.
l a utaaxació dels mitjone de radiotres diem.
de sessions
4ausió, i, per tant, .que s t Ministeri,
No obstant, en aauests asseguren
EI senyor GONZALEZ LOPEZ, de Santander.
mini de rectiticac 6
'acord amb el Gansea de Ministres,
Insisteix en les males condiciono del
q ue dintre la seunana actual gis Irade la 0. R. G. A., crea també que
Madrid. 9.—L'ecord del Goha tingin a be disposar:
tatuan a Fimetces.
ramal del ferrocarril d'Alar a Sanen el* moments perqué travessa el
En aquest cas es confia en que retander, que diu no ofenda cap conpaís no es poden concedir vacancels.
t.—Mesara duri l'estat de preven- vern d'ampliar (ins al dio 4 de
general de pressupostos
mar} el termini per a l'exposide seguretat.
vantprojecte
dició
que
en
ció, no serä perrnesa per les autorisenyor
AIZPUN
diu
El
CM de les I lisien per a la reopodrä Laser acabas dintre la setmana
Per filian sollicita que es refortni
tats governatives locals cap amissi6
vista que la seca propases responia
litieació del Cens electoral,
entrant.
el tractat comercial amb linlanda en
.de radio title tingui 'per finalitat la
al tiesta de diputats de diverses
obeeix pdncipainient a (m è duHorn creu que será dificilissim
propaganda política o soeisl.
neries sembla que aquests haz tor611a11
rara
les
darreres
veulades
conseguir la reducció en lea despeses
2.—De manera «presea, queden
nat sobre el beu acord, la retira.
El senyor COM1N, tradicianaliata,
que el ministre pretenie que arribé*
prohibas tota mena d'anuncis i reS- perdut els taulers cullocats a
al 15 per 100 dels credits que ea fiestima encertada la retirada de la
~yaz d'assembfeeß trinsinissiots o la Plata de l'Armeria i amb ells
'taren per a 1933.
retransubissione de conferenciei,. die- lea (listes, que contenien rnee proposta, puix que diu que eh 110zmo& an i reunions de goal- de 65.000 noma.
cialistu pensaraa a treure partit
Els
projectes del ministre
L'Ajuntament de Madrid i les
d'aquesta suspensió per desacredisol hable5 tant si es fan du dele esd'Agricultura
tar aquestes Corte.
tudie i pabinet epartieulars, coa dioi agrupaelons polltiques solliol1 REBUDES
El senyor DE LOS MOS, en
deis los-als on ße celebrin tetes pú- taren del Gnvern acinesia amEl ministre d'Agricultura ha mepliació de tertnini • que ha estat
nom de la minoría socialista, d'u
blica.
nifestat que la setmana entrad porLES NOVETATS
q ue ells no cenen cap inconvenient
tar% a la Cambra el nou projecte de
Les autoritats governatives fa- concedida amb raraeler genea acceptar la proposta.
Ilei sobre arrendaments de finques rúsrsa complir la present ordre sobre les ral per a tot Espanyn, perque
Poro, 24
Illant
Ronda
de
retiEstà
El senyor ALZPUN:
t i q ues.
emissores de rädio posant-ta an rea- tambd e'han rebut petieiOtte
Tolófon
18$15
rada.
Ha dit, també, que eslava pludleit
caz de &he, arnb el eenyot 1 tulleses de Valencia ¡ d'al4.1.0A
dM
diputes
de
LA
VA
epa .ctuteli.
Minlitg 14 gLnez_v«le4

La refransmissió
deis actas polítics
per rädlo

HURE, sastre

1

a' —7191"-v

ä,
Dist§iiii k, 10 de f ebr,er de ,1933

4.4.P.Ve1C4yr:
petSjette de lié modificaun el de
/*ala Agraria, a fi de donar-li mis
litet, emite no per disminuir la
I itglitetitat.
:»
•
roposieló incidental
p. — El senyor Comin ha
Mame« a la mesa de les Corts una
Slisiseete i ó incidental parqué s'acordi
la lampean.; de la representació es, (oler en les Juntes de Govern de les
racuttats universiteries.

PELS PASSADISSOS
LI que diu el Sr. Lerroux
En arribar aquesta tarda al Congrio el senyor Lerroux, els penodistes li han demanat una ampliacid de les noticies que figuren en la
*eta oficiosa del Consell.
El cap del Govern ha contestat
've no bi havia res ampliable.
—¡Podeu dir-nos alguna cosa relaciatiada amb l'organització de l'aviació?—he preguntat un periodista.
—Això no ti ampliació—ha contestat el president del Consell—. Es
Miela que aquests serveis han passat
a la Presidencia i que s'ha nornenat una comissió encarregada de reorganitzar-los.
Un altre informador li ha preguntat si s'havia adoptat alguna mesura
en relació amb el vot de contianea
ene fou atorgat al Govern, fa pocs
dies, i . el senyor Lerroux ha respost:
—Si us dic que no s'ha adoptat
cap mesura us rnento, peda si cm
pregunten quines han estat les acordades no us ho puc dir.
—¡Vindran aviat a les Corts els
projectes de hei referents a aquestes
mesures?
—Si, propablement alguna d'ells
sean Ilegits aquesta mateixa tarda.
—¡Són relacionats amb la recollida d'armes?
—D'això se n'ha parlas, hi lustra mesures sobre el desarmament,
pera no puc assegurar que si aquesta tarda es llegeix un projecte a la
Cambra sigui aquest.
Els periodistes li han panal de la
postura revolucionaria dels socialistes, i el senyor Lerroux ha dit que
no creia que dos sincera aquesta postura, puix que aquests propòsits no
són dirigits per ells, sinó per almea
persones, puix que els dirigents serien les prirneres victimes cas de
sobrevenir la revolució.
Sha parlat d'altres qüestions politiques. i ha posat fi a la conversa el
senyor Lerroux, dirigint-se al saló
de sessions i dient aquestes paraules:
—Be, senyors, me'n vais a les mis
grates tasques del Poder: descansar
al banc blau.

Conferència del senyors

Alba i Martínez Barrio
Madrid, 9. — Terminada la seasia, el sensor Martínez Barrio s'ha
traslladat des del saló de sessions
al despatx del president de la Cambra, amb el qual ha celebras una
Ilarga confirehtia.
Sobre el enie"han tracas en aquesta conferencia n'han guardas gran
reseria tant el senyor Alba com el
senyor Martínez Barrio.
Aquest ha conversat breument
amb els periodistes, els quals li han
preguntas si ahavia acordat en el
Cansen de - Ministres una combinada, de governadors.
—En efecte— els ha respost el
ministre de la Governació — ¡ aquesta nit us la facilitaré al Ministeri.
--No sia Ilegit — Ii han liregansas els periodistes— el projecte
relacionas ansia l'ordre públic que
ha anuncias el President?
—Na, no era meu, sitia un del
ministre Je Finances, i segurament
el senyor Lara llauca volaut repassar-lo, i toril que a mes, acordades
les vacances, no es reuniran Saillp0C
en la vinent les comissions, haurà
desistit de fer-ho avui.
Es tracta simplement de credits,
i perqUe vegeu que no us enganya
mai, us diré que aquest projecte
de Finances té relació amb l'ordre
car es tracta de suplements
de credits per a les (orces de la
guardia civil i seguretat; pm-6 com
que no són molt urgents, poden
esperar-se a que es reprenguin les
sessions.
.Pel denles, Vainica cosa que hi ha
fies ara • relacionada ama Fordre
pblic is l'ordre de prohibició de
radiar actts politics.
• Lis altres mesures adoptades
s'uniran facilitant quan arribi el
moment d'aplicar-les, si ocorreguessin els fets que es -vénen anunciant
i citie jo crec que no sorgiran.
Els suplements de credits als
(Mal, s'ha referit el ministre de la
Governació són per a sufragar les
despeses d'augment de 1.200 gua!,
dies dada i rolo guirdies d'assalt.

Una conversa
grill) el ministre de Justicia
'El ministre de Justicia, senyor Alrea Valdés, ha conferenciat durant
una hora aMb el senyor Abilio Calderón.
'•
Els periodistes han interrogas el ministre sobre aquesta entrevista, i ell
ba manjfettat que no havia tingut in•
tar
' as.
' Na afegit que el decret suspenent
bs radiació dels actes politics entraria en vig or lintnediatament.
—Aleshörea
. no podré sentir-se per
*Hit 31scuri del senyor Azafu?—li
heno preguntat.
— No ei fa cap excepció.
• Després 'heM Ii ha preguntat sobre
d'Ordre pûblic acordades
Ij
ea el Consell, i el ministre ha conteatt que s'havia parlat del problema en
enea' peje :tease decidir mesures
*Rete&

mesures

Els periodistes li han observat que el
senyor Lerroux els hacia dit que Probablement aquesta mateixa tarda es
Ilegirien a la Cimbra alguns dels projectes apronte.
— No ho si—ha respost el senyor
Alvarez Velas — , perque, com us he
dit, no s'adoptaran mesures concretes.
Contestant alees preguntes h dit
que en el si del Govern no hi havia
que la seva cohesió és
vergèneies
•
absoluta.
—Aleshores, no lii ha temors de
crisi?—hom li ha preguntat.
—Per ara no hi haurà crisi—ha respost—. El govern dura almenys durant les vacances de Carnaval.

El Sr. Martínez de Velasco
explica l'actitud de la minoria agrària en el debat
d'aquesta tarda
Madrid, 9. — El senyor alarünez
de Velasco eas ha mach iiestat l'actitud de la minoria agraria en votar
en contra de l'article addicional inchis en el dictamen del projecte
llei del ministre d'Agricultura sobre
intensificació de conreus a Extremadura, perquè amb el dit article es pretén autoritzar el Govern perque puma apropiar-se de les finques que no
apareixen es lanventari de la Reforma Agraria, única garantia que tenien el: agricultors mitjançant un informe tècnic, que no as garantia suficient, puix que només es Mina recaes a un sol efecte.
Per això — ha insistit el senvor
Martínez de Velasco —, en compliment del nostre deurr, liem votat en
contra i en desacord amb el Govern.

El Sr. Basilio Alvarez parla
del Tribunal de Garanties
Aquesta tarda, al Congrés, els periodistes han preguntas al diputat senyor Basilio Alvarez, vocal del Tribunal de Garanties Constitucionals.
quilla eia seva impressió després
del debut d'ahir en que es negà a
aquell alt organisme el Palau del Senat.
El senyor Alvarez ha dit ala informadora:
—La impressió que m'ha pro•luit
la sessió, lamentable, perquè soscava
els prestigia del mis alt organisme de
la nació.
Quant a l'allotjament, acabo dc parlar amb el senyor Lerroux, el qual
masa assegurat que dintre de dos o tres
dies t indriem un gran palau. 1.:n pahm , diguem-ho amb les seves PrbPies
paraulcs, digne de vosaltres, una veritable gäbia daurada.
A això he replicat:
—Esta be, senyor Lerroux; peró
després del dehat d'ahir a la Candira
no puc entrar per la porta d'aquest
Tribunal i he de dimitir el carrec.
—Be ja en parlarem—ha contestat
varez.
el cap del Govern

Al
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LLEIDA

El Consell Directiu del
C. A. D. C. I., preveient una
considerable afluència de socis
al Consell general extraordinari
que se celebrara denla
passa,, azhb el desig del bon
ordre i del mínimum de molasDes per a tols, prega que tolhom s'atengui a les florines següents:
Dissabt e:
1.—Es damitas arcas a la sala
d'actes a dos quarts de non de
la nit.
2.—En entran, s'hatitat de
portar a punt el carnet, de Sud,
ol eebut del mes que cursa o
del tnes anterior i la convocataria, la contrasenya de la qual
sera treneada al montend. d'entrar.
qui no I inguin convomitarla. per llo tenle M'el, a
vett i voi, Matean de quedar-se
a la Sala del Oitnnits del plantee pis.
4.—Ninga, per ettp ncícl it, no
posirit 010 ea I' al lOnal del Centre
si no porta els juslificalitts esmenlats en el segon paragraf.
Pusn en ep
1.—Es tIonaeä aceas al Centre a (los quarts de ileu del
ma li.
2.—Per entrase seran intlispettaables els ti ta I e i ros req u sits que es dentanen per a la
sessiar de dissable.
3. — Lliurar la rotivnn catóritt
en etnetre el vol.
4—Lade de volar el soct
1' hauch d'efectuar a la mesa on
sigui compras el flamero que le
de suri.
5.—Els socis ItaUran d'aten()re les indicacimis dels empleada. que tendeiX e n al bon nn rcire de l'alele.
6.—A les duce en punt no es
permetra l'entrada al Centre.
Per als sneis que en aquesta
hora eatignin dios el lueal social eunlinuurá. la volurió. Es
petimetra navament l'entrada
(plan ja s'llagi cotnenaatt l'escrulini.
liain fa puesent als sitias que
na hagan rebut la convocalörin
cl Cansell general que passin per l o s ofteiwi, per t tt el

Conferencies culturala :: La Conde:lid Ileidatana que es triaba a Madrid Ajuntament destituir :: Varia
Lleida, 9. (Per telifon). ' — El dia
15 del corrent, l'emissora local inau-

dissable, on

gurara un curset de canferencies
cultvrals, dedicades als iniants. Començarà per la que en aquesta data
donara l'eminent musicáleg Josep M.
Llorenç, sobre l'obra de la compositora catalana Narcisa Freitat.
— Es reben noves que la domissió
d'autoritats i forces vives, que es a
Madrid, té moltes facilitats i bona disposició als afinisteris respecte a diversos afers de vital importancia per
a aquesta ciutat. com són la continuació de les obres del ferrocarril Noguera Pallaresa, i la construcció d'un
edifici per a Institut de Segona Ensenyança.
— Joventut Republicana organitza
un banquet d'hotnenatge al darrer go
-vernado Lleia¡ctulonser
municipal de Barcelona, Sr. Antoni
Ventats.
— Els einpleats de banca s'han reunit i llan facultat la seva Jama Directiva per a declarar la vaga en el
cas de derogar-se el Decret del 23
d'agost de 1932.
— La Comissió Arbitral estudia
sins conilictes de comen de terres
que han sorgit al hernie de Vallmanya.
— Ila estat destituit l'Ajuntament
de Vilanova d'Alpicat, on l'havien copat els comunistes, els quals, tot just
constituida la corporació, intentaren
cobrar per via d'apremi un repartiment fe: sense haver aprovat la corresponent ardenanga. S'ha possessiol'antic Ajuntament,
nat del
— Denla, a la nit, parlarà davant
de
l'emissora
local, el diel micròfon
rector del Laboratod Municipal d'Higiene, Dr. Rabassa, el qual versara sobre "Concepte i valor higiènic de la
Ilet desnatanitzada".
Quan lugaven a la riba del Segre
diversos infants d'una escota van trabar dos-cents carregadors de mauser.
la policia practica gestions per tal
d'esbrinar-ne la procedencia.
— La Comissaria de la Generalitat
ha informas un expedient sobre petició de la Hidroeléctrica d'Oliaga per
a construcció duna linia seria de
transport d'energia elèctrica entre la
central d'Oliana i el poble de Peramola. — C.

GIRONA

de Iltir contlici atsima els
serà 'liman un duplical. cl la!
serà itocia t i per a la valiadia

Deteneió d'un malfactor :: Protesta
de la Cambra d'Autoòmnibus 1-10.
menatge a un professor frutas
Dos accidenta de la circulació en

DE MINIO

Girona, 9. (Per teléfon). — Prop de
les 5 de la tarda ha estas detingvt als
%oltants del pont de la Barca, Florenci
Parabelo Alcolca, el fi lial tumbé usa,
el nom d'Antoni Torres Labella, que
ha resultat éster un dels que intentaren corvetee un robatori als baixos de la casa número 3. del carrer
Nau del Teatre. Aquest subjecte. de
pessitns antecedents, esté fitxat con] a
malfactor perillós.
— Una representació de la Camhra n le l'Al/manantías de Catalunya ha
l'enginyer cap d'Obres PUblinues, per tal de pregar-n que eviti els
abusos que es vénen cometent en els
transports de viatgers per carretera,
ja que funcionen alguns serveis sense
rennis. i perjudiquen greument els interessos de les Unies que funcionen
lega Iment.
— .al dispv inari antituberculós ha
estat o v n i descobert un retrat del professar francés SÍ. Albert Calmette, el
qual tant camelia' a la IluiM contra
la terrible malaltia. El retrat es obra
del dibuixant l oan Carrera. Girona, 9 (per telèfon). — Arpuesta matinada un catnió de la isaatricula de Barcelona ha boleas a la
costa d'Orriols, de la carretera de
Madrid a França, en el terne de
Bàscara. El conductor, Antoni Pineda, i l'ajudant, Joaquim Albereda, han resultas amb ferides molt
greus. Ilan estat traslladats en una
ambulancia a l'hospital d'aquesta
ciutat, on Ira mort al migdia el segon d'ells.
— A la carretera de Madrid a
França. enereuainent amb la ;le Vidrenes a Santa Colonia de Farners,
la cstat atropellat per un autonuabil
el j' cc de dinou anys Huís P.unerla, (le Falset. La victima ha quedat abandonada a la carretera, i ha
estas recollida llores Inés tard per
una parella de la guardia civil.—C.

carreteres gironines

de ministres d'ahir
La referércia oficiosa del Consell
de

La referencia oficiosa del Consell
diu
Presidencia.—Dcc ret ampliant
al 4 de ma rc v inerit el termita d'exposicia al pablic de les 'listes electorals, ami com els restants de la rectiíicació
Decrct disposant que el direct or genera l de l'Institut Geografie, Cadastral
i írEstadist i ca durant les seves atasendes o malalties pugui delegar la firma
deis assumptes tècnics o administratius de trama en un cap superior d'administració dels corsos d'ensinyers scOgrafs, astränoms o facultatius d'estadistica.
Id. fixant la situació dels funcionaris pea j es que passin a prestar llurs
serveis al T ribuna l de Garantes Constit ucional s.
Declarant vigent el decret que crea
la interministerial que peden
en les rel acions de la banca privada
i les caixes stectal ci, ¡ ordenr
s . gui immediatament convocada per la
seca presidencia.
Da ie enc :a pa isant a Estat la P ro
s % d'adlieshi d'Espanya al proieete-no
de federada internaci onal d'autors.
El consell sIca ocupat delineadament del pla or gani tzador de l'aria cié nacional delegant en el President
la fundó de constituir d'una manera
immediaía una comissió técnica assesora.
Justicia.—Decrets jubilant diversos
aílvocats fiscals i el senyor Félix Rus
Cara. president de la Sala segona del
Tribunal Suprem.
Guerra.—Concedint llibertat condicional a diversos penats.
Disposant la concessió de la medalla seria als pilots a aviadors morts
gloriosament a Mixic, senyors Bata
berin i Collar.
Concessió de la Gran Crea del Min mclitzr ans!, distintiu blanc a l'inspector medie honorad senyor Enric
Redó.
Marina.—Autoritzant al ministre per
presentar a les Coas un projecte de
Ilei concedint un crèdit extraneamaei
per a l'adquisició i dotada d'embarcacions per a la vigilancia de la pesca.
Id. id per a un prajecte estafa:in
sancions per a l'as de materics explosives o metzinoses per a la Pcsca.
Hisenda.— Autoritzan la comissió
d'un cresta de dues-centes mil passetes per satisfer durant els mesos de
novembre ¡ desembre darrers les despeses de composició, tancament, eteitera, etc., de la "Gaceta" de Madrid.
Aprovant un projecte de Ilei que
declara la competincia deis jutges
Ceuta i Melilla per entendre en els
fets constitutius de contraban de talan.
Autoritzant la contractació pe r
~asta dels serveis de transporta de

re
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documents i rebuts durant els anys
1 934 i 1935.
.‘titoritzant la companyia arreadat'aria del Monopoli de retridis per aplicar 2604453 pessetes amb carree
fons de reserva a famortització de
deterMnades installacions.
Aprovant Eacoblament a la plan-

tilla InellSUai del personal de xofers
de la dita companyia.
.1provant Vaseens del personal
subaltern de la companyia.
Aprovant l'a,.oblainent de la plantilla mensual dels ctitntrainestres de
la ,lita companyia.
Decret 5,bre ordenacia provisional (Uds pagano-lit s corresponents
als ser, eis de (Estas que en cornpliment ch la II ei de 15 de setembre de 1932 han estat transferits a
la Generalitat dc Catalunya.
Treball. — El inin.,tre ha donat
compte al Consell de l'e›tat en que
es troben els conllictes socials en
curs, i ha comunicat al Go:ern haver-se resol!, entre altres de menys
importancia, les vagues de Loe :ha
i Riotinto.
Ccununicacions. — Ap roca nt un
projecte redactat pels arquitectes
per a construir a Zamora un edifict
destinat a Correus i.Telegrafs.
Aprovant alguns ascensos de personal.
Idem jubilant aEmns funcionaris
i concedint-los honors de cap d'administracia civil.
Agricultura. — Determinant les
estacions central, o matr.us de zada
especialitat tle 1 - Instala dlavestigadi, Agronom:ea.
El ntinist. e ha admes la dimissiú
del delegat del Govern al Lotitité
de la Indastria Cotonera i ha noinenat per sultstituir-lo el senyor
Josep Maria Serrac:ara, ad:ocat i
ex-alcalde de Earcelana.
Indastria i Comerç. — Decaes de
la Presidencia regulant les fun2ions
respectives dels inspectora de treball i enginyers de mines en allò
que es refereix al regirn d'explotació minera.
Idem aprovant el reglament
l'Institut Geològic.
Alguns decrets de personal.
Idem autoritzant el ministre d'Inchist;ia i Comen per revisar en el
termini d'un mes les trides del
repertori per - l'apta reia dels aranzels vigents respecte a les quals
s'llaguessin formulat reclamacions.
Ha donas compte de l'assumpte
referent al rrojecte d'elevada del
preu dels pe; iòdics i de la proposta
de submissió a un arbitratge ministerial que p ropasen le s ernpreses.
El Consell ha acordat estudiar
l'assumpte i tractar-lo a lona en
una altra reunió.

BLANES
Robatori a la S. A. F. A..
L'Ajuntament
A la fábrica Sala, situada als atores de la població, es ecniete
robatori; els 'ladres s'endugueren
una maquina d'escriure i diverses
bosses del setmanal d'una vint
obrers, l'impon del qual ascendia a
unes tres cciil pessetes. Hom ignora
els autors del fet.
— La Comissió delegada de l'Associació Protectora de l'Ensenyança
Catalana ha reelegit per a l'exercici
del present any els senyors- segamos:
President, Francesc Castells; ricepresident; Joaquim Pinto; secretad,
Francesc Carlea; vice-secretari, Josep Maria Grau i Castells; tresorer, Josep Maria Roig i Burcet.
— En la, sessió de presa de possessió del 'loa Ajumar:len' foren
elegits coaseller en cap, V;cene T ordera; primera tinincia, Esteve Roeafort i Vila; segona tinència, Erancese Girbau; tercera tinència, Jaume Vilä, i dipositari, Josep Moreno.

AVALONA"

TORTOSA

MATARO
Sumió del PI. do l'olignotament

Z'alcaide pum t'ovina :: Per -a

Reunió :1 Donatiu' im Portant

construcci6 d'un canal :: Carnival

Vària

Badalona, 9. — El di \muge vinent,
dia Ir, a les den en ['J.« del oled,
tindrà lloc una importane ren4 6 al
Centre Gatalanista Republitä, Mettif

Noticiad
Mataró, 9 (Per telifOn).
celebras el primer Pi del nou Ajuntament arnb nombrosa assistència
de públic i regidors. Després d'aprovada l'acta, es llegida una salutació que la Comissió de Govern
adreça al • Consistori explicant les
dues reunions que ha celebras i
acords que ha pres. Són aprovades
data proposicions presentades per
la majoria. La primera és d'adhesió
al Govern de la Generalitat i tela.
citació al senyor Cotnpanys pel seu
nomenament. L'alma proposició es
que l'Ajuntament porti un ramell de
flors a la tomba del primer President de la Generalitat i que s'adquireixi un retrat del senyor Macla,
es vota la quantitat que calia per
a aquestes despeses. D'acord amb
la nova Llei municipal, és creada la
Cornissió d'Eixampla, i surten elegits per tal de formar aquesta Comissió els senyors Puigverd, Fors,
Novelles, Sola i Duixans, que obtenen 20 VOSS, menys el senyor Fora,
que n'obté 19 i el senyor Novelles, 21.
— El dia 18 d'aquest mes podran
ésser reconeguts a l'Ajuntament,
per als efectes de; servei militar, els
que aquell dia es trobin fora del
municipi o demarcació de la Junta
de Reclutament en la qual hagin estat allistats, havent de sollicitar-ho
amb anticipació al Negociat de Quintes.
—

El diumenge vinent l'Euro es
traslladarà a Sant Andreu per jugar
l'encontre corresponent a l'actual
torneig de classificació. — C.

SABADELL,
Campionats de billar

Noves

diverges
Sabadell, 9. — El Billar Club Sabadell anuncia que el proper dia 26
donará comerle al V Campionat de
Sabadell de Caramboles a la partida
lliure. Eis partits seran disputats al
seu estatge social (Café Euterpe), al
saló de ca, convenientment habilitas.
Aquesta interessant prova es oberta
a tots els aficionats locals. Les inscripcions san rebudes pel conserge de
l'entitat, La clausura tindrà lloc per
tot el dia 20 del corrent.
Donada la creixent afició al noble
espiad del billar i la guatitas dels
nostres jugadors, hom prevea unes
partides laolt disputades per tal d'assalir el cobejat tito' de campió.

— El dia 28 del mes en curs sacaba el termini per ,a l'adquisició de
les plagues i controls de tota mena
Ile vehicles de tracció de sang i de
bicicletes de l'any en cura.
— Durant l'any 1933 s'han verificat, per la Brigada Municipal de
Desinfectó, els següents serveis
Habitacions desinfectades, 4.n73;
objectes desinfectats a domicili, 26.591;
objectes desinfectats al Parc, 23.428;
objectes rentats al Parc, 22.364; serveis extraordinaris del cotae de Sanitat; 75. — C.

L'HOSPITALET
Manifestació ciutadana per al dia
— Per al diuminge al mati es prepara a la ilustra ciutat una grandiosa' manifestada cintadalia, en la qual també assistiran les
autuntats i entitats politiques de la
ciutat.
A les onze del mati l'Ajuntament en
corporacio c representaras de les en:mal, polniques i culturals de la atas es dirigiran al Cementiri
val a nipos,t...r un ram de Ilorer a les
tonbes de aaAntoni l'ores i Eolch
i En Salvador Gil i Gil, ambdós murta
en Paasercici del carrec de regidor
en l'Ajuntament suara acabas.
Al Callana Oliveres tiadrà lloc despees un arte, en el miel parlaran destacaiLas personalttata local; del
partd d'Estp..sza Repubiicana.

— Scitibla q.ax la Junta de Palestra de la ilustra Mutat té el propasa de portar a cap un important dele dc eoniel éncies amb' el tenia "L'Estatut I . les llibertats da Catalunya".
Autoritzades personalitats del nostre nrán pulitic, pertanyents a les mis
diverses traccions politiqueo, exposarail 'Las criterio sobre aquesa interesaant assunipte, de tant cabdai importancia per a les reivindicacions ,de

Cataluct a.
— El' proper diumenge, a les dote del mata Matra lloc a la nostra
ciutat una ballada de sardanes, a la
Rambla de Just Oliveres, cruilla carrer del Bruch, a arree de la cobla
la Principal de Llobregat. Aquesta
audició és organitzada pel Foment de
la Sardana de I'llospitalet.
— Al Cinema Victòria de la barriada de Santa Eulalia Migué 'loe l'anunciat festival a profit dels perjudicats per la crema de les barraques
al mercas de la barriada. Tal com
esperàvem el Cinema s'ompli completament. Hi assistiren les autoritats local!. Al final de la festa, la qual resulta brillant, un de:egat de a Comasa:, orgalsitzadora ¿el festival dirigi unes breas paraules de regraciament al públic. — C.

D'a-

viació

Tortosa, 9 (per teleion). — Aquest
mati laicidde, senyor Berenguer,
acompanyat del conseller de Governació, senyor Tilda, ha passat resista
a la Guardia Urbana i al Cos de "Serenos".
— A partir d'avui, tindrä Roc cada divendres, a restatge de la Cien
Roja, un curses de Puericultura i Higiene infantil, a arree del doctor
Lluis Belles.
— En la reunió celebrada pels elements d'Aldea i amarles, per ttl
de construir un canal que converteixi en terres de regadiu 2.400 hectrees de terreny de sed, assistiren acto
propietaris. Hi va haver gran entUSiasnle per portar a cap tan important millora.
— En el concurs de pentinats celebrat al Centre del Corriere, ahir, va
obtenir el primer premi la senyoreta
Joseiina Carclua. ¡ el segona la ceni oreta Llúcia Segada.
— Durant els dies de Carnaval celebraran diversos balls de disfresses el
Centre de Comen, Ateneu de Tortasa, Club Ciclista, Centre Radical-Socialisla i Centre Obrer.
— Mentre treballava en una finca
de afasdenverge, Josep Bonfill i Arassa, de quaranta-cinc anys, es produi
una ferida a la cama dreta, de la
qual fou auxilias a Santa Barbara.—C.

número 2.

— Amb destinació al IsfusCav4
Badalona, el senyor Eduard Ilia\Ma
ha cedit un morter del segle XViN•
Aquesta valuosa peça histórica os-Na
tenta uns motius heráldica en relleu
que la fan força interessant.
— S'estan fent els treballs preliminars per a la formada, <hatee l'Agrupació Excursionista Badalona, d'una noca secció destinada a la divulgació de l'aviació entre els badalonins.
En l'actualitat són en gran nombre
els simpatitzants d'aquesta que han
passat ja per la secretaria de l'estilentada entitat a inscriure's.
— Durant el mes passat el moviment
demografic de la riostra població fou
ei següent Defuncions, 71; naixemento, 90: 42 dones i 48 Mames.
— El dia primer de març tindra
lloc al Saló Cinema Victória un important esdeveniment artistic organitzat pel Badalona E. C. Per eminents
artistes de la capital, que anunciaren
oportunament, es representara l'opera
-Marina". No cal die que aquest festival ha desvetllat extraordinari interés.
— El Consell Directiu del Badalona E. C. ha pres l'acord d'anar a
la creació d'un equip infantil per a
preparar-lo i fer-lo jugar al més aviat
possible. — C.

TARRAGONA
L'alcalde d'Alfara i tres vaina mis
condemnats a catorze anys :: Expectació per a un discurs de Marcelli

SALLENT
El nou Ajuntament Noves expióConcert :: El
tacions potasiques

Domingo :: Noticiari •
Tarragona, 9 (per teléfon). — La
guardia civil ha detingut diversos individus autors del robatori d'un establiment de Valls, i sita incautat de
part dels generes robats.
— A l'Audiencia s'ha vist la causa contra l'alealele d'Aliara i tres
veins mes, autors de l'agressió contra
el metge del poble, que resulta mort
d'una perdigonada al cap. Han estat
condenmats tots quatre processats a
catorze anys de presó.
— Ha desvetllat enorme interés el
miting que se celebrara el vinent diumenge al Saló Modern, en el qual
prendrä pan el líder radical-socialista, liarcelli Domingo, el qual es proposa contestar diversos conceptes
emesos per Yex-Ministre 'socialista senyor Prieto sobre determinats .aspectes
de la politica i dels republicans des-

fred

querra
— A conseqüencia del darrer '*C'
tecelebras a Mora, sobre el ferrocarril de Val de Zafan a Tarragona,
ha estat enviada una exposició al
ministres d'Obres Públiques, fent veure els grans avantatges que reportaria l'enllaç de la linia dels directes
amb el ferrocarril de Val de Zafan
a Sant Caries.
Moviment del port. Vaixells entrats : "Pacheco", de Palaniós; "Ravenspoint", de Sant Feliu ; "La Guardia", de Marsella. Sortits: "Pacheco", cap a Castelló; 'La Guardia",
cap a Barcelona; 'Aldecoa" i "Ajax",
cap a Valencia. — C.

GRANOLLERS
Intent d'evasi6
Tallada d'arbres :: Noticiad

Notes del mercas

Com de costura celebrat el
mercat setmanal que. per ésser el
del "Dijous gras", sha vist, cont
cada any, mis concorregut.
Els ous shan venut de 2'75 a 325
pessetes. Les galline s , de 16 a 24,
el parell; els pollastres, de 13 a 20. i
els conills de 4'5 0 a 5 . 5 0 un.
Les cotitzacions de cereal : han estat de 55 pessetes els 7o Jitar, de
mongetes, de 51 el: cigrons, i
go'oo i 26. 50 pessetes els
24. 30,
setanta litres de moresc, faves, ordi
i veces, respectivament. Les patates
slan venut entre 30 i 3t pesetes
els too quilograms.
En el mateix mercat la martnanyera coneguda per la - Gilta"
trobat a mancar una cartera que
contenia de mil a mil i.:c-centes
pessetes, recuse que pugui precisar
si li han e,tat furtades o les Ita perdudes, i el cas és q ue ni l a carter3
ni les pessetes no han estat troba-

MALLORCA
La direcció de l'Estola del Treball :: El turisme disminueix
Su:cid
Noves diverses
Palma, 9. — El Cjaustre de l'Escola Elemental de Treball ha acordat propasar al nnnisteri que nomeni
director de la mateixa Escola el proiessor seta> or Josep Sanç i Baget.
— El Foment del Turisme ha jet
públic que durant el Proppassat mes
de gente arribaren 0.209 nidales i
Setee vaixells de Creuer alub 1.463
V i algerS. El rnajor contingent de turistes, per nacionalitats, correspon als
anglesos. Segueixen els francesas, alemanys i nord-americans. Anda aguaste, x ifres es confirma la davallada qne
el tiritase a la nostra lIla ea iniciar
fa algtms mesas.
— Ha contret matrimoni el 1,1‘e
advocat sokor Miguel Ramón i Flibes amb la distMgida seisoreta A ela alargues i ataree!.
— La bailarina "ArgentloSa" va
donar un recital de danses l teatre
Principal, durant el (mal interpreta
"Mallorca", d'Albeniz. abillada a la
usanea mal l orquina. Va ()Astrar un
gran exit.
— Ha posat terme a la seva cilla
d ' eljse.. • 1 tin tret de r • ‘; , 'a el ¡'re
Antuni l'émard el qual tenia les facultas- meatids leaStorls,d • s. 1 II V.Yi
Ica cauatt i ni p le-a ó Per Pe'tAccs er a uno familia que pa s s. e a al
importatt comer e a aquesta

des.
—Es Veo que els reclusos al dipósit municipal d'aquesta ciutat, que
estan a la disposició del Jutjat
inició d'aquest partit — entre els
quals es compten alguns atracadors professionals—, varen voler
emular els de la presó cellular de
Barcelona, i a tal fi intentaren soscayar el sed de l'edifici que abans
era presó per aoder evadir-se per
'P via subterrinia", cosa que no :cone.lguiren per haver-ne tingut estnent
el sial) de la policia urbana, el qual,
acoWy anya t d'uns guarclies, sorprerque el seu trehall a ates liares de
la nit i ,:inan ja feiä alguns dies que
hi treballat en, puix que la terra treta que estafa sota dels 'lit; i la que
havien tirat p •er un desalas passava
d'un metre cúl \••
—Aquesta seamana sala donat
compliment a l ' aeN11 pres per fans
senior Ajuntament, a petició de propietaris de fan . des i tros
damunt del .7arter dea Cas-ro, • de
e's arbres latents, que seran subst.tuit' s .`“ Planean; que no puguin fer-se.tai ns $ ros•
sos com aquella. •,

n

1
,

-

El nou Ajuntament s'ha constituit
cont segueix: Alcalde: alagi Oriol
Torredeflot. Tinencies: Pere Andorra,
Jaume Caballol i Ramos Arnau. Regidors Rafel Bona/s, Ramo!' Garbo'sis, Salvador, Sardans, Eduard Sabartés, Ramon Barniol, Ilarcelli Sala i
Joan Deitx. Minoria, que es va declases independent en la sessió de dimarts: Jordi Portabella, Enric Xipell,
Erancesc Vila, afarcelli Sellaras i Xavier Riera, Comissions: Hisenda: Andorr, Bonals, Deitx, Sardans, Xipell i Riera; Foment: Aranau, Sala,
Bonals, Barniol, Sabartes i Sellares;
Governació: Caballol, Carbones, Arnau, Deitx, Portabella i Vila. Delegacions: Cens electoral: Sabartés;
Comen local de Primera Ensenyanea:
Deitx; Reclutament 1 Lleves Sala.
— L'Orfeó Sallenti va donar diumenge a la tarda el concert anual de
"Nadales" a honor dels seus soc i a protectors. L'estatge s'ompli.
— El fred és intens, i causa perjudicis a les plantes.
— Han traspassat sobtadament els
compatricis Joan Serena ¡ Re,ra, ais
43 anys , i Clara Perarnau i Solanes,
als 75 . Tumbe ha mort el senyor Joan
Altimiras i Magens, als ¡co. Rebin el,
familiars deis volguts compatricis el
nostre sincer condol.
— S'està treballant activament en
l'explanació dels terrenys de la COM0511yi 0 potässica "La 'Minera, S. A.",
enclavats a una mitja hüra de la vila.
De moment, hi treballen un centellar
d'obrers, car no precisen de Molls
fins mis endavant. Aquesta nora explotació del ric mineral portarä
altre gran contingent a aquesta zona,
M'e ja es Pot considerar minera per
excellenc:a.
— Als grans taller, annmenats fins
ara Construccions Metälliques del L'obregat, S. A.. s'ha recamençat la tasca en la secció de foneria, i es diu
qu e aviat es trehallarà a totes les seccions. Uns industrials de Manresa, entre ells el senyor Casals, formen la
nova enipresa i raó social. Celebrern
uralt aquesta represa tan important.
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DIETARI'NOTICIAR1 ELS TRIBUNALS PELS CENTRES OFICIAL

A casa d'Ari

Ek detalls que ny arriben de Prono rolvs sir animar deis claree., dice
641311/Fiff9 j os, tornen a la tnemdria
d'uno ~oro violenta la Perennitat
dels isstitst, eoeguitsoris ()Mide al ro,
refitsois.
deis pobles *te
deseuit, opaxionament, s esquin‘ant lo primo superficie de la civilització, reoPtervis el Job:urge,
¡Aquestes fullee de Gillette, em/aliades
als bastan: i que han rertrit amb tant
d'esit per e:venerar cavalls 1 policies!
¡Arruen nombre dautodomibus eremats, de balustrades destruides, d'es-
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Servei Meteorològic
de Catalunya
IIITUACIO DINERAL A/111011FERICA
IVEUROPA A LE& SET DEL DIJI
9 DE FERRER De 1934
Al nord d'Europa domina el ea-

tom de bels44 prenoto une un
terma oiclbmea es van aueseint
amb un smsvIneent Mala de traalaCIO de ponent • llevant, 1 donen
nao a forte temporal. • lee Illas
RrItimIquee, • IllecandlniNla 1 a

stu fertigels llibertinate.
Es possible que els unos i els altres
' ing»in l real mica de sud i qu e les
etapes del ta,lcrrnentaris"'•
l'atlas no eigwes gaire rorioses. Perd
admira —a/vetees a ¿s'Anda— ere
?loro respectives mona coincideix-in
d'una manera raer completo 5 trgafin
o pe ete.rt ter a una ofensiva, vio•cnta la deslituti6 d'un prefeete de
que tots dos non cabert de terri-

~manea.
A Fringa pereistele l'antloleld
• amb cal nurolos I bolrbe 1 ~p .i Muros balee..
A la Penlneula Ibérica el bon
tenme 64 general, amb oel templotament seré, perb • la part central
1 a Valencia es registren forte,
•lassee. m'eternos.
TTTTT DEL 1EUP4
• CATALUNYA. A LES VUIT
El coi ~limaré, excepto a M'Ida,
Oil hl lea Sofrita.
Le venta dominante a6n del
nord, I les temperatures auaus durant el dla I bases a la :lit.
Lee mlnlmes d'arul han estat
de e grao seta zero • sant Juti•
de Vitatorta, a Rases 1 Adral!.
lerulx de neu al Pon de la Re~gua, 2 10 metres; a riuria, 1213
metrea, I a tes his'es de La Molina, 90 oentimetres.
(Les Oele7Vactoss sea temo a
itarcemna. a leo se ), Tan a la capcalera de la P r i mera Daaina.)

dele geses que ens ponen, 'que
poden& saber deis sudbilt "proilands
lp borretrentes fruee,eá o €. 1, ke reo-

El tradicional ball de disiresses d 1
Casal dels Esports se celebrarà el proper dilluns a l'Ocell de Foc, concedint en valucoos premis.

tabliments assaltats!
1 nientreslont, runison del: dos diaria extremistes, L'Humanal 1 L'Action Française, que, ame Procacitats
intercatrHables, J'eseribueieets la glbrik
de la jornada i clamen venfanca per
les víctimes! Les victimes, en un
diari, ‚In honrats obren comunistes,
1 en l'ollre Merme patriotes manargulas; els uns indignats del reaccionarisme del gopern; oltres irats pel

'-'es im,roperis.
Perd, en fi, no ens hi enfundem. Si
casta d'entender la Politice; 1 les reaccions

tarlsions alemanynt
A travets de la boira, respectase no
eneeretiador, tartmatele,
Carlee SOEDElnrIrA
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No pedem publicar les
notes pregades que no
vinguin escrites en català
i amb un timbre o signatura coneguda

jIla estat fixat el pro per dia le del
corcent per a la celebrad() del festival
que amaalrnem organitza l'Associació
de Periodistes de Barcelona a proiit
de la asea Caixa de Mutualitat i Servei médieo-farmaciutic. La frita tire.
dre Roe ne am dels principals teatrea
de la nostra ciutat, a base d'un programa extraordinari que anirem fan
conèixer a mesura que es vagin ultimara els detalla, A la secretaria de
l'Associació el reben comandes de lo-

calitats.

LES NE MiLICE
Totes 10 febres malignes, febra
puerperal, febre palúdica, tifus, escarlatina, xarampió, erisipela, grip, aún
tallades 1 combatudes, en pocs dies,
amb a q ueet senzill j meravellós medi-

cament que és la BOISSON BLANCHE de l'Abat Magnat
'Quan el meta part, ale l'any eme
— escriu la senyora B. N..., — vaig
éster víctima de la febre puerptral, i
els meus farailiars era consideraren en
estat gravIssim. Una persona Intima
em va portar alguno flascons de BOISSON BLANCHE de l'Abat Magnat,
i mels vaig prendre; imagineu-vos
quina fon la nostra sorpresa i alegria
en veure que la febre desaparegué in

dos dies. Abrí que es presenti el mes
minim aCC63 de febre, no oblideu de
fer beure al pacient la BOISSON
BLANCHE de l'Abat Magnat, tal
corn indica el prospecte que embolica
el flaseó. En infinitat de titilen de
casos aquest senzill medicament
bastat per vencer la malaltia. El Rascó de BOISSON BLANCHE de l'Abat Magnat, per fer un litre de beguda tan excellent, es ven al preu de
3 .20 pessetes a totes les farmäcies.
La Unió Ultramarina convida tota
la dependencia mercantil de Barcelona, en particular la del Rum d'Alimentació, al monumental ball de dis(ressea popular dels adroguers que
celebrara el vinent dilluns, a dos quarts
d'once de la vetlla, al saló Bohemia
Modernista, i el qual, cm cada any,
es a benefici de la Caixa Mútua de
l'entitat.

Centre Autonomista de Dependents
del Comerç i de la Indústria
El Consell Directiu, d'acord amb el que prescriuen els
artielee 24 dele Estatuts i 9 del Reglament Interior 'del
Centre, convoca tote els seus companys seres al Consell
General Extraordinari que tendría lloe avui, dissabte,
dia fO, 1 demä, diumenge, emb el següent

ORDRE DE LES SESSIONS
Avul, dissabte, a les deu de la rilt: El Consell Directiu
farà una txposició de la seva gestió 1 sollIcItarä una
ritincaeld de confianea.
Dansi, diurnenge, a les deu del medí: Constitució de les
meses electorals t actea seguit es procedirà a la votació
'del vot de confiança, fins a les dues de la tarda, en que
es gOnarà per acabada. Podran votar eolament els socio
e: que aleshores es trobin en el local. Eecrutini de la y oee Agotó 1 proclamació del resultad:
Barcelona, 1 de febrer de 1 9 3 4.
ei c,
Ernest
.`' Manuel Jullaohs
Secretad
President
.L1OTA: D'acord amb 10 dele Estatuts nomas
tindran ven i vot ele socio que tfriguIn fins al nilin. 29347
haclueivament i siguin mejore de 19 anys.
?er votar caldrà presentar la convocatòria i el carnet
correSponent justifieritiu.
«4À eoci, junt aria) el
I

e'
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La Delegale d'Hisende ha as*
nyittit pu a astil ela segitentc

menta: Alfred Forn. eaSie INsvetes;
Adminiatracie de Loteries alían ata
termo; Manuel 'M'anee, yo: Manen.
la Es p ineta Loor); Emes, Ferrer,
Sees Fe rr an Martín, 438 . 75; Meren
Morera, seo; Antoni Simó, 575; agent
Internacional Companyia F. C. M. S.
A., 10.47170; Josep M. Cadena, Destetes ee6'25: Ricard Castell, 1.5oe;
Daniel Hut, 80715; arlet i Guasea

1.0311; Josep Mofletes, 27558; Robert Ornes, 1.033'11; Ramon Pages,
meneo; Enrie Pla, 31034; Josep Pastor, Loteo; Francesc Rodon, so; Fer-

ran Roig, :63; Releach, Francesc Padre Germana, 26784; Francesc Subirectas, 487 . 50; Agutri Tort, 275. En
or; agent internacional M. S. A., Po:
Daniel Huela izo; Markt i Guasca,
210 pessetes.
Aquesta nit, la penya hutr.orlstica
"Arca de Noé" celebrará el seu ball
de disfresses al teatre Circ Barcelam s. Pe( gran nombre de disfresses de
tota mena que sin veuran es diu que
aquesta testa Ser b la nota mes original i alegre de l'actual Carnaval. El
pati del teatre Circ Barcelonés ha
estat artisticament agençat pel pintor
Carles Becquer.
La Delegada femenina de la Joven.
tat "La Falc" recorda que els números que sortiren premiats en el sorteig
qu e ti ngué 110C el dia deis Reis són:
primer premi, pm; negön. 562; tercer,
7 880 , h prega als posseidors dele esmentara número' que passin per rentitat (Rambla de les Flors, 30, p ral.) a
recollir els objectes corresponents
abata del dia 6 d'abril, car després
d'aquesta data seran destinats a fús
que es cregui més convenicnt.
Per sisena cegada, el Grop Artístic
Armas Garf organitza per a avui, al
local del teatre Parthenon (Balotes,
ntím. 137) cl seu tradicional ball de
disfresses, que aquest any promet
imperar els anteriors, a judicar per
i*.ateres que ha despertat.
L'Agrupació Excursionista "Manteca" demà farà una visita colectiva
al palau del Parlament de Catalunya.
Lloc de reunió: Ronda de Sant Per,
xamfrà a la plaça de Catalunya, a
un quart ¿'onze del mati.

VIDA SOCIAL
Jurat Mixt de Treball de les
Indústrles de la Fusta. — El
Ple d'aquest Jueal Mixt, cal
90,3516 extraordinaria da; die 9
de l'actual, 1 arab referimcia
solament a la Secri ' cl ideare
que treballen znecanicanient la
fusta (serra), va prendra

card que literalineet die alai:
" Passats sis timaos des
que hagi estat signa:. un contracto ele treball, qualsevulla

que sigui la seva l'obrer contractat paseeeä a tenle
caràcter efectiu a lit asea, i per
tant quedarà anulei'. el pacte
que faci referencia el temes de
duració. — Aqueet actiril es
posarà en vigor el dia ea .lel
corrent mea i tindrä eleates
retroactius."

Assooleoló Instructiva d'Obrers 1 Empleats de l'Ajuntament. — La Seccid d'Aria i Oficia convoca l'aseemblea de
Fermentada SecciO. crie lindeä
lloc avui, dissabte, a les s'a de
la tarda, a resurte') social,
correr de la liniú, 7, principal.

Davant d'un nou perita - 11a
estat cursat el Ae g lI11 L telegrama:
'Excelentísimo seeer inieistroTrabajo. — .11 .eer —Obreros especializados conslrucción
máquinas para fabricas harinas acuden a usted ante posible decreto prohibición construir nuevas fribriar: pues a su
promulgación tete atad eng: osar filas paro f e rzee quedando
sus familias cottielei t tiitsOt ia.
Por obreros Eshildecielientee
Morros, S. A., Eduardo Maseague. — Por obeeros José
S. C., Mi?.101 Sorralbeet. —
Por obreros rabia Fa, Andrés
Pujol. — Per obreros Pérez
Montane, S. C., Agustin Freequet. — obreros Marpri.
nada Daver.e. Juli it Saneher.
—Por obreros elolinerla Bcbinsön, Antodlo leteerela.—PT
obreros Jose 111a, Manuel Claret. — Por ob e eeo3 lose Canto,
Comes."
El 8Indleat Professional de
Periodistas recordn ; 116 8eus
assoclate que evita dissehte,
lee deu de la ni'. tindrä !loe al
seu locel social l'anunciada
assemblea ordinitria.

'AV;

gori Diez, Ismael Crespó i J oan Pi

Cana« visten ahir

-canyol,reptivm.
Un divorci: 3. liallena contra
D. /3ooch.
Secció segoaa. — No té aasenya-

A la Secció Primera es va veure
una causa contra Ramon Gámez i
Josep Lledó, ele qua% estaven acusare d'haver estafat un aparell de
redro. El fiscal sollicitä que els los
aplicada la p ena de quatre mesos i
un dia de Pro&

lamento.
Secció tercera. — Un jurat Per
lea*, i bomicidi contra Josep Ve-

A la Secció Segona va comparefxer Wolgany Gustaw Peters, el
qual, trobant-se en un cinema del
carrer de Sant Pau, es féu pasear
per agent de l'autoritat ensenyant
una placa, i intervenint cn una baralla. El fiscal sollicitä que 11 fos
aplicada la pena d'un any, vuit mesos i vint-i-un dies de reclusió, prescindir* hagués contribult a calmar
ele ¡rama dels que co barallaven.
A la Secció Tercera comparegué
Manuel Ramon, el qual, guiant un
camió per la carretera de Port causa lesions a tia 's-anant. El fiscal
solicita que li t'os aplicada la Pena
de dos menos i un dia de presó.
A la Secció Quarta se celebra, davant del Tribunal del Jurat, la vista
d'una causa de robatori, el qual fou
comès en una torre de Tiana que
és propietat de Carleo Woosner. Els
'ladres s'empanaren generes per
valor de "ab pessetes i causaren
destroces per valor d'altres duesrentes. Cont a presumptes autora
d'aquest fet estaven processats Josep Lizón, Josep Roldan Romero i
Artur Cuila Amentel. El segon
processat etstaaa acusar, ultra aquest
robatori, que en el moment precia d'ésser detingut va disparar
contra els guardies d'aquella poblad&
El Jurat aprecia que els processats eren els autors del robatori, i
les penes que els imposà foren les
següents: Per a Josep Lirón, que
' menor de divuit anys, la de dos
es
mesos i un dia de presó. Per a josala Roldán, corn a autor d'un robatori í per temptativa d'homicidi,
vuit anys de presó, i per tinença
'Ilícita d'arma, sis nietos i un dia;
i per a Arrirr Cuita, la pena de dos
anys de pres (, per robatori, i quatre
mesos i un dia per tinença ilícita
d'arma. El Jurat considera que la
pena que els fou imposada a tots
tres era justa.

TRIBUNAL D'URGENCIA
Es va veure, en aquest Tribunal,
una causa contra Joan Ribera i
Pone, acusat d'hacer trencat unes
llanas d'un aparador d'un establiment de la Via Laietana. La pena
que li imposà fou una multa de
pessetes.

VARIA
Per conducte de la Secretaria de
Govern d'aquesta Audiencia s'avisa
a tots els testimonis i jurats que
posseeixin Nals i que liagin actuat
el mes de gener passat a l'Audiencia, que poden passar a cobrar-los
abans del dia 15 d'aquest mes.
Ha estat declarada closa la causa
que se segueix per l'atracament de
qué va ésser víctima el cobrador
del Banc Hispana Americà Erancese Ametller, en el moment que
anava a entrar a casa seca.
El fet va ocórrer al Passatge Bassols. No hi ha cap processat per
aquesta causa. En aquest atracament va intervenir-hi el famós auto
fantasma.
Aliir fou denunciat pel fiscal de
guardia, per injúria, el setmanart

"D. 1. C.", a instàncies del comissari general de l'Ordre públic.
Per a avui hl ha assenyalat a la
secció quarta l'incident d'apelació
contra raute de processament dictat
contra els processats per ratracament
al Café Or del Rin, a conseqüència
del qual resulta mort el caixer.

lasco.
Secció quarta. — Un oral per tinença d'armes contra Josep Martínez.
Un altre per tinença d'armes i
lesions contra Manuel Molinos.

ANUNCIS JUDICIALS

EDICTO
En el Juzgado de primera instancia
número tres (antes Distrito (lel Hospital), de esta ciudad, y Secretaria de
D. José Pastor, se tramitan autos de
p rocedimiento judicial sumario promovidos por D.' Angeles Moreno Ybáfiez y D. Francisco Ortigosa y García, representados por el Procurador
D. José FO:C11, contra D. Aurelia
Bera o Vera y Aliaga, sobre efectividad de un crédito hipotecario de sesenta mil pesetas, intereses pactados de
seis y med.o por ciento anual y costas f ijadas en dcce mil pesetas; en
cuales autos, que se dirigen contra la
finca especialinente hipotecada en garantía del crédito, y que consiste en
una casa en construcción situada en
la barriada de Sans, de esta ciudad, con
frente a la calle de Saa Media, señalada con el número veinte, se ha dictado la siguiente
PROVIDENCIA DEL JUEZ SEBOR RUBIO = Barcelona, treinta y
uno de enero de mil novecientos treinta y cuatro.= El precedente escrito Y
el mandamiento que le acomPafi a Unan se a los autos de su razón y como se
pide, notifíquese a los acreedores posteriores D. Ramón Gacaldá Armengol
y D. Felipe y D. Ramón Castelló Arqués, por edictos que se fijen en la
tabla de anuncios y publiquen en el
Boletín Oficial de la Generalidad de
Cataluea y Diario de Avisos, la existencia de este procedimiento, para que
se satisfagan antes del remate el importe del crédito, intereses y costas
asegurados con la hipoteca de la finca, en cuyo caso quedarán subrogadas
ea los derechos de los actores .= Lo
manda y firma S. S.'; doy fe = Rabio. a= Ante mí = José Pastor. = Rubricadas.
Y p ara que sirva de notificación en
forma a Ion expresados acreedores
posteriores D. Ramón Gacaldá, Armengol y D. Felipe y D. Ramón Castela Arquea tuyo actual paradero se
ignora, en cumplimiento de lo dispuesto en providencia de treinta y uno
de Enero último o sea la transcrita.
Se expide el presente edicto en Barcelona, a ocho de febrero de mil novecientos trenta y cuatro. = El Secretario =.• José Pastor.

Moviment maritim
VAIXELLS EXTRATS

Vapor espanyol "Ciudad de
Barcelona", amb carrega general i 70 passatgers, de Palma;

vapor espanyol ''Betis", amb
càrrega general i 5 passatgers,
de Valencia; y apar espanyol
"Ciudad de Mahón", amb càr-

rega generat i 34 passatgers,
de Mal; vapor 'tornee. "Maisor,
amb carbó, d'Edimburg; vapor
noruec "Bealieu", anib petroli,
de Houston; vapor anglès '`Elysia", amb cnrrega genere], de
Bombai; vapor mita; "'Neva",
amb carbó, de Swansea; vapor
italià "Arnazzonia", amb damepa general, de Pal; vapor espanyol "alar Cantábrico", amb
eärrega general, de Pensacola.
VAIXELLS DES'PATXATS
Vapor holandés "Ithea", amb
cärrega general, cap a Tenme
gana; vapor danés "Gronlantra
en Ilast, cap a Bourgas; vapor
noruec "Dokka", Pll Basa cap a
Eivissa; vapor espanyol "Veteo", en Ilast, cap a Caetell6;

GENERALITAT

talunya .durant el bienni 193
1938.
Administració Municipal.
Edictes, subhaetes i concurra
d'Ajuntaments de Catalunya.
Administració de Justicia.
Audiencia de Barcelona. Cert
ficaci6 d'una acta del sortei
de Jurats.
Audiencia de Barcelona: Pu,
blicaeió de sentencies i edictes
Tribunal Contencioso-Admi
nistratiu de Barcelona; Edicte
Tribunal Contencioso-Adme
nistratiu de Girona: Edictes.
Tribunal Contencioso-Admi A
nistratiu
Edicte.
Edictes de Jutjats de prims
instäncia i instrucció de Cata
lunya.
Edictes de Jutjats munícipe'
de Catalunya.
Edictes de Jutjats de pritnert
instància i instruccid de roe
de Catalunya.
Anuncis de pagament prevl.

Consellerla de Governació. —
El senyor Selves va dir ahir al
migdia als periodistes que l'havia visitat el nou cap de les
forces d'Ordre Públic de Catalunya, senyor Joan Ricard i
March, al qual donarà possessió
del riel càrrec el Cornissari General d'Ordre Públic.
Una re p resentacI6 de pescadora I autoritats del Litoral
visiten el President. —
acompanyats dels diputats senyors Rouret, Fàbrega
Balcells, visitaren el President i el
Conseller d'Economia una comisará de pescadora i autoritats
del Litoral catalä, interessant
del Govern de Catalunya que es
facin les gestione pertinents
davant del Govern de la República perquè siguin distribuits
e q uitativament els contingents
de peix fixats per Franca, de
manera que els pescadora de la
Costa catalana puguin disposar
del contingent que proporcionalment els correspongui, car
fins ara aquests contingents
han estat totalment acaparats

PEDAGOGIA
UNIVERSITAT
AUTONOM
Titels de batziller . —

pels exportadors del Nord, causant un greu perjudici a la producció pesquera catalana, la
qual s'ha vist impossibilitada

Rectorat han estat. signati6
títols de Batxiller a favre deh
senyors següents: De l'. (alstiaa.,
de Tortosa: Agustí Magitaliu I
Garcés, Francesa C aeceller I
Galindo, Josep d'Espayasa Mt.
Josep Males i ¡ la:riera, An.
tont Llombart j G .6 s, Joan Ho
medes i Anchoreatr i, Jesús Pra.
da i CalahT, P.ilatr Lucia MinJ so oeel5pClI A p ient i Cirujano,
Josep Solio
Querol, Vicen(
Murgui t 01.tv er, Arcadi Gil.
Cortiella, LI ,ois Ferreiro Puig
De l'Institaz
i de Ma.

per aquesta anormalitat de participar en el mercat francés.

Els senyors Companys i Co'morera es manifestaren disposats a fer tot elle que calgut
per tal de satisfer aquesta petició.

Butlletí Oficial de la GeneraUtat.—En el seu número (fallir
publica el següent suman
Governació: Ordre establint
les funcions que ha d'atendre

Manta
'ao'i);:essadeiFa\PVentosa,
1M°ar
rci a T
fejairliinjtia
l
Concepcil Verges i Puig de la Be.
Ilaca 'ea., Maria de Ustara Ba.
salsa.

la Secretaria Técnica de la
Guàrdia Civil en virtut del traspss del Serveis d'aquest Cos a
la Generalitat.
Ordre resolent el concurs per
a la provisió de quatre vacants
de eapitä i onze de tinent del
Cos de Seguretat de Catalunya,
convocat per ordre del 5 de
gener.
i
nancF es: Decret assignant, a
la senyora Margarida

El doctor Bosch °impera,
9Iadrid. — Abans-ul'abir a I;
tarda el rector ele la Universitat, doctor Bosch Gimpera,
ésser invitat pel ministre días.
truccid• Pública, des de Madrid.
a assistir a una reunió, a lä
qual concorregueren els rectorde totes les Universitats d'Espanya.

Boigtles, vIdue del senyor 'Art..
toni Dame i Badosa. (lu q. fou

funcionan l de la Cornissania
Girona, la pensió aaal tal 'de
1575 pessetes.
Decret rectificant
del 23
de gener d'enguany,
el sentit
qd euelalac in
u bi siIsaacri a
Lf dciaonsaeri
Com
Carmel I zeanierdo Núñez,
lindrä efectivita; a complar del
dia primer de febrer.
Sanitat i A &sisténcia
Ordre su s p eatént del seu càrrec
el senyor J a mme Aseos i Aguiló,
Inspector íáanitari de Fartnäcia
dels districtes de Falsea Clandese i Taortosa, a les resultes
de l'exp,edient que ji seria instruit pels motius que se'esrnenten 1 t eomenant les persones que
el s l ebstituiran interinament.
Departament de Governació,
Comissaria General d'Ordre Públic: Circular adreçada als funtiadors, directors i representants de les Associacions que
funcionen sense barer complert
tots els requisits legale, comminant-los perque dintre el termini de quinze dies es posin
dintre de la Llei, puix (411C si no
ho fan, ultra exigir-los les responsabilil at s chala i criminals
que s'escaiguin, aquellos Associacions seran donados de baixa
del Registre del Departament
de Governació.
Recaptació de Contribuclons
'de Lleida: Edicte del Recaptador de la Zona de la Capital.
Juntes Municipals del Cens
Electoral de Catalunya: Resultate de les eleccions de ConseIlers municipals celebrades a
Catalunya el ti de gener d'enguany.
Relacid deis cititailans que
'constituiran les Juntes Munícipals del Cena eleot,,ral de Ca-

Facultat da Medicina. catedra de Psiquiatria. — Sota e i
patronatge de la Cätedra e.)
Psiquiatria de la Facultat de
Medicina de Barcelona, el dia
15, a les set de la tarda, temenearä al Casal del Metge
curset de vuit Ilieons sobrt
"Psicologia medica", que continuarä a la mateixa hora els
dilluns i dijous, a Arrea del
doctor Auerbach, de Berlin.
Per a inscripcions adreçar-se
a la Consergeria de l'Acadèmia
1Luaebsoratori de Ciències Mediques.
• El mateix dia 15. a les sis
de la tarda, comenearä a la Clínica Psiquiätrica Municipa
d'Urgencia (carrer de Ltull,
un curs elemental de Psiquiatria en 30 Rimas, per a mete*
i estudiants, organitzat per la
Cätedra de Psiquiatria de la
Facultat de Medicina de Barcelona. L'esmentat curo es
prosseguirtt lote els dies feiners, de sis a amit del vespre.
La inscripció és gratuita 1 po
fer-se a la secretaria de la Fa
cultat o a la mateixa Clínica
dirigint-se als metges interne

EIS MESTRES
L'Agrupacil de Mestres Laics
Històries de Catalunya ha trames a En 1.'entIll'a Gassol
a En Manuel Gales sengles
Iletres, teatinitati del seu airee.
ment per les paraules que pronunciaren al Parlanient de II
Generalitat en pro dels mestres
lates, els quals durant la me-

narqula, dese fiant tetes les
persecucions, tant treballaien
per la republicanitzecite del pa-

Per al dia 13 de l'actual han estat
assenyalades davant el Tribunal d'Urgencia les vistes contra Ferran Montfort, per injúries; contra Joana Pérez,
per atemptat, 1 contra Manada Sänchez, per aternptat.

Amenyalamenta per a aval
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primera. — Devolució de
P enates: Joule Pol q ue Valle contra Ajuntament de Molino de Rei.

lde.

Comas, S. A.

•

PASSEIG DE GRACIA, 2

Ruina d'una finca inseia i Elvira
Parriol contra A ju n ta me nt de B ar

ELS ESTUDIANTS

-celona.

Sala segona. Quatre divorcia,
Maria Izquierdo Torres contra Jo-

top Maria Pérez Magareo; Frencese Prats Prisa contra Antoni Just
Vinyes; Josefa Alerten Martí contra Francesc Sopena Arias; Joan
Puigventós Pidelaserra contra Margarida Dad). 13atlló i fiscal.
AUDIENCIA PROVINCIAL

S'han pasat a la venda els
tiquets de reernerzar de ger-

REBA1XES.
PER FI DE TEMPORADA

danys, furt i vagabunda centra Gr."-

lt

i'

-3 lit,. I

menor de la Federació Catalana d'Estudiants Catelics 010
tindrä lloo al dla 7 de mere. se
n'bg limitat el nombre; per Rie
es prega a tots ele que de:agio
adquirit-ne que ho facin CC411

AVUI, ULTIM DIA DE LES

Secció primera — Tre, orals per

aa44'la..';13

Deniä, eliumenge, a dos

*

quarts d'onze del mati, ril seu
estatge social, la Unió de Professors Particulars del DiStric.
le Universitari de Bareetaat
celebrará la (marta assembles
extraordinaria per tal de dis.attir la reforma dels seus Esaituts. Per la Imporläncia dels
n rticles que s'han de reformar
:10M presa als assOclats Fas-ieteada 1 puritualital.

la., /A 7

Mbe eviat millor.

1

* El Bloc Escolar d'Unié
Demorrätice bis, concedit un
premi de 25 pessetes a una

ti:. 1 /.11.). 's Ds 0.7eae Un% a kilt taaaaral

ezee Ny e

•

sable, 10 de febrer de 1934'
la o prosa de lema patridamb deetinació als 11 Jocs
!Prats Escotare. Es recorda

e el termini d'admissió de
halls fineix el dia 25 de lee, 1 que han d'enviar-se, en
forma acostumada i amb inOCIÓ del prerni al qual s'asrs, a nom del secretari del
urst: F. Alfonso ¡ Orfila, Marca. 310, tercer, Barcelona.
L'Associaciö d'Estudiant s
telics de Dret i Filosofia 1
entes inaugurä el dilluns pase a les set, els cercles desdis apologetics, històrics, fi:sales i sociolegics. Seon inlats d'aseistir-hi tete els sos de la F. C. d'E. C. Foment
Pietat, Duran j Bas, 1 1.

Cursos "f ct
•

dre

clMic onalar és efecte de la man-

da

de lubrificantiscrietal, susacid

L

- Alter al mar( la mida radical, cornposta dels
nseliers senyors Frigola, Doenech, Matheu i Matutano,
Me a Valcalde, senyor Car Pi 1 Sunyer, la visita de corita que els feu en prendre
essessi ó del càrrec.
gis consellers delegats pre n poeseesid. - El conseller
Meat del districte primer, en
eereire possessió del e il / r ed es
i0mplau a fer avinent a tots els
eutada ns del distriete que ha
Oetsyalat cono a dies de visita
es .1illuns 1 dijous, de deu a
g ze del mati, durad els quals
Ezeltarä els prees i les sugestione relacionades amb el
..etriele que els vens tinguin
bé fer-li.
El conseller .delegat da.i disente segon, senyor Nicene
ernades ¡ Blusa, ha e.res pos41..ele del sen cerrec . , 1 rebre
' palie els dituare, .le dotze

una de la tarde., al despea

1 correr de Cele:1)de, neme, 91. baixos..
El eonseller, regidor de Goernació, sereor Josep Maria
don'h anans-dethir peeess. iii de ',tus dirrecs de conals
el ers d eelegats de districte
enyetes Coredni i Junyent, deis
411' 0. /les novt l dese, respecv a l ,ent, de la nostra ciutat.
denä possessió als seAre Mori i Aliaba, deis disides quart ¡ vuite. respectian.ent.
Vienes a l'alcalde.- L'alcal.. scuyor Garles Pi i Sunyer,
uhir, entre altres, les
,vents vieites: Seeyee doeep
Laatellús, director de l'Inelitut
.leeestigacions Econdniques;
. Junta de l'Associaciú lijerotiere d'Obrers Empleals
.ljunlament; una Comissió
,:editors de l'Exposició; senyor
La Rosa, sourelari del Port
inane; senyor Joan Genuis i
professor nunterari
ie l'Escota Normal ele Girena;
eeyee Ferran Barang6-Solfs,
ir.e ,I1:at del Govern de la Repúei,:e a elenorea.
Plcze dc proposició, Filos
da 19 de, córrent, a tes dote. s'admetran al Neguciat
Itrbanitració Reforma de la
1tere3 de Foment, plecs de proposició per a optar al concurs
¡é,vat relatin a la construcció
vortivia de I annots a la
pmlongació del Passeig de Faira 1 Puig fins al cartee d'Areleer, sota el tipus de pesdes 1,117'20; el pressnpost i
p!ee de condicione esteran
frpolials fins a la dala asse7tInda al referit Negoriat.

d'una casa de
eiquines d'escriure del carrer
te Tontanella va denunciar que
ihr s'hi presentaren elnee pero nés, les quals volien adquirir
ala n'equina d'escriure, i que
en en compraren cap. No SOIS
a irb, ,inó que en esser aquelles
Ei gerent

lora notaren que els mancava
na mequina portntil, valorada
en imes 1.000 pessetes.
- Un tren preceden t de
uni Joan de les Abadesses, a
tetadei del Nord atropellä Piar Benedet Mazariro i un net
te U, nen de poca meses, que
Velava al bree. Arnbdús sofriten ferides 1 foren auxilials
'be liquf de Testad(); después
Pasearen al seu dote:cite
- El dia 2 de l'actual a
loseta Garcia, al carrer de Salv ä, dos desconeguts li estafares, pel procediment de les
In isses. una (plantita!. Ahir la
Prjudiceda va veure un dels
tetors ordenà la seca ilelen1. L'autor de l'estafada s'at einena Joan L)faz Casado, i té

ant ecedente d'éemer un dele que
e S dediquen a aquesta enea1191fa.
- Al despalx que el senyor
lente Garnarra poeeeeix a la
P !nea del Sol, entraren Madres,
t an taller ri timbre d'alarma i
te n'empollaren °M et es Per

calor de 2.500 pessetes.
- Nena Díaz Suärez, proP i eteria d'una penstó del carre, de Tallers, present una
tet úneia contra 1111 ditspe5er
queno Ii ha pagel la dispesa
d C diversos !tiesos, j, de ni " a
mes, li ha eetafat una quantitat
11., ue iliurli ami) La prometenitl
u ' u tta coHqcgew enun Oentre

UN

DOCUMENT

.

La defensa
M , e PUBLI CLUO , If- •
..1o
nostre patri.
!
' dilluns passat, Pere ¿taliP 1
donä la seva anunciada conferenne,
primera de les quatre que sobre Psi. - tnoni artístiecologia, Psicoticnia, Mercadologia, 1
El

sebo*
.

- 0n14M749n..1 10 rar

lue despees e recobreix d'un entre
.
ita% llena sota pece.
.

Publicitat moderna dóna, respectiva,
ment, els dies 3, 12, 19 i 26 de raeC ual de dos quarts de vuit a dos quarts
de non del vespre, a l'estatge social
del Pulli Club.
El conferenclant COMCl/g3 definint
els mètode, psicológica i parla de lee
seves possibilitats com a medi reacciona, de la psiquis humana, aptes
per a crear l'actitud favorable al prodarte que anuncien
Demostra la utilitat dels mitjans
psicotecnics en la gènesi de la marca
comercial i la necessitat que el nom
i el dibu l x que conetitueixen la marca
tinguin itna enfrena connexió, ne essent producte d'un caprici, sitió resultant (uns experimente demostratius de les condicions d'afinitat associativo-indttetiva, tenint en comiste les
Reis mnézniques, perceptives i de dicció.
S'est .engué en consideracions setre
el conscient. subsconcient, estats afeetius i facultats sensoroperceptives,
que defini molt clarament.
El Sr. Català es declara francament
defensor dels miejans publicitaris actuals: premsa, radio, etc., que creu
que ?han de saber dirigir i controlar, amb pe-sonalitat premia, per l'amenciant o el ere , ageust.
En finalitzar , el ronierenciant re's,,
graos mostres d'u-,irovació.

d'upror ocular. pestanyeig Inqüent,
irritad& conjuntival i fins formació
is pee t insult
de llagues (*Mes Cl m
traumätic. L'administrarle) de pilocarpina millera les molesties i ja augmentar lleugerament la secreciU lacrimal. Cal esto:liar la patoginia daquest trastorn per a millorar el tractament.
Seguidament, el Dr. Barbilla tracti
de la Cirurgia reparadora en les cremadee Va ter primer breo, consideracione sobre la rindera d'evitar en
el possible retrac ,ione i deformitats;
va exposar els avantatges dels modeine metodes eclusius i presenta un
malalt en el qual el curtit amb el tani
ha deixat el pacient en un
aspecte normal, malgrat la gravetat
de les cremades. Acre seguit s'ocupà
de les plasties ver Iliscanient preseatant les fotografies (una malalta que
t e nia el lene engunseat al tórax, la
qual, grades a haver-li traslladat la
meit-at d'una giOndUla mamaria a la
rió axillar. 1iiia utilIttar normalment el bree. Parla despees de les
plàsties amb pr11 ore o a distancia pel
enleode tubular i presenta fotografies d'una altra malalta eme a conseqiiéncia d'una cicatriu del coll tenia
immobilitzat el cap i una retracció labial que la privava de tancar la boca
perdent cocal nuarnent la saliva. Grades a una plastia amh tub de pell. la
pacient va guarir-se. Tracta. ren fi, de
les auteplesties dernm-epidermiques
lliure s i del metole emprat pel
seriant de formar un malle del Iloc
a empeltar, emb la pasta que usen
els dentistes per als muelles de la boca.
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En la darrera 'asió cieatifica
lebrada per l'Acadèmia de Medie:ni
el Dr. Id. Arruga explita des casos de
manca de sezreció lacrimal associada
a la manca de secreció 3314'31. El qua-

AJUNTAMENT
a mInorla radical visita
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LA Piirie

Le 'analice destruccie de la monumental Creu gótica de la Font de
les Canelles, que la pietat dels ciutadans de Santa Colonia de Queralt
erigiren per allä ala moles XV o XVI,
portada a terme per uns desconeguts
la nit del 23 al ad del pastat ge
no polla passar cense la pro--ner,
testa energica del Comité local dels
"Amics de l'Art Vell", que te cura
de vetllar per la conservad& del nostre patrimoni artistic comunal.
Anos aquesta data, resmenzat Comité ha dirigit al conseller de Cultura de la Generalitat el document de
protesta que transcrivim a continua.

ció:
"Honorable senyor

1
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El ball del

Artístic
El sòlid prestigi del Circol Artistic es una plena garantia de l'exit
del hall de disfresses del dilluns
vinent, que des de fa anys constitueix el "clon" del Carnaval.
La demanda d'invitacions per a la
festa, tot just comença da la distribucee fa preveure ja una concurrencia extraordinaria.
En eis treballs de decorad', els
artistes hi esmercen llur activitat
i zel per tal de convertir l'escenari
del Gran Teatre del Liceu en un
formós "Jardí de Politxinela".
A la secretaria del arcol i a
l'Hotel Ritz es reserven tantee per
al restaurant al preu de 25 pessetes
tiquet.

Vida Corporativa
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Trobal l a d'exp l osius
En passar el guirdia d'assalt Angel Jumiel per un camp dele vol-

tants del carrer de la Llacuna, prop
de la coutera deis autobinnibus, va
trobar, anugat sota unes mates, un
artefacte de regulare dimensions, que
va recollir i traslladar a la Comissaria general d'ordre públic. Es van
circular les ordres oportuna pague l'artefacte fos recollit pel carro
filindat i traellarlat al calmo de la
Bóta. Per haver estas vistos prop
de les conteree deis autobmnibus
diversos indivdius scopitosos, es creu
que l'artefacte trobat pel guardia
d'assalt havia estat amagat on fou
trabas per a desee «Mocee en algun
lloc de les cotxeres i realitzar un
nene tIc sabotatge. La polida va
donar una batuda per les immeditcions de l'esmentada cotxera acose
resultat.
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Abir, qtian l'amo d'un Maatzeni de plätans silual al'
marrer 46 s. beglIt 6 13, ba1108.- M
'MIleCAT LLIURS
,anomenal Junn oda i Uran,
La r
iubrir reelabliment. ce trobi
dePressió continua enveint
iiimb que durant la se‘a *listenl'unbient especulatiu, i en les dartecamelen
crema
diversas
cia
res ussions d'aquesta setmana es
eutiastres de mercaderia.
marquen canvis de malta dies enea
Verilieada una inspecei0 al
no registrats. Davant aquesta tónica,
local, no es pugne veure quina
malgrat la nombrosa concurrencia
bavieti estat ele origens del
que Resistiese a lee reunions, el neloe, peda muenda les seva 40en goci que es realitza Es de migrada
importància, i per ara no es preveu
ira n Y esa a diversos veine,
aquesta Ii digueren que durant
un próxim canvi de direcció.
la seva abeencia havien vial un
La davallada s'imposä des del cegrup form sst per set o vuit JO- mencament de la sessió del Borsi
a'ajupien
davant
la
fins a la mitja part de Bona; en
ves, que
agucen moneen s'aprecia lleugera retanca suietaJilce, i aernbla v a que
estaven forcejan per ficar alvifalla, *cese, pero, aconseguir la unguna cosa dintre el lueal per
ce de dijous.
No es pot negar que el mercat
sota la dita tenca.
espeeulatiu travessa Un periode eliEls vellos digueren lambe que
de, en part influit per la present
no Mielen fet cas de l'actitud
situació politica, i per la situació poc
dels jotes que formaven el
optimista que domina en els mergrup. perquè no sospitaven que
acte
delictiu,
cats forans.
realitzessin cap
Tinca fixada ea la darrera sessió
pere que en dir-los Duch que
de Borsa:
prodult
un
incendi
ho
s'havia
recordaren i que ereien que eis
Dia 9 Tinca Alga o
Valora .
desconeguts el que devien inanterior baba
troduir al local bavla d'ésser
alguna materia inflamable que
fou la que preduf l'incendi.
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D eleg aci6 d'Igualada dels
"Amics de l'Art Vell" us suposa assabentat de l'acte vandalic comes a
darreries del proppassat Mes de gener
a la sala de Santa Coloma de Queralt: una bellissima creu gótica, mixim ornament d'eta dels indrets més
tiples de la poblad& bou enderrocada
i esmicolada per unes mans salvatges.
I suposern Lar:364 que el fet us devia indignar, com a nosaltres mateioros i cont a tothorn que no hagi
perdut el sentit de la vergonya. Dones,
bit perque la nostra indignació no es
* CARLF.3 SOLDEI'ILA a la refredi, ara mateix acaba d'ésser trosRcs:dhcia Intrrn2c;onal de Seiner- sejada, amb el máximum de salvatgisme, l'artistica creu del cementiri de
len Estudiants. - Asan. dissebte, a les
Istiralles.
deu de la nit, invitas per les estudianFets com aquests - que, COM VOS
tes de la Secció de Cultura, el Sr. Carsaben, no eón pas els Unice que hem
ies Solcievila donara una conversa a
hagut de lamentar d'ençà del reconeiles residente sobre el tema "Literaxement de l'Autonomia - no ens
tura".
acrediten pas de poble mereixedor de
•
llibertats. En realitat, en un país on
cursió del present curs al Montseny,
aquests atemptats es poden cometre i
sota el segiient itinerari: Viladrau,
repetir impunement, sobren o desSant Segimon, Matagalls, Co !I
de 1'excursionita
entonen associacions d'homes noEormic i Balenyä. Sortida: a les
blement Unes, com els "Amics de
6 . 20. per I estació del Nord (plaga
Sortdes per a demà
l'Art Vell", que s'han votat, amb una
de Catalunya).
consigna de respecte, de convivencia i
rupació
Esportive
- LAg
de sacrifici, a un ideal de dignificaEl Centre Excursionista Minerva
“Amunt!" ha organitzat una excurei6 patriótica. On els drets de l'esportara a cap una excursfd a les
Fai. Se sedel
sió
a
Sant
Miqecei
perits no són eficaçment garantits.
serres de Berti. Itinerari: Sant Feguiri
el
següent
itinerari:
Centelles,
defensats i ajudats per la legitima
liu de Codines, Sane Miguel del Fai,
del
castell
de
Centellee,
Sant
Miguel
fundó coactiva del poder palie, soBeni, Va:Ideneu i Aiguafreda. ReFai, Quaranta imite, Riells, Bigues
bra, o, pitjor encara, fa el ridicul un
unió: A dos guares de set del mati,
i Parets. Surtida: a les 6'zo, de
Departament de Cultura.
plaga Tetuan.
l'estació
del
Nord
(plaga
de
CataFa tristesa haver de parlar da- El Club Muntanvenc Careelunya).
questa manera, 1 haver-hi de parlar a
1 , nés efectuara la darrera surtida
Catalunya. Perú nosaltres ho hem de
del V Cicle d'Excursions sota el
ter, i ho fem sense esperar. la inisegüent itinerari:
ciativa ni l'excitació de ningú mis,
Palautordera. La Costa, Coll del
parqué la nostra protesta no sembli
Vent, Pla de l'Espinal, Turó de
l'Areny, Coll de Te, Corrals d'En
una cosa purament formuläria. Voten
Pee Arnau, Riells i Breda.
donar a entendre que ens n'Uno senDE JUNTES
RENOVACIO
Sortida: Per testació de Franea,
tit, i que ens n'hem aentit, no solaa dos quarts de cine.
ment com a ciutadans de Catalunya,
President,
Casa del Valles. ans encara singularment parqué el
- El C. E. "Ralea Casanova"
ViceCusir
oses
i
era
Juan Puls
efectuarä les següents sortidee:
vergonyós atemptat consumat dinCeteablanFerran
.s,
tre la nostra comarca i en aquella
Secció d'Arxiu. - Recull mono- presidellt
IdadriAnime
i
Bertran
i
mies
erleic de l'Are religiós del Vallés.
Part de patrimoni paical que cau dinAndreu
Pedrus;
secretari,
Crup A. - Excursi6 a Santa
tre l'esfera de les activitats generovice- SC'. retart, Francesc OlaMagdalena de Puigbarral, Sant
ses i amoroses de la nostra AseoRaEduard
nadell;
tresorer,
l'Ansiada
i
Santa
Cristòfol de Ca
ciació.
gasol; complador, Anloni BaMargarida. Reunió, a les set del
No voleen dubtar, senyor conseller,
rada; biblietecare 51. Po g n i que la vostra sensibilitlt d'estrenu cametí, a l'estació dels F. C. C. (Plad'A.
Aregall,
i
vocals.
Francesc
de
Catalunya).
ça
valler de la Cultura haure estat tan
Planes-Deria. Franceee 31ontaSecció Esports de Neu. - Präcdolorosament ferida com la nostra.
liya 1 hall
tiques d'esqui a La Molina, amoPeril entre la vostra protesta i la
Mane les darreres nevades que han
costra hi hauria d'haver una notaContra Gremial de Liquida,
deixat les pistes en magnifiques
ble diferencia. Nosaltres només pode Gracia. - Yresident, Josep
condicione, i si és possible s'efecdem protestar; v6s, en cansi. podeu
Vall i Abriat ; dure, ree ident,
tuare tascensiä del Puig Llagada.
fer alguna cosa Inés, i us ho voleen
Ramon Gasoil i linguel; treSecció Feminal. - Pràctiques
suggerir pugné no es dime que la
sorer, Emili Camptuany i Aled'esqui a La Molina. Reunió a tres
riostra protesta es limita a un plany
gre; cotriptador, Leo io Mauri i
nmarts de cine riel mati a l'estació
Toscas; seeretari, J. Soler j estéril.
del Nord.
Aguilar; y iee- secretari, SadurCaldria interessar tots els MuniciSecció de Daines. - Crup "Cavotaf itabentbs i C1'11111018, i
pis en la defensa eficaç d'aquella part
cerina d'Albert": Excursió al Pacals, Antoni Piera i Arboix,
de patrimoni artistic nacional que
piel. La Salut. Valldoreig, Can BusManuel Collado i Navarro, Ris'escau dintre llur terme respectiu.
quets i Les Planes. Reunió, a les
Andreu
i
Mestres,
1 per tal que aquest interés asentís
set del metí a l'estatge, Travesee- card Ferrer
Caries
Beli
Bargans,
Andreu
la Máxima eficacia, creiem que, a
ra, 131.
- El Grup Espire i Muntanya monte i Garcia i Josep Mogues part de l'acció del vosee digne mmpany conseller de Governació, i en la
efectuara una excursió a Cave. Font i Baques.
forma que el Dret permeti, s'hauria
del Ferro, Brugués, Castell de
Associació d'IndustrIals Blocd'obligar tots els Municipts un s'esdetAramprunyä. Punt de reunió i sortrienales 1 Anexes de Catalunya.
vinguessin C2305 vergonyosos, simitida, a les set del mati a l'estació
President, Jesús M. Jorcano; lars al que esteres lamentant, a la resde Sane.
vice-president primer, Josep
- El Club Excursionista de Eranch; vice-president segon, tauració o reerecció del monument
mutilat o enderrocat.
Gräcia efectuara avui una visita
Lino; e CC re‘ a Ti, Celdoni
nocturna a l'Obsef van-ni Fahr-'. N';clor
Aquesta es, senyor conseller. Ja peprimer,
EnVila;
vice-seeretari
tició que us fern respectuosement al
Lita': de reunió: Avin g uda del Tiiee-secrelari
sen
Taylor;
ric
costat de 11 nostra mis enérgica probidabo, parada del tramvia blau, 4
gon, Manuel Ortilles; (resorer,
dos guares de deu del vespre.
testa.
Emili
Llagostera;
comptador,
Denla, sortida per esquiar a La
Igualada, 7 de febrer de 1934.
0110; bibliotecari, Josop
Angel
Molina.
EI Comité Delegat deis "Amics de
Ramon BaLintel;
conservador,
El Centre Exursionista Ro.
l'Art Ven". - El president, Pere
yes; vocals. A. Mas Elite Ciaudamón ha organitzat una excursió
Borres i Estruch."
i lloyston SI. Noble.
ii
al Moutgat, 'liana, La Conreria,
ermita de Cabimees. Sort Fost d
Campsentelles i Mollet.
- La societat esperantista "PaATWAT ER
co Kaj Amo" (Pan i Amor) efectuara una excursió al Paren i a
KENT oiminut
Can Patirem, i al mateix temps
assistirá a la fe -ta d'aviacte de Can
Tilines Reunió: a les vult del mati,
UNIVIRSAI., per • coal carrer de Planeta, 16, pincipal
rrent altera o continu
Superheterodi S vól(Gracia).
vulo'. Control •loto- L*Agrupaci6 Ciclista Poble
nee de volum I PitoNou efectuare deml, diumenge, dia
veu *lee*. Peso lo
r, una excurei6 a l'Hipòdrom.
aupremecIo d'un legisla% ATWATelt RIP«
al fe s tival d'aviadó. Sortida, de lese l'almas de les feeni.
tatge 5orhi, carrer de \Vad-Ras,
lies mes modestos.
número 208, rafe, amb direcció a
Can Tunis. La tonaels es tarà pel
Total: 25 quilómetres.
mateix
Hora de rennió: a lee veit del mate
_
esgrapaci6 Excursionista
Muntanye efectuará una escinde a
4
Igualada. Santa Margarida de
AUTO ilECTRICIDÁI3,tr
51nntbul, Nnetra Senvora del Coll,
coves de Ca r nee, la Pobla de ClaraDioutoci6. 731 SARCRONA
muta, ( gusten de la PObla, Captiló
• VetMeto • Sevilla • Silbo° • Miren,
Itedild
eine
del
i Capellades. Sortida: a les
Corunyo
• Pelma de Mellen° • Viterig
Comeri.
plaça
Mili de la
- La Uni5 Escursionlifit
Catalun ya efectuarä la segona

Carnet

.w.

emiten pèrdues d'un ?cite a en
quart d'enter.
Obligacions Tresoreria Gsneraiitse, repeteixen a PV5e.
Els Ajuntaments, ne pire actius
ea operar, queden la major part a
posicions sostin g udes. Ea da estar
l'avanç deis 1921 (décima), 76'33
(+1'33), i C4diz, 76' 00 (+1'3o).
De les Diputacions, es contracten
les 4 1/2 %, 77'00 (44 50), %p
8825 (-0'25), i Provincial., sps.
Les cedules no ofereixen cap particularitat remarcable; el negoci segueix ensopit i la mejer peal de
cotitzacione, són repetició de l'anterior. Costa Rita, 71'00 (+1'oe)•

El sector carrete cada legada es

veu mes deprimit, i en *moteta jornada que comentem, el total d'uperations acusa una baba bastean
apreciable al constatat en dies precedents. La influencia del merut
d'operacions a termini fa sentir el
seit pes sobre aquest rotlle, el qual
fins fa pocs dies havia assolit
desenvolupar-se amb nornralitat. Per
la seva banda, els canvis lampee donen mostres d'estabilitat, i la mala
part d'emissions, pretenten pirtlees
entern de mig enter, i de mes importancia: l'alela, 5625 (-"73),
Especial; Almansa, 60'63 (-t'as), i
Osc a, eci3o (-1'73). Metropolit;,
emissió 1922, 715'oci (-tod), Sarria,
87'oci (-foco).
El grup d'Obligacions
aigües i industrials, terma el ritme general del mercas, i amb negoci
moderat queda a posicions poc sos.
tingudes. Cal notar la baixa d'aigitet
de Huelva que fa un mes i mig
que no s'havien operat, 53'oo
(-5'5o), Aigites de Valencia, peleo
La tasca anterior dels Montserrat.
(+i'oo), Gas, serie D, 86'eo
és del dia 26 del passat gener. i del
dia 7 del mes que «oye la corres- i Indústries Aragoneses, 76'eo
(-rem).
ponent als Andalusos, Ford i PeDe les accione, Es de remarcar
trolfe.
la balsa de Cros, 120'00 (-2'00), iTe.;
BORSA AL COMPTAT
lefóniques ordinaries, 103 . 50 (-o'se).
Els rediles de comptat. es veuen
BORSA DE PARIS
en aquesta jornada bastant ensopits,
en alguns saetees la pesantor és
El mercat parisenc, es deseaseintensa. Els caricia tartmoc aconse- lapa dintre un ambient paesin i degueixen reviiar-se i continuen la
primit. El grup de rendes presenta
feixugor imposant-se en tots ele va- balsa entone d'un quart d'enter.
Banc de França, lilao (-o'ao).
lore.
El rotlle dEfectes Palies. acusa L'especulació tarnpoc aconsegueix
visible minva en el volum d'opera- refer-se i continua en davalleda:
cions realitzat en jornades prece- Rio Tinto, 1670 (-1), Royal Dolch,
18400 (-5o), Canal Suez, topo
dents: els canvis, aixi mateix, registren quelcom de feixugor, i són en (-I2o), Kuhlrnans, Ña (-3), Wabon nombre les emissions que pre- gon! Lits, 99 (-,2).
•

MERCAT DE LLOTJA
La sessid d'ahir en aquest
mercal va esser bastant con. lee vendes
correguda, per °
molt limitades, 1 encara per

e • -4.
aleshores sens dubte caldrä
prendre mesures més radicals.
Els altres generes no ofereixen cap canvi, per ara.
DADES FACILITADEI PER
LA CASA »ADUNA SITO»
PA DROA

segons quina generes.
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Lehar.
1030. - Eeobela regional,
Gonce/ 1 coral i orquestral.
12'30. - Tcrre Elfft, 1.381
retires. 'In inahiment sota el
reconstitució
segon
huntorfatica.
BANQUERS
Roma,
420 m. Re10'20. tranetniseiö d'una bpera.
Rambla dele Estudie, 11 1 13, i Ren guees, 1 1 3
1010.-Parie P. T. T., 431 m.
"Menor)", ópera de Maasenet,
des del tentre de l'Opera Ch-

litt T. S. F.

SOLER 1 TORRA Germans

e/den.
20 09. - Londres retiene!,
312 pe Concell d'orquestra.
14'00. - dio - Paria, 1.796
mires; Melca lieupera.
20'00. - V•reévla, 1.415 rn.
"Gine,onda", pora de PonchieIli, des del Cenare de l'Sseale
Milb.
10' 31. - Lille, 247 ni. "Totnelle". Opera de R. Flor.
20'30.,-.- Manos, 258 metres.
"L'honitne qui asaanine, peca
en ' qUalre artes, de Frandale,
a p io» Farrere.
20'33. - Estrasbur g , 340 m.
Al211/014 de @omite*. per Natalia
Kittlisee, piano, ¡ T. Soudant.
ved( : Beethoven , .Frenck
Fauré.
me . - ~te Papislön, 312
metres. Jazz 1 cant.

Es eomplauen a oferir el servei de CAIXES DE
LLOGUER per a guardar valen, documenta,
ideal sities Miedos de valor a la seva CAMBRA
CUIRASSADA, on dIsposest de compartimento
a partir de 22 pessetes anual;
Pot vlallar-se teta els elles felnors, de O a 1 1 do 1'10 i6

Letibll

ti «Olí- Pro

aulonammammanowe

•

a

Dis.sabte, 10 de febrer de

LA PU8L1CITAT

METROPOL CINEMA
litlabia119

..111di
v .,:, E>
,.' •

-fut

,iOS \ _.r1-:,

res

-teatro -

per

Snyout

Mady

Llene Raid
lea 11, I tordo a les
Denle,
315 1 5 it. al.. Es &espanten Melilla»

numerades per a agtesta darrers sees00

Ele mde gran... envaine del men
La InscrIpcld le concursants quedare tincada dIlluns, dla 12 del corrent
a lea guatee de la tarda
Organitiador: Cae. 1111UCCI

SPLENDID

Ci

ele d'exiles mundial

neme:

Collän

amb el seu esplendld conjunt I
magnifica presentarle. PrInclp41§

Interprets: !milla Aliaga, Neue
Aliaga, Tino Folgar, Joaqulm Valle
5. Cuevas, 20 •le%vieneses. 20.
Troupe de 'moles... 30 bailarina.
130 persones a escena. Nodrida orEseenarl giratorl 400
ee/nra.
veStIts de 1161141 I Flotan,
de Berlin
D1uMenge, comiat de la Companyla.
Tarda, a lea 330 1 a les 6, 1 nII,
darreres de
LA POSADA DEL CABALLITO
BLANCO
Al prOper dImarts, esdevenlment
elnematogralle:

CINEMA PARIS

Tarda, 430; rar. 9'43: Muleta.
ANNY SE DIVIERTE
EI. PAPA NOEL IdibuleOS en CO'
y l. E l film
UN LADRON
EN LA ALCOBA, antb Mielan 1100Eins, Kay Francis 1 Ilerbert Marshall.
Denuä, ollumenge, matinal,
1030. Es desuella a la taquilla
per a la sessid numerarla dr demà,
diumenge, tarda. a les e.
DIlluns: YO, TU Y ELLA I BAROUD

Uliä

loes, de Walt DIsne
mestre de LutItsch

Iarrla, a les 4: n11, a les
10: REVISTA PARAMOUNT. UNA
HISTORIA QUE PARECE CUENTO,
varietat. DIBUIXOS, I ONDAS MUSICALES, Per Sluart Erwin, Bine
Crosby I Lona Ilyams
Sen filma Paramount

Aval,

1

TOS

CINEMA

(ERGUIR COMBATEN LES SE
CAUSES:
pulmonar, asma

YO Y LA EMPERATRIZ

Notnes les falsea de Caulzulina us donaran se usrecele, completa

SALÓ VICTORIA

"Madame X"

Irlomf de Lilian Harvey I Charles Bayer

Tel4fon 72014
Valencia, 138 I OH.
Avul, dissabte, larda, a lea 445, 1 nit,
a dos quarts de den:
TODO SIE VA. cómica
EL ANCA DE NO11. Maleo a en color.

NANILA CATALUNYA, 24

EL HIJO DEL DESTINO
Eran.
per

U112111114101111

Ramon Novarrn. Madge
I Conrad Nagel, 1

VIES URIN ARIES

El himno de la victoria

111

POI-MI.10CA
PUOAN
bufonee muele
merma
Rmnbis do Censiet4s. 11. 10

superproducrirl de gran e sperlarle. magEl canto del ruiseñor
na crearld d'Olga Teheehowa. Otro GeMatalitee
MIMO
habt, llana von Srhlettow I Paul tutcuer
De pi/Av/cele natiOnal
25127•24543
01.00:4
Preseutat per la casa C.I.F.E.S.A.
Tarda,
a
les
alt,
a
les 10: mies
Equip Mock-Poste-PhIllsonee, mungrans peilleules en un miele
ta t excluslvament per a aquest
programa
magnItIc fIlm

LA MASCARA
DE FUMANCHU

•n••••n•••••nn•••••

per Borla Karloff

TEATRE BARCELONA

SALONS

I Myrna Loy

Queremos cerveza

Cornpanyla de oomedia
111•41144
Ladren de El
Aval, dissabte, tarda, a un quart
de 05:

per Blister Keaton I JImmy Durante.
Films Metro Goldwyn Mayer
Demä. sess16 matinal, a les onze,

al preu tInIc de dura pe:M/1PS

La Divina Comedia
Nit, a

un

quart d'onze:

De mala raza
Fleme. dlumenge. formidable* pro-

grames, tras sessiont. 1.. sessid,
les 3'30 /arda, pi .15 popular,: LA

MARIPOSA QUE VOLO SOBRE El.
MAR; 2.• sessió, a les vis tarda:
sevsin.
LA DIVINA COMEDIA:
a un quart (l'onze nit: DE MALA
RAZA

TEATRE

Aval, tarda, de

REVISTES
Aval, larda, a les 0: l i la

la grandiosa revista

les 1 0'15:

Carbalal, Llede, Corles, Barceló,
Aparlcl, Alares, Cervera, l'as del satofan Marino 11 semlvedelles, 40 vire:101es. Gran presenteeld. DCIMI, tarda
nu: LA CAMISA DE LA POMPADOUR,
Dllitins. tarda: gran midiner: LAS PAVAS. Nit, 1 Cada nil: L.A CAMI3A DE
LA POMPADOUR
per AL

8;

ni;, a les

10:

Actualltats mundial. - Documental.
Vetees - Etc. - Sessle continua
Butaca

UNA

PEINETA

TIVOLI
4 tarda 1 10 Mi: "Melodta ea azul",
Charle! nugglea 1 Crela Nissen. Revista,
Atracció. Pathe Journal 1 COM1Ca
CAPIT01.
4 larda 1 10 nII: "Vdrina". "3Iairlmonlo, Sdad. Ltda.", Florelle. Viatge
CATALUNYA
4 tarda 1 10 Mt: "Mater dolorosa'', Una
Nora. Viatge I DIbulsos
COntlilna 4 tarda: "Central Park" Joln
Monden. "Vampiresas 1933". "Los nibelungos" (Uta), Margaret Sebon
NNNNN •ALACE
Continua 4 tarda, "Una cliente Ideal",
llené Lefebvre. "Norhe de gran Ciudad",
marrelle Valle. Nottelarl I Cómica

EXCELSIOR
tarda I 930 tau: Noliciarl. Catlfa I
Cómica (anicament tarda/. "Una cliente Ideal", Rene Lefebvre "Noche de
gran cludad", Marrede Valle
4

4

CINEMA ESPLAI

EDWARD STIRLING
8 The English Players

del Teatre Albert I, de Parle
Cine (migues ful,lons en angiVa, al

larda I 930 n/1: Córnlea lan)cament
tarda). "Grelo suceso", Lee Trae'. "Los
crimenes del museo", Llonel AtwIll.
U/bufaos

410R81141A, entre Muntaner I Arilion
REVISTA. ESTRELLADOS, per Buster Keaton (solament a la tarda).
81, SEÑOR BROWN, per lack Buchanan. NOCHEBUENA, dibuixos en
colors

ORAN TEATRE CORITAL
Continua 345 tarda: "Grato suceso",
Lee Trary. "Los crin:enes del museo",
Llonel
Notlelarl, Revista 1 Cómica

Madame Butterfly

continua 345 tarda: "El hombre Ile Ach.
nona", "Boliche", en espanyol, hasta.
Fugazot 1 Domare, Dibulzos 1 Cdmlea

STUDIUM

en espanyol, per Silvia Sidney
•••n•••n••••••••••••n•••n

CERQUEU

tre s llanar-vos recurdeu CASA CARRERA, fundada en 1887. Aut000nductores e 25 Mes. din, de la niutet. I per
carretees • OSO Mea. km.
Talaron 81814
BORREL. 132

rui XL COLIOAANA

Diversos

Paueig de &MIL 28. Tel?, 13882
Tarda, de 4 a 8, sessid continua:
1111, a les 10: LA GRAN DUQUESA
ALEJ • anal, mama Jeritza (es
projecta a les 526 I a les 101.
PROSPERIDAD, amb Marte Dress'
Irr I Polli Moran (es p robeta &
les 403, a les 650 1 a les 11'30).
•••••••n•n•••••n•••••

B /TLL ETS
Francesos: 4863 per /ea.

Dles 12 I 13, didimo I dImarts
de Carnaval
A dos quarts Ile cinc de la larda: Gran
ball infantil de dIstrusee. Premie a l se
minore ele/emes. 'rota els tneniits seran
obsequlats amb Jogulnes
Es reben encärrers

..... . b....i..:

VALOR.

l ...... Low.o.1

VALORS

Ten'. 31374
Tarda, 3'80; !lit, 830
SO ANTISTIM, SO - Ddrelles: GARCIA, ARGELINA,
IR, TERRY,
BARTOMEU, ESTRELLITA LOPEZ
Dancing dl • 4 de la matInada
I un ALEORE VODEVIL

d'afaitar-se

El'uninerä el sal)6, la trovas, eh po.

Txecosloräquia, 34 per zoo.
Holandesos: 493 pessetes.
Grecia, 6'5o per zoo.

tets i tou els altres objectes tan ex-

Suècia: 1'94 pessetes.
Noruega: 184 pessetes.
Dinamarca: 167 peSSetes
Finlàndia, /6 per 100.
Romania, 6. 50 per too.

LA BOHEMIA
Avul, dissable, a un quart de dolze
tält: Gran Sah de Maceres CONTINU MagnifIcs I abundante regala a les
dI s fresses que mes es dIstIngelzIn. Deme, diumenge: grane ball., tarda 1 nit

cosats a cultivar microhis
De in ani-hu en per/ umerier, drogueries,
ere., II preu äe 3 . 5o pessetes

Bulgària, 730 per too.
Turquia, S pessetes
Portuguesos: 034 pessetes.

Canadà, 7 p.c..
Argentins, r'90 pessetes.

URINARIES

Uruguais, 3'25 pessetes.

Peruana, 14' 50

pessetes.

Venezuela, 1'25 ressetes.
japonesos, 2 pessetes.

ot.,.., Pmeival

VALOR

l E• MES aFIC.4.
CAPAODE , R A'

P1 0 , RESERVAT
I ECONCIEC
(AMBDOS SEXES
Senas lavalges. Inlecclons n/ ad/es Molestias. r ' ente die
nIngil no as n'assabentl, guaelreu raptdament de la hienorl &ele
prosialtlis. leucorrea Munes
g onorrea (gola ml'Itar),Icistitis,
blanca chI leS SellyOreS1 altres Inalall.les de les vIes orinaria
en arables sezes. per antigues 1 rebela que prenent da.
guaira
o Orle Casco Collazo per
setmanes
ram d ha. 00at g leS
cha canneu p is dolors al mntins in 1 eviten ecurrIleaclono 1 reca nouleS Dentaneu muele. g r. 1 la a A. na rgla . 010E/ 85.
Preu: 17 sometes,

••n•nn.'

Brasilers, o'so pessetes.
Colombiana: 340 pessetes.

1ir ine;o2unricnär
i a .ieD
s i ati
• lrm
iatri
ia u .
XSijil g
. Ra iga
Director Dr. J. Riu - Consulta de lo a z 1 de 4 a g. Diumenges, de so a 1

Argelins: 4840 per too,
Egipte: 38 pessetes.
Filipines, 3 pessetes,

MERCAT 0E

Sm.s p.s.t

6.60
6.80
20

6.26
6.40
6.40
6.37
11
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