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CONTRA LA LLUITA DE CLASSES

El miratge revolucionari
del catalanisme
L'acció assimilista que la monarquia borbònica havia exercit sistesiticament a Catalunya, intensificada durant la dictadura fina arribar a
la persecució de l'idioma i de les ins.
tituaions mes típiques de la catalanitat, dona al catalanisme raccent
de relaellia i ractitud de protesta que
l'ha caracteritzat fins a radveniment
de la República. Durant els set anys
dopressNa que precediren la caiguda de la monarquia, el descontent
dels catalems prengué caires revolucionaris; rinstint cohesionava molts
que pels sentiments i les idees haurien estat separats i slaurien combatut si no haguessin tingut al davant sin enernrc comú. En aquells
anys, pera, ingresaren a la vida pública, social i poiitica catalana promocions noves, formades en aquell
esperit de revolta i d'anarquía, en la
consciencia de les quals cl catalade
nisme era sinònim doposició,
protesta a si s'esquela, de violencia.
No té res d'estrany, dones, que avui,
per a molts homes de vint-i-cinc i
trenta anys, que de boma le es tenen
per catalaniste s , continuin inseparables aquestes dues nocions : la de
catalanisme i la revolucierua ria , aplicada a tots els ordres de factivitat
moral i material coHectiva.
Si per aquella lluita que en
molts moments prengué la categoria d'un veritable alçament nacional
calla aprofitar tots els esforços, coordinar tots els ferments de protesta, sense distinció, reconegud a la
costra personalitat de poble, establerts legalment els nostres drets i
canalitzades les nostres primores llibertats en l'Estatut, el catalanisme
havia d'abandonar la sera actitud i
adoptar finalitats constructive s , que
refessin tot alle que raccie absorbent i desnacionalitzadora baria des(mit en la vida nacional. Perú coro
que a l'hora «estructura r la Catalunya autònoma era impossihle que
les concepcions polítiqttes i socials
de tots els catalana coincidissin, calla que el catalanisme es destriés, tot
a-usant les diverses orientacions que
pugnen per incautar-se de la ¿leerció dels governs a tots els paisos
del imán.
El catalanisme és un comú denominador, superior a qualsevol solució practica de la vida en societat;
pera, justament per aire hem repetit durant cinc anys seguits que com
a catalanistes és lícit é s ser-ho politicament tot mentre no s'atempti
contra alió que és la rel i resséncia
de la catalanitat: el dret d'iniciativa
en l'ús de la llibertat reconquistada,
la Ilince disposiciä dels nostres destins de ;Doble. I si a Franca, a Anglaterra o a Alemanya, ningú, perque sigui republica o caasereador,
canfessianal o laic, reacelonari o comunista, no deixara desee francès,
anglès o alemany, a Catalunya també esdevindrà el mateix, i cap dacuestes concepcions politiques o religiosos podra destruir la catalanitat
ni desvaloritzar el catalanisme dele
catalans que les adoptaran. Ben entes, dones, que tant fals sera tostenir que el conservadorisme extremat
és incompatible arnb el catalanisme,
com voler fer creme que mime el
comunisme pot servir els interessos
del catalanisme. Els únics que hi
atempten són els que per egoisme,
per por, per ofuscacions partidistes,
proven de cercar fora de Catalunya
rauxili d'una autoritat que faci la
llei en coses que cauen tota la nostra sobirania, de la sobirania que
ens ha estat reconeguda en la Coastitucie de la República. Mentre no
sigui això, Catalunya, dintre el regim democratie que ha adoptas, pot
ésser tot alié que la majoria dels
ciutadans voldrà que sigui, no el que
voldria que los una minarla, encara que en un moment donat disposés de la coacció per satisfer els
seas propòsits.
Aquest is el nostre criteri liberal
al qual hent ajustat sentpre la nostra
aetuaef6. Com a liberals reconeixem
a tothom el dret d'exposar el seu
pensament i de traduir-lo en realita:s dintre les normes establertes;
cont a demacrases ens sotmetem a
la voluntat de la majoria manifest yla legalment; corn a catalanistes
treballarern amb totes les nostres
energies a liberalitzar el catalanisme,
i per tant a combatre tot allò que
s . gui contrari del liberalisme, de la
aemocricia i de la Repúblic .a, perque la monarquia per definició is
renernie insubornable del catalanisme. Això que sembla tan clar, i
realment ho és, es torna fose i confús per a tots els que encara creuen
que catalanissne vol dir tolerancia i
impunitat per a qualsevol ideologia
revolucionaria per extremista que
sigui. I no es això, sind que cal
meditar-ho bi i destriar-ho degudament.
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els postulats marxistes, i això
un error. Primer perque el catalanisme com a tal ni és marxista ni
antimarxisaa, i segon perque no es
pot invocar el catalanisme en un conflicte local entre patrons i obrera,
perque tots són catalans i tots poden ésser catalanistes. El que cal
és que cadascú sàpiga què pensa: si
és comunista conveneut, que no se
n'amagua perca si no ho és, si no ha
perdut la fe en la democracia i en el
liberalisme, que no es deixi enlluernar per propagandes tendenciosos, i
scbretot, per l'egoisme o l'interès
proiessional: per reivindicar unes millones materials no posi la facultat
d'iniciativa en mans de gent que no
pensen com ell, perquè els beneficis
prohlematics que podría obtenir per
una banda, serien neutralitzats amb
escreix per una altra que algun dia
el portarla a la desesperació.
Avui, en una de les nostres entitata professionals mis representatires, es debut un d'aquests problemes capitals. La lluita esta entaulada entre els elemento socialment
extremistes i els que es resistebcen
a convertir rentitat en un baluard
de la lluita de classes dintre el catalanisme. Per a nosaltres totes le
reivindicacions prolearies són respectables i totes poden trobar una
fórmula satisfactòria dintre la democracia i el liberalismo; neguem,
perú, les preteses virtuts del comunisme, i ens semblaria lamentable
i absurd que una quantitat d'homes
joves, moguts només per interessos
de classe, peò que ni ideológicament ni esipiritnalment tenen res a
veme amb el comunisme, fessin posat d'ésser-ne, adulterant, sense adonar-sen, les seres conviccions i els
eetis sentiments..
Amb organització i energia, tant
ela obrers com els dependents de
iota mena poden conquistar totes les
milaores materials que siguin de rae
i defensar els seus drets sernpre
que ho creguin necessari. El marxisme, pera, sobretot l'extremista. no
serveix per a solucionar conflictes
concrete, perque va molt mis enllà
de qualeevol conflicte entre patrons
i dependents; el marxisme comunista preves abolir-los matant alguna cosa que per a nosaltres es vital:
la 'libertas andividual. El seu fi és
capgirar tota. l'estructura social del
i per a;7:.0 ni . essencialment revolucionare El miratge revolucionari
del catalansme - és el que esgarria
els que iecautro vent s'avenen a fer
el joc dels militats del comunisme
entre la dependan eia catalana. Tant
se val que seas vulgui fcr passar
corn a servidors duna classe; per a
nosaltres no n'hi ha., de cla ss es; hi ha
!tomes andi uns dre t s i en primer
ter:ne el drct a !a Aquesta
alertas individual, va condicionada
i limitada per la Iliberart deis altres,
i daquestes Ernitacions a' la llibertat
de cadascú en neix la llibertat de
tots. Per nosaltres seran justificats
tats els aacr'fieis, totes los reduccians que en hendid de .t Hicetivitat 5-ran exigits a uns a alters,
tant si sen patrons com depestaents:
no admetrein mai, pena que amb
l'excusa frendegar conflictes particulars, s'entrati-li una n'ata de elaases
eistematica i es propugnin com a remei universal els de:iris comunista:s.

Avui, Azaña.
pronunciarà el
seu anunciat
chscuts
Hi ha la impressió que
propugnarà per la formació d'un gran partit republicä d'esqueLza, per a facilitar el qual ü.3tä disposat
a disso!dre el parta d'Accó Reput:icana
Madrid. so. — -El Sol" diu que
el discurs que prrinunciara densa el senyor Azaaa tindrà istmo:alfa:la. no sulament per rexposició que tara de la
política republicana, segons les seves
pròpies concepeicas, sinó rai que significara com a arte personal.
El senvor Azataa. — afegeax — no
es retirara de la política, pera es retira del partit. Quedara, segons dirà
en el seu discurs, com un reaublica
mis disposat a servir la ReptAlica,
però sense la responsabilitat de divigir
un partit ni de pertänyer a cap. amb
el fi d'afavorir la fusió d'esquetres
republicanes.

Manuel Azaila
Ara — acaba dient l'esmentat periódic — sembla que d'Acció Roparailisana en desapareixerà la seva
ra més representativa, i és possible
que en carrer això desaparegui el
partit, com a tal agrupaciú política.
Per tal d'aclarir aquesta informació, un periodista ha interrogas un
intim amie del senyor .azaña, el qual
ha fet les següents•mandestacions:
El ¡enyor Araña sent ballt d'afecte
7. 1 seu partit, que setmanalment
acut • a Acció Repels:i e ina per a
ocupar-se peroenaln:ent de detalls donganització.
—lis plic assegurar que el discurs
de densa del Sr. Azaaa no és, ni
molt menys, l'últim que pensa pronunciar.
ael
Per altra pr:t.
Con sen no u rea irpea
!a 1131.11
ni es relinr:t Paisiblement el que laca it palesar una
regada Inés que ell no sera ob.r5.
ele per a la formació dan parta ccpubliea d'esquema,en el qual no aspiearia a cap cartee directiu.
El partit d'Acció Republicana e t Ii
el primer a
distscaat a
sildre's. per o, a e l aa tatictnrcift. perar
els Fell,
i la %e v o u: lanillació a diesosició zafe parlit fresquera celan ¿arriba a formar. Mentrestant, el partit d'Aceie Republicana
na es dissoldrà i el sau tidn seguirà
,a. sent, per tant, el senyor Azaaa.

11-11•11-4,

El primer con5ell de gabinet
del govern Dournergue
EL MINISTERI ACCEi"TA EL 137:INCI.?1
D'UNA COMISSIÓ D'ENQUESTA
Freaea a participan en una emulanade) ministerial de D'e ...a que no
donas la inajoria i la seauretat ala
partits ¿esquema crea una viva amtació als passadissos. El senyor
Dounier,eu e crida novanient els seLarriot i Marques i els digné
que ell no podia constituir un
Govern de treva i de aaalt que
revestis una figura de govern reaccionara i que mancas del concurs
d'aquella ans ma a daelinar l'encàrrec
de formar Govern. El senyor Marquet insistí rionament en qué Tandieu no podia eter.r en el Gorern
sense haver do , st seguretats de
respecte a les Ilfbertats obreres
republicanes. En aquesta situaeió.
i després de molts hose d'incertitud, el sen or Doumergue sembla
cm/viera:e-se a aattds ufanamente,
i es (Esposa a augmantar la 'lista
•
de ministres amé tres radicals mis.
Marquet, neo-socialista, ministre del
Al si del partit dels sucialistes de
Treball en el govern Doumergne - França hi llagué molta agitació i
àdhuc oposició a entrar en el minisfou
Fado, zo. — Noticies particulam. teri de concòrdia, perú
autoritzat senyor Marquet a
diuen'-que la jornada d'ahir ton seen,
interés
personal
mis
dramatice
que
ha.
i
gurament la
actuar a tftol
conegut la Repablica de molts saya
de la defensa del regim, Fou Bayas que pegue aconseguir-ee la
enea; Sestil en emocions i gran de
consegilncies.
formació del Govern projectat pel
Sr. Doumergue. (So. P49. 7, 01. i)
La negativa del' mallete' de
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mlnlmetres. 'Temperatura actual: al
"atta Bunitat relattva: 75 per MIL Veteen« del
veas: un gol:Onofre per hora, del nord- 99r4.0efl.
VistbIlltst borItzental, en promedl: 9 quIlAmetres. lie •
Ist del cel: caber! Taus]. gn les darreres 91 florear
Temperatura ~ras: 158 gratis. Temperatura mielma: 7'3 grato neeorreaut del ven!: 185 crutlemetree
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LA SITUACIÓ POLITICA

Ahir es celebrà a Madrid un ACIMUT AME
consell extraordinari que
causä una ceda expectació
conseqüència dels acorde presos s'han
adoptat extraordinitries precauciona

Com a

Madrid. lo. — Des de primeres
hores de la tarda, que el ministre
de la Governacie ha fet coneixen
als periodistes fa convocatòria del
Consell extraordinari, respectado
ha estat enorme.
A la sortida els minist.es no han
estas gens explicits. Només per deducció hom ha pogut comprendre
que eis actinia del Consell no siavie rt reduit a les mesures exposades
en la nota oficiosa, sine que havien
.
tingut un abast més anspli.
Han contribuit a produir aquesta
impressió les grans precaucions presea ja que la guardia de seguretat
patrulla amb tercerola i hi ha norm',Toses force aquarterades.
Sembla que les principals disposicions adoptades fan referencia als
escorcolls, que han estat efectuats
intensament, donant cont a resulta t
la troballa de gran nombre d'armes
i cralgunes bombos.
Amb tot, merare la torea circula
aristada pel carrer, circule./ lambe
comparses carnavalescos i gran nombre de ciutadans tranquils, peró a
l'expectativa dels esdevenirnents possibles.
Una altea de les mesures preses
e la circulació entre els delegats
governatius d'instruccions concretes

respecte ala actes públics, per tal
d'evitar que en els mitings siguin
emeses expressions violentes o indicacions de mesures revolucionàries,
arearibint tots els excessos de lleng u a tg e, per be que les esmentades
dispcsicions boom no creu que afectin
els actes polítics al marge deis fets
temuts.
Diuen si es tem que esclati d'un
momear a l'altre l'anunciat moviment revolucionara per be que hom
creu que la primera manifestació
d'aquest ha d'ésser la vaga del rani
de la construcció decretada per dillana, la qual seré secundada a la
Península amb altres moviments per
als quals s'assegura que han circulat
les ordres oportunes.
En resuin, aquesta nit a Madrid no
es pot dir que passi res duna manera
oletafible. El que omm coritribueix a
mantenir l'expectacie es la intensitat de les mesures d'ordre públic
disposades pel Goteen, les temences del qual sen comparables a
rexpectació existent.
Madrid, ice — A un quart i cinc
minuta de cinc de la tarda ha arriba: a la Presidencia el cap del Goi ha dit als periodistes:
(Camama a

la

p.ig. 7, coi, 3)

Les relacions entre els
sociadstes catlans î el Partit
Socialista Espanyol
Tal com anunciar= als lectors
de la nostra edició anterior; ahir
ens entrevistaren/ amb militants
qualificats del socialisme a Barcelona, per tal que ens facilitessín
referencies aclaridores a la situació del socialisme a Catalunya.
Els rumors de crisi parcial del
Govern de la Gcneralitat —que
frien referència a la suposada retirada del representant de la U. S.
C.—, les divergencies existents entre els socialistes catalans i els espanyols, la dubtosa simpatia amb
que en els actuals momen:s era vista
des de la representacia es/matad:' , i !m'ates altres e-pCc:es
encara (me han circulat darrerament
pela centres polítics de la ilustra
canas, justifiquen a bastament l'intcrés de la riostra informació.
Sense que aixe sigui obstacle percele, cas que ho jutgéssim comeMena proaseguissim la publicacie
le u converses, rtasroduirem a conGattacia la que ami/ el diputas senyor Fronjosif, significat element de
la Una', Socialista i secretara particular del conseller d'Economia, efectuarem ahir.
Heu-vos ad a continuació les respostes que ens (oren arnablement
tetes per l'esmentat diputas:
—...?
—Per respoadre degudament aquesta pregunta, cal que faci una mica
d'histeria i cm refereixi a l'any real
En aquella epoca, davant del problema català, des de M aura fins als
socialistes, hom observava la mateixa posició: incamprensió absoluta.
incamprensie absoluta.

Per això, alguns catalans afiliats
al socialisme espanyol, Serra i Moret, Escorça. Cristeior de Doménec, Cornaposada, Campalans, etc.,
plantejaren la qüestió al si de la
Federació de Barcelona; davant la
indiferencia amb qué bou tractat later, hom procedí a fundar la Unió
Amb la dictadura— i antb aboa
no vull s:gnificar cap crítica—, es
va demostrar una cosa: que els socialistes espanyols eren collaboracionistes i els socialistes catalans no.
En proclamar-se la República —
prosseaui — uIt nucli d'afiliats al social:sine espanyol i residents a Catalunya. van començar a realitzar alguises gestions per tal d'obtenir la
unió entre les dues branques del
socialisrne a Catalunya.
Va ajudar-hi l'aprovació de l'Estatua Els secialistes espanyols estaven segurs d'haver fet una obra
exemplar i definitiva.
A aquestes gestiona —segui dient—,
vam donar-hi tantes facilitats que
adlinc renunciarem en favor de Vantiga Federació S. Catalana, el dret
de redactar l'Estatut que havia de
regir el partit a Catalunya.
(Segueix a la fig. 6, col. i)

El Consell General extraordinari del C. A. D. C. I.
Lleglu Informacla
a la peina 6 ::
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Es ben bé de l'any de la picor —
perú em cal retreure-la — aquella história de l'home que, sobtadament, va
tenir gran desig de menjar una pera.
Ell que va anar sota una perera, i
sacseji, l'arbre, pera debades. ¡li torna, amb mis violencia, i encara sense
cap resultat. Començà de pensar aleshoces (per a endurir-se i abrivar-se
mis) en tots els greuges que li havien fet, en totes les misèries que havia passat des de la dentició, i s'engega a la sacsada amb una torea increiblernent poderosa. I, tanmateix, no va
caure ni un sol fruit. I en aquel l punt,
desesperat, va aixecar els ulls per a
formular alguna malediccie esglaiadora, i aleshores es va adonar que aquell
arbre no era una pecera, sinó un orn.—
Despres veureu com aquest apóleg
útil.

Estern en dies petits, i colgats com
per una inundació de petitesa. Se dadonen fina els homes que són al poder, i que expressen llur desiici de
curioses maneres; ho ha sospitat fino
la gent de la dreta amb una mica de
cara i ulls; ves i jo sabem els sentiments, pel cap baix, de dues persones
mes. Quan l'esperit s'escurça, i hom
es dóna a la viu-viu. i hi ha un eclipsi
general d'interès i d'importancia —
un iracas, com Si diguéssim, de la rohuatas deliberada de reeixir en belles
coses ¡ de venjar-se del temas inútilment perdut aleshores es pot dir
que ja no manen els bornes, sinó les
visions (en el sentit pitjor de la paraula) i les imatges. En els deserts
s'imposa la imaginació: per aquella
horror de la naturalesa al buit. I la
musa mis característica de la imaginació petita, és la por.
Aquesta situació no es pas nova en
la histeria peninsular. L'Espanya del

segle XIX podria condensar-se en
aquesta fórmula: ninots i estampes,
crueltat i por (dues cares d'una mateixa cosa). Coneixem les amenaces
del sobressalt, massa enrogallades.
Coneixem fins i tot el dramàtic procis d'una intolerancia al seu davant, i
acaba creant-la, o bi tement-la, encara que no hi sigui (fenomen, al capdavall, de la consciència ético, que
sanciona sempre). Coneixem aquestes
positones i apesta manera de mirarse Zun i l'altre adversari, com si
desafiessin el mirat a començar d'una
regada. I aquestes evoluciono matusseres del temperament gee preten autoritzar-se d'una ia-a que ha rebregat
i malmès abans d'ertendre-la.
Aquest tomb dels eseeveniments no
és pas tense perdis. Es clar que el
Govern deu esmere t e una part dels
seus lleures en l'organitzaele de possibles futures repressinns a dreta i
esquerra, deiugint cada dia mis, no
solament per sentit de dfaatitra, sima
per instint de conservació, d'identificar-se amb cap dels dos projectats
moviments anticonstitucionals. Peral
aquest Govern no pot alliberar-se de
la greu responsabilitat de no harem ni
cercas d'impasar-se, abans que per
la forea, per l'altura; de no haver-se
mai preocupar de mostrar viva i ardent i desempallegada la República,
que ovni sembla condicionada i com
excusant-se de viure. Aquest desprestigi, per omissió i apoquiment, afluixa
tots els ressorts de l'ordre. Molt podria dir-se contra la petitesa, pena
cal reconaixer que res no al corprèn
tant, ni la fa tan enrera, con una mica
de grandesa.

Peró estem , no pas sota duna pecera, sine sota d'un om.
JOSEP CARNE':

Avui fa 24 anys, a l'Hipòdrom de Can Tunis

El primer vol d'aeroplà a la
Península fou efectuat per

Luden Mamet

El pilot francas Lucien Mamet amb l'aparen en el qual, ara fa
vint-i-quatre anys, efectui, a l'Hip ódrom de Can Tunis, el primer
vol en avié que tingué lloc a la Peninsula
premsa i de les informacions estran-

Aquest mati tots els esportius
barcelonins i inolts deis que no són
altra cosa que simples espectadora
de qualsevol espectacle d'enlodó is
probable que s'hagin traslladat al
festival d'aviació que ha de tenir
Ilcie a rflipódrom de Can Tunis.
Per molla que sigui la curiositat
dels barcelonins de presenciar una
festa aeronàutica amb programa
ben escollit, no seré possible de desvetllar la frisança i avidesa que,
gairebé dia per dia, vint-i-quatre
anys entera, Irania fet sentir lantinei de la primera exhibicia de vol
dinar/sic.
Al mateix indret que avui, a la
"pelouse" de l'Hipedrom barceloni,
ti dia 17 de febrer, tenia lloc la
primera prova d'aviació pública de
la Peninsula. Igualment com el ferrocarril. raviacie va fer entrada en

Lucien llames es presenta a la
g
noers etrs a. ciutat proveit d'un mono-

terres hispàniques passant primen

—I tu, que no st distraiga
—Encara mas?.

per la nostra terra. L'ambiciä progressista del temperament català
ha actuat sempre com un poderós
imant en recerca de les mes avan.
eades manifestadons espirituals i
materials de la civilitzacia europea
i en «asió de les primeres realitats
aeroniutiques obei aquella ambitia).
Degut als treballs i gestions de
la platónica entitat "Asociación de
Locomoción Aérea" i arnb la collaboració d'algunes altres de tipus
«posan, s'obtingué la vinguda a
Barcelona del pitos francés Luchen
Mimt per tal d'efectuar una exhibició pública de l'aviaci
ó, cornuda, llavors, nomis a través de la

1

pli Blariot XI, la darrera paraula
en mataria d'avions. Només sha
de dir que el seu aparell era del
mateix tipus que el que utilitza personalment Bleriót per ice el salt
del Canal de la Mänega, l'estiu
anterior.
La superba máquina —com la
(leuden qualificar els cronistes de
l'apoca — estava formada per una
colla de llistonets, força enginyosament reunits, recoberts després per
uns metres quadrats de tela i tota
renderga atirantada i feta forta amb
un garbuix de filiemos inextricable. Unes fragilissimes rodes com
de bicicleta permetien que l'unos-di rodés per terra amb una certa
naturalitat, i al davant de tot s'ex.
laja amb timidesa un dels motor.
mes famosos d'aquella temps:
l'Anzani 25 cavalls de tres cilindres
en forma de ventall, reiredat per
aire, el qual era capaç de realitzar
la sorprenent "performance" de
funcionar vint o trenta minuts sense
avariar-se seriosament.
Amh aquest magnific aeroplä, Ma.
met, proveit d'una indumentaria
"ad hoc", molt estrafolària per a un
esportiu dels nostres dies, .'enlaire
per primera vegada a Barcelona el
dia II de febrer de loro en una
prova privada destinada als amics i
periodistes.
(Continuo II ia »Mi

y
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LES LLETRES I LaARTS
País

Un

fill de

valencià

«La

morta viva»

per Enric So er i Godos
Un a un, aquella hornea repre s en
tatjus duna época de tolla planaats,
levitons i copes altea, d'amaderea i
trobaires, d'un romanticisme enviscat i florit, han anat desapareixent.
Amb ells, guantes coses marxenl
L'orxata encara era nostra, les taronges eren un riu d'or, la gent prenia xocolata amb ensaimada i fuma ya taba, les falles tenias una
intenció sorruda i infantil, les males trotaven per sobre l'empedrat de
Valencia, les festes de juliol duraven tres dies, a'oien mes traques
i amb un grapat de xavalla hom
s'atipava del que volia.
El valencianisrne era una cosa
Intima amb un caire familiar: "Lo
Rat Penat" feia—i fa —aquelles
vetlles per als socia i famílies d'aigua amb bolados, planet i canturela,
versets a la Verge dels Desemparats, i com a fi de festa, un sainet
ple de llauradors, barraques, "albaes", pintes i faldee ramejades, safaneries, moniato, i el corresponent
"pixavi" que parlava castella.
Es ciar que perquè el valencianisme sortís al carre com un oiudatä amb cédula bou precís que visqués primer al cor d'aquella bons
homes que, carregats de voluntat,
anaven fent 'vis, porucs de fer-ne
una mica massa.
• *•

Als vuit anys quedé sense pare,
1 amb gran, sacrificis estudia el batxillerat i es fin metge, anaßt a la
vila d'Alemanya a exercir la professió, pecó molt prompte les seves
aficione literaries el portaren altra
vegada cap a Valencia, on, a la mort
d'En Teodor Llorente fou nomenat
cronista.
Llarga i abundant és la seca obra
valenciana. Dirigí el el:ad "El Universo", en 187o estrenä al teatre
Rusafa una revista politica titulada
"Un porxe de velluters"; collabori
en l'"Almanac de Lo Rat Penal";
escrivi també "Ara pasea el sereno", sainet en un arte; "Pobre
doctorl", comalia en dos actes;
en collaboració, "La sombra de
Carracuca", sarsuela en un acte, i
altres treballs com "Biografia crítica del celebre pintor Ribarta",
"Catàleg de fills :Ilustres de Casselló", "Cançons i caneonetes", una
versió d''' El Quixot", de Guillan de
Castro, un estudi sobre la "Festa de
Sant Denla" q d'octubre, dia en
qué entré a Valencia el rei En Jaume —; el llibret p er a lépera del
mestre Giner "sagunto-: nombroses
notes sobre folklore valencia, i un
treball d'investigació dEl Manual
de Concells", que és una noca Pum
al segle d'or de la literatura valenciana.

El 3 d'aquest mes finä a Valencia un borne representatiu d'aquell
valencianisme de que us parlava:
Lluís Cebrian i Mezquita.
L'illustre cronista de la ciutat va
l'Ave el 21 de juny de 1851; tenia,
dones, 82 anys, atapeits d'un patriotisme seré i liberal.

Sota la cúpula blava del cel valencia ha passat eI cos fred d'un
fin de "La Morsa Visa", als finestrals dels patsiotes la senyera barrada a mig pal i el cor trasbalsat de
dolor.

Els 'libres nous

seca vida i per la sera persona, ¡que
no hallen aconseguit 21'111 qu e rea
personal-hibconsmelra
són fomentara i considerats con un

"Vida de Sarah Bernardt"
de G. G. GELLEli
Troducció de J. PASSERELL
("Editorial Apolo")

Una vida com la de Sarah Bernardt, tan brillant, tan plena d'imprevist, d'incoherència, de provatures, d'escändols, d'ixits, de crisis i
d'exaltacions, una vida tan viria, tan
vasta i gloriosa, que enclou gairehé
un sede, que desvetlla tantas idolatr:es, que esdevé el centre de les
figures mis importants del seu
temps, que omple, durant aquest
Clips, l'escena francesa i que, com
si Ii fos petita, vol tenir tot el món
per escenarí i fer-se aplaudir pels
públics mis diversos, per força hacia d'ésser temptadora sota la moda
de les biog7afies mis o menys novePades. Sense ealore, sobretot sense ni hacer d'inventar ni d'afegir res,
amb una mica de documentaci6 — i
és fäcil de trobar-ne sobre la Sarah
Bernardt, encara que dispersa— hacia de resultar una biografia, mis
que watt:dada, vivament, apassionadorament novellesca.
G. G. Geller ha estat afortunas is
lee reviure així Sarah, en la biograEa que ens ofereix, traduida molt
honorablement per J'ame Passerell; a pintar-nos el caracter d'aquesta dona obstinada i fantästica,
a fer-nos reviure l'ambient de la
seva epoca. Narrador mis aviat objectiu, no n'ha volgut fer una ariologia, l'ha pintada amb una admiració no del tot exempta de reserves,
defugint, de vegades, de penetrar
ben lié en els ressorts, en els mübits morals d'aquesta vida, o oferint-ne explicacions superficials, temerós potser d'esvair-ne el prestigi
i l'encis.
A desgrat, però, de la limitado
psiceb)gica que això presuposa,
aquesta biografía del personatge,
que pot (',‚er considerat com
mäxima encarnació de la gläria teatral, ajudarà a les persones reflexives a penetrar en la psicologia de
l'actor. 1-la de pensar, pero, que en
el cas de Sarah la vanitat, l'orgull,
regolatria sim portats a uns límite
extreme. Que ningú potser més que
ella s ha deixat arrossegar en la vida
real pel mimetisme escènic. Alteament, amh el seu desig d'astorar I
de Ineravellar, poden t considerar-la
com una genial precursora dels moderns estela de cinema i, encara,
com una superad& Si amb totes
les restriccions que aleshores Ii eren
imposades pels que la voltaven, gelosos guaradors del prestigi de la
Comidia Francesa, arribi amb ele
seus eecändols i les seves fantasies
a ¡t'imitar una tal curiositat per la

• ••

País Valenciä,

mèrit?
Que hom no es prengui, perä,
Sarah correr a una anticipació de la
seca época. Sarah, precisament, amb
les seves passions, atol) les seres
fantasies, la seca ambició i els seus
somms, explica la seca epoca; lié,
un dels personatges més representatius. Per alai) sensible indirecta-

ment al través del seu 'libre no es
un dels merits menore s de G. G.

Geller,
DOMENEC GUANSE

Una enqueata

Què pensen ets joves?
Del Sr. MIQUEL CABRER I
ROS, de Barcelona (34 anys).

Els joves, com tots els Essera humana — f malgrat no ho pensin aixf
algunes acoles filostifiques—pensen, senten i obren segons l'organització econämica (la qual, ensems, determina la capacitat de riquesa, restructuració política i ei
desenvoittparnent cultural) en qué
viuen.
De la influencia del passat i del
pesent — el qual Es determinat pel
passat—s'esdevé el futur mediat, i
de la combinad.), barreja o amalgama de tot plegat— del passat,
present i futur mediat—esdevindri
el futur immediat i després el futur
mal llunya, i, seguint aquest proas
indefinidament es determinar ä el
nou futur. Es la teoria brillantment
exposada pel pensador idealista
Hegel, la teoria del devenir, del
canvi continu. Pera Hegel creia que
el pensament, la idea, creara o originava la materia, és a dir, que la
materia era la maniíestació del pensament, de la idea. La continuació
d'aquest raonarnent o teoria ens por-tara fatalment i lògicament a l'ac
ce ptació d'un déu inmaterial que
per poder manifestar-se llague i ha
de menester la materia. I les teorice
o creences religioses u. deistes s'encarregaran de donar-li, gratuitament o per fonamentar ele argumente i dogrnes de ie seus, un poder totpoderós, pesqué pugui crear
la materia per manifestar-se.
No cal pas que cris entrel¡nguem
a dir que aquest ramtainent ..25 sofistic, puix que, si ho pot tot, podré
manifestar-se sense hacer de menester la metida.
Nosaltres, que creiem—i no per
la fe o per dogmatisme, sinó seguint la dialéctica de les ciències
naturals i cuartea — que abans que
existís l'home, i per tant, els pensanient hunth, ja hi ha y: a matiria or-

Contra tots

els dolors

Catiaspirina

ganitzada mEs o menys complexa,
paf) que no va poder pensar fina
que obtingué un cert grau de com.
plicaci6 organiza o a/tul:atara% no
compartim, no podan acceptar la
teoria que la idea engendra, origina
la materia, sinó tot al contrari, que
la materia produeix, crea la idea,
el pensament, l'esperit o l'änima.
Cota vulguin dir-lit'és igual. Nosalees, donen apliquen, la - teoria del
devenir a la materia en les seves
d'unes aetuaciona i organtuactonat
ds el malerialiame històric, la dialèctica materialista, combatut per la
intellectualitat burgesa. Aplicaren
aquesta dialéctica per a investigar
allò que semen el, is sers
i especialment els joves, els quals
són es que reflecteixen més accentuadament les inquietud' de l'època
en qué minen.

L'organiteació d'una societat en
les seves diverses maniíestacions
econòmiques, politiques i culturals
determina l'ambient general, el
qual analitzant-lo veurem que esta
formas per un conjunt d'ambients
individuals diferents entre si, pela!)
que per Ilur estudi podrem reunirlos en tres grupa: l'ambient dels
capita ¡ istes, burgesos i terratinents
amb els seus professor e i teoritzants; un altre, formar pels petits
burgesos i classe mitjana, i per últina el del proletariat i Pa g esos Pobres. Cadascú dintre els esnentats
grups pensarà segons les facu'tats
hereditäries i Fambient que l'envolta.
L'arnbient dels burgesos estä pie
d'atencions favorables a ells, puix
que l'han pogut crear a Ilur gust,
sense que cap trama els hagi posat
ningú; han tingut i tenen encara
tots els ressorts repressius de I • Estat per a fer prevales llurs punta de
vista i llurs aspiracions. Gens estrany és, dones, que els joves que
poden respirar, que poden viure el
dit ambient, sentin per ell bastant d'amor i siguin acèrrims defensora de la civilitzacia burgesa. En
conseqüencia rebutgen tots els principia filassatics i Ens i tot científica
que poden produir cacillacions funestes a Ilur societat; són conservadora i no molen pensar que hi ha
hagut altres organitzacions socials
en aquest lesión. Per a ella aquesta,
s¡ no h justa, és incommovible, fs
eterna, ha existir, existeix i existirà
sempre, ditien. Pobres illuaos/
Políticament són demacrares liberals, mentre això no posa en perill llurs privilegia de classe. Pena
quan els obrera minven Ileugerament Ilur esclavatge valent-se de
la democràcia i el liberalisme, ja
els tenim enfutismats i en renieguen.
Organitzen el feixisme, sa n rabiosament dictatorials. No passa així
als obrera, que, sotmesos a viure en
un ambient aspre violent, desconsiderat, en oposició a Ilurs anhela,
tenen mis desperta l'ambició de millorament, el qua! s'cxter:or:tza generalment de dues n'alteres: unes
vegades mitjançant actes esporàdica
de r eb eilió, Per revoltes violentes i
solament amb afany de destruir.
Altres copa, es manifesta continuament amb artes sostinguts llargs
temps, en transformacions perritanents, enmara qee no sien sempre
visibles; taiinent sembla que no es
fa res, pera, a l'hora oportuna, do-

nant una forta sotragada (que és el
que cal fer ara), es canvia tot de
top i volta; és l'evolució que ha
accelerat la seva marxa (per no
esser asfixiada) i s'ha canviat en
revolució. Allò primer és fet pels
rebela; això segon, pels revolucionaris, que ultra destructors tenen
gran capacitat creadora, cosa que
els falta ala primers. La causa d'aquestes dues manifestacions és produida segurament per la influencia
que reben de la cultura burgesa
(que té interés a mantenir i a provocar les nostres discórdies), al grau
d'esclavatge sedmesos, i eta dognies
i misteris de les religions, castradores d'intelligSncies. 1 naturalment, quan s'adonen dels enganys
i de les explotacions a qua estem
sotmesos, o ens rebellem sense control, o ens "controlen" per rebellar-nos. Això depin del tetnperament de cadascú.
Si observen el grup de la petita
burgesia ¡ classe mitjana veurem
que esté fluctuant entre els dos ambiento canten:ata anteKorment. Sofreix una part (le rembient esquerp
del& proletaria, però gaudeix també
una part del dels burgesos. Vol
fer-nos creare que »IQ ha guanyat
grietee a la llestesa que creu tenis
i que no aš aura cosa que unes con•
cessions que els capitalistes fan per
obtenir una barrera per aturar les
envestides de la classe treballadora
en la lluita centra el capitalisme. En
les Iluites politiquea, aetuestes vacillacions es veuen tambe reflectides
Gairebé sempre obren per enuig.
alguna vegades es decanta al costat del proletariat, pe rq uè elan diegustat amb la gran burgesia. Ajad
que creuen que els trehalladors es
disposen a assolir llar emancipad&
per por de deupariixer, corre esverada als braços del capitalisrue o
del feixisrste, pensant que ell la salvara. Aquests vaivens li donen un
to d'imparcialitat que no té, el qual
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Demä, dilluns, a les vuit del
P t.restatp central d'A.
C. R. (Corta, ally, pral.). Tercera sess:6 a arree del
professor aenyor Remen Jover
me.
CENTRE

CATALANISTA

PUBLICA DE BADALONA

Aquesta entitat celebrara aran, a
les deu del mata reunia general
extraordiaäria, la qual es descabdellara d'acord amb la segiient ordre del dia:
I. Aprocació de l'acta anterior.
11. Actuació politica del Centre; i
III. Nomenament dels careces de
presidsnt i coca'.

ACCIÓ CATALANA DE 'ZARRIA
BONANOVA
Divendres al vespre tingué Roe
a Acció Catalana de Sar.ia i Bonanoca una visita dels regidora del
Partit, senyors F. Duran-Reynals,
Ferran Bitter i doctor Tornäs Pumatola.
El salO-safé estava tot ple de
socis, desitjosos tato ella de felicitar
i essoltár la paraula au:oritzada
dels regidors 'A. C. R.
El senyor Duran-Reynals, enmig
d'aplaudiments, adreeä la paraula•
als conzurrents: avaneä la tasca que
els hornos del Partit desenrotllaran
al nostre Ajuntament.
Arte seguit visitaren les, dependències kl magnifie lo al, armopanyats del presiden, senyor Brossa, i membres de la Junta Di ectiva,
els quals obsequiaren aml> un sanapany d'honnr els representants del
Partit.
Escoltats els diverso .' suggerimeats dels afidats, finalitsä la vetHada entalle de grans aplaudiments,
que s'intensificaren mis i mis en
fer estilen el senyor Duran-Reynals de la tasca que ti a Lee el
doctor Tionarola a la barriada.
també la dearuira? La proletaeitzarà sense contemplacions.
M'a) es el que penso de la societat capitalista, la qual acaba la
seva missió histórica. Eis treballadora tenim la mintió h¡starica
superar-la.

L' actitud deis

Istes

JUSTICIA '$OCIAL vol justi›
cata en un edilorial sena mica con/ Iba,

fieiálet es probs
'rartitlat del: hf
mornents. — diu — el fer una
polUire nao o natuys darocy9tica el
res, ha de fee•eres recabar 'Mural
Coreen de la GeneralitaP„s¡id, la asta
capacitar 'd'aposirió a les ,791 • ces emeeiordries. El pirdleteriat no ha de deixar-oc ai.raiar an rann, ee ltres

'

La qiiestipó, dones, elot la al marge del problema de fleial:at que habilmcnt volen plantejar les classes
i els palta real:e-osar:, en les nostres relaciona amb el Govern d'esquerra Acaba a les Constituents,

abans, i amh el Gola rs Companys,
ara. Les esquerres saben perfectament que uo ini ha ./tä altres aprernis
que els que exier'a.i l'acció contra
e/ perbll teixi. ta.
El Soc¡al¡sme, peses esté situat al
mateix tamps en un pla de fle:altat
envers :a classes treballadora davant
el per:II feixist á. Abr.') és el q u e s'ha
de terSr en ¡ x.mpte. I per abre> no
slavas d'ha , ee obli g as mai que els
partas aoc ste , davant duna situació ser sti,ant, no poden deixar
(fiase:- rscas¡use ronar¡s si no volen
perdre la ....va raó d¡ existancia. El
problema, ales'nores, va mes cilla
que el furia senzilla coilaboració
arn', ms. Cay eren d'esquerra. ¡Ter
obra Itostra: 1f a:. Per imposició
d'unes circumstancies a les gneis,
parti st d'una norma de lleialtat proleid. ja, caldea fer-hi frotis amb uns
m:aoties ;le lluita, amb un programa i anal, unes d¡sposiciuns, violentes o no, que c¡s estleveniments
pagsaran, i que, ara cota ara, ms.s,es

se.:_ntbicn east.r, amb capacitat i arnb
rel:acasabil:tat per a fer-hi front, les

La nostra acció, l'aedo de la
Unió Socialiata de Catalunya, s'ha
situat en el terreny de govern, que
és el que permet utilitzar d'una manera máxima ele ressorts d'ofensiva
contra 1 enemie. Ea el moment que
a produeixin, per obra del leixiatne, les condizions objectives
Govern socialista, que tothom penal
que la Iluita s'entaulara des del Poder i per un problema de poder.
Davant el feixisme noma existeix
un problema de força que exigeix

—

posseasi6 u 1 estructuració" del
Poder proletari. Les acres tendencies SOC..1:s I o'..weres que volen
tar eficaernent contra el feixisine
han de tenir conssiencia d'aquesta
necessitat, en primer /loc; i. en segon llot, que el problema del Gocen socialista només es presenta
atiV3 aeues,es caracteristiques a Cataiunya."

Entorn de la crisi francesa

Jasep Maria Urea-Picó donará di¡Gua, als Anikr d2 la Poesia. una lectura comentada de poesies inedites, que
ha aplegat sota el titol: "Museu i Biblioteca". La Se3NiÓ tindrá lloc a la
Llibreria Catalänia. No hi ha dubte

LA IIUMANITAT
Rovira i Virgili, cus tot bol Mide
on explico l'abast de la refo rma constitucional que vol aplicar Gastan
Dourn:r,,ee. ajire:a que Franc q u0
cap al frisisme
" Els coneaun el caracter personal i la història politica de Gaston
Doumergue no podien creure ni per

—
Lectura del poeta
Josep M. López-Picó

que aquesta lectura d'originals de idbunter poeta López-Picó pel mateix
autor. acompanyala de eomentaris
propia. canstitai s a un nna per als
Amics de la Poesia.

Llegiu dimarts, en aguaste
»coló

I FERRETER,
NOVELLISTR"

"PUIG

per Rafel Tesis

EL CORREU D'AVUI
*
Tres ¡libres cabdals
de Ramon Lirs11. — Ho són:
el Llibre d'Amic e Amat (cegeu-ne

l'edició d'"17.1s Nostres Clàssics" —
Editorial Barcino—. a cura de :d.

Olivar i S. Galmisl: el Manquerna
(publicat per S. Calmés i Id. Ferrä,
dins /a colIecció "Obres Cempletes de
R. Llull"), i el Llibre de Mcravelles
(edició de S. Galmis, "Els Nostres
Clässics"a
* " L (lengua dels va lencianS. — 1.51 la <farrera publicada, de la benemérita Falitarial
Valenciana "L'Estel". El seu autor,
711. Sanchis i Guarner, hi fa una vibrant defensa de lbs de la llengua
própia, i a'hara una flurninnsa esosuna de !a história lingüística del N.a
Va'ansia.
*
Dos
'libres s'el-hanr e ; e n n : 1.a 1111Illiall , ',7 d'ametisles,
Liest. ¡ lib reime rade Guerau
es/Wat. ute Josep Carner.

•

oundern, cxcrp_
c 1 . is a 1 o : Els famosos Viatqcs
d'All-Rei, cesta din; la Collecció
Ponular Barcino.
* rln de II r e : suhsrriure's a
*

la Revisto de CuIrt IonYd, r - inle7a

blicacid nacional. (Tapineria, en. Teliefon : 34fInol
U o 's'ate : futteiar la gran
revista 411 T1 tenir-la a fl,••.
* fin honor : P-ser subscrip*

mr el'"Els Nostres ,Clisslcs"•
* firitte gia netophlice.
Filtert les M'omita!, dcls infants
es un

volumet intreesantissim nue

prensible el text.

'—

PREMSA

DE

'ezzligumg

Als Amics de la Poesia

acabe de publicar el Dt. Re!. i Ring,
es esgrimit antli certa habilitar i
ami, un pärtic del Dr. Corsehan. El
opertunisme. Ara ja comen= d'en- propòsit de l'aunar 48 donar l pt%blic
fadar-se percha& sernbla que els' tina conesumenta dars i rubios,
treballadors voleo conquerir el po- unes norme. a =estile eni- rot del. mader de l'Estat, i amenacen fer-se
104 que retan euneditst. a 'a (7i:sil-feixistes. ¡Desventurada classe que, gis arthaelica. Unes il-lu . trarions 'ehistòricament, ha de desapareixerl
tea atril, traca, fan doblement com-

8Qtte no ho valen que el feixisme

REYES
mace==e

la

–

?su/sonar, it 4. »bese e 1.34

1,-74

instant que rex-president de la
Repablica s¡ avIngu a s a convertir-se
e:1 l'h....e de la reacció. Doumergue,
.1s1 aligdia de la Gállia. na,sut
en un vilatge que té un noni llenguadocià que també es català, Atgües-Vices, és un bon republica de
tosa la vida. La seca classificació
política, en el temps de la seva se.
snack) de partit, era la de radicalsocialista. Fou ministre per primera
cegada dais un Govern esquerrista
de combar. el de Combes, ¡ ho torné
a ésser en els Governs Sarrien, Clemenceau i Briand. Cal recordar així
rnateix que en ésser elegir President
de la República l'any 1924, vingui a
substituir Id illerand, que hacia hegut de dimitir davant l'actitud irada
de les esquerres.
Atnb tot l això, Doumergue és un
home, no direm moderas en e l sentit
politic del nuca, pera sí ponderas.
Per otra batuda, l'experi è ncia dels,
set anys que passa a l'Elisi Usa fart
partidari daina reforma constituc'o
nal. ES curiús (Inc tots els tot ,iee
que, de la gran guerra ençà, han
passat per la Pres.dancia de la Reuit

pública francesa, s'Un declarar partidaris de reformar, en certs ?apeetes, les Ile¡s fonamentals fra acoses
de l'any 1875, que fan el preaer de

i'est erel el del dret de dissolució hauHa d'esdevenir normal i com qui diu
banal.
Es sabut que a França la disso-

ludid de a Cambra da.molt dificil
de fet. El President de la República,
per a poder-la dissoldre, necessita
el consentiment del Senat. A gai-

p

rebé tots els altres paisos del món,
la dis olució del Parlament Es mis
faca. A Catalenya mateix, el Par-

lament pot ésser dissolt per un referèndum popular, suscitas per la
petició d'un vint per cene d'electora
o per la iniciativa del President de
la Generalitat. Al capdavall, aixia
un punt de Dret polític susceptible
de diverses solucions dins la mes
escrupolosa ortodòxia democritica.
Tot fa pensar, dones, que la formad() del Govern Doumergue ha de
significar un recurs poderós per a la
defensa de la República i de la democràcia. Tots els qui som amics de
Franea i estiman el régim parlamentad, hem de desitjar que Gasten Doumergue, l'amable i rialler
"Gastunet"— que no is un home
eminent, però que és un home assenyat — desfaci les sinistres amenaces de ia dictadura i deis mares
'Mames violents."
EL DEBATE
Vol demostrar que no hi ha a Franea una crisi dr pate rn, sinó una crisi
de sistema. El seu editorial revela,
pera, sobretot, una prof unda aversió
al Parlament ;
"No. Ni siquiera las complicidades que el estafador ha encontrado
en las filas del radicalismo-socialista, ni la desmoralización evidereae

de los organismos obiigades a velar
por la sociedad y las instituciones,
constituyen. a nuestro entender, el
daño més lionlo que el sistema potísico director de Francia en los
momentos actuales ha inferido al
país. El mal gravísimo, tanto que
llega a parecer irreparable, es la resistencia dr los partidos del Gcbierno a que se castigue, demostrada en
la lentitud de !as investigaciones, la
tib:eza en la reacción justiciera del
Poder público, la burla a los más
sagrados deberes del gobernante, tal
nonio se mostró en la "combinación" da puestos, hecha pública el
sábado pasado, y que hizo patente
— con el ro:o de la sangre —la crisis del sistema político director
Francia durante los últimos cuaremta altos.
Crisis del 'sisterissa .profunda. En realidad no llega saorno
una:sorpresa. La estafa de Bayona,
las manifestaciones de la 'semana
anterior, el motín Fans: :oto de

hace tres días, son la rur.,tura del
absceso. Pero el origen de_ la enfermedad es tejano. Apena.s el radicalismo-socialista había llegado al
Poder y ya una voz a su izquierda
calificó sus métodos de régimen
abyecto. Pocos atoo después los
conmadrazgos, las re eomendaciones,
la actet, :dad de las !ontitée pueblerinos, la sabia or canizaeión de la
candidatura ofieial s valió al sistema
el nombre de "P.épublique des Camarades". En .etos días ya más
decadente, habiemdo probado en alguna ocasión el amargo sabor de la
derfOla. Se e ¡cuente a enredado en
las mallas de un estafador. ;Si no
es culpable 'en hecho cuanto puede
hacerse para. que la opinión pública
le señale vano cómplice!
El largo predominio del partido
radical-socialista en la política de
Francia. su afán inmoderado de
identifisearse con el régimen pa r lamentario y aun con el régimen a
secas, la supremacía casi insolente
de la Cámara popular y Sus intromisiones en la esfera de acción de
los demás poderes del Estado dan

a la sacudida actual, caracteres de
una verdadera crisis de todo el sistema político de Francia que difícilmente podrá sanarse con un mero
cambio de Gobierno. Porque ne es
el Poder ejecutivo la base de la
Constitución francesa, sino el legislativo, y éste por los pecados de sus

miembros contra la

hcmrader, unas

veces, y contra la eficacia, oteas,
ha concitado la aversión general."

Les dretes contra l'Estatut

Buc.
El DIAR1 DE TARRAGONA diu
ose la Comis sit; del Parlament de Mal'Estatut basc s'hi
estr,udd
odvi
id. que
ne! ,r,vra
"Es cosa ben clara, dona, que la

discusidó de l'Emane que Bascónia

espera ami, tanta d'afanys, proporcionara als seus defensors en l'actual Parlament horea molt amargues. Infinitament mEs amargues

que les hores de lluita passades a
les Constituents pels defensora de
rEstatut de Catalunya.
La raó d'això es evident: en les
Corte Constituents, rEstatut Catalunya comptava amb aferressats
adversaria: els radicaba, els agraria,
els extremadretans. Comptava ,, periä,
amb un nucli d'elemcnte, si no plenament deiensors, almenara cotoprensius i ben disposats a fer honor
al seu ideari liberal. I comptava, a
ne s , ami, una espirituaiitat tan enlairada. tan recta. tan 'Justiciera coro
la del Ilavors cap del Govern.
Ara els bascos no troben a favor
sen altra cosa que el propi esforç
i el dels catalana, esquerrans. No
essent això, arreu os girin els ulls
troharan csguanls recelo-os. (luan
no ferotgement enemics. Trobaraa
al banc blau un Cap de Govern que
ni sap governar, ni demostra tenir
cap.

Per tant, ama del tot inútil demanar-li ajut moral ni comprensiu.
ni esperit de justicia. La veu dels
buscos seré ofcgada a crits de "¡Viva la Espoaa única¡ - i "; Vivan ICS
Reyes Católicos!". No sentiran però, con sentiren els catalans a les
Constiruents ni un cisca a Bascania autónoma ni un albea a la llibertat deis pobles ibérics,
és que així com per a la causa de
Cae:ah/113a Primo de 12:vera ja en
u:sa cosa 1:meta, enterrada, descontsaosta i fins obliciada, per la causa
dels bascos, e, Parlament actual ara
el miracle de ressuscirar te perit •
fins la veu de Primo de Rivera. El
temps dirá si tenim o no renten can!.
El cas ea tiran/U::: per al pais
germa nostre. Nnsaltres ,15 con-

unadeal ltrioa"Land de asi.inim
pP eardra
Parscar. sPe:ró
tt:Mun xic de sat.sfacció, Els fills de
Bascónia, sincera catòlics en la Sna
majoria, han comès l 'errada fonamental de no veme., que la seva
aliança amb els e:ements extremadretans d'Espanya els fóra (enasta
per a les seveS llibertats.
Ni els agraris, ni els jalan:sus.
ni ela Se la Ceda, no senten cap
amor a la ilibertat, Bel al contrari.
ella el que demanen, el que defensen, és un poder mes o menys abso:ut. peri! pnl danunt sempre
la sobrania populs.
problema de rEstatut base, en !les
d'arribar-loa a I anemia en sent.t favorable, el que fa és excitar el seu
odi a tota mena de llibertats, siguin
del color que siguin.
Els bascos ara es convenceran
amb desencis, amb descoratjament,
que han e.tat traits. No és a les
drenes a qu: ells havien rhaver canfiat e¡s seas afana-, autonomstes,
perque les dretes estiren cridades a
enser el such mis important deis adversaria de les acero Illertats nacionals.
Fins pel que ia a Catalunya, el
seu iracas i la sera imprevisiä san
terribles. Ella tenien per anica de
cor els de la Lliga, els de la dreta
en general. Els cridaven al seu pais
i els rebien con a germana i com
a aliata. 1 ara es troben que aqueils
elements resulten aliats deis adversaria de l'Estatut Base i voten la
confiança a un govern que lia
clarat implicitament la seca oposiCié a tota nena d'Estatuts futura,
tota vegada que res no pot contra el
que, malgrat ell, és una realitat viva
a Catalunya."
.wlenwima
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Constitució.
Per( les idees reformistes de Bourucrtme, com les de Poi acaré, no
sien gaire radicals. La prIncipal esmena que preconitza — i això encara teòricament es la de procedir a la d'ssolució d al Parlament
(luan hi hagi conflicto entre aquest
i el Govern.
No fa pas gaires dies que Deumergue descabdelIrsva aquesta idea
en unes declaraci9ns inserides a la
pultlicaciä "1934 - , Ell troba que no
Li prou dernocrálic que hi hui una
dictadura de sia-cente diputats que,

Obra nova de gran utilitat

Evileu Is

['dormite ile's
Come% a les Mares

pel Dr. L. Ribib i Rius
Pòrtic

del Dr. M. Coraclum

durant guatee anys, no presenten
comptes a ningú. La vera democräcia — afegeix ée una altra cosa:
Ifa 1 . ,quiiihri entre els dos poders,
el legislatiu i l'executiu. Creu que

LLORE»

RAMBLA Di lEs5 flOR 5 -30

Preu: 2 ptes.

Dluntengt, 11 dä fébrer de 034

LA PUE11.1(11TAT

l'atracament frustrat en un
banc de Santa Calma
Nous detatts del fet 1 ee a persecueld de's
atracadora
Abarts-d'ahir, divendres. a tres
quarts i dos minuta de cinc de la
tarda, s'intenta cometre un atracament a la sucursal que el Baue
de Badalona té instaHada a Santa
Coloma de Gramanet. D'aquest fet
co ion donada la noticia en les
edieions deis diaris d'ahir al mata
les quals ioren ampliades pels de
la nit.
El fet, doncs, no cal explicar-lo
una altra vegada, ja que és prou
conegut. Però en canvi es poden
ampliar algunt detalle, per tal de
donar al lector una idea mas completa sobre la manera com es desenrotllà.
El Banc de Badalona té establerta u sera sucursal en un cata-.
rer que ¡saeteas de la plaça on hi
ha l'edifici de rAjuntament; és un
carrer que fa baixada i va a parar
al mercat; on hi ha instaHat
el Baile est à simas a uns cinquanta
metres d'aquell. A no éster amest
probablement els fett s'haucien descabdellat d'una altra manera.
A les calcines del Banc treballen
el salves i un dependent. El primer
es un home de cinquanta anys, i
s'anomena Antoni Liuda; el segon
s'anomena Jaume Comes, i té uns
disset suya. Tote dos són fills de
Badalona.
L'intent d'atracament fou comes,
com ja hem dit, a tres quarts i dos
minuts de la tarda. Dos minuta
abans havia sortit de la plata, que
es final de trajecte de la unja
tobusos que surt de la plata de la
Universitat i que va fins a Santa
Colonia, en «recrió a Barcelona,
l'autobús darrer. Els atracadors. que
possiblement ja eren a Santa Coloma des de primeres hores del metí
i que amb tota seguretat coneixien
eis tcpants d'aquella ciutat, esperaren que bagues marxat, pesque a
eins hi anaven dos guàrdies «assalt.
Fou aleshores quan es decidiren
a entrar al Banc. Primer n'hi entra
un. el qual demana que li Canviessin el bitllet de cent franca.
Mentre el caixer tragué el bitllet de
vint-i-cinc pessetes de la caixa i
enara a comptar la recta, fins a
pessetes, en metallic, hi entrasen tres individua mas. Es Irales pistoles i les encararen
sucres les
zis d a dependents. Llusiä es tira
a terra. 5ota el taulell a i feu, alhora,
sanar la campana d'alarma clernaesnt adaiii. Els atracadora, atestases. tenint en comete que l'Ajuntament as molt a proa, fugiren int:erts, i es dirigiren cap a la banda
alta de la població.
Mentrestant havien sor tit de
l'Ajuntament l'agutzil, anomenat
Antoni Cervera, i sin mosso d'esquadra. els quals els perseguiren.
Tot fou tan rapid que els atracadora hi perderen diners, ja que en
fugir deixaren damunt del tauleil
de la guixeta del Banc les vint-i-tres
pessetes en moneda que els mancaven del canvi del bitllet.
El poble, en sentir tocar la cameana d'alarma, es llançà al carrer;
toril el Sometent, i es forma un
grup molt nombró; que secunda
persecució iniciada per ragutzil
el mosso d'esquadra.
Els atracadors fugiren per la cantonada del carece on hi ha el caie
sie cal Xaconet, tiraren pel carear
de Vistalegre i se nauseen en
direcció a la Clínica Mental, i desases cap al cantó de ea l'Oliva,
que as una casa on acostuma a
acudir-hi els diumenges nolta gent
de jora a berenar, i s'entafuraren
pel turó de al ontigali, que cau a
:a banda de la barriada de Canyet
D'aquesta barriada també va sonar
el Sometent, per tal de coHaborar
a la permeeució.
Entre els perseguidora els atracadora s'entauli un tiroteig. el qual
hi hagué moments que ion molt inteas. No hi llagué desgracies entre
:a ger.t del poble realment per mirecae.
La gent, que hacia secar als carrers alarmada, anava indicant al
grup de perseguidora la direccia que
Parlen seguit els atracadors. Unes
amases els digueren que a la paret
d'una casa deis afores huelen vist
urs ferit, estossegant i repenjant-ahi.
Quan aquells hi arribaren ja hasia
desaparegut. També una alisa dona
el: va ras que un d'ells caminava
anda moka dificultase i posant-se
ne mocador al pit i estrenyent -10.
In pages explica, mas ca • d, en tornar del camp, que havia vist un
grup, compost de caletre homes,
un (Iras quals se sostenia a l'espatIla de dos d'aquells i que un dels
que el sostenia Iideja:
—Fea un talare, home.
Al carrera) Ferie, que és un raeter dels afores que va en direcció
a Badalona, es canviaten molts trets
entre els peraeguidors i els atracadora.
A mitja persecució calqué tornar
a l'Ajuntement a proveir-se d'armes
!largues. Mentrestant aguante el
tiroteig amb els atracadors el mosso
«esquadra.
Pele carrera per on aquella s'aseelaaliren ea veien reguerots de sang.
Un dels atracadors dula barres
Ulsa g abardina de color clar. Al

barrer hi Irania l'etiqueta «un establiment que hi ha al canee de
Mar, de la seins ciutat de Badalona. gis altres tras sitúen el cap
descobert i anaven vestits de color
fose. El barret iota trobat.
També es digné que hi bague,
part de la tarda, un auto aturat en
un lloe conegut pel Fons de Santa
Colonia, el qual va desapa.eixer en
contenear la persecució deis atracadora, a la part alta de la Clínica
Mental. Seseas sembla, ele atracadora salicapoliren per les vinyes
de ca l'Oliva.
La persecució va durar gairelsi
dues hores per aquells llocs. .A la
nit el comandant dels mossos d'esquadra va anar a Badalona a cercar
el cap dele municipal, d'aquella ciutat i acompanyats de moscos d'esquadra donaren una batuda per unes
guixeres dels voltants de la dita
ciutat, la qual no va donar cap
resultar.
aoje, diesalite. tinguerem °casa;
de parlar amb el dependent de la
sucursal del Baile de Badalona a
Santa Coloma. E a al Hit. Va
dir-nos que va tenis un ensurt enorme, perqui un dels atracadors. el
darrer que va entrar a restaleiment,
!regala per l'esquela i Ii apunta la
pistola al pit, mentre deia a un altre;
—Tiro, o no tiro?
Aleshores fou quan comenei a
sonar la campana d'alarma.
Un dels atracadors. abans de fugir, intenté passar a la banda on
era amagas el caixer tes/asa:o el
vidre de la guixeta, pera no va tenir
temps. ja que els altres iniciaren la
retirada.
Ens va dir que portaven unes
platales prosees, negrea, amb tambor.
Mentre succeia això, de l'Ajuntament telefonaren a to's ele pobles deis voltants. i acuciaren iorces
de la guardia civil i de parches
d'assalt.
Durant tot el vespre la gens de
Santa Colonia va comentar amb
una gran indignació la persistencia
diquests fets. Ahir al mati el caixer
«aquella sucursal, Antoni Llucii,
acudí a treballar.

• ••
Ahir al inati t'oren traraeses al
Jutjat de guardia ;es dale:wats inseruides pel Jutjat de Badalona, amb
motiu de dintent d'atracament comas a la sucursal «aeuell Banc a
Santa Colonia cle Gramenet. Hi
consta la declarada del gereist d'aquell Bann. sensor Antoni Liuda,
que fou qui va tocar el timbre d'alarma, el qual digué que en sentir-lo
els atracador; fugiren i es deixaren
damunt la taula 23 pessetes, que era
la resta del canvi del bulle; de cer.t
franca, enduent-se'n nomas 25; i que
en el moment d'intentar dur a cap
Fatracament hi havia a la calan
«aquella sucursal la quant:tat de
28.000 pessetes. A Inés. lii la la declareció de rempleat Jaume Comes,
el qual, igualment que el gerent i
que els anee; testimonis que declararen, coincidiren en les explicacions
donades sobre la manera com es
roba cometre ratracament. Un sometent deis que van perseguir els
atracadors !hura al Jutjat ei barret
que portz.va un d'aquells, del 'Val
digué que era jove i que anava ben
vestit. Fino ara, tot lies indagacions
practicadm per la poneia, no ha estat possible detenir els autors del
jet.

lnre 1 uga4acament
A un quart de cinc d'ella- a la
tarda, tecleare-se sola l propietaria
d'una tenda d'objectes d'escriptori, situada el carrer de Bailén, 134 , le
nvora Macla Carretela i Ferrato de
37 anys, hi va entrar un indaaeln
segurament amb an:na de cemetre un
atracament. El desconegut. sen:e air
paraula. va ageeellr la senyora Maria ansb una amasa pegant-li sn irr
cop al cap. astil ènlsi d'e s telar-ardiste. pera l'agredida va cridar dama .11 acifli i el fila fiaseis. El portee
de !a casa i diverses transtaints el
van persceulr cense poder aconseguir-lo. L'agredida fea traslladada
a la cosa de Socors de la Randa de
Sant Pere, on el facultatiu da guardia li va epreciar une centunió al
cap, une fou mistificada de pronòstic Neu.

Incendi en un magatzem de (armes
Ahir al medí, a l'Avinguaa «icé en un ma getz em de brines
que es prop:Mas de la cesa Seli•
sarhs, e declaré un inc mli que va
destruir la maquinaria i una important quantitat de blof, i que Mal
matebt va destruir part de l'edifici
totalinent el i-ostre. Es deconeixen les causes de l'incendi i la importancia de les perdues. No hi ha..
gué desgracies peraonals.

ha, i

Tres reunions

thindestines i
elnquanta
detencions
Anit pastada la policia va
sorprendre tres reunions clandestines i procedí a la detenciú
dune d'igualita individus, els
ganas taren trasiladate a la Coatiesaran General d'Ordre Pablie. Enire els delii.guls no hi
ha cap element deslavar. per?)
siali afilíate a la C. N. T.
Les deieneions s'efectuaren kit
Sindieat de Flequers del curvee
de Sane acecina al Cate Asiatie,
del caree'. de Rosal, i al Bar
arnells, del carter de tamal
Pan. Es recereara si els alelansute tenett anteeedents.
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tirrode:ilOonoon
Fa uns quants dies que es va cometre un robatori a la torre que habita la senyora Maria Teresa Coherta,
situada 21 Passeig de la Bissanues,
mimes° 10/.
Denenciat el fet a la policia. foren
deeignats uns agente de la brigada
d'Investigació Criminal pesque realitzessin determinarles gestions encananaden a descobrir els autora del fea
El principal ebjecte d'aquestes investigaeions era veure si els !ladres havien deixat en els !nobles o en algun
altre lloc de la casa els seus senyals
Ala agents que practicareis aquestes
invectigscians els va sernalar quelcom
estrany que els 'ladres s'apoderessin
de dues ini pessetes en ballets que
hi hacia en un calaix m hi haguessin
d'izas joies de gran valor de les
guata podien haver-se apcderat.
Prosseguiren les seres Investigas
dona, i els agente descobr:ren que al
pis alt de la torre lia%ia estat trencas mi volee «un deis balcons, i que
hi burlen quedat impresos ele senyals
digital!, que cosrespamen a la triada
de la senyora Mara Teresa Coberta,
anomenada Glòria Ester, de rint-inou anee Com a resultar d'aquestes
investigaelons es practica la detenció
de la criada, la qua l bou interrogada;
comença per negar haver tingut participada en el robatori, pera despees
rfe maltea preguntes, acaba per confesser que. efertivament. baria sostret
les dues /nil pessetes i trencas el vidre en ei qual hesiten quedar impresos ea: seto senyals dactilars, afegint
que. en trencar-la, s'havia produit una
(crida a la ma dreta.
Manifesta, també, que. una regada
cnmes el robare:a se'n ptesedi, i Hanea els diners al water; practicat un
escorcoll al dit lioc, no es troba cap
senyal dels diners.
En reauipatge de Glòria fosen trobadea dues cartas signades per un
individu anornanat laustaqui Rodríguez, el qual és astualment a Villa
Alhucemas per haver fugit despees
dhaver assassinat una dona a Urente,
i és reclamar per rautoritat judicial
de la dita poblame.
Interrogada sobre aquest moren
Glòria ha manifestat que era promesa
de Rodríguez, i que, si be catase easabentada que havia hagut de marcar
a l'Aliara a conseqüència d'un delicte
con-les a Orense, d'en ella també és
billa, desconeixia quin baria estat
aquest.
La polisia trasgueara a les autoritats
d'Alhaeerras, i interessa la detenció
d'Eustaqui Rolare:te.
De ninment Caria Estere ha mildat proce s sada nel rohateri mames a
la torre del Passeig de la flonanove,
pode- ili?trroar rodrigliet.
i
per tal d'esheinsr si (M'aria també
pague tenir participaria en rosassinat de gee es as.usat Rodrigues.

El cansen , r e Ftn-nces de la Gener
y sita l'institui d'Eczno mia Americana
Ha visitat 1 . 111-titut d•Eiemoinia
.americana d'Amarica— !honorable conseller ile Finances cle
Genemaltat de Catalunya. senyor
Martí Esteve, el qual anava acompans at del seu secretara senyor Caries Sentin, i foren rebuts pel president accidental d'aquella Corporació
internacional. senyor Ramon Menéndez de Cardona, i pels alts (am donan de 1' institut seilyors andeltas, Carbonen i Hazera.
El senyor Martí Estere va detura r -se molt especialment en la iraportant Biblioteca de rentitat americanista, on s'apleguen ja prop de
16.000 volums, i a l'Arxiu General
d'Economia, i fea cal ls e'ogis de
l'organització que la presalcax, ¡ promete prestar el seu suport a le iniciativa de crear un blu:eu de Produdes Americans a Barcelona, que
té en projecte rinstitut d'Economia
Americana.
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L'estructuració de ¡es delegacions — El personal
La manca de locals. — La qüestió dele auto òmnibus i els anuncia als diaria. — Els deutes de
-- Les piscines
• ..
'Unir al mati, l'alcalde, senyor
Carlea Pi i Sunyer, va rehre els
Han estat aquests mes a Barceperiodistes per donar-los compte del
lona —digui després— tres Mienta
que s'havia tractat a la reunió de la
d'alcalde de Sevilla, que han vingut
Comissió de Govern el dia anterior.
a informar-se de cesta detalls del
—La reunió no fou en realitat —
Pressupost, i especialment de la part
d'Arbitris, i particularment a tractar
(ligué—per prendre acords, sinó per
de la possibilitat d'as:caí conjunta en
un cansa d'impressions per estrucla qüestió dels deutes de les dues
turar la labor; per això és que no
Exposicions i el possible ajut de
va haver-hi ordre del dia. Un deis
l'Estat per resoldre aquest Problema!
primero punta tractats fou l'estrucEn les converses s'ha vist la posturació i delimitació de funcione de
sibilitat d .aquesta collahoració, ja que
les diversos delegacions especials. Al
mati baria tingut una conferencia
l'ajut de l'Estat és un deure innegable.
amb el conseller de Governació, see
nyor Massip: el de Sanitat, senyor
Tallaba liaban visitas diversas eleCortes, i el d'Assistència Municipal,
senyor Granier-Barrera, per fer aques- ments que, recolzant-se en la part
de la nostra campanya electoral sota delimitecia, així cona també anib
Ime els esports, han vingut a maralises consellers i es parla, de mas a
inas, de les funclons dels delegas ,lar de la necessitat que l'Ajuntament emprengues aquesta obra. Jo
de districte i s'acosa portar una
malle ratificat en vi/tests propòsits,
proposta concreta a la reunió de la
sempre, és har. dintre dels lindas
Comissió de Gorern de la setmana
de les possibintsts econòmiques.
que ve.
A part dels caneo, inc sha parA la reunió vaig parlar també del
lat de les ta scases nurnicipals, que
problema del Pressupcat que ja saavui sbn poques i estan en males
ben que esta prorrogat per tres mecondicions, ja que la de alontjuic,
so,. Vaig exposar les diverses solua part les dificultats per portar-fa
cione que hi ha i les seves caractel'aigua se'n va a terra i caldea reristiques pesque els consellers les
examinessin, i cona que, de mis a parar-la. El problema principal és el
de la renovada de raigua perque
mes, el senyor Vilalta esteva malea,
Ins piscines tinguin eileacia higiees pogués prendre un acord divennice, ja que, per exemple, les dels
dres vinent.
hotels de la Plaça d'Espanya, que
Un altre terna tractat fou el del
usa el Club Femení i d'Esoorts, no
personal. El senyor Massip dona
en tenen prou per a una renovació
comiste de les disposicions presea i
de les que pensa prendre per a la constant.
Potser hi hagi una possibilitat en
reestructuració del personal, que fol'estany del Turó Parc, que dintre
ren aprovades, i se l'invitá a que
poc ha de pascar a l'Ajuntament, encontinui en la sera actuada.
cara que sera descoberta i no gaire
Es parla també de la Pe nada de
a psoriasis per a rhivern, pera sempre
locals que pateix l'Ajuntament, essera un pas mes donat cap a la
pecialment per les in:tallado/1s
consecució de l'ideal.
giene i Sanitat i Assisténcia Municipal.
Ahir a la tarda van visitar els hotels
de la Plaça d'Espanya, els pises de
dalt dels quals, estan deshabitats.
Centre Autonomista
Caldea estudiar quina utilitat ladran
tenir mis endavant aquests locals
de Dependents del
perquè es va creme que, havent-hi
Comerç i
la
les escotes a baix no eren apropiats
per harrejar la grill que aniria als
Indústria
pisos superiora, si s'hi installaven
aquella serveis, amb els infanta de
El Corisell Direcliu reles escales. Possiblement avui o dini-isla a tale ele seus com.
'luna visitaren/ el local on hi havia
panys socis que avui. ditala Farniacia Militar de la Rambla de
inenge. 11 fc febrer. des de
Santa afaislea, que aviat ha de pasles den del mati fina • les
sar a l'Ajtintament.
dues de la tarda, es pro• •
cedird a la votacI6 del vot
de confiarme.
Entre altres assumptes interescante — seguí — vid) fer constar que
Cal que tota els alsoolats
em scrprengua de reune en uns
fine al núm. 29347, llichianuncis a tata la premsa unes comea/neta. as:mete/en/ a vomunicacions de !a Canibra Sindical
tar, teniul preeent. pera.
de Constructors d'Automabils i de
(pm pei . a fe r-ho as impresla Unia Industrial Metaalargica. recindible Ita piesentaciú ale
ferents al concurs sobre les linies
1,1 correspoiteut i'itis ir
d'autorimnibus. I bu vaig sentir perna, carnet i justificatiu de
que jo, co la nieva Ilarga actuada
soci del C. A. D. C. I.
i els diferents càrrecs patines que he
tingut, he estat en repetides relaciona amb aquestes enlatarse en particular amb una d'elles, en el sentit
que se li demanava que íes gestiona
per mi sempre realitzades per fomentar i protegir les indaserles metallargiques, i crec que abans de manifestar-se en aquesta forma haurien
—
!segur de dirigir-sean personalment a
a/ame Buda'',
L—Association Guill
mi per die-me els seus desigs sense
de Paro. entitat que te per objecte
perjudici de fer-ho despeas palillo
la defensa i la ctivulgació de la culL'Ajuntament, aquest assumpte el
tura elissica, organitza periódicas
té en un terreny marcas i ben definietas viatges d'estudi per la Menir actualment, que es el que deriva
diterrania, que emitiesen dn visitan
de les condiciona en que es fin el
concurs i en qué esta jets la con- ala lloro on nasqué la civilltracia
cess,6, i nosaltres podem dir que greco-llatina.
La histaria de la alediterrania anshauran complert aquestes ermaitiga as extreniadatuent variada i
cimas. pera n ;le en forma de tenlacomalemt. Aquesta regala, 1 — Assonace no ens deixeriem arros:egar a
ciation Guillaume Bude estudiara,
altres terrenys que no ies aquell
en un petaple consagrar a :d'U que
que ens hem inarcat d'actuada mufou en cesta lisanesa el pum de
nicipal. Ja vaig dir en esposar el
contacte entre la alediterrania occisastre proerama que tots aquests
dental
i la aledaerran:a orienta!, el
assumptes voleen) tramar-los arith
desenrotIlamens de eiviliteacions riIota serietat: pera que vallen) talaba
vals i puixants, les II er acertaba
una Helal reciproiatat, i is per aixa
sede, ciare elles ¡ el triomf final
que desi:geni que es desterrin aquests
de la que havla de vencer el mún:
procediments de tractar-los en forma
Cartago i el poble fenici i ptínic,
d'anunca amb la qual cosa creient
la gran Gres a a dassalt de la Meque guanyeria el prest:gi sainada.
diterrania —de la qual falta poc
MICA
per qu,.! se'n tes mestressa—, i per
fi la interrencia de Roma, la con",W«//5."•,..1111.~111.16
quista de Sicilia, la clestrucció de
••••nn....nownwwwwormwmgmwm
Cartago.
El sise cerner organitzat Per
l'" Association Guillaume Bude" tunEl palie català fa
dra lloc del 25 de naire al 6 d'abril
cultura pàtria Ilegint
pro;-.er.-. a bord deII' héophile Catites - , ee les Meraageries Maritimes,
segura ariumt ¡alterara Marsella,
laápols. Pompra. Palerns, aloureale,
Agriemos), Siraeusa, Taormina, Leptis Magna, Tripoli de Barbarie, Sfax,
Gabes, EI-Dein, Kairuan, Sussa,
El triomf d'ESPLAI
Cartago. Tunis, llar' ella
Dirigirá el creuer 31. Jean Malye
el constata l'augment
delegat genmal de l'Associació, i a
titol de conierenciant hi prendra
progressiu de milers
part al. Alabe Bonlanger, professor
de lectors. L'art, la
de la l • raversitat d'ESttaSbUrg.
Per a la inscripció, cal dirigir-se
literatura, l'amenitat
a al, Jean Malye, delegat general
i l'actualitat catalana
de r".assieciation Guillaume Bucle",
05, Boulevard Raspail, París Vle.
i mundial tenen per
(Telifon. Latee,

Un cuino; d'estudi
per la Mediterrania

ESPLAI

portantveu ESPLAI,
que is l'amic de la
llar catalana

h.

No podem publicar les

Deixeu-lo entrar notes pregades que no
a casa l'ostra
vinguin eserites en català
i amb un timbre o signatura coneguda

RIQUESA NEGLIGIDA

La ramaderia a Catalunya
pontaniarnent , normalment tomó
augmentat el set! cene lO. SIme
En el nostre darrer artiele sobre la
fet les comarques de Barcelona 1 de
materia enunciada donavern dades esterera& del Cfm11s de Ramaderia de 1865, Girona hi lumia un apreciaßle ed11e.
rament, ja que han soben:mi«
del Ministeri de Foment, limitant-nos
a Catalunya, tota vegada que només existencies fan a un 25 per zoo, Metre que Lleida ¡ Tarragona han tainde Catalunya vollem parlar. Les davat en una mejor proporció.
des de 1865 eren oficials; les que do¡Tanmateix, com són les caracterísnarem de 1035 ha són igualment. En
tiques de les regions destacadament
rssum, podem dir que el Cens Ramaramaderes d'Espanya? Galicia i tot el
der de bestias, mechas requin, era en
Nord, on mis alt es el cens de bovins,
1861 a Catalunya, de 1.210.620 capa;
ea dístingebr per un regim plujba
i el de 31 d desembre de 1931, de
molt mes pujat que a la reata de la
1.272.962. Es a dir: entre 1865 ¡ 193t,
Península,
abundant, per tant, els pasuna diferencia de 62.342 capa a iavor
turatges naturals i les deveses de condel darrer any. Creiem que palien
reu i entreteniment tacita. Pera ExSer l'afirmació que no hi ha hagut
tremadura, Castella la Nova, Magd i
tantost millorament, en el que fa referencia a la quantitat, ja que la de
part de Valencia, no eón pes afavori62.342 capa de bestiar a favor de 1931 des per condicione semblante. Voiem
significa ben poca cosa o no res dadir que l'alta Catalunya pot molt bé
vant l'augment ae poblada, ¡ consum
equiparar-se, climatològicament, al
le Catalunya, compnraies les dues
Nord; bona part de les comarques
epoques, efecte, en bona part, del
mitjanes estan en condicione millors,
xement de Barcelona i d'aletes micha
i finalment les del litoral ho catan
urbana La potencialitat de consum de també. Abra, pel que puvui relaciocarne a Catalunya, d'aleshores enea, nar-se amb el pasturatge, té distinta
es, almenys. quadruplicada.
esportea: primer el del propietari que
4Per que no ha progressat la Racompta amb un limitat nombre de caps
maderia en relució a tutea les alises
i que fa compatibles les labora del
activitats de Catalenya en seixanta
campa amb la cria i engreix del seu
anys slas que na remita( suficients
reduit ramat; la del ramader que ti
utilitats? No es de creure, no es pot
el bestias en elosos de grans extencreure. Extremenys, gallees, castesions, nomas estabuiats al fort de l'hillana, aragonesos tenen Catalunya com
vers, i el ramader que encara no ha
un dele seto princieals mercats de
sebos prescindir del sistema o forma
transhumant, la primitiva forma del
bestiar, i no es de crure que ho facin
pesque sí; tampoc a perdre diners. Si
pastureig, la mes poetice, pera que
industrialment resulta la menys profos alza haurien deixat l'efes fa molt
de temps. I poilern assegurar que no ductiva, sistema de cria i engreix que
hi ha cap mena de propasa de deino practica cap país avançat La indústria de la ramaderia sha racionaxar-lo, amb tot i que els extremenys
i els gallees han de dur el bestiar tralitzat i la manca de eones de pastuvessant tot Espanya, la qual cosa sigratge no representa cap inconvenient,
nifica que els transports encareixen
ja que la base primordial es l'estiboextraordiniriament la rnercaderia.
lament.
¿Per qui la suma de milano que els
Cal que insistim en el que hem (He
donem pels susclits conceptes no pot
Catalunya, gel mercas que té en ella
quedar-se rota o be en part a casa
mateixa. esta en cenrlici enste el dennostra?
re cl e fomentar la ramaderia. Les conEs possible que s'objecti que no esdicions climatragique5 no són pas
tetn en condicions, que es tingui une
mis bones ni mes detestes que les de
idea molt errónia del oue 45 la Ramamoltes reginns d'Esperases Encara tederia a Espanya. El cen s total d'Esnim exten s inn s de ternes que permepanya era, quant a bestias hay a rany
ten el pastar:ase i en san a propasa,
786e, de 2.967.303 capa: 5eixanta-cinc
sense v, l,r dir (pie sima squeix el
anys deeptes , en 1P30. sumava
sistema aennsellable: hi cen un sis3.653.600 e tut guany de 683.297: pera
tema maja. compresa estabulació i
en bestiar ile llana passi. de 22. t68.060 pastureig; el sistema translitimant sha
caps en 1865. a 20.o.t6.50n capa en
cle rehutjar en absolet ver cae i do103o e una pèrdua de 2.422.469 cape.
lent i antiguar. L'aliment s ció intensiva
L'any 1865. la ramaderia esteva resupleix arria eran escre l x eta millors
partida entre 3.251.317 propietaris.
pasturatges. I caninresment a Veaexactament. 5i fa no fa. la mateixa
plotacia reciorel de la samederia. per
proporció ile l'Once actual. Existeixen
tal d'abastar el nostre eansum he carn.
manadera impertants; en general, el
seleccianmn les yaces. esti gliern les
fraccionament de la propietat as la
qtre san mes ale-wad:o a les rondi característica d'aquesta indtístria. les
dann del nostre territori i despeas
direetrius de la qual. en les seres mea
cultivem les rete malees resultats
desenes Pares 5ezueixen essent les
eutin deeemnes. no oblidant que tenim.
mateixes de tres segles enrere. quan el
remisa dinte r casa, un important merca t
Marques de la Ensenada (Su fer el
de llanca. Esparme te la mea ame.
primer tanteig censal.
rala" encara mole estimali: nasses
Aleshares. si Catalunve i totes les
excellents sbn les esrietats " Disheregions d'Espanya ne han progressat
ley". de llene Ile ms• e l e rece 'aceita(record anda el tenis'. :sera parqué el
Doten" és anatema a la "merina": la
negoci dv tno!t lirnitet1 No som nosmea "ahuchamos" ti la llena suau
altres que velern escatir aeuest punt.
com la seda... No volem crintinuar ren
encara que saben, a ha-tautest a que
almas canta No traen entest proateni r-nos. Nnmis volem remarcar
pasas. L'Eseele «Aericultura ose:miaireé: que Cataltmea exporta carie any
ta ama profes sors i elements temuna quantitat imeartantissirna de miidas mota asa/tentara i nonos per
limo per carn s , per llenes, per nets
tal d'encarril s r ten porblema de tan alt
i altres productes derirats del bes¡Meras. Nosaltres nomas hem volgut
tirr. Repetins e ¡Per qui tats aquests
recralir l'afer en respecte que podrem
miasma, o une nona part, nn poden
dir-ne econamico-financer. Una altra
simular-se aci?
cosa creiem que ni en: escalarla ni
Mi ha melles menores de fomentar
ens pesteca
la ramaderia. Si tot Catalunea. esPERE CASALS
...s••sa
Ara fa 24 anys..

El vol de lucien Mame!
(Ve de lo primera página )
El primer val deixar tocabadate tots els assistents, puix que
davant deis propia Mis es realitzava
el miracle increible: una maquinota,
sense cap complicació InitgiCa aparent, s'enlairi a UnS tres s j'ore
d'alçària i d'aquesta manera en recorregué pros, de vint-i-cinc. Ninga
no tinge ni estila d'aplaudir ni d'entusiasmar-se. a caldre que Mamet
s'enlaires altra regada alians que
els espectadora reprenguessin el seu
aplom i manifesteesin amb demostracions efectuases cont agraien el
tast printerenc del gran miracle de
El diumenge segare/u a aquesta
demostració privada eslava assen n a-

lat per al gran festival public, i iots
tanta l'expectacia que l'anunci d'aquesta prova havia desvetllat en els
barcelonins, que potser un dele moviments mis intensos de ciutadania
que ha presenciat Barcelona bou el
que ocasionaren els casis d'En Mames.
En els diaris de l'epoca es comenta asid) adjectius especialment rebuscats la sitiada enorme de vehicles de tota mensa qm. enfarfegaren
la carretera i tota mena de cm-nansa
Tota la molestia i tata la pericia
voluntat sfaquells nalers de cusca dass que sallusionaren ami, presenciar la gran meravella fou ¡l'aplacablentens defraudada. Un vent mal
oriental i massa intens per al feagil Bleriot X1 impoesibilité la democració. Pera en aquells dies Mas
nace era una mena d'heroi digne ale
tobo els teritupliments 1 eandescendincies. La gent es diabla que si no
volava era pesque totes les potencies de la naturaleia s'hi oposaven,
i en aquest cas el millar era resignar -se i esperar millor cireumstänCia.
El dijous següent tota aquella
genlacla meta l'alnada a l'Hipódrom
i rebé plena satisfacció: Mamet s'enlaird i ee inantingud mis de cinc

.

nnnuts abans de tornar a tema. Mament ion considerat cont un sernidau
va ésser objecte «una ovació «a(melles que s'anomenen indescriptibles.
De Ilavors enea han passat vinti-quatre anys. i cal proclamar que
l'aviada els ha aprofitat avarament.
Del Blariot XI al, moderne *violas
exi›tein un soinni de possibilitats.
Aquelles demestracions experimentals s'han convertit en una labor
quotidiana sense cap mena «capeetacularitat. Sense parlar dels récords mundials de tipus esportiu,
que aconsegueixen nitres astronamigues compararles amb les dels
avions del ipso, avui l'aviada transporta discretament d'un cap a l'altre de l'any, milers i marra de paseatgers i centenare de tones de
corrett i de mercaderies.
En uns horitzons mis modestos,
pera, la eircumstincia del vint-iquatre aniversari daquell primer
vol en. ha «obligar a comparar la
feina feta a casa nostra. Realment
uno ena podriem enorgullir de l'aciacié catalana en un aspecte absolut;
res no té de hrillantissim que la
pugui posar en parailel amb la que
els paisos capdavanters poden exhibir. Pera canté una afirmada de
voluntat i de constancia que la fa
digna als nostres ulls. L'aviació
catalana, fins ara òrfena d'ajut i
d'encoratjament, ha aconseguit una
vitalitat qualsevol, que aquest aniversari ens permet de mesurar. Sigui la que sigui la seva valor tecleen
que no es gens menyspreable, i que
es fa mereixedara de la simpatia
pública.
Fa vint-i-quatre anys, tot Barcelona s'adheria espiritualment a la
gesta de Mama. Ja da rionable que
a horco d'ara s'adhereixi i concedeixi una simpatia cordial i eficae a la
labor de construir per a Catalunya
una aviada prestigiosa i utilitaria.
Ni*
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Diumenge, If de febrir de 1934
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cions en el diàleg i ós en les imatges.
noies solteres, els problemes sexual»
Per tendencias politiques:
en la joventut, la moral de l'avortaNacional: 73 mutilacioni en el diàment, la desigualtat dels sexes i una •
leg i so en les imatges.
pila d'aquestes coses que converteiEstrangera: 19 mutilacions en el
xen el mes innocent idilli en una
_
DemáP15
dialeg i cap en les imatges.
•
cosa tenebrosa i rebarbativa, en una
LAN TIC -FI
Juntament amb aquestes slades, pumena d'experiment de laboratori.
blicades ea la revista "Motion PictuTot aisló es podria treure d'aquest
re Herald", hi ha el següent comenfilm; perca l'escenari, vara un Ilac,
tari:
les noies en maillot, els esports de
"El mal de la censura resideix
l'aigua, la bellesa de tot plegat,
menys en l'eliminació descenes o de
aparta tot seguit l'esperit d'aquest
frases que en el seu estat superficientifisme eixarreit germànic, i emamb música
cial La censura enzoratja les realitpeny de manera suau, pesó irresiszacions sentimentals i, altrament,
La circumstància d'haver-se decidit coincidencia, i aquests, per sempre
tible, cap a la poesia. Potser sí que
mes, estan estretament associats a una
atempta els iiims honestos, els intellila Ufa a posar en circulad& una cóels autors volien presentar un cas
gents esforços fets per l'estudi dels
pia sincronitzada del famós film de música insuperable. Davant el problei treure'n conseqüències; pesó la
ma de sincronitzar musicalment Els
problemes fonamentals de la vida."
Fritz Lang, Els mbelungs, ens ha pernaturalesa els Ira vençut, i tots els
tsibelungs, que será el mes assenyat,
La severitat de la censura amerimes de reveure en excellents condibons — o els mals — propòsits se'n
cana ha provocat casos com el de
cions aquesta obra mestra del cinema recórrer a la música de Wagner o bé
van a rodar, i ens trobem amb una
prescindir-ne?
prohibir una escena d'un film en el
alemany que — ho hem pogut conshistória de nimies i sàtirs, un bell
Les dificultafs de recórrer a la múqual, din.re una sinagoga, una noia
tatar — no s'ha envellit pat gens ni
poema que hom no se sent amb forSiCa de Wagner són òbvies. La mis
llegia, al darrera del seu !libre d'esmica.
ces per profanar furgant en els
MAE WEST...
elicouimportant
consisteix
en
que
el
glesia, una novata; ha prohibit, tasoAvui encara aquest film és absomotius remots d'accions i reaccions.
de
la
partitura
wagneriana
no
page
Intérpret de "Lady Lote"
be, una escena en que un personatge
httament únic dins la història del ciL'argument és Tuna gran simdel
decoupoge
correspon
per
res
al
feia cigarretes de papen amb fulls de
nema. Com que significa rúnica tempplicitat: un club universitari de
tativa que s'ha portat a serme amb film. Parlem, naturalment, en et cas
la biblia ; ha prohibit sempre que un
noies a la vora d'un Ilac on fan
de proposar-se fer les coses bel Prel'objecte de trasplantar al llene la
"gangster" esteenyés la mh d'un banatació
i
canotatge.
Una
d'elles
es
a
persaCOM
a
lloc
COM
i
hi afegim
Un episodi d'esplonatge, d'amor 1 de fatalltat, del qual
substancia d'un poema èpic! Alhora cisament, tot el problema de la múle; no caldrä dir cont "Sóc un fugitroba en estat interessant, i a 1111natges un teatre d'opereta i els sens
fpu protagonista real
constitueix aquest film una temptativa sca cinematogràfica consisteix a no
tiu" ha estas apurat, fins al punt que
obligada
a
confessar-ho.
veu
uns
ingredients
tim
es
que
artistes,
tindrem
trair l'esperit de la música, ni l'ordre
feta amb prou de seny, pesque el resuprimit un subtitol que deia que
era
un
ja
I
aleshores
el
club,
que
CNOCKAEHT
MARTA
no
fallen.
sultat aconseguit sigui del tot digne cinematogräfic. Ajustar la música al
la jornada de treball a presidi era de
reducte contra el sexe mitrad, es
La vedette de la companyia s'ha de
film equival, dones, en el cas prede tan ambiciós propòsit.
setze
hores.
que ens dóna a conälxer la tragedia de l'espia.
fa una fortalesa; al voltant de la
casar amb el director, pesó aquest ha
sent, a triturar i alterar de tal maEs probable que molts espectadors
Davant d'aquestes anècdotes no ens
futura mare s'agrupen toses corn
de sortir cap a París i ella va a un
nera la partitura wagneriana, que per
MADELEINE CARROLL - CONRAD VEIDT
desconeixent en absolut el text del
quedará altre remei que repetir unes
si fos un fill comú, no fruit de
ball de disfresses. Alta troba un xibrea el resultat ha d'ésser una monsHERBERT MARSHALL
poema Els nibelungs i, en canvi, eaparaules
de
Värgan
anticensor:
"Una
l'amor, sine, de l'odi al sexe contruositat sonora que ha de ferie les
cot acabat d'arribar de Batävia, perú
neixent. amh més o menys precisió,
edifiésser
societat
mitjana
no
pot
trari,. Però en aquest punt les coabans que aquest descobreixi qui és,
T'obra que Wagner ha extret d'aquell, orelles intelligents.
cada per la por; la censura, en suma,
ses, entra en funcions la naturalesa,
Perit. i l'altra solució? Certament,
fuig. El xicot, que és ric, la cerca
ei planyin que Fritz Lang hagi desno és res mes que una maniiestació de
i
restableix
el
triomf
de
l'amor;
que
aquí
es
tots aquests personatges
per mitja de la radio, cridant-la cada
aprofitat les formdables possibilitats
excellent de la literatura per a aquest
la por".
mouen tenen una existencia ben legíChristel se'n va amb el seu enamonit, i això dóna idea a un compositor
cinematogräfiques de la tetralogía
instrument; com a director d'orquesM.
rat,
i
tota
la
colla
es
queda
contima,
al
marge
de
la
música
de
Magper
a
una
caneó
que
sentim
casi
al
final,
wagneriana, per referir-se fideltnent
tra, ha consolidas el seu nom ami) mevençuda que la major glória és la
que
el
millor
del
film.
Com
al contingut estriase del poema na- na. Com que són anteriors a ella!
que In
morables actuacions que realitza. a
cional. Ardí tos, el punt de vista de Però qtran es tracta de confrontar-los
derrota.
resulta que el director és amic de VeBarcelona, Madrid, Bayreuth, etc.;
a una música, ¿coro no veure el fraTeatre de circumstiuicies
posat en un ambient tèrbol,
Fritz Lang es ben comprensible. El
narnorat, Ii cedeix la promesa i quasi
pedagog i musicóleg, traductor de les
tás que ha d'ésser recórrer a una múgran cineista ha volgut, abans que
hauria agafat tot seguit un caire soels casa per forea. EIS protagonistes
obres dels més grans teärics alesica que sera lluny de respondre a les
cial de reivindicació del sexe débil.
Com potser recordaran els nostres
tot, fer ema obra típicament nacional
sin Liane Haid i Víctor de Kowa, i
manys, el conjunt d'aquests mereixeexigències musicals que les imatges
i popular, i l'obra de Wagner que manilectors, fa cosa de dos mesas que
En els paisatges en que ens is
el director, Georg Jacoby.
ments han fet que tothom reconegués
desvetllen datad l'espectador prepapremsa publica una nota ondosa del
lleva tants elements a les misas del
presentat és pura emoció poética, i
A. FERRAN
el muestre Antoni Ribera com una aurat? M'entre el f creer Sig rid forja
nord i a la mitologia escandinava que
teatre Espanyol anunciant que hacia
seria un crim llegir-ho en prosa.
toritat musical indiscutible.
l'esposa, Alberic a la COV0 de l'odi,
"DIME, , (:). L. IEN ERES TU?" — estat Ilegida per l'empresa d'aquell teacomporta Cantes preocupacions alienes
Veiem en aquest film un seguit
També el mestre Ribera ha actuat
Amb aquest titol Ibi Films ens pre- tre i acceptada per a la seca ilarnedato
El foc Brunilda. etc., etc., pesque
a una poesia eminentment popular, no
de belles noies: Karin Hart, Ahi
com a conferenciant, divulgant de masentará aviat una comida musical inLa censura a Amèrica
responia per a res als propòsits de la !lista fóra inacabable Un senyor
"una obra simbólica", en un prüleg,
Ghito, Helmuth Kiouka i moltes
que es diu Gottfried Hupperth ha esterpretada per Liane Haid, l'actriu tres actes ¡ un eptleg, repartits en deu nera amena i segura sobre temes ele'
l'autor.
altres que, possiblement, posades
vals de hart musical. Darrerament la
crit una música per a aquestes esde la qual tan bones creacions recordem.
Això si. cal concedir que la pelt
mas
film,
o
en
aque
quadres, titulada La vietério del coroen un altre
Hem llegit unes dades referents a
premsa de Madrid Cha ocupat amb
La presentació d'aquest film tindrà nel català (Sets histórics de la vida de
líenla s'adreça, tanmateix, als palio cene s . La veritat, les hauriem prefeteix amb un altre ambient, no deestralls ocasionats per la censura a
gran elogi d'una recent conferencia
rides mudes. Ni la músca té quaal cinema Metropol.
lloc
alemanys. Per als que no estan astal'immortal
patrici
Francesc
Maca.),
mostrarien grane dots artistics, peAmèrica, essent dels paisos on les tique ha donat sobre la Cinquena Simbentats de Tes , el film és huno d'és- litat, ni, el que és Inés greu: carasnó que en aquest viuen i sentcn
sores són més severes. Entre la 'lisFILMS ANGLESOS A AMERI- original dels senyors Ramon Pone i fonia de Beethoven. En la conferenter. Ja que per esperit de fidelitat
ser absolutament satisfactori des del
fan viure-la i
Tomás manda".
intensament
iacció
i
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pellicula
"Yo
he
sido
espía"
ta
de
films
prohibits
l'any
passat
recia que donará a Barcelona el mespum de vista de la claredat en l'ex- al discurs visual, prescindim de Wagsentir-la amb tota intensitat a l'esTot i hacer llançat aquell solt de
és la primera del contraste pel qual la
cordem :
ner, almenys tafia exigir un resultat
tre Ribera tractarà sobre un tema
posició. Mes que una narració rigosa
de
l'Espanyol
no
Pre
l'e
m
,
pectador.
Fox
Film
es
comprornet
a
distribuir
conlPtaduria
"Dauvagld Souls", "Sefahren der
de sincronització rigorosa. La músemblant, ¡ és d'esperar que, talment
rosa, apar el film aquest corn una colno mis agrada tant d'aens
dona
a
conèixer
l'obra
anunciada.
ja
El
que
a
América
sis
pellicules
cada
any
de
liebe" (aletnanys), "Une petite femme
sica divaga totalment, no hi ha precom a Madrid, la tasca artistica del
lecció d'illustracions. ss,sprenents de
Ara,
però,
ens
surt
a
la
casa
del
quest
film,
però
d'aix6
no
en
terina
la
Gaurnont-British.
1
i
diverses
cisió. i per arribar a aix.ä. hauria esdans le train" (francés
mestre Ribera constituira un mit per
fantasia, d'una história que se suposa
la culpa ni el director ni les noies,
davant.
Segons
una
gasetilla
pregatat
molt
millor
fer
divagar
la
música
produccions nacionals com:
coneguda. Hi ha a I entern de les
EL PROPER FILM DEL COLI- da que acabem de rabee, La tictaria a ell i, també, per a l'entitat organitsinó els nostres laboratoris, és la
de Wagner, divagar en el sentit que
imatges un alè de reminiscències i TeSEUM.—"Onda s musicales" será la del coronel Mala será estrenada ,li- zadora.
"Reform Girl", "Surta Rosor",
plena de soconstantment
el I
el
comentad
musical
fóra
un
comenque
suhratlien
leheroiques
vocacions
propera estrena Paramount al Coli"Hollywood alter Dark'', entre alcendres que ve al teatre Victória per
rolls intempestins i desagradables
tad grosso modo, a l'estil de corn es
moció de cada moment. pels qui estan
seum; en aquesta película slan reunn
tres
;
"Noies
d'uniforme"
i
"Scarfauna
companyia
acabdillada
(sic;
es
veu
que la bellesa del film no acaba de
feia en temps del cinema mut. Desfamiliaritzats amb els fets que ací es
ce", prohibits en un principi, obtin- la majoria dels estels de la radio nordque es tracta d'un espectacle heroic de
fer perdonar, ans al contrari, fa
‘
prés de tot, amb un treball intellitracta de narrar. Sortosament. la fanSmith,
0410%.14.111~1411.egglid
Kate
projecció.
americana
Bing
Cros/1y,
gueren més tard permis de
dalt a baix) pel galant jove Robert
del tot imperdonables.
tasia i el sentit plàstic de l'autor ha gent podia arribar-se a un resultat
Banns i Allen, Germans Huís, GerA la U. S. A. diverses personalitats
Samsó.
—posats ja en aquesta tessitura—f cm.
estat trae de compondre una galemanes Boswell, Arthur Tracy. Vicenfundaren, fa uns dos anys, un Consell
Ens comuniquen també que els auca. satisfactori. Res no ho prova mirada d'imatges prou !selles pesque
te López i la seca orquestra, i l'orquesNacional per a l'alliberació de la centors han cedit els drets de represenl'arranjament
que
el
mestre
flor que
captivin amb èxit l'atenció Tun púLES GRAU PRODUCCIONS
tra de Cab Galloway. En el reParti• tació a profit del monument a Macla
sura, sota el patronatge de la Unió
Antoni Ribera va compondre amb
blic heterogeni.
sempre triomfen, I per això el Americana de les Llibertats Civils. ment trobem també figures ben co- i que les autoritats han estat oficial• Ce
tant (Vencen per a l'estrena del film
públIc aplaudí entuslasmat la Aquest Consell té cura d'assenyalar negudes en el cinema, com Stuart Er- ment convidades a l'acte.
al Coliseum. Els que encara se'n reNo is tan fácil prescindir de WagEsdevenlment cinematogrrific
presentaoló del diari "L'Opinió" públicanient les escenes prohibirles, vi, Leyle Hymans i Sharon Lynne.
;Tot sigui a Ilaor del teatre catali.
ner, quan s'enfoca aquí la qüestió ronden ens donaran la raó.
1934
sota pretextos imaginaris, que genede la magnífica peHicula de tesi
UN FILM COMIC. — La M. G. Per al qual, ores serM s ament, no hi ha DImarts, 13 de febrer de
El recórrer com ha fet el mestre
musical. Sens dubte, la història que
ralment es resumeixen en els mots:
M. ens presentará el celebre cómic
una anima amb iniciatives passadores
Huppertz, de tant en tant, a una finarra el film no coincideix ni de bon
"amoral", "sacrileg", "oisscè'', "inBuster Keaton en companyia de Jimgura musical wagneriana, Iluny de
tros amb els episodis de L'une!! del
decent", "excitació al crim",,
my Durante en la pellicula "Querr
nibefung. Amb tot. hi ha punts de
dissimular les insuficiències de la múTEATRE AMATEUR
Cal recordar, en efecte, que els cenmos cerveza". La comedia transcorre
sica, no fa sinó posar-la encara en
del film lirlc de producció
Meleliffillglinllilirlmsolunle
sors americans han exigit mutilacions en els dies que el president Roosevelt
mis evidència.
nacional
DEL
TEAASSOCIACIO
AMICS
6.444444+11+1144+4444444+1),
Es de doldre que en decidir-se a
o supressions en 35 3 films, que refirmà un decret en el qua l s'autoritTRE.—Aquesta tarda, al Teatre Espresenten un terç de les obres estrezava la venda de cervesa amb ten 3.2
posar altre con en circulació una pelcola tindrà lloc la V sessió ile teatre
per cent d'alcohol. La crítica amerilíenla, com ja hern dit, tan excepcionades ; els films que hem anomenat
selecte català de l'actual temporada.
nal, i en fer-ho amb la intenció d'afeabans, juntament amb alguns altres,
cana ha dit que aquesta com .:Aja és
posant-se en escena l'obra en tres acgir-hi un non interés, del fet Tuna
no podran mai ésser projectats, i una de les millo, que ha realitzat la
tes "La fosca", interpretada pels eleDILLUNS al
possible sincronització, hom hagi esquant als altres dos, que, com hem parella Keaton-Durante.
ments de la companyia amateur senyotat tan poc inspiras en la tasca.
dit, han obtingut permis de projectarPROPERA
ESTRENA.
—
Aviat
ea Papen, senyoreta Grau i els sePer acabar: Els Nibelungs és un
se, tant se valdria, puix que les tila
vellícula
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sores dels censors els han convertit
mejor
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falta
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interprePuig. A mes, es representara la corniaquest caràcter. Es que era, dones,
que ens presenta el tema más en una cosa buida, la qual cosa, pretada
per
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Garuar
¡
Warner
flanun
dia en
acte d'En Rossinyol "La
interessant fer una sincronització, sincisament, per la seca claredat, és el
Intim 1 complex de 'Anima
ten, els quals ene sin prou coneguts
casa de l'art".
cronització que no afegia cap valor al
que
apreciem.
femenina
perquè n'hattnern de parlar. Els segons
vell film? ¿No hauria estat, dones,
En unes dades interessants "tipus
Doble estrena
papers del film van a sirret de Mar
molt mes assenyant desentendre's d'aDenla, dilluns, estrena
standard" trobem calculas el tant per
garet Lindsav i Harry Stephens, ambquesta preocupació i anar de dret a
d'embolic
comèdia
de la
SALÓ CATALUNYA cent que correspon als diferents te- dós ingressat fa poc en la constellaestablir l'acompanyament Iliure, tal
mes susceptibles a les tisores. Aixi
ció cinematográfica. S tephens d Men
com es practicava en temps del mut?
llegim: "Sensualisrne" ha ocasionat el
que es un galant de gran esdevenidsr
No hi hacia aleshores cap inconve44
per
wo
de
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prohibicions:
"la
i 'Margaret Lindsay, la recnrdareu de
nient a recórrer a la música de Wag"Salon Dora Green"
per
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violencia",
"Cabalgata", és la no'a de l'escena del
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I.
bletropol
"Titanic".
pectaria la tonalitat fonamental dels
religió", 3 per 100.
Mme. Elisabeth Coimans de PéUN FILM DE FRANK CAPRA.
episodis. tot desentenent-se — per
Amb "Salon Dora Grecia" l'espioHem vist, també, un quadre comrez Farras i Mlle. Isabelle MartíPrincipals
Aviar. rer Ciiesa, ens serä presentaforça — del detall del clicougoge, denatge clima una altra obra al cinema.
paratiu de les mutilacions exigidas
Colin a l'Associació Musical del Distall vulguis no vulguis confegit al
intèrprets:
da la pellicula Colúmbia "La locura
Uns espies voleo apoderar-se dels
per la censura americana des del getricte
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anunmarge de tota preocupació sonora i
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dólar",
interpretada
per
Constanplans
d'unes
noves
helix
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pellicula
i
(sial prèviament, han estat publicats
ner de 1932 al niare de 1933, que
PEPE ROMEU
musical.
ce Cummings, Pat O'Brien, Kay
neo a una potencia eArangera i, natoels programes del Cuneen extraordis'ajusta a la classiticació que del perlose? PALAU
Chanto Leonis
moderna de joventut
Gavin Gordcn, sota la diralment, posen en pràctica tots els mitlimitaren recció de i: rank Capea, que el recornan en el real aquesta Associació
Maria Espinalt
jans. Quan ha fallas la violenc : a re- centatge hem donat; ens
i bon humor
Andreu
presentará
Musical de Sant
perú, a recollir solatnent les dades
Hilda Moreno
dem de " "Submarins "Docorren a l'astúcia, ¡ troben en una
la violinista belga Mme. Elisabeth
Antonio Palacios
corresponents a films de llarg metratnes de luxe", "Amor prohibe, "L'adona, Dora Greco (Mady Cristians),
Coemans
de
Pérez
Farras.
Aquesta
Valerlano Ruiz Paris
margor del gereral Yen" 1 altres
l'auxiliar que cerquen. Dora Green es ge, puix que la categoria de films
concertista, que tants èxits porta conBaena
curts observa una relució normal.
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en collaboració amb la nostra BanLeo de Córdoba
Per sensual:
NAL DF. CINEMATOGRAFIA.-trestant la policía treballa, s'acumulen
Banquells, etc.
da .Munizipal, acompanyada per la piaGeneralitats: 667 mutilacions en el
Lame passat correspougué a Mili
els incidents i Dora s'enamora també
nista Isabelle Martí-Colin, interprePresentada per CIFESA
de l'enginyer. Naturalment, quan és dialeg i 3og en les imatjtes.
celebrar el Concms anual de Citará desoí, diumenge. a un quart de ,
Nudisme: Cap mutilació en el diäVKI01181111:1WA
hora de prendre els plans venen el
nematogralia. A aquest Cmicurs
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Equip sonor
dotze del maní, el segiient programa.
drama i les complicacions; un des leg i 134 en les iniatges.
acudeixen totes les Itroductores
Primera pass: "Concert en mi", Bach ;
BLOCK-POSTE PHILISONOR
Per excitació al crim:
cómplices agafa els documents, els
europees presentant Ilur
(a), Allegro; (b), Adagio; (e), AlleTécnica criminal: 96 mutilacions en
muntat
exclusivament per a
producció. A aquest Concurs tau
adreça al seu cap i posa el sobre engro assai. Segona pan: "La follia",
el diàleg i 123 en les imatges.
aquest
magniflo film
tre el correu de l'enginyer. Pese, alespresentada també "Las ocho golonCorelli; "Aria", Rack ; "Caneó",
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de
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niments.
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Club" una conferencia sobre formes
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catalii
recons sexuals i socials de l'avenen
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"Dime quién eres tú"
musicals mestre i director
Aquesta extraordinaria producen')
tura que Erich Waschnesch ens exAntoni Ribera, l'activitat artistica i i amb un timbre o signaI. B. I. Filme
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estat
plica en "Las 8 Golondrinas", el
pedagógica del qual és tan variada
Filmofono", i d'ad a pors dies seta
El Carnaval és un dels periodes que
film presentat ahir per "L'Opinió".
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ELS CONFUCTtS OBRER

L'enterrament
Sembla imminent per a demà l'estudiant Montero
la vaga general del ram de Ah& lloc a una lamentable precisa
construcció a Madrid
tía sia
L'sgitació obrera en altres indrets d'Espanya
manca d'importància
A SEVILLA ELS 0136814

Madrid, lo. — Els periòdics es
fan reaSti de l'anunciada eaga general per a dilltins del ram de la conatruene.
president de la ü. G. T., senyOr Anastasi de Gracia, ha dit als
periodistes que la vaga és Irremeiable si abans de dilluns el Govern no
asta/ a favor dels treballadors, el
noranta per reas dele guate ghan
pronunciat per l'atare, que afectara
mes de trenta mil obrera.
El ministre del Treball ha dit
als mateixes periodistes que no hi
ha cap motiu per declarar aguaste
vaga, ja que la possibilitat que en
brea termini quedin cense feina una
falange d'obren que actualment sie'
hallen en distintes etopreaeg
tat ha decidit contrarestar-la donant feina als dits obrera, a fi
d'evitar ratur que es teto.
Advertele el senyor Earadella que
:disk motiu que hi podria haver seata de caräcter polític, i tlavorsel
Coreen procedirà en conseqüeutia.
Ha terminat afirmant que gnnn':5 Corl els d'aquesta vaga, el de
:a metallúrgia, la fusta a:tres tatos
tenen fonament
E! director del erehall, serlyor
Riu. ha dit:
—He vist que alguns patrono insentaacn ir:valuara/ els }aleta i mesc:ar-los a fi de • fer-ne un de 01:
aesb no els ha sortit he el que

SEMBLEN CO1:TRARIS AL

MOVIMENT DE REVOLTA
Ses ha, El comité de la
Federaató de Sin:h .:ato Unies, afee.
tes a la C. N. T.. ha dirigit un epcrit a tata els alitnts aconsellant-las
que s'abstinguin de secundar l'antasciar moviment per tractar-se d'una
qüestió politiza ahena a rinteree dele
trehalladore.
Sevilla. so . — Si eindicat d'obrera
parats ita enviat una 1101a a la prem_
sa dient que en la seva entrevista
amb el goaernalor han tret la impressió que wat eomengaran les
abres que donaren ocupad?, a un
gran nombre d'obrera.
La imnressió dominara él que es
deixari tense efecte racord que
adoptaren tde para la, en a st
de començar ura campanya (realtació des del proper

Referen t a laqiiestiir de7s obrers
de quealar-se senseSefisa, ha estat
arraufg la arab la s.-lucid ofuta pel
mitli • tre d'Olrres Públiclues.
Madrid. lo. — Contienen a la presó
els Sen: -,3re Donninguez i Gil.
de la Federació
i
1.-cal de
E:tan sotmesos a prozés, lacausa
a sl cgat Ca vetara dilluns darant el
Tr:oucll d'urefrnein.
ELS TREBALLADORS
DE LA TERRA
Parlant e: sezretari de :a Federar:6 de Tzsballadors de la l' erra, senyor Ricarl Sabalza, arnb un patioita, ha clls que el front únic haurà
g arceitrar-se. previ acord dels sarga.
a s iseas dir,gents, dels qu'as haurà de
ganstar, una cegada feta la puntua::tzacii, del:: S .2115 iins concreta. Front
a nie per a una acció d'homes dirig:da a I'exeaució d'un fi comas que
seria la dcfenaa dels proletaris davant de l'ofensiva patronal.
Treballarem per a la consecució
de la seguretat dan medi econòmic
convenient a l'obrera
Relacionat amb aquests punts,
,embla be el front.
ELS CAMERERS HAN ACCEPTAT EL LAUDE DEL MINISTRE DE TPEBALL
Eis carnicera acordaren la matinala ger unanimitat, cona és
sabat, acceptar el laude del ministre de Traban en el canflicte plantejat.
La solució trabada per impedir el
conflicte que hacia de cotnençar ahir
ha estas lacceptació d'ella base que
s'afegeix a les que estan en vigor i
a ne concedeix als cambrers un sou
anínim de vnit psesetes.
Aquesta base no regira fins al 5 de
rl ui de 1935.
El president del Gremi Patronal de
Bars iCaíes, senyor Polanco. ha dit
tue. rnalgrat tot, no pot assegurar
aue el conflicte estigui reaolt definitivament, puix que els patrom hauran
de reun ir-se després del Carnaval per
a estudiar el decret ministerial i asure ai la seca promulgació s'ajusta o
rto a les :Iris vigents.
Afegeix que la base del sou minim
de vuit pessetes consideren molts pat rono que perjudica els seas interesEl ministre del Treball. no obstant,
ha dit a un periodista que ¡'assumpte
a ambrers el considera deiinitivansent
resolt, i que el laude ha estat ben
acalla per ambdues parte per ésser
just.
LA CRISI DE LA CONSTRUCTORA ECHEVARRIETA DE
CADIZ
Gdiz, jo. — Els obrers de la constructora Echevarrieta han abandonat el treball a llora d'esmorzar per
, xterioritur la cesa protesta per la
manca de tasca en la factoria.
Els obrers m'han dirigir despees, en
compacta manifeetació, al Gavera civil, i s'han Utationat davant l'edifici
en actitud pacífica, mentes una nom9
lama Comissi6 iliurava al governador les conclusions adoptad« Pe r a
la »lucid del conflicte.
Els comissionats han prontas reintegrar-se al trehall amb l'esperança
que les autoritats obtindran del: en
lea qüestions per a facilitar la eons~ció dels cotxes d'am pulancia de
e PromINg ài. 00
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PRECAUCIONS A LA
PROVINCIA DE GRANADA
Granada. so. — EI governador ha
manifestar spie zig -u; camerciants
han estas eninminats peaspie tanquessin llore eist a hliments a les cinc de la
tarda, diens-l a s rase era ceire del comise revoistrianari.
g . a„ adata,/ ras :numere necessariea per- tal rl'e r itlr que es fsci ottisevel atemptat rontra ei co-rere.
El asare-nad ar he a'agit ye la
'foro 2üblice eta premracla per a
raga eventueitat.
Pel C .-ere-n civil desfilen nombroso: alc a ll as de !a pe, adncia. e:s
rebe i in-truccions per al manteniment
de !ordre i 5 lic. A mUs. eirenlen pele
robles ordres esctites sobre el particular.

EL FVC!-.T. DEMANA
TRES. P7NES DE MORT
CONTI -4 UNS ATRACADORS
Sarnpossa. 10. — A la Sala
de Juslicia del Castell de la
Alfajeria ha ciuhent. at el Consell (le guerra eontra tres proest-als p e r l'assalt de l'auto-

!Ahíl de l'ex-com:e sie Pjdome. ocorr, gut pop do Madrid.

Els atracadors tren cinc, 1
van fugir en una camioneta,
reftigiantee en un hostal prop
de Guadalajara.
Lis- fulera el 3 dentinciä a la
guitedisieisil. que acudí i
un I iroteig amb els ateaeadórm. re,tillant dos d•aquests
morts ¡ &lingote els Mires.
El fiHral ha denianat la pena
de morl par a Iota tres processats.

Madrid, Pp.—Al =ti s'ha yetificat el trasllat del eadiver de l'infortunat estudiant Menas Montero
Rodríguez, des del dipòsit judicial
al cementiri.
Han assistit a l'acre els laminan
del finat, el senyor Goícoechea, el
aenyor Primo de Rivera, els caps
de "Palenje repaftola", una repretentació sera i nombrós públic, en
la sera majoria estudients.
En desee tret el cadáver del dipòsit el senyor Primo de Rivera
ha dit: —"Matias Montero Rodriguez".
Els jorte feixistes amb el braç en
alt han contestar: "Present'.
A les quatre alta verificas l'enterrament del casarte. Hi han assistit
represcntants de "Falanje Espahola", de la Joventut Tradiciona:lata,
d'Aeeió Popular, el senyor Go:coel'ex-corme de Ro Irrito i el senyor Primo de R:vera i alters pers onaiitatS.
Després de resar el respone per
Jàninaa del tina:, el senyor Primo
de Rivera ha pronunciat les seguents paraules:
".anni tcnim, ja en trua, un dels
nostres millors camarades. Ens däna una ligó magnifica del sea silenci.
D'altres, cómoda/nena ens aconsellen des de les teures cases a Esser
mes animosos, mis combatías, mis
durs en les represaiies. Es malt
fácil aconsellsr, pesó Manas Montero Rodríguez ens ha aconeellat.
No ha parias, sha limitat a sortir
al carrer en compliment del seu delire, encara sabent que probablement
Fesperava la mort, puix que aixi ii ho
burlen uninciat.
Poca abans de morir va dir: "Sé
que estic amenaçat de mort, però
no m'importa si es pel be d'Espanya."
No passä gaire temps sense que
una bala traidora se li claves al
cor, on guardava tanta d'amor a
Espanya i a la "Falanje".
;Company Matias Montero Rodríguez! Grades pel teu exemple.
Que Déu et doni bon descans i a
nosalt:es ens el negui fina que sapiguern guanyar per a Espanya la
collita que sembra la teva mart.
Per última cegada: "Matías Montero Rodríguez!
Tots han contestar: "Present".
Visca Espanya! Tots han contestat: "Viscal
Els estudiants de l a F. a han
publicar la seguent nota:
"El plom dels botxins d'Espanya
ha segat una altra vida patriótica:
!dalias Montero Rodríguez.
Un mort még Espanya no pot
suportar acemites amenaces dels
traidora
Protestem del nou estil de la revolució, i sentim que seno ensenyin
metodes odiosos, els quals, com a
bous estudiants, no trigarena desgraciadament. a acceptar els estudiante de la "F. F.".

UN NOI DE 16 ANYS
MATA UN COMPANY
SEU D'UN COP DE
PUNY
Madrid, so. — A primera hora de la
tarda sha desenrotllat un sagnant succés al cansa de Goya.
Prop del Pont de Segòvia. el erriet
Benavente Cate a Alomo. de 14 anys,
era objecte. per pare deis ser... mies i
conveins de constants escarnis i
Benavente trobi un enceneetor, el
qual vengué per 45 cèntims al sea
amir Eusebi Turón. de 16 anys.
FI comprndor de l'encenedor ha trobat Benarente aquesta tarda i h ha
dit que no li convenia i que li tornes
els centims.
Benaveale hì respost que no podia tornar-li el que li hura, perque
ho has-la despès.
Aleahoree raltre mi ha pegat un
frai con de rttcy ui cap de Benavente el otra; h3 an,,, per terra.
La gent que hratenciava el ist ha
rees-lit ei nniet te sis i lira trallasial a ;a casa de s r,e01S, an ha expirar
al cap de poza momenta d'ingresen.
La noticia ha detingut. al sets domicili el bordegäs Ensebi Tarin, el
qual ra estas traslladat a la comissaria
de La Latina D e-!rate ha ingressat
Tribunal Tutelar de Mcnoss.

DESTROYERS CAP AL

Madrid, 10. Aquest malf,
a la Facullat de Medicina slan
començai a donar les classes
normalment.
Es comentava entre diversos
grupa l'assassinat de l'estudiant Montero, ocorregut allir al
earrer de Mendizabal, i ansh
aquest motiu shan produit
disputes que han pres aviat un
catre violent.
Mes t ard ha a tribal a la Facultar la noticia que a l'Escota
de Veterinaria lluvia eslat mort
aquest titan í un estudiant pertanyent n lit F. U. E. Aixh ha exei lat encara mes els itnims
Elan Ilaneat crits sientan:Hit
Justicia.
Les aulorilals neadétniques
han posat en comullieaCiá anula
FI-ceta de Volarinäria per tal
do eotifirthar el rumor g i ras ha_
via cl im Wat, per ä des de l'Est• da de Velerinärin han asa,gurat que la noticia en toral_
ment falsa, car allí no slavia
desenrolllat cap incident.
En esser coneguda aquesta
noticia slan eaitnat els änims.
Un grup d'estudiants ha visitat el degà de la Facultat de
Medicina per tal de demanar-11
que en senyal de dol per l'estudiant mort ahir ÍnS1n 111 8115peses les elasses 1 es poses la
bandera a mig pal.
El senyor Sänchez Covlea ha
accedit a suerendre les classes
ha da (tus
8 la Farliltat, reeh
estudiante que no considerava
conveni e nt exterioritzar la seva
proteela hiseant la batidera ti
mig pal. car aixö podia pertorbar l'ordre.

Durant la celebració del Consell
de ministres ha estat Mutada als
periodistes la combinació de governadors, que és la següent:
Governador civil de Corurra, el
senyor Manuel Ascnsi Maestre, que
ho era de Granada.
Governador civil d'Albacete, el
senyor Josep Aparicio, que ho era
de Jaén.
D'Alacant, el senyor Adolf Chaeón de la Mata, que ho era d'Almerla.
D'Almeria, el senyor Francesc
Hernández Mir, que ho era d'Albacete.
De Ferol, el senyor Manuel Peliez, que ho era d'Alacant.
De l'oled°, el senyor Arterni Precioso.
De Jaén, el senyor Ramon Fernindez Mato.
De Granada, el senyor Mariä
Malo. anstellanos.
Han erial conicrenciant atol, alguns ministres, darant la celebraci.5
del Consell, el sots-sceretari d'Obres Públiques, per estar malt el
•enyor Guerra del Río, i el olreetor
general de Treball.
En sortir han manifestar que havien canviat impressions, persa que
les entrevistes no havien tingut cap
importaste la.
.11.1...181n1

VISITEU

MARROC
Cartagena, lo. — Ha salpat, amb
direcció a Ceuta, el destroier "Lenage", agregat a les forces naveta del
Marroc.
Aviat aniran, amb la mateixa destinació, a aquellas aiztues( el destroier
"Veme" 1 el trefflet ds guerra
"Mealrante Lobo".

Una falsa
alarma a fa
Universitat de
Madrid

COMBINACIO
DE GOVERNADORS
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Presenta una gran
col lecció per a
vestits i abrics
d'entretemps

L'eferveseinda
a Biseaia per El
l' a ug m en t del

Km del pa
seguebten es assalts a les
llegues i tendes de
queviures

q aegaut is f a 9 . b fWpF d
i bsuolq P
et risni
f u lairb eis

fifiriebia3is iforn

ministre de Justkia diu que
buscarà un local adequat per
al Tribunal de Garanties i quc
el Govern no té per què canviar la seva orientació

lo. — Continua l'efervesdreta, per suposat. El Govern és co
cencia als pobles de la zona fabril de
Madrid, ro. — Els periodistes han
era en presentar-se,
la vora esquerra de la Pia, en shaconversat avui amb el ministre de
—Peris tingueu en compte—ha alsrica comis diversos assalts a botigues
Justicia sobre diversos assumptes.
de queaiures i a daltrea establiments,
g il el periodista—que arran de les de—' Podeu donar-nos alguns detallo
claracions del senyor Martínez Barde
aixi corn tamhU a flequzs, a causa de
respecte a l'autorització al Tribunal
sembla que hi hagué una rectificació
la puja del preu del pa.
de Garanties Constitucionals per a
La situació sha estés a altres logovernamental.
Ocupar un Iloc adequat?
—Aixi ha interpretat l'opinió les pacalitats.
—Poc puc aiegir sobre anea, ultra
A l'estació de Lamiaeo, i en arriraules del senyor Martínez Barrio i
el que sabeu vosaltres. La Comissió de
bar el ferrocarril de les nou, diverdels altres dos ministres radicals que
Govern Interior de la Cambra ha enses dones que esperaven han obert la
es digueren rebels, segons els quals
tes, després d'examinar l'informe tecporta d'un vagó i se n'han endut dos
l'hacia arribat a un acord amb el senic dels arquitectes, que rediiici dessaca de pa du yo quilos, destinat a
nvor Lerroux i els restants ministres,
tinas a rantic Senat no reuma les conLas Arenas,
pecó el Govern no s'ha mogut del sea
dicions necessàries per a la installaEl tren ha perslut alguns minuts de
lloc. Les declaración del senyor MarLib del Tribunal de Garanties Consmarga.
Enea Barrio foren exclusivament una
el qual no es prestara per
titucionals,
Els as s altants han fuga.
apreciació personal.
les males condicions co que es troba
— Al llou conegut per Las Soperas
Quant a l'actuació del Govern cal
a les obres de reforma que calien perha arribas un ario de dones i alguns
tenir en compte que és un gavera nnque
el
Tribunal
que
shi
ha
d
installar
el; quais han penetrat en un
nor : t ari amb pensament ¡ trajecteaties
pogués funcionar.
e•tabliment i se réhan endut pa pans
Les Corte, en la seva sessió secre- própes. De vegades en el seu camí es
i molts pausats.
ta, han fet sea el pacer dele tècnics troba amb les dretes i en altres moDesprés han fet aturar una camioments topa amb resquerra; aj as} és
i de la Comissió Interiors.
neta de pa i stuart apolerat de tot el
el .atif passa, pers.) el Govern esta al
El Govent, us ho puc afirmar, estù
que duia. Sito han reparto.
centre, que és on ha d'ésser. No hi
en lea majors disposicions per a cerA E mateixa lcalitat ba estat asha hagut abans de les declaracions de!
car un edilici on sigui installas, al mes
saltada una altra camioneta de pa i
senyor Martínez Barrio cap desviacid
aviat millor, el Tribunal de Garanties
arrabassada la rrercaderia. Per aqueas
Cap a la dreta, ni depres de les declaConstitucionals.
ta causa, moltes dones no han porta
Alguna vocal g d'aquest Tribunal, se- raciono cap a Fesquerra. Sorn on irem:
adquirir pa avui.
gons
sembla, considerasen depressiva On ens deja:a la declaració ministerial
A
Santurce
slan
produit
feto
—
la negació que de Fedirici del Senat el dia que bou pronunciada a les Corts
semblant s.
pel senyor Lerrour.
han Set les Corta per al domicili del
Un grup de dones ha declarat una
--També ara sembla observar-se que
Tribunal. La seta interpretació és
camioneta de pa i sha apoderat i
el Govern abriga eronr",eits i es diamis, equivocada, tan equivocada que,
repartit el que portava. Seguidament
posa a prendre mesures a favor de
sla format una maniiestacia de aso en no accedir a la concessió de reles esquerres en llar major part obreclinen del Senat, ni que s'In portessin
persones que sha dirigit a la fabrica
ciases.
de pa i ha obligas els propietaria a a cap obres, obeeix a que el Gotera
Govern no ha estat mar manis
yol atorgar al Tribunal un estatge
qui posessin el pa al oren que tenia
en buscar el hendid i de la classe obreabans de la puja. Davant l'actitud
digne de qui el va a ocupar.
Es tambe convenient, per altra ea corn el de lotes les classes socials.
violenta deis manife,tants ela flePer is aix i, en rodó, no pot dir-se que
banda, que els senyora que integren
quers han accedit.
Els manifestants han marxat cap el Tribunal ajudin el Gavera en la arrans dels darrers SIKeeSSOS el aoven
es proposi cona a pla de Govern fer
l'Ajuntament i una comissió ha designació del local apropias.
ELS EMIGRATS ARGEN- avisitat
aquestes concessions a determinats secl'alcalde per demanar-li la
cert que s'allunya, després
TINS A VIGO
libertas d'un individu detingut per dele projectes anunciats, la data de tors socials.
l'assalt d'una camioneta de pa. L'al- Faprovació del projecte d'amnistia?
calde ha dit que el drtitigut es CoVigo, ro. — Ila entrat al moll
—El Govern, sobre aquest asbaya a Bilbao i que t'aria les gestions saumrl
pte, no ha pres recentment cap
transport de guerra argenti "Pamco
UN ATRACAMENT QUE
oportunes.
pa", que procedeix de Lisboa.
NO ES VEU CLAR
A Portugalete i altres nobles, quan
A propòsit d'això he de dir-vos,
Hi viatgen els ex-ministres armés pacifics semblaven els aninis i cona vosaltres sabes', que aquest progentino de l'Interior Eracli EustaMadrid, lo. — Aquesta nit sha
es creia que no passaria res, a la jecte figurara en la declaració miquio Guerra 1 Calixte Alvarez Ropresentas a la Comissaria del districPlaca de la República, un grup d'ha- nisterial llegida a les Corts, en la
dríguez i alguns emigrats mis. Alte de Chamberi el senyor Adolf Pedremes
i
chverses
dones
ha
assaltat
qual es parla de concedir una amguns continuaran el seu viatge a
zuela i Garrido, arno d'una tenda d'ulalgunes tendes de queviures i s'han plia arnnistia.
França per terra.
tramarins, situada al carrer de Sagunjequedat toses les mercaderies. Ha
les
veus
de
di
El vaixell estarà quatre dies en
Tampoc ignoreu
to, núm. to, per denunciar que minuts
acudit la t'orca pública i els mani- rento matisos que slan sentit per
aquest port i sortira cap a L'Havre.
abans de tancar el seu establiment,
festants han fugit.
Han estas al port. per saludar els
enjudiciar no una amplia amnistia,
on es trobava amb un dependent de
Ele comerços han saneas per temenemigrats, el cònsol argenti i alguns
sini, una altra de parcial. Per això,
1 4 anys anomenat Lime Izquierdo Viea d'ésser objecte d'un assalt.
en aquests moments i responent a la
representants de la dita colänia.
cente a la rebotiga, han penetras cine
A
Sestao
un
grup
de
dones
i
nene
Cap dels viatgers no ha fet devostra pregunta, no us puc dir si
individus pistola en ma, i en sortir a
han obligas un tranivia de cärrega a després de les vacances s'allunyara
claracions d'interés.
la botiga el dependent Llue i el denunparar-se, i iban apoderat de la merla concessió de l'amnistie.
ciant, l'han obligas a eirar- se d'esquena
caderia que portava, consistent en
Aquesta qiiestiä ligara en l'ordre
i han escorcollat els calaixos.
llaunes de mantega, xorissos i altres del dia, i igualment pot posar-se a
Com que no han trobat res, el
EL SR. RICO ABELLO objectes.
debat en la propera sessió que en les
denuncias els ha Iliurat tres-centes
han
acudit
forces
de
la
guardia
Hi
SE'N VA AL MARROC
successives.
pessetes, producte de la recaptació
civil i de seguretat. les quals han fo—Què ens poden dir de rassunipdel dia, que guardava a la cartera,
ragitat els revoltosos.
de
la
clerecia?
te relatiu als havers
i després d'aixés els atracadors s'han
Algeciras, lo. — En l'exprés ha
Els comerciante han tancat, perä
—Es
tractarà
igualment
a
les
fet escapols.
arribat lau comissari al Marroc, sel'autoritat els ha obligat a que obrisCorts
en
la
primera
reunió
El
GoPedresuela, davant de la noticia,
nyor Rizo Abatir', que ha estas resin els establiments.
anunciar,
té
el
ja
hem
no ha pogut concretar les senyea
vern, com
but per les autoritats.
les
precaucions,
per
Shan redoblat
seu projecte i anca, amb ell, a buspersonals del malfactors, 1 el mateix
Li ha retut lionors una companyia
tal d'evitar la repetid.", fle:s fets.
car les opinions que s'exposin en les ha ° corregid amb el dependent, que
crinfanteria.
sessions parlamentaries. Aquests deen la seca declamen', ha tingut nomSeguidarnent el senyor Rico Abebats ens serviran, sena subte, d'o- breases sacillacions.
il ha embarcat en Cl canoner
Preguntada la portera de la casa
AMB MOTIU DE L'ANI- rientació per arribar a una solució
"Dato", que ha sortit ;inmediataon hi ha la botica. i l'amo i els
definitiva.
ment cap a Ceuta.
VERSAR! DE LA PRIPodria succeir que les discrepanparroquiana d'un establiment de vine
Ceuta, ro.— A bord del canoner
cies no fossin tantes com Ens arg instanat davant de la botiga de ece.
MERA REPUBLICA
"Dato" ha arribat l'Alt Comissari
mestibles, tots han manifestat que
sha suposat.
d'Espanva al Marroc, senyor Rico
—¿Afecten al Ministeri de justino havien sentit 111 vist res d'anorAbello. Ha estas rebut pel cap suMadrid, lo. — A (11)3 quarts de dot- cia alguna o algunes de les mesures mal, i han negat que ningú hagnig
perior de les forces militars, general
ze de la nit, ha estas facilitada al
púlala::
ordre
que per a la previsia en
rondat per aquell 'loc.
Gómez Monto, pel general Benito,
ministeri d'Estat una nota que diu vol implantar el Govern?
Encara que rassurnpte no es preautor:tats civils i comissions de les
alai:
masenta clar, la policia realitza les ges—Toses aquestes mesures. la
forces de la guarnició, així com tarnnimia
de
raniversari
de
la
Amb
tions de rigor.
ja són conegudes,
bé representacions d'entitats.
proclainaciO sie la primera Repú- joria de les quals
Les bateries han fet les salves
blica espanyola, el Govern, volent no afecten encara a aquest Departaerordenanea, i ha retut honors una
distingir les persones ae mis antigs ment ministerial. No se si mis tard
'
companyia de Regulars de Ceuta, adliesiO al regim repablica, algunes arribaran a elacionar-s hi
I desatéis d'aquestes paraules els
que ha desfilat.
S'estudia una dIsposlold
participants en la vida pública l'any
El senyor Rico Mello, després
1873, ha acordat proposaar la con- informadora s'han acomiadat del seper a protegir a produsnyor Alvarez Valdés.
de saludar les e:me:atarles personacuidó le lis insignies de cavallers
litats ha continuat el son viatge cap
la
República
els
seUn
periodista
ha
interrogas
el
sesie
de l'Orden
ció aspanyo l a
a Teman en autoniób:I.
nyor Alvarez Valdés sobre l'abast
oiients senyors:
Madrid, 10. — l'n periadle din
Entili Gut;errez Garnero, de Ma- que pogués tenir la seca frase dable
que pels Ministeris d'Ind6stria i Tredrid; Gaspas Cuéllar Díaz, (le Bar- segons la solar "el govern duraria alball s'estudia una disposició que ten_
celona; Pius Parderech, de Barcelo- mena-s el que durin les Vataarea".
PERSECUCIO D'UN
dele a protegir la nsh d'obra espana: D:01113 García de la Mata, de
—Cap abast — ha contestas el miBANDIT
Sevilla; Antoni Martínez de León, niste de Justicia —. jo vaig soler dir nyola.
Es vol, en sunia. imitant Franela,
de Sevilla; Vicenç Braulici Algarra
q ue ahnezys disposatein del marre din l'esmentat periódie, protegir
lbabez, de \ • alZmu'a; Aureli Blasco de vida n1:e ens donen les vacances,
Málaga, in. — La guardia civil
Grajalss, de Valénzia; senyora
peró no vull slir g ire dt-prés de lea nostra producció dele atacs d'aquede Ronda, auxiliada p n y ultra le dilles nacions que per la percepció iniha Gang as. de Valencia; senyor Anveranees sorgaixi la crin.
versos !loes, reftlitza 11,1.VCA gestiona
cial i per l'ajut decldit ele l'Estat, o
toni Garda lzriu;erdo, de Zafra;
al carup per tal d'esbrinar el parwtlor
—Quin vindrà aquesta?
per la datada de jornada, mantingth
David Rodríguez, de l'alada; Isidel t'afluís bandit Joan Mingoya 1•11
—Aixes no ho sé. No ho si jo
da fora dc tot Startet internacional,
dro Mateo, de Santander; Jaume
"Pasos Largos".
ho sap ningía
Garcia Cruz, de Santa Cruz de Teo per tàctica de jornals depreda«,
Es coneixen les malifetes de lesJo &fin un borne que la la seva tuataquen la m'Ara produccisi, mune
nerife: Josep Garcia Fernandez, de
mentas individu, que roba una escoca tense preocupar-se de (luan hi poinsufieient per protegir-la aquella
La Corstaya; Rafael Muñoz Izquierpeta i una carea de municions d'un
sara pum final.
legislaria 'd'arene aranzelarl que find
dn, de Santos Maimona; Ramon Riu
cortijo on s:allArgara.
—Es diu — ha afegit el periodista— ara km mis apropiada s suficient.
i Vendrell, de Cervera; Baltasar
Després va aliar a un altre cortijo
de róltim dellat patine no sentí
que
En una paraula, es vol crear una
Muro, de Saragepaa; Tomas Gimo
demanant tabas-.
actarkla la situaci6 parlamentaria 1golegislació antidamping, si dumping
Aranda, de Cartagena.
Posteriorment torna a Ronda, on
vernamental. Vis que hi penseu.
prd dir-se alló que fan els japonesa,
El Consell de .MMistres ha acorcompra mes municions.
—ro Cree que la situaeió ha quedas
que creiem que ée encara una cosa
dat propoaar igualment por a la
Du d'aleshores no ha Jornal 4
aclarida suficientment en tots els seus
pitior 1 mis dificil de rebutjar,
concessió de la banda d'aquella or- aspectes. Fi Govern ha plantejat el
saber-se res del fugitiu.
dre els ex-tninistres de la segona debat despees del (mal ha demanat
El fugitiu ha sofert diver g es conRepública, senyors Alvaro de Albor- un vol de confianea a la Cambra. La
demnes i estava reclamas per difeNo podem publicar leo
noz, irisen Girald 1 Ja um e Carnee•rent, jutjats per agre ggió a la gutCambra l'hi ha atorgat. Tots els Godia civil i tinença ilícita d'armes.
verns parlamentaris del nión no tenen notes pregades que no
agpiració.
Joan Mongoya es un gran coneis
NONIEHOWOONOMMUL ids que aquesta
Pregsmtat sobre la inclinació del vinguin escrites en catalä
xedor de la terca, vró té (.3 ams
Legiu LA PUBUCITAT Gavern cap a l'esquerra o cap a la i amb un timbre o signai na cata bé de la vSata; ver tata,
dreta. ha contestas:
li. griedis *ir Me Ste,55 HM'
tura coneguda
—No hi ha cap canvi ni cap a la
dificil atrapar-lo.

l
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El Consell general extraordinari del C. A. D. C. 1.

Marques cata enes
OOSST1OPIS LOCALS

Fon molt accidentat i hagué d'ésser suspès per
Avui es procedirk L'Ajuntament de-5ant
l'autoritat governativa.
a les votacions
Fi:4u de Llobregat
Anit se celebró al saló de sesalcas del C. A. D. C. I. la primera
sessió del consell general extraordiconvocat pel Consen Directiu
da l'esmentada entitat
La ansió comentó a dos quarta
toste de la nit, enmig d'una gran
efervescencia i expectació entre
tots els socia que assistiren al Congris. els quals emplenaren completament la tala d'actes.
En entrar al saló i ocupar la presidencia del Congrés el Consell Directiu, bou rebut amb fortes protestes i xiulets. Se sentiren també
alguna aplaudiments.
El president, senyor Juliachs, fea
als de la paraula en primer lloc. Exposa extensament la gestió del Consell Directiu durant les darreres
vagues, i després de rebutjar les
acusacions de les quals és oecte
el Consell Directiu per par: d'alguns socis, demanà una ratificació
de confiança per l'assemblea.
Durant el seu discurs fou interromput sovint per protestes d'una
part dels socis, i abundaren els
incidents i eständols entre els assistents a la sessió.
Contestó el discurs del president del
Comen el senyor Vila, de l'anomenada minoria d'oposició, el qual fou
interromput, també, pels aplaudiments
i, de vegades, pels xiulets de P.Assemblea.

Rectificó pel Consell Directiu el
senyor Valls, el qual fou també interromps* diverses vegades.

En contestar-1i el senyor Aznar, de
l'oposició, amb paraules dures per al
Consell Directiu i la seca actuació, el
delegat governatiu, en vista que no
era possible de mantenir l'ordre i que
soviutejaven cada segada mis els esfändols, suspengué la subió. Eren
tres quarts d'una.
Tot seguit es retira, enmig d'un
gran escàndol, juntament amb el
Consell Directiu, i anuncia que slacia
de desallotjar Id sala dintre poca moments.
No obstant aquestes paraules, la majoria de socis no es mogueren de la
sala, i un d'aquests propasa que una
Comissió anés a donar compte del
succeit al conseller de Governació, senyor Selves.
La Consistió, peda, no el traba a
La Conselleria i torna al Centre per
comunicar-ho als socis que encara estasen al local. Una segada assabetnats
de la infructuositat de la gestió el delegat governatiu manifestó novament
el desig que fos desallotjada al mes
aviat possible la sala d'actes.
Els socis, ordenadament, abandonaren el local sense que es produis cap
mis incident.
Malgrat la suspensió anormal de la
primera sessió d'aquest Consell extraordinari. avui, a les deu del mati i al
local del Centre se celebrará !a segona, per tal de procedir-se a la votació
del vot de confiança al Consell directiu, la qual durará ins a les dues de
la tarda. Seguidament tindrá lloc l'escrutini i es donara compte del resultat.

re'acions entre el Avui fa 61 anys
socialisme català
que foil proclai respanyol

Les

(Ve de la Primera pagina)

L'Estatut elaborat per la ponen•
era fou una cosa perfecta. Per això,
ei Comité Executiu del P. S. E. va
trobar-lo inadaptable al "Código
Fundamental del Partido-.
No hi va hacer res a fer. No van
admetre cap mena crautonomia dins
del partit—arribant a l'extrem de
diremos que havieen d'estar en consulta permanent amb el Comité Executiu—i intentaren imposar-nos els
Comités de provincies. la qual cosa
repugna la divisió administrativa de
Catalunya.
situació actual de les retaeions entre la U. S. de Catalunya
i el P. S. espanyol?—li preguntaterem.
—Es ben clara. Heut trencat les
relacions. No podem transigir amb
allò que foren els motius i l'essència de la creació de la U. S. de C.
.—Malgrat tenir la nostra opinió
del moment polític espanyo4, i les

diferencies existents, nosaltres estareal a l'agualt de qualsevol contingencia que es pagues produir.
- Secundar-len una acció revolucionaria del socialisme espanyol?
no podem pas propagar-ho.
U4 diré nomis que formem part de
l'Aliança Obrera, la qual estem disposats a servir amb tota lleialtat.
—¡Quina és la situació de la U. G.
T. a Catalunya(
—,Aquesta organització depón d'un
Comité Executiu Central, que radica
a Madrid. La U. S. C. i el P. S. E.
eiirt partits polítics. La U. G. T. is
sindical.
Aixe, no vol dir, però, que la U. G.
pugui sostraure's a
T. a Letal/rusa
l'ambient poluto de Catalana. Perquè
encara aixo no es ven clar, la U. G.
no ha pres fincrement que li corre-spon.
,Si no s'adonen daixò, aquesta organització es ;aura obligada a una
vida d'elemental vegetació.
—,¡Podeu dir-nos alguna Cosa de
La suposada dimissió del senyor Comorera ?
—L'origen del rumor fou degut a
una campanya iniciada per les dretes.
S'adonen que la permanencia del compite,' al Govern Es una garantia per a
la recta aplicició de la hei de Bases
O. Cooperativas i de la hei del Camp.
Es clac — acabe —: els interessa
erear una atmosfera densa, entorn del
coeseller, per veure si això pot imye:alome els setas companys de Golen, o els companys de partit.
as.
Amb referencia a aquesta questió,
&hir al migdir, a la Generalitat, quan
el ranyor Companys va rebre els inlormadors, im periodista va pregungsr-li:

mada la primera República a
Lspanya

Avui fa seixanta-un anys que era
proclamada la primera República a
Espanya. Ni les qualitats personals de
les primeres figures de resecad patine d'aquell ternos ni l'entusiasme dels
republicans de debó no foren suficients
a consolidar-la . Han passat prou anys
denca <aquella provatura perquè Vesperit republicä hagi guanyat l'opinió
del país. La poca fortuna d'aleshores
és una lliçó que les generacions han
d'aprontar. Bo és, doncs, recordar la
data d'avui, memorable per a tets els
republicans, i dedicar un record als
homes i Ilustres que donaren el seu esforç per a l'adveniment d'aquella primera República.

Publicacions rebudes
"Radio Técnica » . Any IX.
Madrid, 1 febrer 1934. — "Boletín de la Caulara Oficial de
Comercio e Industria de Sabadell - . Any XXIV, número 269.
Sabadell, desembre de 1933.
Any XXI, núm. 1010.
Barcelona, 3 febrer de 1931.—
'Sanitat Catalana - . Any II, número 14. Barcelona, gestor, de
1934. — " Vida TFlosina
Any VIII, número 330. Torlosa,
3 febrer 197 í.— "L'EiXerit".
Xny 111, Ilül)leCt) 71. Barcelona,
11 fehrer 1931. — "Revista de
faro, Conmutar', número 3.
Barcelona, quart trimestre de
1933. — "Boletín de la Asociación General de 'Iransportes
tmr Vis 1-7Trea - . Ans I, número 12. Madrid, desenthve 1933.
— "BuIlleli de l'Abeociario
d'Esludiants de l'Atenen 'gualatli de la Clas.s e Obrera-,
Any II , número 22. Igualada.
gener 1931. — “Bultleli de
l'Associació Protectora .le l'Ens e nya Isça Catalana". A ny XI,
núm. 39. Barcelona, desembre
1933.--Itisista ,del 0/111111Prei0
Balo - Spagnuolo". Any XIX.
Barcelona, desembre 1933. —
"Revista Financiera Banco de
Vizcaya". Any III. número 20.
Bilbao, gener 1935.

, TIII CC« el lector hiere pogut com.
Ovar Plir les radia precedente, el
Mone•Proniosi atenseix l'origen dels

A dos quarts de dues d'aquesta enaiinada el comissari
general d'Ordre Públic ha rebut Pis periodistes, i els ha
manifestat que la !rangua/110
era absoluta a lot Catalunya,
i, per tant, que s'havien donat
ordres perqué foissin suspeses
lotes les preenneions preses
per evitar qualsevol intent
d'alterar» de l'odre públio.

rumors que

circulaven entorn de la
dimissió del senyor Comorera a una
glatçiebra de les dretes.

biosaltres, per la nostra banda, pollera inda/non repetir alló que dèiem
al nostra edició anterior: que la
veril, la recollírem a la Generalitat
i si Parlament.

tablement republica i desquerra!", i
alt-es frases per
I a llora de prender possessió, l'alcalde (de tEsquerra) en el seis discurs de ge únics fa 1121 fcr y cnt Tuyo.
manada a no fer pellica. recornanacié que occrpfen els rabinin, i reo•
reclamen que guau ',reten/in

a"anna ftroposicia

na

Te'ls collstPri

can, a !VIS ad: cr.ço,iu

ihroitsrla4a! És abs,rd
e •nn• d r sC r I.e d'unes eleeeinns que s'Ira',
fer en y niq d'una passia tolitica • ami,
una llei arre obliga ts, els elerlors a :vine una candidatura d'una clerermi F ultendancia, erescinEnt de personaIlneS rIcecions que han motivar tour rainfranya on s'han usa! /untes dc..laradament Poi:tic r '. de por ro
MISS s ralalanistej. d dreies o reno-res, de calalics rs lates. ele r.reublicaris
exalftfe o febl , . dr inm,drqui'cs
patrysnis 0 dec larar r . és absu rdo ret rlin i. que- en rl momear enia
actuada d'arord emb fes ¡der., tredj.
celes en les horrs
fari manifertarram.s
cero, des, de no valer fer (Ferien.
Qua foran. dones? L'Iinir Cortil Que
PS presell iirw innh un frngraula Cm,
ere! administr ativo-pa% (are, (nosud a se/rancia mnral oarantia la
sera rra(draeln) en el 1.03rEVT
REPUPLIC.1. Elt allres
els tu: 1:,ni sortir elegir u Crecisament.
nomas rifaren idees Cotirlaneo. i ara.
?isla la sera propaganda (Merara! i
ICS sec., enenifestacione enntradietaries NI ytuf,r favess .',;, hauran de
drernintll,r Ilurs acti; . itnts muniri-

Pals m/n :a d'Hm, imerotisneid Cardtext. semere
als infereSsns

de la Airar.
11 ter quI els drura rctu9nar tnnt
fer pellico? rs que un irnrn confineça re el credo folftie que erafessru!
Pnlítica co! dir gm'renar i . administrar. I efr ele l'F"squerra Penen
bligació sic on;,rrnor administrar en
entalanisra i en rePubffcri. en form ,
i demacrara i eis u', .ern • if Ira,.
(n'unir rfesnnerta. Airt prometirn
al enhlr i atti Ars han 'de (amplie s1 un
rolen d rfrandar-la. I no fadem endevine,- els n: .” ; aa
tinfran Cer u, 'Fa
P roclamar-1u,
alt en Iota
„5
els Raes. ,,Cnoe
vergneva. Unn de lee crinrieals eararleristiqu r s drts C q rlits derquerra
aquesta ralelitta turra!: sabe- a fron.
lar
für, nvnfse7o1
n
rrrl iOn4,C,r escabri s
ore
SI , VU ele hnners d ornan ho
.erin de T yTifai e,' ha,. lam 000 r Fna1
la cara ter a ret. perqu? saben out
ele idea l, cric clr frnsen s'inspiren rn
la rer lf rl
en la Justici, .
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Carnaval animat :: El Front Unte
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Els 110113 comsellers han tres posaresitl; i hm de confinar sincerameta que ti na fiTs asir fluir fesontia
ces es gairebC familiar, no els han.rient fas coneywf
Recordaron encara aquel!: esgorips
d c les <retes "L'Esquerra, ni donada!", i ens leuden a la tnentaria cantiles afirmacions rolundes: "Els reinol'Etapas ti: Sant Pella han de votar
l'Esquerrn, que és l'Unir partir ved-

LLEID

—Què podeu dir-nos deis rumors
de retirada del representant de la
;bid Socialista al Gomera?
, —Ras, en absolut — contesta el
President —. Es un rumor fantistic
ye ha eirculet El senyor Comorera
de un epany molt estimat i comgenetrat amb el Govern, cota els algres remiten.

DE BARCELONA

Obrer :: Accident &Beta :: Naves
diverge*
Lleida. so. (Per telefón). — Avui
comenten a diversos local, els balls
disfresses del Carnestoltel. Són tants
els que s'han organItzet que els imisic' hass-an de fer un serita'sle esfore

LA TRANQUIL.LITAT
A CATALUNYA U ABSOLUTA

5 Diumenge, 11 de febter, de 1.934

per donar l'abast. Ee M'uta el ea,

d'alguna orques tra que huiré d'actuar simultäniament en tres llots distints.
— Es esperas aquesta nit l'alcalde
senyor Antoni Vives. el qual ha estat dos dies a Madrid gestionant assumptes d'interès cintita.
— Els diferents Sindicats d Treballadors i el R. O. C. han fet

l'estaci6, 3 individua que viatjaven en
tren militar tense documentaci6.
El cicliita Joan Cases,7-de.
anys, ha sofert rana aparatosa ciiguda a la 'carretera d'Alcarràs, S'ha

un

causal ferides de pronòstic reservat, de
les quals ha estat curat a la casa de
SOCOCS.

— Aquesta tarda ala reunit, sota
la presidencia de l'Alcalde accidental,

Sr. Ramon Cervera, la Junta dassequiatge.
— La Delegad() dels Serveis HidrOulics de l'Ebre_ ha sollicitat a la
Comissaria de la Generalitat autorit-

zació per crenar el Canal auxiliar
d'Urgell amb les earreteres que van
Pinyola a Candella i de Mellerussa a Bellcaire.
— Ahir acaba la Sucrera de Menärguens l'elaboració del sucre de la
temporada actual. Ec calcilla en 35.00 0
Iones la quantitat fabricada darrerament.
— Ha estat elevada al ministeri
din s trucció Pública la terna per a la
dels arrees de director i sotadire-tor de l'Escota Normal de Mestres i ltlestresses de Unida. En la
(-'ola cle direct or figuren el senvor
F-lip i Oliva, la senyora Mants2rrat Valtdu. i el senyor Josep Portugués i Hernando, i en la de setsdireztn-r. el Sr. Josep Gen la senyora
Teresa Caduri i el senyor Ramos Panela. — C.

MANRESA
Sessió plenaria del Municipi

Tro-

bella d'un cadáver :: Vària

Mantesa, lo (Per teleion). — Ahir
el nostre Ajuntament celebra la seca
primera sessió plenaria. Es va donar
compte de la formació de la comissió
de Covern, la uual és com segue:x:
Presidencia i Foment, senyor Francesc
Marcet; Sanitat i Assistència Pública,
scnyor Sane i Bars; Cultura, senyor
Vicenç Prat d'Acció Catalana Republicana; F.:lances, senyor Flordelis, i
Governaci6, 5enyor Salvador Reguart.
A prupoata del senyor Torres, d'Acció Catalana Republicana, s'acorda
trametre un telegrama de felicitació al
president de la Generalitat fent-lo extensiu a l'alcalde de Barcelona. Suprovà amb el vot en contra de la minoria tradicionalista, la qual no s'In
colgué adherir per motius ideolágics.
— Ahir fou trobat al carrer
Sant Josep, partida de les Trotonyes,
un home luan sota un marge. El Jutjat va comprovar que el mort era Joaquirn Llcpis ¡ Casancna, de 35 anys.
Deixa vídua i dues fines. De les demincies fetes sembla dcsprendre's que
pujava pel camí de darrera l'Institut
i va relliscar, i migué d'una aleada
d'uns tres mestres, En la caiguda, per
electes del cop, va quedar sense sentits, i morí per asfixia a causa d'hacer quedat amb la cara tapada amb
el fang del terreny.
— A la Galeria d'Art "Ciutat" s'ha
inaugurat avui Una e:;posició de pintures del notable pintor 111am-esa Evarist Veciana.—C,

MATARO
Detingut per sospites

Noticiari

Matara, lo (per telefon).
ha estat detingut, per creure estava
complicat en els robatoris de gallinas
que d'alguns temps vénen fent-se, Joaqtam Roldán Ramos, de trenta-quatre any s, natural de Morón de la
Frontera (Cadiz). Comprovada la seva personalitat, ha resultat que era
re:la:1w per la pre '0 de Cádiz. Ha
ingressat a la presó a disposició del
Jutjat.
— Per al vinent diumenge, 18 del
current. l'Acadèmia M. M. prepara
un concert, anib la caluosa cooperació
dn rorouestra "Da Cantera" de Vic.
— Segons la Secció d'Estadistica
de l'Ajuman:e:u, el mociment
grane registrat en aquesta ciutat , corresponent al passat nies de gener, és
el segiivnt: 33 naixenients, 9 matrimonis, ao defuncions i r asortainent.
— Per a denla, diumenge, té anunciada la seca vlugeda a Mataró l'estriptor catali Josep Maria Folch i
TorrN anth motiu de representar-se
a la Sala Cabanyes la seca obra "D'aque,ta aigua no en beure". — C.

TORTOSA
Seeti6 de la Corniaai6 de Gavera
Noticiari
Tortosa, lo (Per telifon). — Sota
la presidencia de l'alcalde, senyor Berenguee, i amb assistencia dels consellers senyors Tudó, Benet, Faltó i
Rodríguez, celebrä ahir reunió la tomissió de Govern d'aquest Ajuntament.
S'acorda dividir en tres seccions de
quintes la ciutat, per tal de facilitar
la tasca de reclutament; contribuir
a les <espeses de la creació d'una escota a la partida de Babada en comblnació amb l'Ajuntament d'Al-190sta;
adquirir arbres per abs carrers Cervantes, Reus i altres; efectuar reformes
ala cementiris de les partides; destinar estatge per a tres parades de sementals; estudiar l'habilitació d'un estatge per a guardia de bombers; autoritzar el lliurament a l'Estat deis terretlYs Per a la construcció de quatre
grups escolars; oposar-se a la puja del
preu del pa. La Presidenca dona compte de la vinguda del conseller d'Economia. També s'acorda Murar l'ext eacte de les sessions a la premsa i regidora, i facilitar la instanació d'una caseta per a dos pons al Parc Municipal.
— Ha arribat Eduard Sumó, cap del
Servei de Ramaderia, enviat pel conseller senyor Camarera, per estudiar
l'aprofitament de l'arrós com a farratge.
— Ha estat a la riostra ciutat linopacto,' intercomarcal de Sanitat senyor
Folch per instruir unes diligencies cobre l'actuació del subdelegat de Farmacia d'aquest partit.—C.

B ADALONA
Detenció
Atropellament :: 'Teatre Apat Moviment de la Caixa
de Pensione i de la Biblioteca Pública
Badalona, lo. — En virtut de la
Llei de Vagabunda ha estat detingut
Antoni Fernández Cecilia, de vint-itres anys (redel, natural d'Oriola
(Alacant), sense frisa, i que ha estat
detingut diverses segadas per robatori,
— Aquest matí, al carrer de Guiiré, el ciclista Juan González ha atropellat el nen Francesc Morales, de
quatre anys dedal, domiciliat al carrer de la Providencia, número 112, i
li ha causat diverses ferides de pronästic lleu, de les quals ha estat curat al Dispensad Municipal.
— Dema, diumenge, dia 11, a dos
quarts de cinc de la tarda, la secció
d'aficionats de l'Orfeó Badaloni posari en escena "La barca dels afligits”,
d'Apelles Mestres, i "La mace eterna*,
d'Ignasi Iglésies.
— Al Dispensad Municipal ha estat assistit Vicenç Cardona i Mateu,
de vuit anys dedal, per hacer estat
mossegat per un gos.
— Denla al migdia els periodistes
que fan informada a l'Ajuntament oletiran un ópat a l'ex-alcalde senyor
Cases, en oroya d'agraiment de les
moltes atencions que va tenir a la
premsa en l'exercici del seu arreo. — C.

TARRAGONA
La consolidació de la muralla ciclópia :: El pren del pa :: TurisAltres
me :: Les festes de jung

novas
Tarragona, ro (Per telefon). —
Han cisitat l'alcalde, senyor L'ores,
els arquitectes senyors Julia Martorell i Francesc Martorell, aquest
darrer delegat del Consell de Cultura de la Generalitat, per tal de
tractar deis treballs de consolidació
de la part de la muralla cickpia
romana, que amenaca ruma.
— A la Comissaria de la Generalitat es reunirä el dia 13 del corrent la secció provincial d'agricultura per fixar els preus de les farines panificables i del pa per al
vinent mes de mace.
— La companyia navilera anglesa "Royal Mail". de Londres, ha
comunicat a l'Oficina de Turisme

de l'Ajuntament, que en els seta

creuers per la NI editerrinia incluirá
el port de Tarragona com a port
d'escala. El primer vaixell que an-

coraró al nostre port será l'"Arlanze''.

Es la sisen' companyia navilera
d'Europa que inclou en els seus itineraria el port de Tarragona.
— El comissari de la Generalitat, senyor Cavaller, ha rebut la visita dels alcaldes de Blancafort, Marguiri, Amposta i F:ix, els nuals
han fet algunes peticiono que es
relacionen amb assumptes d'interés
per a aquelleS localitats.
— Avui l'alcalde ha estat visitat
per la Directiva de la COMiSSió organitzadora de les Festes i Falles
del mes de juny, j li ha fet lliurament del cenen anunciador, obra
de l'artista Adolf Arifio, que ha
causal una excellent ¡mpressió.
— Moviment del port. Vaixells
entrats: "Puccini" i "Rea", de Barcelona; ''Ciutat de Tarragona", de
Sete; "Málaga -, de Palermo. Sortits: "Rea", -.Málaga" i "Ravenspoint", cap a Valencia; "Ciutat de
'f arragona", cap a Port-Vendres. —
Corresponsal,

GIRONA
Manifeetació prohibida :: Acte de
protesta contra el Tribunal d'Urg è ncia
Suicidi
Vària

Girona, lo (Per telifon). — Diversos elements republicans sollicitaren
ahir perrnis del comissari d'Ordre Públic per celebrar denlá una manifestació a l'objecte de dernanar la supressió dels Tri'ounals d'Urgència, l'aixecament de restat de Pre venció i la
llibertat dels presos detinguts per delictes electorals.
El senyor Prunes ha manifestat abs
periodistes que tenint noticia que el
Lanero de la Generalizar CS preJCLIPava d'aquests assumptes ¡ que no está
d'acord amb l'actuació deis Tribunals
d'Urgencia pel que fa a delictes &fetorals, ha consultat sobre el pac , rular a la Generalitat, rebent ordres per.
què prohibís la dita manifestació.
El comissari d'Ordre Públic ha comunicat als or ganitradors que no autoritza el die acte, pub ‚inc els autoritzava per celebrar una reuniO al Casino d'Unió Republicana, acab,da la
qual poden, en comissió, prcsentar-li
les conclusions que a.:rdin, les at•als
transmetri a la supericrität.
El senyor Prunis ha manifestat que
era també dels que opinaven eme els
Tribunal, d'Urgencia no han d'actuar
en els delictes electoril,.
— La policia ha detingut Carlea
Lloret (a) "Nerón", que és un altre
del; individus que prengueren part
el robatori del carrer Nou. També ha
estat detingut un individu a000nen41
Josep Giovani per hacer facilitat una
pistola a un dels autors de l'esmentu
robatori,
— Al seu domicili de Vilobi d'OuCpaasrtini7erä, id e a3ola a n7 sr,a pen
vi a n sel°ani
dormitad. La desgraciada dora tenir
un xic pertorbades les seves facultats
mentals, i ja en disertes ocasiona hacia manifestat els seas propòsits de
suicidar-se.

ESPLUGUES
Noves Juntes

La Junta de Govern de la Comissió
Dele g ada de l'Associació Protectora
de l'Enseny-ança Catalana ha quedat
constituida tal com segueix: President. Antoni Petit i Giralt; secretari.
Francesc Cortada i Obiols tresorer.
josep Malaret i Manya; vocals,
Francesc Di. í i Pece AStä15.
El Grup Excursi o nista 'Germana,''
en assemblea tingtria el nas 5 a t me,
de cener elegi el Cansen directiu següent: President. Joan Fuster i Canut: vice-president. Miquel Mujal
Cusó: secretad. fosen 3falaret i Mansa: vice-secretari, Francesc Anglí i
Oliva; tresorer. Pere Bosch i Argemir; comptable, Gaspar Cases i Lacapa; arxiver. Gaieta. Galtes i Canut; bibliotecari. Joaquim Pi i Rius;
vocals, Ferran Bohigues, Maria
Pere Manyer i Sebastiá Ferrer

Die
Na Maria -Antònia

MALLORC
L'Ahostaanent i
loes
Carnaval s.s Allsleranstat de claiWnord-americans
Noticiad
Palma, to. — En la sessió celebrada pel nostre Ajuntament, els
regidcirs pertányents a les fracciltins
d'esquerra del Consistori vanctriticar amb duma l'actitud del.governador i del president de la Diputa-

ció en inhibir-se del problema viu
de latan forçós. Va aprovar-se una
proposició demanant al gosernador
que convoqui una reunió de forces
representatives de la ciutat, en les
quals l'Ajuntament declinará la seca
responsabilitat.
— Al teatre Principal tingué lloc,
amb extraordinaria animació, el
ball de disfresses organitzat per
l'Associació de Lawn-Tennis.
— Han estat alliberats, per haver-los indultat del restant de la
pena que els quedava per compile,
els cinc súbdito nord-americans que

temps enrera foren processats arn>
motiu d'hacer agredit la ,guirdia
civil.
— El Foment del Civisme. ha
acordat felicitar l'Ajuntament per
l'éxit económic assolit en la gest:6
directa dels arbitris de carns s alcohols, i tanibé la Comissió d'Eixampla per les millares d'embelliment urbi que ha realitzat.
— En un dels salons del Foment de Turisme es reaniren, convocats pel senyor Antoni Mulet,
tots els qui, en articles publicats en
la premsa diaria, havien manifestat
la urgencia i necessitat de constituir una entitat encaminada a la
depuració i foment de la nostra
dansa, vestits tiples i altres
festaeions de l'art popular. Hi assistiren els presidenta i secretaria
del Foment de Turisme i Associació per la Cultura de Mallorca i
maltea altres representacions.
Durant la reunió, que transcorregué en mig de gran entusiasme,
es convingué la creada d'''Amies
del Ball popular", i es perfilaren
les tasques que podrien emprendre's.
Foren designats els senyors Autoni Mutes, Joan Sanan, Gyillem Colom i Manuel Andreu Tontirroig
per a la redacció i aprovació del
reglament i per a la constitució
definitiva de l'entitat.
— El CoHegi de Metges ha procedit a la renovació de la seca Junta Directiva, la qual és integrada
Per: Francesc Sanxo, president;
Francesc Rosselló, vice-president;
Joan I. Valenti, secretari; Miguel
Sureda i Blanes, tresorer; Vicene
Planes, comptador, i Jaume Esteleich, Muja Muner, Bartomeu Vaquer, Guillem Verger, Josep Macia.
i Mulet i Joan Villagärnez, vozals.
— En intentar un carreter travessar la riera pel camí de Son Cotoner, malgrat de la visible crescuda del corrent daigua, el carro
bu arrossegat per les aigües, en les
guata mori ofegada la cavalleria.
El carreter pagué salvar-se. — C.
Palma, lo. — A la sortida d'un
ball de Carnaval, tres carrabiners
vestits de paisà donaren l'alto a uns
joves, els quals no obeiren la intimació. Els carrabiners dispararen
contra els joves, deis quals resulté
mort Josep Sitiar i Ramon, de vinti-tres anys. Eh noble, indignat, intenta agredir els carrabiners, que
necessitaren la protecció de la guardia civil per tal d'alliberar-se de les
ires populars i hagueren de reiugiar-se a la caserna de la guardia
civil. Durant tot el dia el noble es
manifesti pacificament en senyal de
protesta. Els carrabiners havien donat l'alto als tres joves perquè els
baria semblat que un d'ells—el que
resulta mort a conseqüència dels
trets—duia un sac a l'esquena. Després resulta que aquest pretès san
era una simbomba.

—Avui han arribat els estudiante
d'Arquitectura de Barrelata, qque realitzen un viatge d'estudis sota la direcció del catedratic
Pere Dom/:lee.
—Ha mort el pintor Bartomeu
Canals i Gil.
—Ahir arribaren els vaixells de turisme "Land stephan C o
- tle-, angn i$,
i "Lacter", deis Eatats Units. — C.
de l'Escola

(,;oler Azcb

morí ahir, després de rebuts els Santa Sagraments i la Benedicció Apostólica

(A. C. S.)
Els qui la ploren: espòs Doctor Francesc Santifià Braguiat, mare, germà i germana (absent3),
germana i germanes politics (presenta i absents), nebots i familia tota, en assabentar llurs amic3
i coneguts de tan irreparable pèrdua, els preguen que la tinguin present en llurs oracions i que
se serveixin assistir a la casa mortuòria, Via Laietana, núm. 69, avui, diumenge, a dos
quarts de
deu del mati, per acompanyar el cadkver a l'església parroquial de Santa Anna i després al Cementiri de Canet de Mar.

manifeet en el (mal, tot com.

batent el feixisme, conviden els treballadors a formar un Front Link
per anar a la revoluci6 social.
— La guirdia civil ha detingut, a

NO ES CONVIDA PARTICULARMENT

•

plurnenge, II de febrer de 1931

ES

T_

Bouisaon, president de la Cambra, se.'n va del
Partit Socialista
¡I'( de fa Primera pagina)
un excellent exemple de la sera pruConsell de ministres
Es ministres s'Un reunit a les cine
de la tarda al Quai d'Orsay en Consell
de Gabinet, sota la presidencia dcl sensor Douniergue.
El ministre de Justicia ha queda',
encarrega t de ', ciliar Per la continuac.6 rápida i dintre de la mes rigorusa equitat de la reglamentació dels assumptes judicials actualment pendents.
El Govern ha acceptat el principi
d'una Comissió denquesta parlamentara.semblant a ¡es que han funcionat
anteriorment.
El ministre d' Afers Estrangers
fet després una exposició detallada de
:a sduació exterior.
Els ministres &han ocupat especialment de la situació de la Tresoreria,
sobre la qual ha fet una exposició rnolt
extensa el ministre del Ram. Han pres
part en la discussió els ex-mi:ristres
d'Hisenda que actualment formen part
del Govern.
Respecte al gravamen imposat per
Anglaterra a les exportacions franceses. sise acordat enviar immediatamcnt
al Govern de Londres una comunicade -per donar-li a conèixer el pum de
vista del Govern francés.
El Cansen s'ha pronunciat. segens
sernbla, per una posicii, de resistencia,
i oha parlat de les mesures de represalia que podr,en circurnstancialment
•
adoptar-se.
Sobre aquestes mesures es guarda
que
i
es
Crell
la , Mh absoluta reserva
aquestes mesures aniran implantant-sc
rrad ualment . i no s'exclou la hipätesi
d'arribar a la denúncia del Corveta
de 1 93 2. . que es e que'rereix actualment les relaciona comercials entre
ambdós paises.
El Consell ha decide sotmetre al
senyor Lebrun un decret encarregant
a: ministre de Justicia de l'a dministra
g a i Lorena. -ciOdelsrv'A
El Govern s'ha ocupat també de
la sortida del sertyne Chiappe de la
Prefectura de Policia. pecó no ha
sdoptat cap resol ei. :obre l'a asurnpt C.
Per últim alta decidit que la Bor.
;a de Valors estigui oberta ei di' en,

nesures per a assegurar
rerdre

.

En acabar el Consedl. ei ministre
de l'Interior s'ha rennt al seu de 'lata amb el prefecte de policia i
e: del Sena i representant del
aovernador militar de Parle , a rota..ecte
d'examinar les mesures 'II,'" ha.
d'adoptar-se per tal dasse surar
mantenirnent de l'ordre el dimos
vinent.
ES CreU que els elements pertanyents a la C. G. T. no alteraran
ordre. però referent als de la C.
G. T. U., no existeixen tantes seeuretats, puix que sembla que els
csups comunistes tractaran daprofitar la vaga per tal de repetir es
c. t.s de la M t darrera.
Una nota de Chiappe
senyor Chiappe na comunicat
a la premsa una nota en la qual
:eclara que des que deixi la Prefectura no ha sollicitat ni refusat
cap ¡Inc, i afirma que no acceptara
altre arree que el de prefecte de

Boulsson climItelx del
Partit Socialista
E: president de la Cambra de Dieutats. sen T,or BOU:55 , I1. ha dirigit al
stcretari general del Partit Sorialiatu S. F. 1. 0. una carta presentan!
:a dimissiO de rnembre del dit parTonament aquesta desis te, en ha,er estat ohieete de crit , ves per
;art 6'alguns membres dr, partit per
;es iniciatives que adopti: d'acord
ateb el presidedt del Serat 'luract
• :5 :lacre: s esdeveniments.

Frot
NEl senyor Frot, ex-ministre de
, Interior, ha publicat una nota en
:a qual declara que havent deixat el
-i e rec pot, per fi, parlar anal> llibertat.:
Atent a que en iniciar-se ele rerenta esdeveniments no es feu us de
es metralladores ni hisells metrallaCoree. i ategeix que si els agents del
s ervei d'ordre l'agarren de fer
ir aquestes armes en els darrers moments fou amb motiu de la resistencia oposada pels manifestants.
Acaba eleclarant que no fa cas de
les injúries ni amenaces, i que confia en el judici del país.
Una carta de

Comentarla de la prernsa
• Tsta la prem s a mundial comenta exte nsament la seducid de la
crisi francesa,
El "Seforning Post" diu que tnts
els amies de França s'alegraran de
les mesures adoptades per a la conservada de la seva salas
El "News Chronick" expre;sa la
convicció que la presencia de M. Hernot is una garantia contra tota tendencia al feixisme.
fi "Narodni List>" i el "Prager
Tag eblatt" celebren tamhe que hagi
Posen ésser evitat un pas cap a leatrenta dreta.
El nVienner Zeitung"
' rapte ataba de donar al natas

dencia política.
"Etoile Belge" escriu que sota els
auspie:s daquest Gotero, França trobata raridament el seu just
i •egusetat.

Ei nombre
d'ahir

pro- eeebbels creu que el film
bable la convocatoria de ki alemany conquistarà el Mi'
onlerincia del
Ls crea poc

EI nou govern

de terna

Segsns "L'Intransigeant", el nombre de ferit, a conseqüència dels successes d'anit, ha estas de 3 00 , sen,e
llr l o u r e cn aquest nombre els manifestares o ti/embrea de la forea pública
Orte forra Corota en Ilurs domicilis.
'aquests feries. /68 no revesteixen
gravetat: 54 inspiren alguna inquietud. i cinc es trnben en estat d'extrema
gravetat.
Per altea part. /6 guinelies de la pare
van barre desser curato a la casa de
salut deis guardies, on quatre deis
van quedar hospitalitzats.
Arnh motin de les manifestacions.
la policia va detenir '1 st4 manitestants. entre els guata figuren sn es-

trangers.
5. Illetel de la Charité, un ferit
ing.res s at anda motiu de la manifestació de fa tres dies. va morir alije
tarda. Altres. dos feeits s'han a g reujat considerablement en el seu estat.
A l'Hospital de Sant Antoni van
entrar ahir 20 ferits. dos dels quals
van llaves d'ésser hospitalitrats. A
l'Hos-pital de Sant Ishris van auxiliar 64 irrito. 19 dels guata van haver de quedar al benific establiment
per al céll guariment. A l'Hotel Dien
val auxiliar tres ferits. un dells
greu.
Els agents ferits en els success.as
d'anit van ésser hospitalitzats a la
Casa de Salut dels Guardians de
Pau.
Aquesta tarla s'han celebrat les
honres fúnebres dels dos Micals de
la reserva : d'un alumne intern de
l'Hospital. qm. van morir a canseqn:mcia dels recents escleventments,
FR ha assistat nombrosa concurrencia i gran nombre de personal:tata.
.
La vaga de 24 hores
Han decidit adherir-se al moviment
de vaga de dilluns les següents entitats:
Unió de Sindicats de Tècnics i
Funcionaris de la Indústria. Cesteracid Nacional de Mitjans de Transporta, Sindicat Coniederats del Metropolitä, Sindicat dc Euncimaris de
la Indústria Hotelera. Cafés, Restaurants , etc., de la regid de Paria, i
Federan, General de Funcionals.
La Federado d'Ensenyanea Primaria. per la sena banda, ha dirigit
circular als direetors de París. ordenant-lds q ue dilluns es donin les classea corn dr costum.
La Unió Postal Confederada comunica que ha adoptat totes les disposicions necessaries per a participar en
la va g a general anundada per al vi
-netdilus.
El partit socialista S. E. I. 0. ha
convoest els sens membres peroné
el dill rina assisteixin a una manifestad, ClUe constituira a Vincennes
per dirigir-se a la plaça de la Nació.
"Le Journal" diu que els ferroviaria han acordat st:mar-se a la vaga
general (lel cHltins. Tots els agents
faran Ort ame de quince minios en
el trehall. El servei rodar parara no
minut. a les no . / del mati, i els encarreeats de les agilites sanearan els
disees tarnhe 131 minut a aquella
ho-a.

A HONOR D'UN HISPANISTA.
Peris, 10. — Lambaixador d'Espam a, senyor Madariaga. ha donat
dinar a honor de l'll:sranista professor
Baruzi, que ha ee.at designat per
exer-cir la catedra d'Ilistt',ria le .teb
ReligiUns al CoRe g i Francés, tan ex
lliçó.
-plicahrsenm
A Epa assistiren el rector de 'a
Unirersitat de París, el director de
1 • Institut d'Estudis Hispánica seenor
Patil Hayard, i el SMOr Paul Va:esse

L'ENTERRA MENT
DE WILLIAM MARTIN
Gniel,ra, in — Aquesta tarda hi taugt efecte l'enterrament del psalcssor
d'Ilist 6 ria de IT.ecrea Politécnica de
Zurich i ex-redactor cap del "Journal
de Gcneve", sensor Williams Martin.
Lacte ha constiteit una demostració
palpable de les simpaties que raud;a
ci finat en els cercles internac,snals
de Ginebra.
La Societat de Nacions ha estat representada a larte pel steretari peneral adjunt, semor Pan d'Azcieate.

ESFONDRAMENT
DECASES
Roma, in -- Es reben noticies do-

nií rit compte que a Sliglionico s'han
eii ,mirat diverges cases a conseqüenela de les fi:traeions originades per
le, torrencials Antes d'aque s ts darrers
dies.
S'afegeix que han resultat muere
morts i tres ferits.

Desatiaamenti.
No Co pot negar que la Conferencia
esta dotada d una resistencia meravellosa. Perú, ara Inés que mai, els
rreuen en la possibilitat d'un ?xif.
adhur limitar, no són n ,unbr.osoi. Sease ton,- en compte el fose hoeited de'
l'Extrem Oriént, 111, , , que uta¡ amena.
cado , , .491,nel-ro 1,' propasas que no
es poden , •oncibar amb el problema
de la segimetot, que ton es pot Mello:rus eoendre, sal'af Pe r a Franfa.
S:”10/1 ha declaras. en el set, darrer
discurs, que .4rtglaterra no acceptaria
',mi el control que Hin Icr admetria
estil a toles les nacions. I sense control, cap coniettéi,i no is poseible.
Londres. to, — Denla arribaran a
malcasa capital el secretari general de
la Sacietat de les Naeisa.. senyor
As-crol, el director de la Secció de
Dcsarmament del mateix organisme.
senyor Aghnides.
Tarnhe són e s perats dilluns els senyors Benes i Pslitis.
Teas ells celed s raran una reunió dimarts, per tal de saber si les negociac'ons efectuade5 per la via diplomática han arribar a un ['wat que
justifiqui trua nona cdnvdcatória de la
convocatória de la Córnissió General
de la Conferencia del Desarmament.
Als Cercies ben informats es considera que aquesta convocatòria és pocprobable en el moment actual.

LEVINSKY VENÇ
MASSERA
Nova York:, lo. — Sala efectuat en
aquesta capital Eanunciat combat entre els boxedars King Levinsky. de
Chicago. i Charl e s Massera. de Pittshure. El prime, ha guamas per punto.
FI matx era a deu rounds.
aoz niures i el seis
Levinsk e
c o ntrincant. iga.
M e lts espectad ora havien fet anostes
a favor cle Mas s era, a cau s a de la desteta que inflingi no fa gaire a Rosemblo o n. en un ennihst en el qua l no es
posava en joc el Sto! de casapió q ue acl ue5 t darrer hexader ostenta.

convertir el film en un instrument
Berlin, 10. —' . Parlant davant els
de propaganda nazi. Volem,
representants de la , producció cinement, que el film alemany tradurixi
matográfica alemanya, el ministre de
fidelment el veritable esperit d'Alela Propaganda, doctor Goebbels, ha
manya. L'esperit dcl nacional-sociacomeneat examinant la greu crisi
limite no harma de busrar-lo en el
económica i artística del film alemany en el moment que pronuntema, sitió en la manera de tractarcia el seit primer discurs davant els
lo. El film llama de respirar un
productora de pelaicules. Afortunaenérgic optimisme i expressar-se d'udantent avui—ha dit el ministre—el
na manera franca i noble. Un art
va
a
reconquistar
la
alemany
inspirat en aquests punta de vista
seva antiga (ligonas
ralearais no llama de temer les traves
Abatas de i'adveniment del neciode l'Estat.
nal-socialierne al Poder hi hacia perEstic fermament convençut que un
sones que s'imaginaven que els hitfilm que es presenti cona a un filtn
lerians érem una eapecle de barbar!
veritablement alemany, que repremoderns. A pesar de tota la imsemi exactament el nostre caracter,
portancia que el Govern concedeix
les nostres virtuts, i fins les nostrcs
a la severa disciplina del noble. sadebilitats, conquistara no solament
beis perfectament que en et domint
artistic hem de procedir ami, gran
el noble alernany, 51M, també tot el
amplitud de mires, persa aixó tan,litem, que podrá nenne en el llene
poc no ha d'impedir que el iihn
el veritable aspecte de l'Alemanya
estigui al servei de l'educació del
immortal.
poble i que no treballi en la corrupPoders a CoerIng ::
ció i explotació del poble. Debsern
Berlin, io. — El canceller Hitler
pas lliure ala joves alemanys de taha delegat al general Goering, milent i garantim la seguretat dels
nistre presitlent de Prüssia, el dret
capital,: emprats en la indústria del
d'indult a Prússia, així cona la fafilm. Herir vist ja pellicules
cultat de notnenar i separar els funnades en l'esperit del temps present
exercint. grades a aquest espere.
cionad,: del dit Estat.
una benefactora 'influencia entre el
El nou bisbe de Berlin
pOble. Grades als nostres esforços,
Berlin, lo. — El mariscal Hinel telón renovará la seva confiança
denburg ha rebut aquest mati el non
en el valor artístic del film alemany.
bisbe de Belio.
No ens proposern, de cap manera.
•n••• • •

L'INTERROGATORI
DE GARAT
DillOrikl, 10. — El dipulat i
alcalde de Baiona, detingut a
conseqüència de rescaudol Stavisliv, en les seves declaraeion.s d'ahir davant el jutge
precisa que mal no baria reeninanal a SI avisky davant la.
Gomputtala d'Asseguranees "La
Ci int /anee".
Notin, s harta earrit una vegaita al Ilavors ministre de Co-

men; senyor Durand perquè
interessCs al del Treball que
redactes una circular recomanant a les Goinpanyies d'Aseegurances (me 111!1' als efectes de
la cartera de ressevsa s'inseris . issin a les einissions de les

Cii ixes Municipals.

ELS R"' DE SIAM
A NIÇA
Niija. 10. — El rol i la reina
Siam han arriba( aquesta
Es proposen sojorna I al g unas sed/Patios als voltants danunsta poldneid.

GANDHI NO TE GAIRE
EXIT
136rnhai, 10. — Durant un
míting negar/O/al pel paitil tiaeionalista i iledical a les dones
esperialmenl. el ider • Gandhi
ha pronuncial un diseurs en ei
qual Isa lemanal n los dones
que c1 , 01PSSi 11 Hura joies per tal
de sostenir el m o viment neciolista.
.I.es paraules de Gandhi no
han caigut gaire he entre les
atenuante a l'am o . les quals
s'llan dispersal por després.

HURACA A POLONIA
Varsior fa. tú. — [tu siólont
Mirara ve catisant. ja fa uns
guante dies , grans perjudiris a
Polònia, especialrnent a l Co costes de la mar Ballicn.
Hi ha molts morls i ferits.
.1 Viirsilvia
[Ira
ha desil algunes easee i ha errencal in nonibrables siehre.

CRIMS D'UN BOIG
nIons. jis, -- En un rainpull
'In' 'merla f Ci 0,‘ a un rellotaer
de Wasutes, ha 'natal la sera
dona i dus filln i n'lla ferit
greument un ;lililí.

Després

PIRATES EN ACCIO

Densa el sensor Gut '1 serà
neaeal amh Tisater, el director
restabliment de crCdit bajotirs.
Baioaa, to. — Aquest mati ha estat descoberta una temptativa de ro_
batori al Palau de Justicia, que, segons algunes persones, pot tenir relució amb l'escàndol Stavisky.
Un o alguna dseconeguts han
trencas els vidres ,l'una iinestra del
Pala y anda el propósit de penetrar
a l'interior. ocre, cs creu que no ho
han aconseguit.
Com que el jutge instructor tocarregat de tot el relatiu a l'assumpte
Stavisky no té caixa de cabals, s'ha
rii , posat que quedin installats en una
habitació immedata al desnata del
dit magistrat vuit guardies encarregats de la vigilancia.

UN MANIFEST NAZI
CLANDESTI
perii-afie
10. -- El
Viena.
-Reirlapost" publica cl !set
d'un manifest nacional-socialista clandesti.
En el (l it =Mies l es din que
la Huila dels Intlerians por la
possessió d'Austria no es nies
que un ;unja. l'obieelin principal del (mal no n:"S 1/14 que
per al Iteich d'un
imperi colonial.
Ila eslal iletingut per desoliedi;mcia a tul tnembre de la
noticia auxiliar,
del gran centre obre!' de Wie-

ner Neustaill. senyor Buelder,
menthre del CMISPII N:tel./tal.

COLIJN A LONDRES
Londres, 10. -- Ila arribat a
apesta capital el presiden', del

Conscll holandaS, senyor Co-

1,111111'8, 10. -- C.,1101//i n 111011

de Dairen a l'Agencia Reul ;Sr.
piP cinc vaixells (empate per
piratee han ataaid qualre vaixells sie pesea, deis quid, nomas un lis pogut CSCH r del
jolfs nl hombardeig de que els

loin fet objecte els pirates.

AMNISTIA AL JAPO
Toquis, 10. — Per a teetejar
el naixement del prineep imperial en el mes de desembre
darrer, &ata seria publicat el
decret d'anmislia cii sirio l del
qual 35.000 reclusos ' del S '56.000

que h¡ ha al pais. beneficiaran
immedialament dele sena efectes.

Les penes de presó senil reduides en una parla part. I
les penes de mart serail com.
'mitades. Tambe en virtut de

ramniatia, 25..000 ciutadans recobraran Duro drets civils.

1:1 dit setivor litt estat :altitud
al lient. rd of Trade, t encara que e, diu que ma lt és es
tracia d'atta vistta de vortesia.
de molt general que el
seryor Colijn es proposa consultar el Govern britänie respecte la restrieció en la produren') del cantad.

UN CARREGAMENT
D'OR ALS ESTATS
UNITS
Londres, to. — Avui ha salpat del
port de Southampton el paquebot alernany "Euro p a". portant a bord un
carregament dar ataluat en cnic ambule. de halles esterlines.
Atmest carregament és el mis unportant entre els que han estat enviats

a Amèrica durará ele darrers sant
dies,

Mentre s'ha arribat al Pacte
balcànic, no ha pogut aconseguir-se l'austrolongares
El comunica t oficial pratineeti ii poo.

dapesf a pro p deit de lee converses que

han cingla Il oc en aquella caPiral ~es
el gen e ral Govn boes i el ~elle Donluce, is Proa riC de fraratdes, per() no
parla per res de fetO concreto.
Com la ileon dif en una altra
Dallfuss s'havia tratlladaf a Budadvd
precipiladament, seguint els .conseUs de
les cancelleries de Berlín o de Romo,
per a provar de formar un nucli daríabià amb ton programa perfectament
oposa t al del bloc balcànic. Pesó amuela provatura no ha sortit bé. »brota perquè el govern de BudaPea vol
mantenir-se neutral en la divergRacia
entre Alemanya i Austria.
Vol atenuar-se el fraeds d'aqueas i
gestió de Dollfuss atribuint a ROMO
una participació en ¡'acostament mistohangares, efectuat a l'ambaixada musa
a Roma,perque el govern d'Ankara, que
is Viaje que efectivament a treballat
a are S i fi, 'gavia expressat el derig
que l'acta tos estipulada frel ministre
ruin a Turquia,
Rassia vol estor en borles relacions
antb lotes nacions europees, poolsemilla que sigui l lar regio, polític,
per tal de poder tenis ¡es mans Migres
en cas d'un eventual — i desg raciadament CO impossible — con/Rete arma,
a Asia. Per airó ¿'acedé diplonaltica
runa s'ha esfes, aixi mateix, envere
Xina, per a l'estipulacid d'un pacte de
agressió, que no gens menys (robo
dificultan per la qiiestiö del rcconeixement de l'Estas mansuria De tole:
mueres is estrany que a Moscou creguiri massa en la serielai i sineerital

L'AMBAIXADOR IANQUI A MOSCOU CAP A
RUSSIA
Nena York, lo. — El sensor Wiiliams Bullitt, ambaixador dels Estats
Units a Moscos, s'embarcará el da
15 del corrent per re:ntegrar-se al
set: lloc.
Sembla que les negociacions sobre
els deutes i altres litigis pendents estar, a punt d'arribar a una sulueni,
passant el mateix are l, les discussions
preliminar; entaulades per la concluSiä d ' Un Tractat de Comerç entre els
dos psi sos.

Una nova activitat
dels gangsters
VOLEN ATACAR ELS
AVIONS QUE TRANSPORTEN OR
Boston. lo. — Segons informacions
de la /solida e: 5 gangsters han decidir enimendre una acció de pirateria
aeria.
Sembla que suit d'ells havien etaborat iris pla per atacar mitjarteant
un aparen armats d'ametralladores el,
avions que t ransportessin irnportaeta
sumes de diners.
1.es noticies respecte ala estralls dn
l'onada (le fred que assota actualment
l'e s t dels Rotat' Units assenyalen fina
ara 40 morts, 17 d'ells a l'Estat de
Nora York.

Pacte no va dirldt eontra Bofia. "Le .Xernps" acaba elle:
"El Pacte constituelx un seta
de considerable Importkads,
precisament perquè aporta 111111
prova que les nación* que
viuelt a la part fIns ara /lid
pertorbada 'del Continent, ¡lo
rivalitats de les miaus emitaren tant. malestar, elan dotet
compte de les seves responsabilitats davant Europa, al pmfeix temps que de la dignHat
de la meya vida Independent.
Han donat un tiemple d'energia política que meretz doser retingut.Les magoolaclons entra
!titula Xlna
tt t:
Xang-Hri, lo. — Un peribdie mines anuncia que han començat 110-

del govern xinks.
Pel que fa a Europa, la política Masa ha deixat d'éstes se molla de preo.
cupacié. I airé ja is alguna cosa.
Belgrad, lo. — Parlant de la firma del pacte bala:sic i de la acedó de l'"entesa balcinica", la premsa iugoslava fa ressaltar que si han
tan
pogut ésser obtinguts ,
favorables ha estat gracies a la hora
oluntat de ces els negociadora.
El que es desprèn de lee n-gociacions és el sentiment cada negada
mes viu de solidaritat entre els pobles balcinics, que demostra un dcsig coma d'alliberar-se de la pressió fins ara exercida per certes potencies estrangeres.
No obstant, els casos de Bulgaria
i Albania causen una certa inquietud.
Als círcols polítics iugoslaus es fa
ressaltar que el nou Pacte estä enterament d'acord amb la política de
França i dels seus aliats.
Aixi mídela s'indica que essent
una de leS potencies firmants Turquia, aliada deis soviets, la politice
d'apropament franco-russa queda
més consolidada, i que Rússia i Turquia, d'ara endavant, s'han unit mis
estretament al sistema d'amistats
franceses.
El "Temps", cornentant el
recent Pacte baleänic, diu que
excedeix en claredat j precisió
tots els altres Pactes nonclosos fins ara, ja que en ell
s'estipulen oldigacions contra c tuals, formale, que no deixen
lloe a cap dubte.
Despras de recordar que el

gociacions encaminades a /a conciasió d'un Pacte de no agressió entre
Xina i Rússia, però sembla que
aquestes negociacions topen amb un
obstacle, que sembla dificil de resoldre, que és el no reconeixement
del nou Estat manxú.

L'entrevista de Donen**
amb Gtomboes
Budapest, te. — Al final de
l'entrevista entre el canceller
austriac Dollfuss 1 el president
del Consell hongares, senyor
Gomboes, ha estat publicat el
següent comunicat oficial: Els
presidents austriae j hongarès
han discutit durant les negociacions que tingueren 'loe ahir
a la tarda i avui totes les miestions que interessen ambdas
paf -sos.

Com a resultat de Hurs converses han comprovat amb la
mes grata satisfacció que elletela la intelligencia mes coMpleta entre tots dos Estats en
toles les qüestions.
Han decidit continuar, tant
en el domini econòmic com en
el domini polftic, la política actual que fins ara ha donat resultats satisfactoris per a tots
dos paisos i permeti- ä en revenir a ambdues nacions ajudarse i cooperar en tots els ascumples que afectin llurs inte•
ressos comuna_ El desenrotIlament ulterior de /lur collaboració económica i politica no serveix solament els interesaos
de tots dos paisos sina també
els de la pau europea.
El canceller Dollfuss. en rebre poc deapres els representanta de la premsa hongaresa
i estrangera, ha posat de manifest la cordialitat especial

de la rebuda de que ha estat
objecte a Budapest i ha dit que
Is relaciono entre ambdós paises mei no navien estat millors.

ARRIBADA DEL VAIXELL "J. S. ELCANO"
Santiago de Xile, lo. — Ha arribat
a Valparaíso el vaixell acola espanyol
"Juan Sebastiän Elcano".
Aquesta nit s'ha telebrat al Club

a honor dels ofteials
i alumnes - del dit vaheen.

Naval urna testa

a Madrid
La situació política
ti 'c de la primera isigirral
—"Quien madruga, Dios le ayuda". lla afegit que el motin de la
reunió era que havia rele • uat aque:t
niati una conterznc,a anda el ministre de ;a Governaci ó , i d'ella ha , ,a
gula la conveniencia de celebrar
lonsell de 2tlinis'res.
—thestions politiques?—ban preguntar els informadora
—Re, d'aix6—ba contestas—. El
Govern cstä completament unit, i
entre cls seas components existeix
gran compenetra c i 6 . Si lis llagues
el menor eslierlanient. jo el soldaria
immedatanient.
- - .5.
squcstiO d'ordre púbIld
—Naturalment. lfi ha motius de
preocupació, i el Govern prefereix
que li diguin que tirat una planxa a tronar-se desprevingut davant
qualsevol esdeveniment.
El ministre de Techan, que ha
arribar despeé,. ha dit que en el
otti.c11 d'aquesta tarda tractarà sle
la vasa del rsin de la Construcció.
1--,st arribar el ministre de la Governaeiú, ba dit, a preguntes dels
petiodistes. que portava a la cart.sa
la Ilista 'le gorernadors, i que al cap
de mitja hora en Ilturaria còpia
la preinsa. Ara—ha afegit—vaig a
donarme compte al cap del Gocen'.
—Sabeu a que es deu el Consell?
— DOncs el President ho sabrá, ja
que és ell (lid l'ha convocat.
—Dones ens l na dit que is per
tractar dassumpte d'ordre públic, i
que ell hasia tingut amb rós una
canfer,ncia. de la qual ha sortit la
necessitat de convocar aquest Cesasen. Cotn que vae son el ministre de la Governació, hem cregut
que podrieu avanear-nos alguna noticia.
—El President —ha contestat el
senyor Martínez Barrio— és qui esta
mea assanentat sic tot. Efectivament,
en aquest Colisa es nadará de
pero vull que coinsten be que no és de mi de qui
ha sortit la convocatòria de la reunió, sind del cap del Govern.
Els altres ministres han mandes-

tat que havien rebut al migdia la
convocatória per a la reunió 1 que
acudien al Consell cense saber del
que es tractaria,
assistirà a la reunió el senyor
Guerra del Río per trobar-se absent.

A LA SORTIDA DEL CONSELL
A les Sto del vespre ha acabat el
Coniell de ministres.
En sortir el senyor Pita Romero
ha de que a les nou del vespre podria
lliurar als periodistes una nota de les
condecoracions que s'Un concedit amb
motiu de la festivitat de l'II de fehrer,
llosa ha preguntat al ministre de
Finances si liana acabat el Consell, i
ha contestat afirmativarnent, afegint
que &hacia tractat de qüestions dordre
adoptat mesures extraordináries tal com la declaració d'estat d'alarma?
— No: salan pres les mesures pertinents en aqueas can.
El ministre del Treball us donara
la nota oficiosa del que s'ha tractat
en la reunió.
Jo he donat compte de la visita que
m'han fet les dones dels carrabiners,
a les quals he comunicas que tenia
autoritracia per a augmentar-los els
SOUS.
En sortir el senyor Afartinea Barrio i apropar-se als periodistes aquests
Iban interrogat:
—Hi ha uno nota oficiosa, i no ser
jo qui la té—. 1 sc'ha negat a lee
ca p deelaració.

MANIFESTACIONS DEL CAP
DEL GOVERN
A les set de la tarda el tenme Lermux ha abandonat la Presidencia del
Consell de ministres per a despatxar
amh el President de la República.
—Vaig — ha dit als periodista., —
a sotmetre a la signatura del tenyor
President alguns decrets de pur tel.
mit que no guarden cap relació amb
els acudís del Consell.
L's simeso ja assabentats, per la referencia ofiri n ,sa. de les determlna.
cions adoptades.
Ja he sentit que feieu alguna cementarle sobre el imc volum da la
nnta en relució amb el que s'espera%

i l'expectació que hi havia nauta
nit.
No se tu Ita d'amagar que quea

reuneix un Consell extraordinari a deliberar sobre qüestions relacionedas
amb l'ordre públic en els presenta moments, es pesque hi ha quelcom de
seriós, la qual cosa suma que d
Govern adopta mesures que no cree
convenient posar-les a coneixemeed de
l'opinió pública. Cree que amb
ja estic desbordant l'òrbita de la
creció.
—Llavors, d'aquests decrets que por.
teu a la cartera no n'hi ha cap goa
es relacioni amb l'ordre pithlict
—Ja us he dit que són assumplea
de trämit de concessions de crédit, s'oró he de dir-vos que en ells no hi ha
ni el suplement de credit per a ranga
ment dels havers dels carrabinan,
tramit del qual suplement poddsa
legar alguns elemento que el tea VII
afalagar aquello elements deis guate

disposem.
A mis, les relacions que poguissiru
haver adoptat, que requerissin la sanció del President, havien d'ésser projecte de Ilei, pera havent-hi lea Corte
tancades no es podia fer res de feo.
ment.
Amb els elements que tenias — be
acabas dient el senyor Leer
n'hi ha de sobres per lee fresa e
terribles revolucionaria.

REFERENCIA DE GO,
VERNACIO A LA MATI.
NADA
Madrid, lo. — E ministre i
secrerari de a Governació han
de =tinada amb els periodiseee

quals han comunicat que en el/
corcolla efectuats des de lié

de la nit havien Wat reo%
pistoles, set revOlvere 1 una
cilíndrica de gran tamany, que
subjecte porta/a 30t%
,
Els escorcolls duraran per mi
fins a les duce de la rnatinada.
També han dit que a Valluércas
no (Burgos), al domicili del para

e

l'alcalde havien estas trobadel aef
mea i apiolas.

LA PU/MI=4T

LEA p

e blETARI

El beingülstne que cal
H
esiest rosolt* els
gebr
sosrin
,,mop ton wa, ase a escriure
be e oadieila o Calalisnya no /ti baria
altre qtael piad constare- perfectament
el eMg I ai revist que per escriu
re aek comeek /a sortea //caous
alia :angra, eifiella que hi tielneja
mes eansionensent No hi baria cap
parediíes oh apesta ofirmacidi tantj'Os.
hi /tarja el reflex d'una posició *Personal — im frosiei6 de l'h o me
(,/e $10 C•riIn es Ama atmorfero crinrint No, 2: que Asia fronte ca tan sinuosa corn la d'un: idiomes

que conviuen del mata al rasare sois
pot isser l'obra esfarc bilateral;
ro basta posseir resma de l Ilenqualge
prof!..., Perqt. im hom no ettd snai
segur de la seve propietat i la sera
puresa,
VUIPUP11$ a no valquesn, en dtbuirae la riostra fesomia, Muleros la
dels Nostres vetes mis arda- arte.
Fins no la gire anys podfrin time,. que els perilla de la indistinció
eren mis greus per al catara, ¡lengua
sine escala, amb une traditid !ter&
ra interromptsda, amb una gramdtica
en Mis de gram, que no par per a/
i-astetIO, definir amb tapar per sosa
histdria sense saludan, de continnitat
i per un imperi pelitic secular. Però
de mira en mica les coses muden. No
.rs, naturalment, are respanyol hagi
pirdut cap de les seres qualitats inrinseques; fa que el corola ha entrar
es dominis que Ii tren vedats i que
obliguen a acceptar - lo a tothom.
La eonseqiiincia claquest fe ( — fe?
politic i social — ben visible:
abans tren iba catalans, escrivint en
catad, els que havien de fer-se un tip
de traduir. Ara comencen a investir-se
els termes, i els redactara deis diaria
castell ans es troben en la necesitar
de traduir nombre de notes, de 44i-tiesos, de decr ete, de derktracione i
de precepte:.
1, naturalment la traducció
riscos. I on hi ha eiss SO manea pas
la caiguda. Ara, a/ costa? de les casi -llanades abunden les caralanades i
les falles d'interpretoci6 una a mifger.,. o ja no vais a mitges, puta- que
veiem mis error: en les versions ea:rellan e s que no pes en tes catalanes.
a.Vo era chi que en la ressenyo
d'une: c onf erincint topava amb bao
concordia" que, evidentment, era un
"concordar", i ame, una "semejan-3a"
que frisia, mis que no traduje, la pareata catalana "semblança", que referida a la biografia d'un personctge,
cal tradu j e en castellà per 'semblanza":

¡Oh, si ents entretinguéstim

es:P i
En era--gola+ers'qutmn?
barreas a dojo i d'una varierat pinteresta i interminable.
reinei EJ — ¡ultra una mita
dosi de sentit emú( el coneireincnt dels dos kliomes. Posar-se a
redactar dieras que suelen a Catalusea
i que són Ilegits per catalana sense
saber el carda ha eslat sempre una
in:p.:u:lb:tia. Ara va esdevenint una
impossibilitat.
Corles SOLDEVILA
a

L'enterrament

de Josefa Olivella
Atar a la tarda, va efectuar-se
l'enterrament de la senyora Joaefa
Olivoila„ que ya morir la ni-S del diamares darrer, a conseqüència de
l'explosió d'un arta-fuete a l'Avisa
guda de Francesc layret.
A dos quarts de quatre, al pati de
l'Hospital Glinic, es va organitzar la
comitiva per a dirigie-se a la tinència parecquial de Nostra Dona del
Pilar. °brial la marica dos números
de M guardia urbana, seguint el ele/acta amb crea aleada; a continuació,
el cotxe mermara que transportava
el taüt, i nombroses corones i final-mesa el seguici, nombrosíssim, en
el qual figuraven representacions de
totes les classes socials.
La presidencia familiar estaca formada pal senyor Félix Olivella, pare de Ita difunta; el ser espas, senyor Mamadl Garreta, i el seu fill,
ultra Litro familiars; directius de
l'entatat "Foment del Calçat", i el
SerVigt Manuel Riber, en represen-

¡‚alcaide.
A l'esgilasia del Pilar es va resar

meló de

Son respons i despees es va acomiadar el dril, 1 prosseguf el cor-

xe mortuori l cementlri de Sane, on
es va procedir a la intnrmació del

cadäver.
• — WINItIMMIIMt•NrIONMIBOMMONIIIIIMIleallen,4n4,7
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Unefdat vaporaaant

BENESSIT
contra re-

?regate, grip, irritacions nasals,
etc., eta.

IdliNMATOR1 BENESSAT
"- SABADELL
•11—•

itc O ir
Servel Meteorolee
de Catalunya
efrUACIo Itietest. ArerotIfilsOis
altug ore a Les u y saz. Oil
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te

CATALUNYA. A 1A4

vurt

Dos de la Severa I anea da

Tramo fina ala Piren,» fa Dan
templa I si sol Citó :nra.
A g as, a Batee, al l'afluid, I al
pla da LItida hi ha boira balsa, I
a tota la regló costanera domina el
col noveló. da Stratocórtiltlet.
La temperatura minlma d'aval ha
tingut lloc a Ri g es, amb O oraua
Iota miro.
eruto de neu a ruina, 1 2111 motees.
tus otservaeons Uni temps a
'mamona, a les set, van a la capvilera as la primera pagina.)
La Secció Fotogràfica del Partit
Nacionalista Català, es complau en
participar que avui s'inaugurara al
sea estatge del carrer del Pi, 7, pral.,
l'anunciada Exposició de fotografies,
obra de Narcis Ricard i Baguer, exposició que podrà ésser visitada tots
ele dies feinen, de set a nou de la
vetlla, i els festius, d'onze a una del

mati.
Ha estat constituit a Barcelona
un Grup de joven literats que amb
data propera procediran a l'edició
del sernanari "Horitzó", portantveu
dels escriptors i dibuixants novells.
Admetran tota mena d'adhesions i
collaborati6, adreçades al sexi director, Carles C. de Rovira, Tallers,
27, pral. (adreça provisional).

MOKA
la marca del bon café
Vendes a pea 1 degustaold
Torrefacció automatice
Importarla directa
RAMBLA DELS 88TUD18, 8
El conseller -delegat del districte
segon, senyor Vicenç Bernades, ens
comunica que ha pres possessió del
carnee i té la gentilesa d'oferir-nos
els seus serveis, la qual cosa li
agnaim, eaeeena que li desitgem els
mitiors ncerts en la seva gestió.
La Cooperativa de Periodistes per
a la Construcció de Cases Baratee
de Barcelona, ha tramas un informe
a la Ponencia encarregada de redactar Cl projecte de Llei de jubilae:6 de Periodistes.

iEliDd

Banyeres, lavabos,
etcètera
Universitat, 9

Obeint ordres superiors, ahir foren recollits per la policia els exemplara del diari "La Lucha", de
Madrid, edició del dia 9.

PARAIGOES CAR2U8
Porta-Ferr i sse, 10
El Consell Central de la Mi A. C.
A. T. A. de l U. S. A. de Catalunya, en la seva reunió del dia 7
del mes que soin, va acordar que
l'Assemblea general ordinaria se celebres el dia mt de mare, a dos
quarts d'onze del matí, a la Sala
Mozart, carrer de Cernida, 31, pral.
BEVEU AIGUA IMPERIAL
La Delegació d'Hisenda ha assenya , at per a denla els següents pagaments: Teodornir Aznar, 1.093'75
pessetes; Joan Comes, 12.86597; Antoni Vila, 180; Administrador principal de Correus, 8 .01 444; Cap de
Telagrafs, 3.61.233; Administrada, de
Loteries núm. /2, 30.000; Inspector
provincial de Sanitat, 97 .06: Salvador
Andreu, 1.052n1; Joaquim Barraqucr, 20563; Josep Bardolet, 2.00937;
Lluisa Costa i Joan Alcobero,
taartan: Matilde Ferriols, 276'36;

"EL SEGURO MEDICO". Passeig de arbola, 117. Tel. 74485
Joan Baptista Ferrer, 113'51; Antoni Ferrer, 838 . 95: Ramona Freixades,
125; Felix Gorilla. 336: Narras Janreardreu, 214; Elvira Lapez, 3c.1'02:
011er 1 Pudro! gerinnen, 987;
Mazana, 331'57; J oSe P Real,
rae; Manuela ROMOTO, 186'78; Ra-

Riera, 21er; Maria Ro46,
e45'45; Jean Robert, 732'55; Albert
Seta, 807'52; gerent bfanufactares
Sera Bala, 2 5727: Calles Travy,
aaerre, Pere Vaina arara Jeta,
a'ria; l'amas Ftienir.r,
847. 50; alcalde 'je Mollea 43179.112i

Peolut tus ptas.
Be M.

kgI faeg»iMMO
.1h.:

Mentid Febregues,
Nades, tooa,

i Marisa

Ceoperativa de la Cambra del Taxi
baria de celebrar aquests dies, ha
sofert un ajota:al-MI: obligat per
hacer sortit cap a afaarid el sm
president seinem Castella i e7 .reretari sentase Guri.errea, laaijecte
de gestionar fChlCnci, le l'exempció
de l'impost especial sobre la gasolina per ala socis de la Cooperativa,
Segitint un procerliment semblva, al
caneedit per la t.:lanas,/ als
de Pescador. niateix :culpa tenMt en compte que alguns d.putats
lian presentat una propic . ir:,., dc hei
per a concedir m'atesta relatixa en el
preu de la gas , Iina que consume:xen les Coopera:ives d'auto-taxis, la
representació de la Cambra del Taxi
faeä una visita als dits senyors dipetats per interessaratas la necessitat ole resoldre nrgentment un
problema de tanta importancia per
a la indústria de Pauto-taxi.

ELS

Rala Vi HM

Si sentiu alguna molestia
En la vida de relació no bi ha ene-

mic petia En terapéutica no hi ha
molestia, per lleu que sigui, que no
mereixi ésser atesa. Els mals que podrien evitar-se tenint cura de les petites molesties a ran de la seva aparició eón innombrables. Incalculables
els beneficis d'una medicació preventiva.
Si heu sentit, donas, ainb alguna
freqüència puimades, remate, formigueigs ; si els canvis atmosfèrics se us
anuncien per seiritnents o trastorns
distints que us converteixen en barcametre vivent; si ones de calor o sufocacions alternen amb fred en les extrernitats; Si la vostra orina no éS
clara i abundant com en un altre
temps, no espereu mes. Procediu al
drenatge dels ;ácida espolseu del vostre
cos els verins, allibereu-vos de l'artritisme. La costra negligencia no tindria disculpa quan amb tan peses diners ho podeu aconseguir.
Amb solament practicar una neteja
acabada dels teixits i escambrar 'les
impureses de la sang quedareu immurutzat.
Tot alza, us ho pruzuraril la dutxa
interna, és a dir, la dosi diaria 61arodonai. lana culterada d'Crodonal
dissolta en un got d'aigea, quelcom tibin en hivern, será la vas= millor
defensa.
Assabenteu-vos dels bencileis dagliest tractament resumas per l'eminent facultatiu doctor F. Reig Pastor, professor A. de la Facultat de
Medicina de Valencia, en les segticnts
paraules: "Per a tots aqueas casos
en que slia cialiavorir Felintinació de
racid úric, en les distintas luantiestacioas a que dalla iloc el seu CNCt:S
l'organisme, he tingut ocasia de mescriure Ilarodonal Caatelain, i 1,50 dir
que Inc quedat satisiet au SCU resultar, puix que força de tal ¡orina la
seva eliminada, que aviat pot experimentar el malalt Cis SCUS beneiiciosos
efectes".
Si us interesse*.i per la v.atra salta
demaneu als laboraturis de Ilarial„nal,
apartat 718, Barcelona, l'obra del doctor Damas "La Medicación del Hogar", Per la seca lectura, coneixereu,
en tota la sera amplitud, els beneficis
d'un guariment preventiu i els principals mitjans de conservar-lo.

COkFERENCIES

CARNAVAL DE 1934
Darrerament ahan inserir les següents carrosses per a la eta;
sci hiena Frescura, Les AutonoIllie9„arrosser de l'Emporda, Ferms,
Cocktail, Pis:arcas romàntics, Canoa
Autoruóbil, Fantasia Lunar, Els
Llestos, Basket Ball, Pirates Penya
Silenci, Tots a la Rua, La Taverna
d'En Mallo:. Jardí Clàssic, Carrossa
Medieval, Els Dragons del Mar
Negre, Bohemis de lapa anem-hi,
Urgia del QMroian, Zorros, El caballo de Troya, Sortilegio, Artistes,
Una cuina que no culata Llapis de
color, Química de Laboratori, Merengues castigatapres, Nines, Gistella Florista, Poker, Los Guayabitos,
Cubanos alegres, Borla Godounov,
Pinocho en la estepa, Pati d'Escola,
La Esfinge robada, Democracia
Taurina, Tintoreria Solanes, Dime
quién eres tú. Parece que Iué ayer,
Chorro de Oro, Sabe "El Cuiner",
Creolina Pearson Yysol Cresol, Camión Cervecero, Calzados Minerva,
Hispano Olivetti, Lacton, El misterio de los sexos. Cerveza atorar,
Tricicle Florenca, Flit, Turistes
Viatges Baixes, Letona, Cacaotal,
Academia de tall Ferrarons, Productes Marinetti, Casa Monte, T.
B. O., Gignis Motifio, Turistas
Lentos, Jugadores de Polo, Busquem Dida, Biga Grega, Los sueanos de Faraón, Primavera de diversos paisos, Carro de Pagés, Despojos de la Paramount, Escota, Nit
d'Estiu, Violetes, Roses, Adiós a las
Almas, Mar Tingala, Escota de Nofers, Manos, La Suerte, Ce.ei de
aguas minerales.
A les vitrines del vestibul del
Romea han estat exposats els eremis que han d'adjudicar-se a les
millors disfresses en els Mis infantas de les tardes del dilluns i dimarts de Carnaval. Fornica el Jurat
que ha de concedir aquests premie
la primera actriu Maria Vila, la sea
nyora Anna Coll f els senyors Salvador I3onavia, Ramon Batlle, Josep
Maria Vila, Manuel Pérez de Pozas i Alexandre Bellver, secretad.
La sala del Romea esta agençada
i magníficament illumiuuaula. Independentment dels pren:is que s'esmenten a les millors disfresses, a
fi que els petits guardia un record
de les testes, seran obsequiats amb
una joguina.
La dependencia de "La Física"
celebrara tumbé aquest any el sea
ball de disfresses el dimarts de Carnaval, dia 13, a L'Ocell de Foc. Com
de costum, s'adjudicaran mona i valuosos premia gentilment oferta per
diferents cases comercials de la riostra ciutat.
Per a avui i dimatis de Carnaval estar/ anunciats al saló de festes de laateneu Empordanès, Pi, ta,
a dos quarts d'onze de la nit, dos
extraordinaris balls, arnb oferiment
de valuosos premis, arnenitzats per
l'orquestrina "Rabassa Orchestra".
Continuant la tasca que s'ha imposat, el Comité Pro-Material de
Regates del Club de Mar organitza
actualment un ball de Carnestoltes,
que tindrà lloc el propvinent dia 13,
al saló Gavina Blava.

La Secció Esperantista de l'Ateneu Enciclopèdic Popular, per tal de
divulgar i donar relleu a l'idioma
internacional Esperanto. inaugurara,
en un dele locals de l'Atener, una
Exposició amb material esperantista, el proper dirimas, dia 13, a
les vuit del vespre. Resten invitades les organitzacions esperantistes
i no esperantistes.
El Teatre Barcelona és el local
designat per a la crlebracia del festival que anualment celebra l'Associació de Periodistes 'de Barcelona
profit de la seva mutualitat i que
enguany tindra lloc el proper divendres, dia lb. Tot ju s t anunciada la
celebració d'aquest festival, han començat a formular-se a la Secretaria
de l'Associació gran demanadissa
localitats, la qual cosa fa suposar
que l'acte resultara brillantissim.
La Societat de Pedriatra acaba de
premiar l'obra "La in9licia anormal", de la qual e: an'ar el doctor
JeroM Moral:les, i mes aaarcgué
<lima. la Calleceia "Mimogrefies
Mediques". L'esinentaaa obra ha
estat considerada com la millar d'aquella especialitat publicada durant
l'any.

TALLADOR SASTRE I
impot taut pita i saiteisix .5 talaaar•

sastre per a sensor. cal bus fruti,
moineniint alta calescorla. Eacrlu•
re manear erina retereñaes 1 pre•
tenelons ei film. 13is A., Versara,
nilm. Ii, anemia

E LS D E SORDR E S
CiASTRICS

son la mes molestosa 1 una
de les malearen mes generals.
El qul no poda bé esta sempre de pésim humor parqué
les molesties de neu e9tiimac
li amarguen l'existencia.
Les persones dispeptiques
necessiten fer ús d'aliment
de poc voleas, de perfecta digestibilitat i altament substanciosos; capearas de donar
màxima nutrició cense fatiga per l'aparen dia,estiu En
aquestos casos, res no poi

compararse a a

* INSTITUT MEDICO-FAR111AGITTIC, Aquesta corporacib
va celebrar la seca anunciada sesea!,
científica en la qual el Dr. Liuda. Mateos i Titnli va presentar 'La serumterapia endovenosa en les artritis gonocikdques'. Van prendre part en el
dabat els doctora Joan Rusca i Vilardala Josep Mercadal 1 Peyti, i el premien de l'entitat, Dr. Josep Trenas
i Cedonyers, ele qttals van felicitar el
ponent per la seva ben documentada
diesertación

* AT EU POLVTECHNICU11. — Damas cornenea el cur-

set que saare el tema "Origen i desenvelupanient de l'Economia Capitalista" dama Andrea Nin. El vinent
dimarts, dia r3, es donara' la segona
Mea,. S'admeten encara unes guantes
inscripcions a la Secretaria de l'Atenta,: Més Alt de Sant Pere, 27, principal. de set a non del vespre. fins a
completar la capacitat del local.

* ATENEU ENCICLOPEDIC
POPULAR. — La Secció d'Estudis
Politice, Socials i Económico de l'A-

teneu Enci c lopèdic Popular comunica
a teta els que s'interessin gel curset
d'Història del Sindicalisme, que ha
vingut donant Angel Pestanya, que
aquest reemprendra les lliçons el vinent (filmas, dia 13. j continuara els
dimarts successius. de vuit a nou del
vespre, i que degut a haver estat refose, len llicons que mancaven en
quatre che ferencies, aquestes secan
públiques. Els temes de les conferencie/ són els següents: 1. Estar de
l'organització i Imites i persecucions
des
ladeCT. 9°N2. aT.19ingfallne2s. dCeml'ati tinca
desaparició. - 3, Transformacia dels
Sindícate prafessinnals en Sindicare
de ram i clandústria. - 4. Resultats ohtinguts d'aqnesta transformación
*

ESCOLA D'ASSISTENC1A

SOCIAL . — Dimecres, a les set del
vespre, el Sr. Rossend Llates donara
m'u conferencia el tema de la qual

sera: "Fas hans sentiments". l'ates
les persones a les quals interessi d assstr-hi poden recollir les invitacions a
la secretaria de l'esmentada Escota.

* ASSOCIACIO D'ESTUD1S
UNIVERSALS L. 1. J. (Duran i

Ras, 5). — Aquesta tarda, a les os,

donara una conferencia pública el senyor Albert Carsi, sobre el tema "La
cultura dets robles i les aigiies", amb

Pr*

iecc lO.S
i7ns. PITAL-SANATORI DE
L'ESPERIT S..LVT. Per a tu liereulosas, — Dimarts tindrà !loe la tercera Mea) del Curset daanatomia de

l'aparell respiratora a cärrec del doctor A. Caralps i arada sobre el tema.
"Anatomia de la pleura i de la e hemlucid limfatica pleura-pulmonar".

FETS DIVERSOS
—

A les (res de la matinada
d'ahir. el venedor de diaris Casimir Rieran i Martínez, de quaranta-cIno anys. en pascar per
la carretera de Can Italia, fou
aturat per tres desconeguts, els
quals Ii denianaren ola diners
que portava. melare l'amenaeaven arnh songles pistolas. El
venedor, en lloc d'obeir-los, es
va posar a (Merca pera fit perseguit a trefe pels atraeadors.
Una de les bales li produi una
ferida en un pela Els autors de
l'agressió van desaparaixer.
— Ahir, a la Rambla (le Catalunya. das desconeguis, pel
procediment do les misses, van
estafar a Itamana pnnt, de 24
auys, I 011 peaael es i dues joies.
Aliir al mata al earrer de
Cano, das de,roneguts van fer
parar l'auto que conduia Rafel
N'el a i Castells. Un cap aturat,
pistola en tila, lenco baixar el
xofer i despres (le pujar ells al
vehicle. desata,regueren en direacia a la Piara d'Espanya,
sense que poguessin ¿solar detinguts. tE mateix auto fou trohat mas tata' earrer de Sara
denya, davant el m'unen) .14 0.
— Alije, a les set del mata
un tren de 1;1 linia de Martorell

en pensar pel quilarnetre 330,
prop (le Castellbisbal, atropella
Alfred Dallara i Gales, de vinti-eanc anys, fill (h , Barcelona
actualmen1 retsident a Castellbisbal. i ef deixa niort a Vade.
— A ritilorior d'un taxi que
eslava parat entre els carrers
de Casanova ¡ Floridablanca
fou detingut ahir Joan-Josep
Colchan Gaecia, en ei motnent
que es iliapasava ;t robar tot el
quis lii havia
— La policia va posar a disposició del Juljat de guardia

Francesa Palmito Gusta, reciamat per diversos Jutjata pel
dalicle d'estafa.
— En tina clínica particular.
producto:concentra! dele principia alaarnmsos de :o del,
eta ous i el cacee.
Es ven en lisunes de 2501
de 500 grama en farmecies 1

vil morir l'obrer Antoui Baiona,
a eonseqüencia de les lesions
qIIP 051 va produir mentre trebalinva en una fährica de Mantesa el dia 1 de penar passat:

PELSr CENTRES ()MIAU
GENERALITAT'
D119)0016 deis Servele de Sanitat. — Ilavent aribat a coneixement d'aquesta Direcci6 que
uns vulgars i desaprensius estafadora efectuen visites d'in5pecci6 sanitaria a alguna establiments, sup/antant la personalitat dels veritables Inspectors i Zeladors sanitaria de la
Generalitat, 1 cobren indegudament en metallic unes pessetes,
el Cap dels amas eis de Sanitat
de. la Generalitat de Catalunya,
amb el fi d'evitar perjudicis als
propietario d'establiments i vetIlant per la moralitat dels funcionaris que depenen de la Generalitat, té un interes especiaIfssim a fer avinent el següent:
Primer. Tots els Inspectors
Sanitaria de Districte de les
tres branques de Medicina, Farmäcia i Veterinària, per a poder
efectuar les inspeccions van
proveits d'un carnet personal
amb fotografia, signat pel Cap
dels Serveis de Sanitat i segeIlat arnb el segell de la Direccid. Ultra això, a la coberta de
pell, hi ha un escut ben visible
de la Generalitat arnb la ins,
cripcid, "Sanitat". Cal remarcar
que els Inspectors tonen l'oblipació ineludible d'exhibir aquest
carnet en efectuar la inspecció.
Segon. Els Zeladors sanitaris
i els Delegats sanitaris amb
funcions inspectores especials
també hauran d'exhibir el carnet o un ofici segellat i signat
per l'autoritat sanitaria superior, aereditant com li ha estat
encomanada aquella fundó.
Tercer. En cap dels casos, i
aix6 és importantissina ningú
no ha de pagar en metallic cap
servei d'inspecció, efectuat per
funcionaria de la Generalitat.
Es fa avinent en forma ben
taxativa que l'import que s'hagi
d'abonar per inspecciona sanita p ies, segons tarifes aplicarles,
haurä d'efectuar-se sempre, i
en tots els casos, amb papers
de pagament a la Generalitat,
1 a l'oficina de Recaptaci6 Sanitaria que a tal efecte s'ha
installat a la Plaça de Berenguer el Gran, número 2, entresol, despatx nové.
Queda ben dar, dones, que
els funcionaris encarregats de
la inspeccid sanitaria a Barcelona no poden percebre mai
rectament l'import de la inspercha efectuada. ¡ molt rnenys
encara en metallic.
També agrairä molt la Direcció dels Serveis de Sanitat que
quan es presenti un d'aquests
desaprensius suplantadors el
denunciïn i el lliurin a les autoritats.
Escola Preparatòria de PoSan convocats por al
dijous vinent, dia 15 del mes
qur som , a les deu del mata
per tal que es presentin al Servol Medio de la Generalitat de
Catalunya, tots aquells espirants
a Ingrés a l'Escota Preparataria de Policia de la Generalitat
que, per causa de malallia o
ultra degudament justificada,
no pögueren sotmetre'n a l'examen de llurs aptituds ffsiques.
Cal advertir que Serall finicament reconeguts aquells aspirants que d'una manera expresea ha tinguin siallicit it i a
més justifiquin a bastament les
causes que els privaren 'de presentar-se en el primer torn del
reconeixernent.
Visites. — Aliar el senyor
Companys va rabie, entre altres, les visites següents: Doctor Carbonen, vice-president de
l'Assemblea Municipal de Barcelona; el regidor senyor Junyent; els diputats senyors Dibes Soberano 1 Bilheny; una
comissió del Front Unte d'Ana
sitiara de Farmacia do Catalunya, acompanyats del diputat
doctor Iliestre i Puig; els (filmtats senyors Riera. Tauler, Tomas i Piera i Canillera; una
COilliSSió del Centre Republicà
de Sentmenat; una comissiö de
l'Ajuntament d e Granollers
l'alcalde de Badalona i una coa
missi6 'de l'Ajuntament de Vilanava i La °enría

Donatiu pro monument Macas. — Un grup de treballadors
de la casa Mas Baga ha lliurat

50 pessetes amb destinació al
ynonument a Francesa Maciä.
Par a la conservació del patrimoni artfetic catea — El conseller
de Cultura, senyor Gassol, ultra la
nota circular que ha enviat a tots
els alcaldes de Cata l un ya dient-los
que, en enclacant, adrecin a la

Aeurnulodors

drogueries.
—
Fabricants:
Dr. A. WAnder, 3. A.
'terna (amasar
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No son mes CIPO i por le aovo dolo
tímala son 171011 11111. •conemies.
Acumulodore s Elécoscos, S. A.. COttiitUA itiortabono

nincia d'Amasas i Belles Arts del
Canten de Cultura tota rae,na de
comunicats que afectin la conservarla
del Patrimoni Artistie en la seva inrisclicció, ha dictat la següent ordre:
"La destrucció i desaparició d'ola a
jectes del nostre Patrimoni d'Art que
iha produit vergonyosament en algun
indret de Catalunya, obliga aquest departament a prendre mesures terminante per a evitar-ho.
D'acord, dones, amb el conseller de
Governació, que donara tota mena
de facilitare als agente d'autoritat de
Catalunya per al emplazad mes rigorós del seu deure, es ordenas ala
alcaldes i a totes les autoritats de
Catalunya que preinguin tosa mena
de mesures per evitar, com calgui, la
repetida d'aquests fets vandàlics, dintre la seva jurisdicció, unta la seguretat absoluta que per a evitar-los
o per a sancionar-los exemplarment
trotaran sempre al seu costas el govern de Catalunya."
Les tasques del Departament de
Cultura.—Amb referencia abs afers
del seu departament, el conseller
de Cultura, senyor Gaseo!, va Murar ahir als representants de la
premsa la següent nota:
LA NOVA BIBLIOTECA POPU-

LAR DE CERVERA
Seguint el pla donar establint Biblioteques Popular, a tot Catalunya
el dimarts passat fou inaugurada La
Biblioteca Popular de Cervera, instadlada Per la Generalitat en el mateix
edifici habilitar per l'Ajuntament, an
hi ha installats l'Arxiu Histaric i eI
Musen de Cervera.
Va inaugurar-la, en nom del conseller de Cultura, impossibilitat d'assiatir-hi, el director del Servei de Biblioteques de la Generalitat, senyor
Jordi Rubia, el qual va llegir unes
martilles del senyor Agustí Duran i
Saatpore, president de la Ponencia
d'Arxius i Biblioteques del Consell de
Cultura, impossibilitat també d'anarhi personalment. En nom de l'Ajuntaratas va parlar el tinent d'alcalde senyor alestrea el qual subratlla la gran

importancia que te per al mfflorament
cultural de Cervera la nava Bihlioteca.
CONSTITUCIO DEL CONSELL
REGIONAL D'ENSENYAMENT
PRIMARI
El Consell re gional de Primera Ensenyança ha estat, després de constituir-se, al mea de.spatx. Mata complagut de sentir les parauics del P r esi
de la Comissió Executiva. dotar-dent
Bosch-Gimpera, lela constar 1 espera
amb que el Consell es disposa a portar a serme la mis5ia tan essencaa
que li és confiada.
No dubto gens que aquest Gansea
realitzarà una obra de nerlecra aaar
Ges'-dinacóetrlG i
vern de la República per resoldrc,
d'acord i amb tota l'eficacia, les aspiracions i les necessitats que plantea
el problema de l'ensenyament primar:
a Catalunya.
CURSOS DE PERFECCIONAMENT PER ALS MESTRES
El curs de perfeccionament per a
mestres celebrat l'any. passat l'Escota
Normal va iniciar amb tota eficacia
l'obra de facilitar als reestres de Catalunya un intercanvi d'idees.
El contacte del mestre batceloni amb
l'escota retan, rnentre subtitueix el
nuestro que segueix els cursos a Barcelona, i l'assistència a aguces cursos
mateixos dels mestres forans, permet en a l'un i a l'altre la coneixença
práctica d'un medi non i l'enriquiment d'esperit que aixa suposa per a
l'exercici de la seva proiessió.
Es tenint precisament en compte el
resultat obtingut que ha estat també
organitzat enguany a l'Escola Normal
de la Generalitat uit curs de perfeccionament per a tots eis rnestres
Catalunya. Cn dia d'aquests seran publicades les bases d'aquests cursos i
les dates que comprendrà.
L'AUTOGRAll DE L- ODA A LA
PATRIA"
La Biblioteca de Catalunya guarda
l'original autägraf de 1" Oda a la Patria" de l'Aribau i de la carta amb
la qual el poeta va trametre-la des
de Madrid al seu atine F. Renard
Anís, En commemoració del Centenari
de la Renaixença, la Biblioteca de Catalunya ha publicar, en edició limitada,
uns facsímils perfectes d'aquells documents. Acompanya el facalma un comentar' de Caries Riba, el qual va!".
e a en apeSt assaig els problemes pie
planteja a la critica la treballa d'aquests dos autagrafs. El seu estadi es
ple de suggeriments que ens donen la
figura d'Aribau a través d'una visia
noca i profunda.
La visita de l'Ajuntament de
— Una Comissiö de l'Ajuntatnent. de Sarta, de la qual

formava part senyor
Claret; els raaidora seuyort
Clarea Torrabadella, Il¡bera.
Fernanalez a el secretara senyor
Vers, visilä ahir, per tal pe
complimerttar-lo, el president.
senyor Companye, 1 el camello). de Governació, ßenyor Seiveas,
Després traqueatea visites, la
representació municipal de Sarria una, ah cementiri, no dipo-

sita un ram de flore damunt
tomba de l'bonorable preeident
Macia,

Diumenge, 11 de febrer de 1934

•

PUBLICITAT

BARCELONA
Butlleti Onclal de la G.neralitat. — En el seu número

d'shir publica el següent suman,:
Presidencia: Decret solinetent a tutela, sota la depenÚncia del conseller de Governació, pels motius que s'esmenten, el Municipi de Saläs
de Pallars, i dictan', disposiciens per a l'efectivitat Jaquella.
Departament de Treball i
Obres Públiques: Anunei, als
efectes de reclamacM, de la
subhasta de les obres del cand
veinal de Fonollosa a Sant Pare
Sallavinera, per Aguilar de Segarra, tros según.
Anunci, als efectes de tecla-

inaciö, del retorn de ja fiança
constituida pel contractista de
les ubres del canal venial de
Sant Salvador de Guardiola a
la carretera :l 'EI Bruc a ManRecaptació de Contriblicions
de Barcelona: Edicto del recaí,lador de la zuna de Sabadell.
Recaptació de Contribueicos
de Girona: Edicte del recaptaclor de la zona de la capital.
Recaptació de Contribucions
de Tarragona: Edictes dele recaptadors executius de les zopas de la capital i de Falset.
Duana de Barcelona: Anunci
dabandonament de mercademes.
,Tresoreria d'Hisenda de Lleida: Anunci.
Delegad() dels Serveis Hidràulics del Pireneu Oriental:
Anuncia.
Delegació d'Obres Públiques
de Girona: Anuncia. , als efectcs
de reclamació, de les sollicituds per a establir tildes de
conducció elèctrica que afeeten els pebles de Bolvir, campdevänot, Puigcerdà, Cris i Ribes.
Estat Major de la 4.` Divisió:
Concurs per a la provisiú d'una
canal de sots-clauer de la
Presó Militar de Barcelona.
Junta de Plaça i Guarnició
de Barcelona: Anunci de subhasta per a l'adquisició de diversos :Inicies.
Juntes Municipals del Gens
Electoral de Catalunya; Resul-

tals de les eleccions de consei.ers municipals celebrades a
...latalui.ya el 1 4 de gener d'en¡tia/1y.
Relació dels ciutadans que
coestituiran les Juntes municipal; del Celas electoral de

Catalunya durant el bienni
1934-1935.
Administració Municipal. —
Elides, subhastes i concursos
d.Ajuntainents de Catalunya.
Administració de Justicia.—
Audiencia de Barcelona: Publicad() d'edictes i sentències.
Tribunal Conteneioso-Admimstratiu de Barcelona: Edictes.
Tribuna l Cont ene ioso-Administratiu ile Lleida: Edicte.
Edictes de Jutjats de primera
instancia i instrucció de Catalunya.
Edictes de Jutjats municipals
de Catalunya.
Edictes de Jutjats de primera
Instäncia i instrueciö de fora
Ca t a tu nya.

COMISSARIA GENERAL
D'ORDRE PUBLIC
Una circular de la Comissaria
P. A les Associacions que no
compleixen la llei. — "Essent unes
euantes les Associacions que vénen
funcionant pel sol fet de tenir diligenciats els seus estatuts o reglamenta amb la nota de presentado
que prevea l'article quart de la hei
del jo de juny del 1887, pere, senst ba y er donat compliment al que preceptua larticic 2 de l'esmentada
trametent còpia de l'acta de constitució, ja que sense aquest requisit
CO es pot prendre raó d'ells al registre
especial que, en compliment del que
és disposat en l'article sete de la propia Llei, es porta a aquest ilepartad' Q .

neent.

Existint altres Associacions que. si
be compleixen el dit requisit, no porten Ilibres habilitats en la forma que
estableix l'article segon del decret del
in de març de l'any 1923, i que, a
mis, els seus directora, presidents o
representants deixen de presentar els
dos exemplars firmats dels acords que
introdueixen alguna modificacie als
ei ta!Ut5 o regiarnents social, conforme preveu l'article quart de la Llea
ile l'any t837 i l'articie cisqué del
derret esmentst, i no donen comete,
sepas ordena el darrer dels indicats
;decentes, de les alteracions que verifiquen a l'import de les quotes ordinäries ni dels acords d'exacció de quates
ebligatóries i extraordinäries.
I tenint en compte, finalment, que
roc. ltes altres associacians no donen el
fleg at coneixement per escrit dels nomenaments, possessions i cessanties de
l es persones que els hagin estat enco manats càrrecs d'administració, gotera o representació, ni dels rancis
de domicili social, deixant de presentar, tamhé, dintre cada me:, ‘egnni
el que disposen els anides ‘eté . i -mili al decres abans esmera" les relaciona d'altes i baixes de soca i uta° de. soceptee, atrae les eta, eemeg-

tralment han de formalitzar les que
tenen fina mutuals, de beneficencia,
d'instrucció o d'altres anäleg s.
acordat publicar la present circular per tal que, acuse perjudici
les responsabilitats civils i criminalá
que prozedeixen, declarar incursos els
fundadora, directora o representants de
les aRudides associacions en les responsabilitats que les esmentades disposicions determinen, i els previne,
enserns, que, de no subsanar les omissions comeses en els respectius expedients dintre el termini de quiaze dies,
a comptar des de la publicació d'aquesta Circular en el Butlleti de la Ceneralitat de Catalunya, prescntant a l'efecte a aquest departament els llibres
corresponents de socis ¡ de caixa, aal
com les cOpies de les actes de constituciä i de modiiicació i altres documents relatius als canvis de domicili
social, nomenament sie noves juntes
directives i estat de comptes, imposaré
les sanciona oportunes, i ordenaré, en
el seu cas, la seca baixa al Registre
especial que es porta a aquest departament de Gocernacid.
Barcelona, 3 dc iebrer de 1934.
El Comissari general d'Ordre Pú-

blic
TOMAS RAMON"

AJUNTAMENT
El trasllat de les °Mines de
Circulad°. — El Departaineut

de Circulad() avisa ets cautatitans que durant els dies 12 i 13
(dillusts i dimarts) quedaran
suspeses toles les activilats
Departament, tota Negada que
en aquelles dates seiä verificat
el trasllat de les oii:ines a Les
tl,a.V^S dependenci2s del Pare de
Mr..ni,,t l'e, extrem del i eitl I er
un el púb '.: t sei ii lit iO
o: -. a del dimecres v n -nra., ! lis 11,
Visites a
de,

l'alcalde. —Laical -

sesgo,. i Sunyer, ha re-

but, entre altres, les seguents
visites:
Scuyor Lamote de Grign.m,
director de la Banda MUniL'ipal;

una representaciú del Patronat
I.:niversitati; els tres procuradors municipals; lea-regidor
doctor Alomar; l'aviador senyor Canudes, atub una representació del Consell directiu
de l'Acru Club de Catalunya;
els senyors Antoni Eseufet 1
Pasqual t Llorenç Cenia i Ferrer, alcalde i secretari, respectivament de l'Ajunlament de
Vilanova i La ball tú. També
l'han visitat l'advocat senyor
Joan Martí i Fuster i el senyor
Igatasi Arrnengou, director de
l'Olicina de Turisme.
Les Delegacions de distriote.

El conseller elel n . at del districte tercer, senyor Tomas
Puniarola, rebrä el públic cada
divendres no testiu, de nou a
deu del In:0i, al seu despatx de
la Deleg;:ciú Municipal de l'esrnenlat districte tex-Titineia
d'Alcaldia), situada a la Playa

del Consell de la Vila, de Sarrià.
conseller delegat del Jis(riete guasa, senyor Ilicard Altaba i Planuch, ha pres p, n .ssessió de la seva Delegaciú
nie pal, i ha fixat com a dies
hores per a rebre el públie
els dijous, d'onze a dotze.
En prendre possessiO de la
Delegad() Municipal del dietriele vuilè el conseller delegat
senyor Benet SI .. ri. ha fixat els
dirnarts i dijous, no festius, de
dutze a dues de la larda, per
a rebre els veins que tinguin
a be proposar-li alguna suggesti ó que representi tina millora en benefici del districte,
aixf ccoa tot alió que vulguin
italioar-li per al desenvolupainent de la vida municipal en

el districte del seu cauce.
L'allau d'estrangers.—L'Oficina de C o llocaciú de l'Ajuntament de Barcelona (Passeig de
la Indústria, 11) prega els senyors estrangers Ellen Pelz,
Elvira Herriel, Atice Roelz, Elo_
die Vacile, Douglas Ford Rider,
Carles Suitzer, Else Stachli, El-

Taith Williams, Estermita Haardt, Willy Weyernetas, Lidy SI. Stanley, Beatrice
Meisen, Batista Itarnazzotti,
S:1mnd Nebel. l'erran Puig.
Friedrirli Mullibacher, Anna
sa

Set-tan-11)cl, Giuseppe Toree Ruga
giere, Lirlai Eugenia Nerdin.

Rieard Setter', Enrie
Perera i lliutsisi. Alline Michael,
Arnald Sernatiedi. Wifred
Gentfrey Sarrey,Josep Ana
M o ra le,', , V í cto r itsduano, Jurdi
Paul Rune,

Leopol Rawinowiez, lo Stil-

acer, Josep Schranz.
Sehterbann. Juana Sr/iterbio?,
Josep Schalter, Paul Scharnhoret, Enric Itabinowiez que so

serveixin passar per armes!.
Negocia' de Polit ira Social com
mes aviat milito . , de les den
del malí a la una de la tarda,
per tractar-se d'un assumple
que es relaciona amb la seva
carta de treball.
[DICTE per a la °l'osificada
I declarad° de soldata.—Carlea
Pi 1 Sunyer, rIcalde de Barcelona, FAIG rtYINENT: Que el
dia 19 d'aquest mes, a les vult
del metí, d'acord amb el test
de Partirle 145 Pel Reglement

per a l'aplicacid de la Llej de
Reclututnent i Reemplacanient
de l'Exercit, de I:125, i segons
el que disposa el Decret del
sls desembre de 1939, tindrä
lloc als locals de les SeeCi0113
de Reclutament que s'esmenten
al peu la elassilicaciö i deelayació de soldats per al Reemplaçament de l'Exercit de l'any
corrent; al qual acto betuna
d'assistir lote els minyons Melosos a l'allistanient, excepto
aquells que es trobin comprebus a l'urtiele 146 del susdit
Reglament. Els que no hi pusutil concúrrer pels lautius
ussenyalats en els casos segun
I quart de l'esmental ;D'Ocie.
lenen l'obligad() desser representats pele kares, tuiora o
per algun altre individu de la

seva familia.
Es ta avisten( als referits
ulinyons i a ilurs pares o tuturs, que testen l'obligació d'ailegar, en Fuete indie.:t, Sois els
motius que cre¡;tiiii eximents

niel serveu militar u fav..rables
a la demanda de prörrogues de

primera classe; però se lo adverteix que no sera atesa cap
petició de les prOrrogues citades si en cas d'ésser coneguda
dele interessats no sal-toga en
el susilit acte; Si no Id concorren seran deelarals prófugs.
S'avisa, així inateix, als cias-

ätficats exclosos temporalment
als que siguin aptes noines
per a serveis auxiliars, allistals
els anys 1930 i 19 32, 1 als que
tinguin concedides prorrogues
de primera classe i curs,
lambe allistats els anb a susdits, l'obligació de justificar
l'existencia de les causes originäries de Ilur classiticaci ú i
de la cüncessiú. A aqueSt efecto
seran revisats Hiles expedients
tan aviat cona s'acabi la chissificació dels minyons de l'actual Reemplaeame nt , i se'ls adtiricia 11/11 . Si iusu eompareixen
serau Mudarais priduge els
primers i seldates elä darrers.
Disposicions que es fan pUbliques per a coneixement de tots
els interessats.
Barcelona, 5 de febrer de
( 0 34. — L'alcalde, Caries Pi i
Sunyer.
Locals que s'indiquen: Seccarrer Aniple, númeció 1
carrer
ro 2 h. — Secció
Calabria, número 9 4. — Soccid 3., ex-Casa de la Vila de
Sarria. — Seceiú 4.', carrer
d'Aragia número 311. sec..
ció 5a, carrer de l'Hospital,
número 56. — Secciú d.', carrer
de Provenca, entre Casanova
i Villorroel (Delegad() de Buntbers). — Seceiú S.', ex-Casa

de la Vila de Grimia. — Secein 9.*. ex-Casit de la Vila de
r.:, atit Andreu. — Secció 10.', exCasa de la Vila de Sant Martí

de Proveneals.
La Borsa del Treball. Els projectes del senyor Martínez Cuenca. —

Aeabada la instailació de la Sonsa
.Municipal ue lebail, és prupele>it del
conseller-re gido r sic Polltica Social,
senyor Martinez Cuenca, que
lució d'aquest organisme respongui
a les condicions de serietat i eticacta
que sOn obligados per a la ¡unció a
qué ha d'atendre. A tal objecte cal,
a,im, que tut, l%-eobautlent alud) la
bona use Treball ue la Uzneramat. 1
ei trasllat d'aquella part daquesta que
correspongui a tuncions de la klorsa
Municipal. Per aixti, co el primer perinde de la seca actuacio, la Borsa
Municipai haura ele reunir les dades
dels inscrits a la Borsa de la Genetalitat que es reiereixin a la ciutat
de Barcelona amb les dudes dels in3crits a la Borsa de l'Ajununient, salvant el dret d'antiguitat dels qui ja
ho tren en la primera. Aquests treballa pensem real.trar-los amb la maxima rapidesa, car son ind.spensables
per al bon iuncionament tie u esmentat
organisme i en beuefici seis propis
inscrits. Una cegada enllestits aquests
trebah, precis d'acoblanicnt dels
eis l'una i en Fatua Borsa, entrará en funoons lo Borsa coordinadora regional, la qual cosa per:tatua
de posar en íntima compenetrado la
Borsa Municipal ami, Ilmtitat d'A
tur Fanalus i ames organismes relecionats amb aquest pro.lvina, per tol
de poder establir una politica d ubres
públiques que do:5i a la Surca Municipal del Treball und po3sibilitat de
fornir (inmutó a uu niajor nombre
de treballadors. El caaselier-regidor
de Po:kca Social, ;t'unir Martiuce L uesicis, än.ra uunaut cuneixenitut
de les decisions que signo prese relatives al funcionament de la Borsa
Municipal i dirigides a angulema, la
seca eficacia com a organisme de collocació obrera.
S'AJORNA EL FUNCIONA.
LL.41' DE LA BORSA DEL
TREBALL
SIsa resolt suspendre per un brea
termini el funcionament de la Borsa
Municipal de Treball, de Barcelona, el
qual hacia de començar el dia la del
torreta, El nou Ajuntament iba trotan, d'una banda, amb la necessitat
de revisar la tass'a mtaila fins ara a
efecte per la Borsa Municipal i. sobretot. amb la d'estudiar en tots els
leus detallo el règim que el dif de
detni Ii pagui ¡tomar la màxima efi-

ciencia, d'acord amb la Llei de Collocació Obrera i en estret Iligam amb
els organismes de la Generalitat de
Catalunya, car si la Borsa Municipal
de Treball, de Barcelona, s'obris, sense que poguts constituir un instrument
eficient, no comaliria la sera finalitat,
i, per tant, 1i mancaria la solvencia
que ha de tenir.

DELEGACIO ESPECIAL
DEL GOVERN DE LA REPUBLICA A CATALUNYA
Aliir al t»ati va tornar de
Madrid el de n egat del Govern
de la República a Catalunya,
senyor Ramon Carreres i Pons.
Irrun'é lialament va prendre possessió del seu cärree.
En teure els periodistes els

manifesta que, contra el que
s'havia dit, el seu viatge obef
linicanient si fet de tenir uns
familiars malalts a COrdova, i
que abans havia sollicitat permis de la Superioritat per a
traslladar-se a aquella pobla_
eis;. Que d'aquella ciutat havia

tornat a Madrid el dilluns pasa
sal, i que allä havia visitat el
senyor Torres Campanyä i el
Director general de Seguretat
per tractar d'afers relacionats
amb la Delegació de Barcelona.
impressió tenen a
Madrid dels serveis que es presten en aquesta Delegarid?
preguntä un periodista.
—Com que ens trobem en un
regim transitori, sempre ea
marxarii d'acord en tots els
assumptes que calgul resoldre,
seguint al peu de la Iletra l'espesa' de la Constitució i de
l'Estatut.
ha litigad alguna nitromissid en les funcions que estan reservades a aquesta Delegad& a conseqüència del servei que es manid per al deseobrituf111 ile Fafer d'espionnige
int ernaciona 1?
—Amiest afro' fou descobert
quan jo era tora, pe / q ) ¡mine_
diatament se'n dona compte a
aquesta Delegacisi, i, essent
aixf, horn PrInarregii a un funcionari que rotlabores amb els
nitres agents per tal d'aclararle. Cree que perjudint les diligenvies que s'estan practicant
el fel d'haver-li donat estat públie abans d'hora. De totes inaIteres. pot tenir un interes, m-isitiu o be negat in. segons el
resulta! que donin les diligimcies que co slui p ii a cap. Podria

ésser un afer de gran envergadura en el primer cas; en el
segon, resultaria ate,. interessant. el qua', ite moment, no
es pot fer

Vida Corporativa
RENOVACIO DE JUNTES
Associació de Viatjants del
Comerç I de la IndústrIa.
Josep Domingo i

Purroy; vb . e-president, Celestf
Cailä i Candal; Joan
Vilä i 13Ianco; tresorer, Mauriei Torre i Balari; arxiver,
Emir alarti i Cas -reto; secretan, Josa it Arnau i Cortina; vicesecretan, Areadi Palier i Serrapinyana; voctits: Aleix Julve i
Asensio, Ferran Ret111011 j Figueres, Melcior Gaveta i Crusó,

Antoni Nadal i Vicent', BatelJosep Canyelles i Dalmau, dosep Vilalla Virene Josep
Sturm a Pallas i Marlia, Andreu
Pérez i Serra, Joan Alzina i
Plana, Joaquim Bordes i Prats,

Eugeni Roig i lisa, Doinenec
Jatimandreu 1 Sala, Juliä Via i
Rica) i Josep Miret i Albereda.
Assoolació de Rapresentants
de Cereals, Llegums I els satis
derivats. — Presiden', Joan

Verdaguer i Puig; vice-prestrient, .fosep O. Perenya; secretari, Jslitii Sobreroca i Llop;
vive-serrelari, Juan Tubau i
Tosses; tresorer, Joan Nogu é s
i Cases; vocals: Antoni Brossa
i Ramoneda i Juliä Vinyoles i
Cases,

piNzAs
PILLO
SUJETA-SABAMA.5
PeRPECTO

ELS TRIBUNALS
Causes vistes gibe
A la Secció Primera es suspengueren les vistes que estaven anunciades, per no haver-bi comparegut
eta testimonia

A la Secció Scgona es veieren
només incidents per apellació.
A la Secció Tercera, la vista que
hacia de celebrar-se per temptativa
d'homicidi contra Josep Velasen, i
pel tribunal del jurat, va éster suspesa per no haver comparegut la
perjudicada.
A la Secció Quarta va compareixer Josep Martínez Morales, el
qual estava acusat d'haver-se-li trobat una pistola, sense tenir permis
d'arma, al seu domicili. El fiscal
sollicità que li fos aplicada la pena
de quatre mesos i un dia d'arrest.

En aquest mateix tribunal es velé
un incident d'apeMacie. interposat
pel lletrat senyor Mutis, en representació dels processats per l'atracament comes al cale "Oro del
Rin'', Angel Lescarboura i Pece
Caspin, contra l'ante de processament dictat pel jutge. El fiscal i el representant de la familia
del mort demanaren la confirmació
del processament, i el senyor Abbs
ó. L'inva sollicitar la seva revocaci
cident va quedar pendent de fall.

VARIA
El Ple de la Sala de Govern acordi el nomenament de jutge degä a
favor del senyor Josep Maria Amorós, perquè substitueixi el senyor
Fernández Moreda, jutge del Jutjat
número sis, en l'especialitat dels
sumaria d'urgencia del Jutjat núnierlo in, que no té titula:.
Els metges t'ore:uses practicaren
ahir l'autòpsia al cadáver de Josefa
Olivella, que resulta monta a ronseqüencia de l'explosió d'una bomba ocorreguda la nit de dimecres
a l'Avinguda Mistral. Segons el certiíicat dels menees, la mort fou
produlda per traumatisme cardiac.
El causen presentava dues ferides:
una al cap, de pronòstic reservat, i
l'altra a l'esquena, la qual tu interessä el cor, per haver-li arribat la
metralla de l'explosiu.
En el Tribunal d'Urgència de l'Au•
diencia es veié ahir una vista per tinenca d'arma contra Josep Cotona, al
qual se I¡ p alta una pistola sense el
corresponent pecunia. El processat era
cobrador i hacia estat amenaçat, havent demostrar al Tribunal la veritat de les seves afirmacions per dcnúncies que tenia presentades. Cornprenent-ho aixi, el Tribunal sentencia aplicant dues atenuants al precessal, la de por i la d'amenaces, pet qual
=Mi bou condemnat a la multa dr 230
pessetes.

f,"„, PI. Uruulesons.
Diabeit u
n.• 8, alarorelena
• MUI
vendas

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

anys de reclusió,
El metge forense del Jutjat núm. 7,
doctor Ramon Coma, dona compte al
clit Jutjat que en la visita que fea a
l'hospitalitzat a l'Hospital de Sant
Pau Francesc López, ferit al moll,
que segons el dictamen del metge del
dispensari presentara una sola ferida
i no de gravetat , pateix d'unes leneles greus , havent-se-li presentat la
peritonitis, que fa temer per la seva
.vida.
L'home atropellat per un tren a l'estació de M. S. A. el passat dimecres
anomenat Vicenç Alonso Romas, de
3 0 an) s, morí ahir en una clínica. El
cadáver, per ordre del jutjat, fou traslladat al Dipòsit judicial,
La Companyia de 1f. S. A. dona
comete al jutjat de guardia que ea
l'explosió de la bomba en un pal de
l'Avinguda 'caria la nit anterior havia resultat amb desperfectes la tanca de la dita companyia i uns gèneres
que tenia prop d'allí.

Assenyalaments
per a demà
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala Primera. — Ramon Nanauset contra Gertrudis Martín i Vallés
i
Pobresa: Josep Vinyes contra
Rosa Castanyer i advocat d'Estat.
Recisió: Francesc Català contra
Germandat de Sant Pere Pescador
i Tomsa.
Sala Segona. — Teresa Esteve
i Olivella contra Josep Torres
Pasqual i altres bercus. Pobresa:
Gregnri Hernändez contra advocat
de l'Estat. Divorci: Maria Rocabert
i Viró contra Miguel Soler i Calvis
i el fiscal.
AUDIENCIA PROVINCIAL
jurat per
Secció primera. —
homicidi contra Josep Nicolas.
Secció segona. — Tres orals per
reunió clandestina, robatori i atemptat contra Sergi Saucaret i atines,
Jacint Font i Josep Freigeiro, respectivament. Un divorci: Magi Mercader contra Vicenc Cases.
Secció tercera. — Un jurat per
Muerto d'explosius contra Isaies
Cieno Ruiz.
Secció quarta. — Eis jurat per
rohatori i M'enea d'arma contra
l'erran Luque i alunes.

•n • n••••-

PEDAGOGIA
Universitat Autònoma

Els mestres

Facultat de Medicina — Curs de
Psiquiatria. — El propvinent dia 15,
a les sis de la tarda, començarà a
la Clínica Psiquiätrica Municipal
(correr de t,tstii , 8( un curs elemental de Psiquiatria en 30 Ilieons,
per a metges i estudiants, organitzat
per la cátedra de Psiquiatria de la
Facultat de Nledicina.
Aquest curo continuará tots els
dies Jeiners, de sis a c u it. de la tarda. La inscripció és gratuita i pot
efectuar-fe a la secretaria de l'esmentada Facultat de Medicina o a
la mateixa clinica, adreçant-se als
seus inetges
Curset sobre Psicología mèdica.—
Sola el patrouatge de la cátedra de
Psiquiatria de la Facultat de Medicina, el dia 15, a les set de la
tarda, donará contrae al Casal del
Mete, ine curset de volt Ilions sobre "Psic&ogi medica", que continnarä a la mateixa hora tots els
dilluns i dijous, a carrec del doctor Auerbach, ole Berlín. Per a inscriure's, adreor-se a la Cosergeria
de l'Acechara i Laboratori de Ciéncies
Cura de Patología medica. — Berna. M'Inri, a les onze del mati,
donaran comerte a la Clínica de la
Facultat sie MetLcina les lliçons del
Curs sIe Patologvu medica, a cirrec
del catedrätic doctor Joma Quatrecases.

A proposta del presdent del Patronat Escotar de Barcelona, el ministeri d'Instrucció Pública ha namenat, amb caràcter definan, els
següents mestres destinats a grupo
Escolars i Escotes de l'esmentat
Patronat: Senyor Miquel Espelante
Calvo, director dels grupo titiriteros 2 i 3 de les bist tute ion s " l ra ncese liada; senyor Llorenç Jou i
Olió, director del g rua " B,,naven
-turaClesAib“;nyoRam
Torroja i S;alls, director del grup
escolar anee a l'Escota Normal de
la Generalitat; senyor Pere 13Iasi
/slarangers, director de la secció de
nois del "Crup i senyor
Ignasi Gab ¡ Roca, director del grup
escolar del correr de la Diputació,
número 112.
Al mateix temps es disposa que
el director de la acedó de nois del
grup "Lluis Vives", senyor Josep
Barceló i Mates, passi a dirigir el
geup número 5 de les "Institutoras
Francesc Madi". 1 que la senyora
ConcepciO Tudó i Cots, directora
del grup "lionaventura Carles Aribau", passi a la direcció del grup
escolar núm. 4 de les esmentades
institucions "Francese Nada".

Primer Ensenyament
Eviten que Cli nene es deaooteln
duraut el son
De venda ala Basare i Ortopidiea

Per al dia 15 del corrent ha estat
assenyalat a la secció segona davant
el Tribunal d'Urgencia la vista de la
causa contra Joan Figueres i Soler,
detingut per haver-se-li trobat explosius i les seves fórmules al seu domicili del carrer Mitjá de Sant Pece.
El fiscal qualifica els fets com a dos
delictes: un contra la forma de govera, pel qual demana vuit anys i un
dia de presó, i l'altre per tinença IIlicita d'arma, pel qual ¡Imana dos

La inapecci6 provincial de primer
enzeriyament de Barcelona. — Sale
disposat que mentre el Consell Regional de primera Ensenyança de
Catalunya, de recent creació, no tingui formulat i aprovat per la su-

perioritat, en el seu dia, el Reglement a que es refereix Citaqu2 del Decret de 23 de setembre
darrer, continuin en llurs funcione
com lins ara, els Consells provincial., les secciono administratives i

les Inspeccions de primera Ensenyança de la regid.

* EI niiii,tre d'Instrucció Pública ha acordat admet, o la dimissió
presentada pel senyor Ant...ni Blanco León. del carrec de director de
J'Estela de Belles Arta. de Valencia. Fa constar, de passada, haver
quedat satisfet del zel amb que havia exercit el arree, i acorda que
el Claustre de l'esmentat centre docent procedeixi a la proposta d'un
nou director.
* S'anuncia per a proveir, pel
torn d'oposició entre professors auxiliars, ja caltiedra de Dret Penal,
vscant a la Universitat de La Laguna.
Pel mateix procediment s'anuncia
per ¡asee proveïda la citedra d'Econonna Politica i Misenda Pública,

a ta Universitat de Mara.
El termini per a sollicitar el pren-

vacant

tire part en aquestes

oposicions

de dos mesos.

Els estudiants
note de Bauriller. — Pet Rectorat de la Universitat autònoma
han estat expedits els segúents títolo de Batxiller, eLs qua!, podran
ésser recollits pela interessats als
respectius Instituts: Institut de Palma de Mallorca, per a les senyores
Teresa Janini i Caes, Maria Tosses
i Ventosa, Concepció Vergas i Puig
de la Bellacasa, i Maria Ustera i
Basabe. Institut de Tortosa, per al.,
senyors Agusti Montoliu i Sabater,
Francesc Carceller i Galindo, Josep
Mates i Cervera, Antoni Llimbart
Gas, Joan Omedes i Atutorena, Jesús Brada i Catalä, Josep Climent
i Cirujano, Josep Sola. i Carol, Vicene Murqui i Oliver, Arcadi Gil
Cortiella, Lluís Ferreiro i Puig, i la
senyoreta Pilar Lucia Mingarro,

NOTES POLiTiQUES
ELS VETERANS FEDERALS.
Ita Penya de Veterana Republicans Federals i ex- combatenla
del 74, en la seva darrera sessió
va prendre l'acord de commemorar el seixantè aniversari de
la proclainació de la primera
República Federal espanyola,
anant denla , diumenge, a les
dotze del inalf, al Cementiri
Nou a ofrenar una corona de
llover i roure damunt la tomba
del President arada, i reunirse tois els afiliats, a les deu
del matí del mateix dia,

Pacte, Centre Republicä Densocrätic Federal del carrer de la
Diputad)), 81, invitant a aquesta reunió les persones d'edat
venerable que des de la primera República hagin realitzat
sa crificis o colitret menis per
a aceelerar radveniment
amb l'objecte de completar la Vista que el- Govern
te demasiada.
P. N. R. E. — El secretani
general del Partil Nacionalista
Repulan:a d'Esquerra, d'acurd
amb el Cunsell General d'Actuaeiú Polit lea, convoca tots
els delegats dels districtes
questa ciutal, cola lambé lots
cts representants de les Delegacions de fora de Bareeiona.
a la reunió extrdordinäria que
tindrä Ilue dciiuis , ditunenge. a
les quatre de la larda, al Secrelarial del Partit, carror de
Santa Aluna 2. Pudran assistir-ht els secreta riS i vtee-

secrelarts de toles

la

Seceioas

que estiguitt ja constituides.

VI D'ItelNOIL—L'Ateneu Catzilä Reja:Mica del districte
quart. Lluria. 7 1, donarii
diumenge, a 1 . 11olel Fiorida n tel
Tibidabo, un vi d • noisor a tots
els siderventors, aponerats
collaboradors sie les Seccions
elector:sis de l'esmentat distriete que ti correspongueren a
les passades eleeeions muninpalo. El lloc de reunid sera al

local social a 9'45 del per
a t ni:alada se coi-lee I ivament
a l'esmeniat

ELS FEDERAL...S.—El dilLuns
it les deu de la nit, i
seu estalge socias itiralnia, 11
timtra Hm. una re e difica del Ple
del Conine del Parlit Republieä
situetul

Dentocratie Federal.
C.aSAL D'ESQUEIII1A ESTAT
CATALA d.hstriele segun . —
,Aquesta entilat celelharä thSsetublea gelliel al ordinaria el
propon' tila 1 5, a les deu de la

› " la el

u- e'

",‘11.0

del ilia:
Leel ura j aproviició de l'acta
antertor. — Apruvacid de res1:11 dte — Renovaci0
de la Directiva. — Platea i pre-

guntes.
EMÚ SOCIALISTA DE CATALLNYA.- La Federtiebi Comarcal del 'barcelonés .1e la
U. S. C., després de la sev -a

reorganilzacint ha mun ellat la
nova Junta execuliva, per a la
desuguals:
han esta(
qual
Emitiese Botella, 1treside/1s;
Jusep Nieli), viee-president;

P. Sala Berenguer, seerelari;
Jssiuui Morgades, viee-seeretari;

Jalma. Pone, tresorer; Joan
Miranda, d ompt autor, i Antont
Remita, vocal.
Els delegats de les Secciona
a la l'ederticia Comarcal del
Bareelonas són COnvocalS a reunió de la Junta central demä,
dilluns, cha 1 2, a les deu de la
vetlla, a lis Casa del Poble.

La sardana
AUDICIONS PER A AVUI

A la tarda, Grup Renaisement, Creu dels Molers, 20.
Cobla Emparium.
— Agrupad() Sardanista de
Barcelona, Francesc Lairet,
número 101, Cobla Catalunya.
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LA PUBLICITAT

SPOR

CIENCIES
La grandiosa obra d'enginyeria
del Llac Negre al Llac Blanc
El Llac Negre i el Llac Blanc
són dos llacs naturals que es troben
a l'oest de Colmar, Suïssa, quasi
sobre el cim dels Vosgues, i traen
entre ells una diferencia de nivell
de its metres, amb una distància
horitzontal d'un quilòmetre entre
els dos llacs. Les condicions favorables que presenten aquests dos
Haca des del punt de vista hidràulic
van ésser utilitzades per la Societat
"Energie Eléetrique du Rhin", que
temps entera ja va construir la celebre central de Kembs, una de les
mis importants del món des del
punt de vista de la forza hidräulica,
sobretot tenint en compte que la
central esmentada conté les modernissimes turbines hèlix de Kaplan
acoblades als alternadors.
La disposició especial dels dos
llacs i el fet que a la central de
Kemgs sobres força en certes hores del dia, va determinar a la Societat explotadora a construir un
canal entre el Llac Blanc i el Llac
Negre que permetés d'aprofitar el
desnizell existent i a la vegada es
:tornes l'aigua gastada al Han superior, que és el Llac Blanc, despees que se n'hagués obtingut la
forca. Abel, dones, durant les puntes de corrent, és a dir, durant les
hores en -que la central de Kembs
necessita tota la seva força hidráulica per produir corrent electric, les
aigües del Llac Blanc es buiden dins
4.1 Llac Negre a través d'una poderosa installació de turbines hidrittliques semblants a les instaNades a Kembs, i després, durant la
nit i les hores del matí en qué la
¿espesa de força es menor, les turbines de la central de Kembs envíen a la central dels llacs la força
eléctrica necessària per bombar
l'aigua del Llac Negre cap al llac
superior o Llac Blanc.
D'aquesta manera el sistema dels
dos llacs ve a ¿asee com un immens
fantastic acumulador hidraulic, que
serveix de regulador de potencia de
la central de Kembs. L'aigua que
surt del Llac Blanc passa per una
galeria de 55 metres de diámetre
a través d'una tuberia de 46 metres, coHocada dins de les roques
formades de granit dels Vosgues,
i desemboca a les turbines situades
a la mateixa vora del Llac Negre;
despees, pel mateix cama es bomba
l'aigua del Llac Negre cap al Llac
Blanca quan ha servit de reserva a
la central de Kembs. La diferencia
maxima de nivell del Llac Blanc
al L'ac Negre és de 18'6 metres, i
com que la installació 5erveix principalment per l'acumulació d'aigua
durant e; dia, poden ocórrer grana
variacions en la costa del llac inferior, mentre que en la major part
del superior encara queda lloc per
una acumulació temporal suplemen.
tarja.
El cabal d'aigua que circula alai
en les data direccions, durant les
4
2 llores del dia, és aproximadament
de l't a 1'4 milions de metres cúbics, corresponents a una energ'a
de 400.000 quilowats-hora, aproximadament. Essent les turbines completament obertes, aquest cabal pot
ésser evacuas en unes 4 horas, mentre, que el període de bombeig per
tornar l'aigua al Ilac superior dura
part de la nit i mig dia següent, i
és aproximadament el doble.
L'aigua es conduela des de la
presa del Llac Blanc per dues tu benes de planxa d'acer soldada, de
3 . 2 metres de diàmetre cada una, a
través de la cambra d'aparells; a
cada tuberia hi ha due.s vileules de
papallona que poden moure's a má
i eléctricament. La válvula de sota
de cada tubería está prevista de
manera que en cas de perill es tanca per mitjà d'un comandament a
distancia, des del quadre de control
de la central. Llavors les dues tu benes s'uneixen en una galeria rodona. feta de ciment, de 5'5 metres
de diametre, que va a la cambra de
cärrega amb un pendent del 12'5
per mil. Aquesta cambra és de cons.
trucció especial, amb un diafragma
a la base del pou i un sobreeixidor
a la part superior; la construcció
esmentada permet reduir el diämetre del pou.
De la cambra de càrrega a la central s'havien projectat primitivament
guatee tuberies, pera més tard es
va modificar el projecte, instaliant
una sola tuberia, completarnent dins
la roca, com ja s'havia fet en altres
centrals hidràuliques, entre elles les
de Handeck (Suissa), Galleto (Italia), Achansee (Tirol) i La Ti."11y&e (França). El diäsnetre de la
conducció esmentada, per un regio)
de roo metres cúbics per segon i
una velocitat de 6 metres per segon,
es de 4'6 metro. La part de Inés
pendent fa uns 60 graus i comunica
directament amb la cambra de ar..
rega, mentre que la part Inés inferior sols té un pendent del 2 per
cent, La tuberia completa és
zapa d'acer soldas i está empotrada
dins la roca del túnel, on está diaposada, formant un sol blau de ciment amb les roques. En sortir
d'aquestes, la tubería esté revestida
d'una cape de cimcnt armat per
protegir-la millor 'contra les influencies de temperatura exagerades i
contra el perill de despenyaihent.
Després de la tubería de conducció ve la n'Iberia de distribucio
les elides a les turbines. Aguaste
as fa per Me da quitra tabalee

de derivadas de 23 metres de diimetre cada una per als quatre grupa
de znäquines, i una tuberia mes petita que les altres que va a una turbina auxiliar. A cada extrem superior hi ha una válvula de papa Ilona
que es tanca en cas de reviste, de
les vàlvules, situades davant les turbines i les bornbes.
La casa ds maquines está formada per guatee grups acumuladors
cornpostos de bomba, turbina ¡ motor-generador. Cada un deis grups
Pol absorbir o proporcionar, segons
el cas, s5.000 quitovolts-ampers
12.000 volts. L'acoblament de les
bombes, 'fi/Orines i generadors és
rigid; durant el funcionament de les
turbines, cls rodets de les bombea
també es troben en moviment. L'aigua surt de les bombeo per aire
comprimit, i, per mitjä d'un dispositial de regulació Botana es monté
el nivel! en els tubs d'aspiracia de
les bombes a una altara determinada.
Aquesta central del Llar Negre
va tenir una terrible desgräcia el
dia 4 de gener proppassat, entre les
21 i 22 hores, en que es va ron1Pre
una tuberia que va esfondrar una part
de la central i va ocasionar la mort
de nou personen, ultra els considerables danys a tot l'edifica La
ruptura de la tuberia va éster deguda a un detecte del material, que
estava ocult, sense que ningú no
se n'hagués pogut adonar. La superficie de rompiment va estendre's
fina a uns 20 metres de longitud i
per ella va descendir una veritable
mànega d'aigua que ho va inundar
i destroçar tot, sense que es pogués
posar remei de moment. El raig
formidable va començar per arrencar el primer mal de la linia d'alta
tensió, que es trohava al costas mateix de la tubería de distribucia,
produint-se tot seguit an curt-circuit
que va parar tota la installaci6. Sois
es varen salvar dos operaris que es
trobaven al costat d'una bomba en
període de muntura. proporcionada
per la casa constructora Escher
Wyss, com la resta de les maquines de la centra:: els operaris van
observar una irregularitat brusca en
l'aparell de regulació de la bomba
i es posaren a córner tot seguit,
mentre les aigües desbordades entraven ja al pou i. poc després,
l'enorme catarata s'obria pas per la
teulada 1 els pisos superiora de redifiel.
La causa de la ruptura de la canonada va ésser deguda a un conjunt de circumstàncies desafortunades, pera) independents de la perfecta construcció de tot el material
proporcionas per la casa constructora; així ho ha confirmat l'enquesta que es va abrir sobre els jets
esmentats, i que encara lumia pogut tenir consecinencies molts IndS
funestes si les vàlvules de tancament de l'aigua no baguessin funcional, cosa que es va aconseguir
anant un borne de nit i enmig
la neu a la caseta de vàlvules, perque l'allau de les aigües havia destruís els comandaments automàtics.
La instanació dacumulacia d'aigua del Llac Blanc al Llac Negre
és una de les mes importants i eta
rioses del man í demostra el que
pos fer reforç i el treball de rhome per a aprofitar les (orces de la
Naturalesa, dirigidos cientificament.
ENRIC CALVET

TENIS

Eis punts de viVa aduard
Flequer

Entre les figures máximes del
tenis peninsular cal remarcar la
forta personalitat del jugador zataai
Eduard Flequer. el qual, ultra les
seves qualitats intrínseques (la seva
técnica particularissima que ha tingut tants admiradora i imitadors, i
la seva sang freda i la dosificació
del seu esforç en pista), posseeix un
coneixetnent de joc tan gran, que tot
i la miura pos:ible de les seres facultats físiques, sempre restara cons
un valor alestacadissim i cont un
expert de primer ordre. fent-se sentir la seva influencia, tot i produirse al marge dels "courts".
Eduard Flequer, amb els seus de(ceses i tot, quedará incorporas a la
vida tenística ibérica. perquè en el
moment mes critic de la sera carrera ha sabut situar-se sense escarafall s.
Totes les falles possibles (raquesta gran raqueta han estat liquidades
amb fa seva entrada sincera i noble
dins el camp del professionalisme.
Aquesta actitud decidida d'Eduard
Flequer Ii ha valgut, ultra l'admiració de tots els que sabem la gran
hipocresia dels "purs el respecte
d'aquells que anillen la pruija de
trobar defectes a tot arreu.
Eduard Flequer, campió de Catalunya i d'Espanya diverses vegades,
"defender" a la Davis Cup, amb un
gran prestigi internacional, és encara un hon animador de les coses
de; teeis.
Ha donat conferencies plenes
d'interés i d'amenitat i els sens con.
sells atinats (la sera conferencia
sobre el servei és ben viva en la
meya memarial el fan un mesare
ideal en el difícil esport de la raqueta.
Ves aci ela punts de vista d'Eduard Flequer:

professional al marcan perfeccionament del sm u jota El professional fa
del tenis l'objecte de la seca vida
i en ell ha de trobar forçosament
premi de tots els seus afanys.
Crec, dones, que el professionalimite és un be. Un gran be per al
tenis.
Torneigs OFEN. — Entenc que
s'han de produir. I per un sentiment
d'esportivitat dels mateixos amateurs.
¿Com pot rebre dignament un
amateur el trofeu guanyar a
bledos si
si li consta que contra les
grans figures internacionals del professionalisme aquest trofeo no 1 hau.
na pogut oatenir:
Posant-me ara entre la gent del
públic que vol presenciar helles partides de tenis, he de dir que alba,
que interessa és la veritable qualitat
tenistica. Al cap i a la fi, l'espectador ha de pagar la seca localitat.
¿Qué pot importar-li, dones, que els
seus diners vagin a un lloc o a un
altre? El que cal és que els jugadora siguin bona Que siguin veritables jugadora de "classe". I quant
ajara no hi ha dubte que la plana
major del tenis internacional ha
passat ja al professionalisme.
Els jugadors de mes talla: Tilden, Crawford, Vises, Nusleina Cochet, Ptas. Satola Von Cram, etcétera, etcètera, són professionals.
Periodisme. — El periodisme tenistic contrilmiria al major destile°.
lupament de l'esport Ilustre si el
practiquessin únicament aquells que
s'In corre:mis.
No t modern explicar-nos el cas de
l'individu que en tota ia seva vida
activa de tenista no ha acemseguit
formar-se coral a jugador i en cansa
preten formar els altres.
Nosaltres respectem nsolt mes el
critcri d'aquells que salan format
tinicament com a critica de tenia.
Aquests darrers poden donar un han
rendiment. perqué nomas veueu les
coses des d'un punt de vista d'estudi i observació.
L'altre /ami , de crit,c — el juga
fracasaat —110 pot sostreure eis-dor
seus judicis a la influencia de la
scva ineptitud práctica, i Ilavors is
quan cau en una veritable mistificació dels fets que contenta, vistos
sempre a través dels seus errors
eterna
• •
Eduard Flequer, que coneix resiorç de LA PUBLICITAT en tot
alba que sign:fica difusas; tenística,
té per al nostre diari els
elogie, i per a nosaltres, uns mota
que agrann sincerament, Aquests
mota són el punt final de la nostra
Ilarga conversa.

SS.

El moment actual del tenis estala'. — Ei ten:5 català segueix
desenvolupament len ti s s irn, degut a
la manca absoluta de tee)l;ss que
haurien d'accelerar la triaras aseendent del ilustre esport.
Jugadora consagrats. — Als jugadora ja consagrats els manca convertir-se en "guanyadors",
Aquesta metamarfosi ha d'ésser
motivada per ella mateixos. (Fan refereixo als primers claasificats.1
Han de variar d'adversaris an:1) freqüenc:a : dedicar molta part de Ilur
terma a alió que en tenis en diem
"tàctica" i que correspon a un capitol quasi desconegut a Cateltrnsa.
Jugadora que pugen. — Si hoin
no canvia el pla, fatalment segurran
el cerní dels consagrats. S'estacionaran massa en armen punt crltic
d'esperances. i si aquest estancament perdura caldea, fins als mes
ben dotats, amuntegar-los en la pila
de !es vulgaritats, de la qual ja no
es mouran triai mes.

CABLES SINDREU
EL CONSELL DE LA SETMANA

(de Martin Plaa)
ES UN GRAN ERROR— A
MENYS QUE ES TRACTI D'UN
CAS EXCEPCIONAL—DE DEIXAR BOTAR UN "LOB" PER
A "SMASHAR-LO".

Panorama tenístic espanyol. — Al
panorama tenistic espaii)ol cal aplicar-li les mateixes oim 5e au iuns que
heut apuntat en parlar del unja cataba. Ara que l'aspecte general és
encara mis trar t, degut al menor
nombre de jugadors.

Correspondkneia. — A J. M.-T.:
Rebuda la vostra Horra. Trameteume aviat, s. u , p., la resposta al
qüestionari que és en poder rostre.
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Tenis internacional i Copa Davis.
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E. progrns del tenis internacional és

tan evident i tan formidable que
cada dia es fa mis dificil :a permanencia d'un mateix jugador coto a
capdavanter de la Ilista durant un
nombre aegu.t de iteras.
Les gro:, i.gares es pro.lue,xen
amb moha mes rapidesa que abans
i ama ina.ior intensitat cada vegada.
De tot ausa en te la culpa (Si
culpa pot dir -sen) la famosa Copa
Darla, ver:sable solemnizas tenística
¡ font segura d'ingressos per a
aquelles nacions preví. mies que >sima tenir uts equip.

BOXA

j.e celebrará ciern a a
París rencontre entre
Al. Brown i Young
Pérez?

De les Associacions. — Petiso que
en contemplar mal> indiferencia l'estancar/1mi ja esmentat, posen de reIleu el san propi eszancament. tot
i que la res ponsabilitat és ben distinta, perque s¡ les Associaciona no
serveixen per a fer progressar el
tenis, vol dir que serveixen Perque
resti mas agat. No irr ni deixar
fer als altres és la tasca rnéa negkttiva ame pot realitzar-ae.

Del p r o fessionalirme. — No cal
ni discutir, perque da evident, la di.
vulgació tenística que el profesan).
nalisme origina.
L'ésser mea remunerador i l'hamolta competencia obliga al

fRONTO

NOVETATS

AVUI, MIMEN«
Tarda. os 41
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1-li ha anunciada per a denla al Palau dels Esports de Paris una imporlant reunía pugilística en el cura de
la qual Al. Brown, el faalós boxadar
negre qu tatst i tant ha fet parlar dell
en aquests darrers tema tant pals seus
combats cona per les seres digueni.ne
excentricitats, posara en joc el sitial de
Camnia del món dels pesos gall. que
ostenta ja fa sis anys. L'adversari que
hotel Ira deeienat es el i llau afrieA . Pmtenia frsnees, Young Pérez, la forma
del grial en artaest s moments serrarla
excellent despees de les seres recents
vieti)ries sobre el3 millors pesos galls
de Franca.
Les perspectives d'anuest combat per
tetina:ti que conegui la classe ¿'Al, Broten
són iorça interessants, El negre es un
dels a t letes millors dotats per a la
practica de la boxa. Superior er/ envergadura a qualsevol borne del seu
Pea tanseint en els 5ells punys una
remarcable eficàcia, Al. Brown pos9e-in a més, un joc extraordinäriarnent
originsl sur e1 fa sempre un adversos
ti dir aiii5sillt Per a ortalsevol rontrineant que hom vidgui nposar-la La seva
habilitat i experiencia del ring enlente que la seva especial psieolorl4
m'in armes que malteo vegades Al.
Brown posa en practica no ja per a
vaticana san; Per a imprimir a annelle5
111,;te ‘ •1 Ae .,11 a e de tes anal, 1; jów
dri) esser desfavora tdc tina rnnfmnd
Carn de desorienta- no ja l'adversati.
sitió eh; mateixne jutges que han de
fal l ar el combat i e1 públie que ht 44.
4.
...1.i.is

sisteix. En aquests casos pesa com
natural e/ títol de Campió del món que
ostenta el negre, el qual baleara del
ring emnig d'una pluja d'invectives
i de xiulets paró es definitiva invencible.
Es, dones, dificilíssim que Young
Pérez, que al capda)all no és cap boxador excepcional ni extraordinari,
aconsegueiei demä arrabassar a Al.
Brow el seu troteu. Caldria per a aixa
que el 'legre paleses minva en les seves qualitats físiques; que slagues
trencat en el aquel] equilibri organ.c
que malgrat una vida desordenada ha
conservant.
Ara be: es fan á aquest combat?
Al. Brown ha romput darrerament
amb el seu marrager Oase Lanniansky
allegain que el contracte que el lligava
amb ell va expirar el passat mes el octubre. Contràriament a l'afirmació del
negre, Lumiansky ha dit i ha repetit
aquests dies des de les planes de la
majoria dels diaris de París i Londres
que l'esmentat contracte no finia fins
al mes d'agost de 1938 i que, per tant,
tan compromis adquirit pel seu patrocinas sense la seva aquiescencia era
trul i que en conseqüencia la signatura
posarla per Al. Brown al peu del contracte i:er al seu mata de dernä contra
Young Pérez no tenia cap valor. LumiansIsy, pera, no podia presentar el
contracte, que es trobava a Nova York
dipositat en un hanc. Ara be: aquest
contracte es troba ja a París. Abanod'ahir Lumiansky es presenta acampanyat de dos amics a la reclacció d'un
important diari parisenc del vespre sollicitant veme el cap de la redacció
esportiva. En presencia de l'esmentat
director i de diversos redactors un
dels acompanyants del manager va
exhibir un sobre lacrat i segellat expee des de Nova York. Obert aquest
sobre, Isis ele nresents van po-tes constatar que contenta un contracte per
cleu arias degudament legalitzat entre
Lurniansky ¡ Al. Brown i en el qual
s'establien les condicinns segases !es
(nulo el primer es constituía en manager i araderat del lugre fins al dia
lo d'agost de 1938.
En vista d'aquests fets es plantegen
diverses qiiestions:
On (, 5 el 5egoli exemplar d'aquest
contraste? Perque sembla normal que
es trobés entre les mana ¿'Al. Brown
¿On és, per altea banda, el contracta
Pe r cinc anys que Al. Brown din i10
ver signe? zQUina fcrraa pos tenir el
contracte que ara eehibeix Lumiansky
davant de la ¡inminencia del combas
entre Brown i Young Pérez? s No pudra Al. Brown de bona fe haver-se
con/prontas per cinc anys quan ho estara per deu? ?
LEN HARVEY', EN BATP.F. LARRY GAINS, ES PROCLAMAT
CAMPIO DE L'IMPERI BRITI N lea
•A l'Albert Hall de Londres es disputa el combat per al cansp.onat de
l'Impera Britänic de lotes les categomies entre Cl rarnp:e ele La Gran Bretanya, Len Harves. ¡ rex-campia de
l'Imperi Britänic Larry Galas.
El combas es disptch a la distancia
de 15 represes, al fiaar de les quals
fou proclamat guanyador, i, per, tarst
nou entupió de l'Imperi Britänic, Len
Ilareey.
I.en Haevev pesa lar !hure: i Larry
Gains 2°6 Iliures,
PUTBOL

Campionat de Lliga
No tomes les jornades per al futbol
catalá han de presentar-se escabroses.
asna per eacmpre, si es que es pot
cummar ama la lügica, cuso un xic
decartaua dins el futbol en els temps
que currern, dels partits que han de
jugar-se, dos podein donar-los cum a
favorables ais Ilustres clubs, i el tercer, dubtós, i potser, encara, advera
Eu pamer lloc tenint a Sarria l'Espanyui contsa e/1 el qual
partit, am lié remáis visitara ha de donar molta ierna a l'Espanyol, pedem
la donar com a segura una eictaria
Pol. al ilustre curas,.
A Sabadell, al cansí) de la Creu
.Alta. retar p de la locatitat jugará
curara el Mürcia. No creiern que el
Murcia, davant del Sabadell, pugui
fer gran cosa, i creien, que la vicaria sontriurá al nostre equip, i mes
aman en els seus rengles figurara ja el
davanter centre Gual, el qual, de no
eslar desentrenat, donará multa mes
efe:sis: 4ra a requip del Valles.
A Valeacia el Barcelona jugará el
partit contra l'equip que duu el nom ce
la localitat. Es tracia d'un partit
xic dificil per al ilustre equip, i mes
si tenim en compte que no ha guanyat
encara cap dels partits jugats fora del
seo camp.
El programa de partits és:
PRIMERA DIVISIO
Espanyol 1/viedo, Escariar.
Valencia - Barcelona, /3alaguer.
Madrid - Athletic,
Donóstia - Ruina, Sanchis Orduña
Arenas - Betis, Montero.
SEGONA
Sabadell • Múrcia, Iglesias,
- lruis, Campo.
Celta - Athletic da Madrid, Villanueva.
devilla - Coruña, Arribas.
Sporting - Alaves, Canga ArgüeTERCERA DIVISIO
Hin/Matar:es intergrups
Recreatru - rsonmästic. R. Alvarez.
Logroño - Unión Vigo, P. Goaailea.

HOYES DE TOT ARREO
BA S QUET B OL
El Comité de Competició de la
Federació Catalana de Basquetbol
ha fet pillaje el fall d'aquest partit
de la següent forma:
Adjudicar els dos punts del partit
a l'Espanyol. suspendre quinze dies
el jugador de l'Espanvol Gago, i el
de Juventus. Barquea per dos mearas. al matear temps rebaixar un
punt de la elassificació
Juventus.
Aquest fall no ha eatat vist amb
satisfacció pels campions, per la qual
cosa han recorregut ràpidament al
Comité d'Apenad&
Demä. diumenge, havia de celebrar-se el partit entre aquests dos
clubs, corresponent a la segona volta, però per evitar possibles incidents ha estat suspes pel Comité de
Competició.
— Ordre de partits de Campionat de Catalunya per a avui:
Esportiva - Patríe.
Laietà - Barcelona.
Iluro - Hospitalet.
Badalona - Novenes,

BOXA
Dijous fou signas per l'empresa Alympia Ring el combat entre
Josep alicó i Vicenç Riambau, per
al Catnpionat d'Espanya del pes
lleuger, que co troba actualment
vacant. Es possible que els dos esmentats boxadors sigtsin enfrontats
el proper dia 21.
— A Lió, Tassin va vencer Soya
per punts.
— El notable pes ploma francés
Holtzer. es traba a Londres on es
propuso disputar diversos combats.
— A Flor-ancla, Baggiani fou declarat vencedor per punts de Bertazzolo, rIccisier que icra protestada pel
HOM creu que aquest resultat tara fracassar e; projectat encontre entre Bertazzolo i Pierre
Charles. a Brusseiles. A la mateixa
reunir.) de Florencia, Mennabeni vence Cipriani per punts en so rounds.
— Comuniquen de Nora York que
el mata entre Carnera i Max Baer
está a punt d'ésser signas. Baer re!mira el as per cent de la recamadas
Prano Carnera ha de boxar aquest
nses a Miami contra Tommy Loughran.
— Al Central S. C. de Paris,
Huguenin vence Mura per abatidonament a la novena rearcsa
reconeix que en aquests moments
Huguenin es troba en gran forma.
— A Praga, Raback vence; Brovilla per punta
— El promotor barceloni senyor
Ga3a, es troba norament a Sant Sebastiä per tal d'arranjar les dificultats que posa Paulino per al projectat combat contra Max Schmeling.
El acopar Gasa llama coincidit a
Sant Sebastia amb afr. Strauss, el
representant a Europa del boxador
alemany.
BRIDGE
Aquesta setmana han començat
les competicions per a establir les
classificacions d'equips i atorgar el
pecas titol de Campió mundial de
Bridge.
L'actual torneig °limpie permet
als jugadors d'ambdós Continents
d'acarar-se amb cl 5 rnillors bridgistes del Filón: °asió única i d'un
extraordinari interés.

C1OLIS AI E
Una nova aportació de 17,50o
frailes, donatia de la fábrica de paper de fumar Riz-Lacroix, ha elevas a 132.500 francs la suma des-

Torneig de Classificació
PARTITS PER A AtaLl
Terrosas - la. E. Sans.
alanresa Martinenc.
Sant Andreu - Iluro.
Partits per a avui:
Santhoiä - Espanyol.
Mollet - Ripollet.
Granollers - Sant Cugat.
Badalona - Júpiter.

El gran partit a benefici
del Club Unió d'Irún
En la darrera Assemblea de la Federació Espanyola el sitnpätic Club
Unió d'Irun exposava les serioses dificultats amb qué topava per a participar en les competieron; nacionals,
a causa de no estar en consonancia
els llargs desplaçarnents amb les migrades recaptacions. L'Assemblea,
unànimement, es Jiu carrec de la raó
que assistia al Club kanes, i fas, aleshores quan la delegació catalana brinda la idea de celebrar a Barcelona un
matx en profit seu. La Federada, Espanyola ha fet coincidir l'acord de
l'Assemblea amb la preparada de requin nacional que ha de participar
aquesta temporada ere el campionat
del inan. danant a l ai una major solemnitat al festival.
Aqnest partit, l'expectacia del
qual cada dia Es mis positiva, servil-a a resmentat entrenador per
confeccionar l'equip que haura de
jugar contra Portugal per al Cainpii-inat del món.
Respecte al nostre equip, com ja
hem dit en una altra edició, fina

tinada a premis a la 28 Volta
Franca.
Aquesta quantitat, recentment
buda será repartida de la forma e.
güent:
Per als asas: macro, soo, 300,
200, 100, 100, 100.

Per als incondicionals: yo, 2
15o, ¡no, 75, 50.
Per als que es classifiquin pel 1m;
tela ordre en els iinals d'etapa .1
Lille, Charleville, Mete, Belfort
Evian.
La quantitat total ¿'aquesta premia suma 17.125 francs, per tant
sobren 375 (manes, els quals destinea
al premi general de donants.
— El president de la U. V. Italiana, ha declaras que l'equip del seu
país per a la Volta a França no será
designas fins despees de la Volta
a Italia.
Ha dit tumbe que l'equip sera
fort, pera tense ídols, el que fa suposar que és possible que no hi
figurin ni Guerra ni Di Paco. En
canea vi assoleixen una brillant octuació a la Volta Italiana, és pass:ble que hi figurin homes com Barree.,
Olmo, Runolor i altres valors novells.
Et1.0 1,1113 DE E tl u
Ahir queda trincada la inscripcio
al curset de desecas i eslalom, per a
socis del Club, dirigit Pel
sor de l'Arlberg K. Wallenfels.
S'avisa a tots el; inscrits que la
sortida a Nou Creus, per tal de practicar despees el descens, será a les
onze en punt del mata i l'eslabona
que s'efectuava als vessants superior; de les pistes centrals de N:1
na, será a les quatre de la tarda.
Els no inscrits socis o no socis
que vulguin ajuntarse a aquest curses hauran de dirigir-se directament
a Núria a! senyor Laurencic.

FUTEOL
Els equips que probablement els
nostres clubs presentaran avui san:
Barcelona (a Valencia): Noguis,
Villacampa, Zabalo, Santos, Sales,
Font, Ventobrä, Goiburu, Morera.
Padron i Pedrol.
Espanyol (contra l'Oviedo): Martorell. Hereter, Pérez, Martí, Soler.
Cristià, Prat, Edeltuiro, Iriondc,
Edeltrara II i Bosch.
Sabadell (contra el afúrcial:
Fornier. Morral. Lleder, Gracia,
Duran, Sitges, Perera, Calvet, Gua:.
Cros i Esteve.
— Partits que es jugaran aria .51
camp del C. E. de Gracia:
A un quart de tres.
alartinenc F. C. (infantil) -C. d'E.
Gnici a (Petits Rodeos.
A dos quarts de guatee.
C. O. Araganès (Prim er eclu;P)
Centre d'Esports de Gräcia.
— El Badalona E. C., presentara
el següent equip en el partit que celebrará avui al sets camp. contra
el Júpiter, corresponent Si trcieu
"Conde", del Torneig Catali:
Naves, Daniel, Gua, Camacha.
Fornés, Josa, Betancourt, Xiol, Alcon, Pujol i Julia.
En aquest encontre. el Badalona
m'ovan també alguns jugadors.
— .Avui a la tarda. a Les Corta
jugaran un equis-, del Poble Nou i
un del Barcelona. Nomas podran
entrar els socia dels dos clubs. Es
donaran noticies dei partit de Valencia.
— La Federació Espanyola Ira
comunicat al Valencia una multa de
80o pessetes pela incidente del partit jugat amb el Madrid. En el successiu no es podran vendre arenodes eneaixeliades.
dulluns l'amic i seleccionador eatala sensor Torrents no el jara
públic. Amb tot. poden dir-se'n algimes coses, corn són la probabilitat que aetui de porter Noguera i
Fornier, Morral, Larde, Gracia.
A la defensa és gairebé segur que
Zabalo jugui al seu lloc, o sigui a la
¿reta, i a 'aesquerra, Torredeflot, de:
Girona.
Com a mitjos hi ha en definitiva
Soler al centre i Cristià a l'esquerra; el prefeeit per a la dreta és
Sales, si hé hont vol constatar diumenge si la seva forma permet crincloure'l.
Prat i Bosc. cona ja diem mes
amunt, san els extrema de la davantera: d'interior dreta hi
Edeltuiro, i d'esquerra no és segur
encara qui s'In posará. car no e;
pot disposar dels dos elements amb
els quals es comptava. cont són
Barcela i Ramon. Al centre hont
II el propasit dc posar-hi Gual al
la sera actuació de diumenge ho
permet.

Frontó Principal Palace
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STADISTIC Ä
EL CURS DE LA PESSETA
(Canvi

a la par igual a cent)
•193 14932
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MER CAT OE LLOTJA
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an tiple iix el.prta de Ver, len agote(
cas no hem d'espantar-nes si la pes
'1165, Per conservar un decolatge amb
lea moneda releridea, seAreix una nona
deptedació respecte al mala!! groc.

Acabà la setmana en aquest
mercat ,SellSe que hom notes
cap millora. La serial(' va trenacOrrer amb poca animació, I,
per tant, les (ransaccione es
feren
Blats: SAtiSo operacions: els
preus de l'oferiment, però es
inantenen fernis.
Ordl 1 clvada: Tal con: ferem
avinent. els preus de l'ordi van
prenent pelo de mica en mica.
Avui la colització ds pel d'Urgell, de 34 a 3i'50 pessetes;
Manxa, de 3150 a 32 . j Extremadura, de 31 a 3150, posat
tot damunt vagó estaciona de
sortida. Les vendes, però, queden reduides a peines operacions d'ordi cnrgell.
Amb civaita. anolarem una
o per a ció a 2951) pessetes Extremadura i tarifa curta.
Moroso: Les existbncies molt
reduïdes i sense que els cotopradors mostrin gaire desig
d'adquirir; els preus, amb tot
i nItÒ. van mantenint-sa ferms.
Res de nou en els altres glneres.
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sofrir un nou desastre. No duró
El gráfic que reproduitn detalla la
molt aquest estat d'alarma; el minissanta empresa per la pesseta des del
tre de Finances s'apressä a comunicar
pufins al darrer mes de gener. Les
fades que consten en el gratin es rea l'o n ini5 Per nlitià de la Premsa que
si la pesseta havia donat mostres
areixen a la mitjana mensual de les
feblesa na eren degudes a cap causa
xeittad ; ons diäries de la nostra moexterior ni que obeissin a la pressió
ata al mercat parisenc, considerantespeculativa de l'estranger, sine) senel canvi a la par igual a cent.
ailla Mern per adonseguir situar-se en
La corba ens assenyala pel passat
condicions favorables i poder sial lluile ele gener una nora puja del preu
tar contra la depressió de la Miura i
Fer. j passa de 235.7, que corresdòlar, les quals en aquella des presenpague pel darrer Mes del in33, a 256.1
taren tina nora davallada. i que P.)primer d'enguany.
drien ésser la causa de diticultat en
Seguint de prop les fluctuacions reles nostres exportscions.
gi:crades per la pesseta en el passat
Com és natural, aquestes manifestain de gener, veiem que en el cura
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ira ndmbrosos comentaris, alguna
More:Be Xicago
ce de la inestabilitat, hem d'aenstudtli quals foren quelcom exagerats. Es
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'3/4
mar-nos a mirar arnb mes passivitat
53 1/8
53 3/8
zr:es d'observar relente que Produeix
7/8
5:3 1/4
52
t
les fluctuacions de la pesseta; és ma:
repinió determinats fenòmens, 1 reCali Noca York
segons com vagin les coses, potser
rrt-nos al que comenten, sembla
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sera precis influir per una nora de
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pressió, la qual ara est ä encarregada
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d'haver mo g ut l'agitació que
de fer el C. C. M. vigilant de prop
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ti 7,nifestä, tenint en compte 1a poca
les conveniències de l'economia naciozirsitat d'aquella, 1 mis Si co nsidc n a l , ia nue durant la stuaci.; actual del
USUREAS ESTRANCERIES. ... Londres.
e %ce, t . 56313. P..
,nr.:, f.-71a depreciado que ja des del
comerç internacional cada dia és nssis P., 7770. L.. 200 9 . F.. 1021uo.
1545. 32 7. -.-7a sobre la pesseta. Peda en
precia fer intervenir el canvi mofleteFranca. L.. 7765. - Belalea,
• ... easió. malgrat que la depre.ri per situaron ainb avantatee davant P., 35375. - hAllO. L., 5611. P., 13370.
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fo d'un 3.4 p e:- seo, COrn 2 ala competencia estrangera. Direm mes:
P.. 4007 $ . - E 4 1,anya, L.. 3771. P..
20600. - Dinamarca. L. 2239. - SeIn el canvi del dia 25 amb el del
tal com sens presenta actualment el
da. L., 1939. - Noruega, I.., 19905.
la 22, anterior al ràpid descens. lapanorama monetari. potser és mis neLisboa. L,, 9647. - Praga. L., 39337.
P.. 7510. - Austria, L.. 2960. - Ar•
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fin sentir arreu, i sernblava
cessari seguir les oscillacions de la
gentiles, L.. 2730. - pin anee°, L.
9:300.
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' a pesseta estignis destinada a
406. - Monte, Ideo.
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II. Me arene eseldene del unen

OrganItzedom Cae. •UCCI

TEATRE NOVETATS
Vra. 3'30, sesald popular:
LA POSADA DEL CABALLITO
BLANCO
¡ardo, a les 6, en serona sessld:

La posada
del Caballito Blanco
N11, a dos quarts Torre:

'Ball de
PUBL1 CINEMA

Av"I' 5

CINEMA ESPLAI

t ola . larda. 3'30 I
statmet, a tes
6 numerada, 220 antb Impost. cuma
SITAT1 MUNDIALS. ATILA, da-mi-tentel en espanyol. NOTIC1ARI FOX SO.
NON, 11011cl e S d'Espan y a I niternaeionals.
LES AUS DE ele ESTRANY o DE FRENTE MARCHEN. N11, de 830 a 1 mailnada,
sess10 continua, 1 Pla.

11018111414. loteo Matute I Ardes
MISTA

Mill,ellurnen g e, &e 5 a 8 tarda:

•

T'E SELECTE

NOCIIIIIISENA, e/Mulata en colora

El canto del ruiseñor
De produec10 neetonal
Preteras' per le cos. C.I.F.4.8.9.
Mulo Eletza-Peete-Pellsonor.
alt exelalivement per a aquel'
mainttlflc film

en espanyol, per Silvia Sidney

SPLENDID CINEMA

La Divina Comedia

afflfflffleffl»ffleranorafflerafflerafflfflrafflofflffl

per LlIlan marees 1 Charles Effer
L0111 TRES CIENOITOS (dIbulaot Ult.111color, en esoenyon
UN LOCO OE VERANO
Del' Eddle cantor
:in. a m411'.
EL POGONENO, per monte gte.
DIlluns:

Matinal, 1030: tarda, 1. • ses.td,
213 a 545; numerada, a les sls:
nit. 945: Ann y nutra en ANNY
DITIEWTE. PAPA NOIL (dIbUl/ine
en rolots, de Walt nisneyi. UN
LADION EN LA ALCOBA, per Mlriam Hooptsms. UY Prenda I Charle, nogale s . Es t'espetes a la taquilla per a la seesid numerada
d'avis!. doinsenge, tarda, a les 6.
flema 511111 115 . Catalina Miren&
en YO. TU Y ELLA, I BAROUD,
Per Bes merara

ÓVICTORIA

Vailleele, MI

1

urna. dttlune, lerda
representacions de

El himno de la victoria

REVISTES
Tarda, a les 4. gran runetelt VIVA LA
COTORRA 1 l'esa

La camisa de la Pompadour

Teléf.

1.11Orle, 116 - Te161. 78705
Avul, dlenen g e. matinal. a les 11. tarda,
a tea 5'15. 1 sesató numerada a les 6'15;
nit. a lea den.

SALON DORA GREEN
per Stady Maristsans, 1

superprodureld de gran espeetacle, mag.
na ereaeld d'Olga Teherhowa. Otto
bote, Hans vote S e hlettow 1 Paul Pitcher
Prima:
Sess16 única numerada. 2 pfes.; 1111:
especial, o t eo ptes.. 1 preferencia, 1 pos
Dimarts vinent, EL FRAUDE I POR UN
8E80, magnifica opereta

Dime quién eres tú

fflor
aefflefflffleraelorrafflfflrafflrawe efflofflera

per Llene Hale!
ES despalma Ineelltats numerarles per a
la sesold de les 615

CINE RAMBLAS

L'espectacle mes sorprenent, la revista
mes divertida. 7411, a 1/1 d'Uf LA GA1811111 DO LA POIRPADOUR. Demä, tarda,
Intiuguracit1 de les Matinées populars,
nents LAS PAVAS, per tota la Coinnanyla.
Butaques a 0 pta.

BRILLANT

OPORTUNITAT
Persona /yen relacionada cal per a un
aesurnpte molt important, ben retribolt
d'immediats resultats. Indispensabli
boiles refereneies. Eserfure ami) detalis
edat. nacionalltat, etc., al núm. 43413
Vergara, 11

Mambo Centre, 14 I 1111 - Ti. 18878
avul: REVISTA. NOTICIAR' FOX
EL LEGADO DE LA ESTEPA, par
S'UY Mane

5olamen t
N ovE TA -r
ENSAC I ONALe

Rasputin y la Zarina
insuper.ime creado dele germen,
John. Ethel I Llonel Barrymore,
en in tuyo'. dl essId continua./

lagni ic cronòmetre SUI
de busco sense
ni tiaUll.ES.Exocte (LEGAN
401.13. Com e ProPagan
d A l'enviem e tol
contra reembqrs de
Pies 15 a De PULSERA
pre4i65 :redel Pte125

•n•••••••n

STUDIUM

Lilian, 72 - Tele,. 52148

Diversos

Companyia Gallig6
neme, diumenge, larda, a les 5;

JULIETA
FILLA UNICA
comedia en tres Beles, del celebrat ese/1/00r Josep 51. , Folch 1 Torres.
entumes e roo 1 a 3 pli5.

TEATRI POL1ORAMA
Illime-Espentale6n-Berreae
mrda, o '4 de 4. SEVILLA LA
faaNyfai, a 1,4 6, I nit, 1/1 ct 11, EL
JUZGADO SE 014111111I. Denla, 101 . 1111, a
2/4 de “. tunca Inel¡nee ex1rnordlnerla
per LA ARININTINITA. Butaques a 6, a
10 1 a 15 pestetes. N11, 1/2 d'II;
JUZGADO Se 'DIVIERTE.

U410 11180 (14
•

C1NAES

Teatro ROMEA

TIVOLI
11 mall, dues sessions 3'10 I 6 tarda.
t 10 Ml.'atelonla en 302 1", Charles
nuggles I Greta NIssen. Revista, AtreCCIO,
rae, Jonrnal I C.:mitra. De0101
-Yo he sido espia"
CAPITOL
t t matt, diles sessions 3'30 h 6 tarda, I
to nit: %ltllll.l, -matrimonio, Sclad.
LID., lloredo. viatge

Doma, dilluns, die 12, I dimane, dla 19,
a dos Quarts de cinc de la tarda, Oranea«. bella Infantlle. Premis als mIllors
dIsfrassos. Tots els Pelas 'era n Meaquiats amb »ruines. Es reben enearrees

SALONS

,--effleeffl

'VIMOS 25621 2 00e.
Avni, sessiM1 matinal. a 4' . 11 . 91
Oreo dote de 9 ote a . Tarda, 1. • /t esal& a les 1'30; s Ida 6 , esperial
numerada: ttli, Cl les I C. gran 8111
Ist doblc programa, campos! per

LA MASCARA
DE FUMANCIIU
per Boris lidflOff I Myrna lOy
Queremos cerveza

per Blister limiten 1 JImmy Durante.
Fllros Metro Go!o112yn Mayer

CATALUNYA
11 mall, tau, 5rs4i5ns 330 1 6 tarda.
10 ad: "Maler dolorosa". tina Maro
Vialge ; Dibulaos. Demä;
-Las 8 golondrinas"

/CASA GINLBRA VQiiitlia

BOHEMIA
1 mili I coolue04 330 larda: "Tres
vidas oe Mujer-, »In 'dolmen. .Teci.
ooro 01 Cts.". T5s4516. blbulsos. 1811/
"La brigada no1/11 de Scollann lord".
express"
tierna:

DIA NA
CONUOILI 020 Inr;131 "GOOIO VISI".

'Soy
no fugitivo'. -1.fl dama atrevida", en
suipan3

ADIESAr,
AGUSTI BO
DORrt CATUAN D,

TIL

WCIteett--

DEBILITAT NERVIOSA
VIES UR1NARIES

EURIZAAL'
Continua 4 tanta: "central Pare", Joan
1310nde1l. "Vamplre.545 /933". -Los nlbelougos" (Eral, 31orgarelte Sehon, De“1. 8 PrOlneLlc12 de MI Malle".
"Itlueharta cara o cruz"

ilauf O V0lOil,1171 a'an 142(10: "El
hombre ne Ariatma". -Boliche", en CO inms01, trusts, Ew..tzet I nemare. 11-U111zafe I COntlea. l emere: -Pe cara al cielo"
ROYAL
11 n11111 1 rOnlInua 310 larda; -gn hombre de Arliona". "Boliche", en espanyol,
trusts, Eugazol 1 Demare. Mofaos
cielca. bona. "Ve cara al cielo"

t. /o

t., ,

Avul. Anime/ira, : Grane bella, terne I Mi:
E; 611115 00 101ent: GRAN BALL EXTRAoRDINARI DK IIIKSCRRKS

muler". Denle: "Itoma eaprets"

41111, mailnal, a les 11; larda. de 310
a 11 . 47: a lis e. numerada; nIl. a :es /O:
Martha Feremb en ninsuneratne
VUELAN IS CANCIONES
Sa desimaa per 4 Di se • ste, numere.%
de d1meeres. 6 larda

Tremoll le eive con‘ende
101 549,A mdielel nqyisl
odiare. en. ho 4.9essra

LA BOHEMIA

PATRI PALACIE
11 11151 1 1 rontInua 330 tarda: .Una
diente 12,-31"René Lefeere "Noche
rcelle
de gran cludaB"
Ma Valle. Dime:
" Honrarla a tu padre"
EXCELSIOR
11 'naif 1 continua van tarde: "Noche
de gran t'Inflad", Mareelle Valle. "Una
01,041", llene Lerevtare. Duna:
"Ifoura yis a tu pudre"
101111A
F.ontinua 330 !aun: "Grato !suceso".
Lee Trary. "Los rt Monees del museo",
lionel A106111. NII: - El collar". Denle:
"S^erelos"
IRAN TEATRE COMTAL
Rol/ 1 continua 3 11 0 tarde: "Oran)
suceso", Lee Trary. -Los crImenes del
museo", Lionet AMI)). Proba: "Secretos"

22230

DEMANDES

per Reinen Navarro. Manee Evans
O coared Noel, I

NETROPOL CINEMA

ES

Compro dt Ata mena
TALLERS, 82

221. - Toleres 72•1111

EL HIJO DEL DESTINO

TEATRE COMIC

LLIBR

TODO SE YA, cómica
EL ANCA DE ROE, Mauleas en colora

De mala1 niti
raza
derreres

1.1Quiclarifl 01111 051
Sir treinta. 09.
OVIL 85, Casa 861
reed lOO tu edn1
4,4711e11.

CERQUEU PIS?

per Charlese 7'a errr r;loan Bennett

SAL

mobles

Per traslladar-vos retornen CAZA CANOERA, fundada en 1087. Auteoenductoroe a 25 ptos. diez do la Motee, 1 per
tenedora a ceo 01«. 10I.
Telbfon 1111114
111011FILL. 182

EL BESO REDENTOR

3. a ami& a un quart crome. nli:

FELIPE DERBLAY

g ant Pau, 38. - Tel. 20274

YO Y LA EMPERATRIZ

CINEMA PARIS

Companale de *estadio
Xaer011 fe liasZara-alvellie
6501. dlumenge, Immillerables
programo, tres uallons
1 1 564510, a les 7'30 tarda. Pmis
popui irs, LA MARIPOSA QUE
scssid.
VOLO SOS PM ELS MAR .
a les sis:

Capees e mida

BARGUÉS

•fflelt te Son, 127 • Tetad« 1/811115
161514 least6 cenunua de Vio
a 8, 1 aarrer dla dele trans Seltz

huelo un &MOL $3. Telt 1~2
55111. alIt 11.1. 5 les 11, 01111124
pessetes; familiar, a les 330, butaca 250 pies.; a les 6, semld
Pentina: nit, a les 10: LA 0111114
DUQUESA ALEJANDRA, oso Merla Jeritra. PROSPERIDAD, areb
Merla Dressler I rally Moran

Bla

TEATRE BARCELONA

DE LUXE I
CAPSES
Per a rasamente 1 bateles

MadameDotterti

Caballito Blanco
amb el seu esplandld conjunt t
maaaines presentarle. FrInelpals
Interpreta: [milla Allega, zWet
RDado, Tino raer, ,1114q0lin
e Cuete, 26 'Irle elmoses,
Trouie de Tiroteaos, 30 paliarlas,
1» erzenes a cacen; Roerlas OF.
quei re. s Esernarl glratorl. 400
ventile de Vera) I Fisgan.
de Berlin
El preper din-arta esdevenlment
elnematogratlei

Ilfflgafflx

rreenso
tal
e. "61eSla
3 , ent
taTaller,,

per la« Duchanan

la posada del

TEATRE

societatea

RESTAURANT DEL PARC

Si, señor Brown

ronens 230 Urda: "L:1 Preso& mar!' de Sefoland Yard". "Tendnr0 Y cts.".
moinn. iiinuieos. su: -Tres vidas de
s i,
SSS
36 a 1
4a4 1

Venus Esport
Rd. Ihnt tinten.. lat 1 5+ • Tle.H. 11
Mol, filomena ball de mimares, tarde
1 nIt
ESTIIENES
Vale
911elanteedoe
Peste«"Denzerin"

La InserIpcid de conehrsants quedare tancada liIilU5i, dia 12 del curtent
a les quatre de la lania

45 ;

esp» eme.

•

gIMM

Aln

15.000 pesad.: su prende

Avul, larda, dues sesslona a les
I 3'30 1 a • les 6'05; ne l, a les
loor: REVISTA &&&&& OUNT. UNA
HISTORIA QUE PARECE CUENTO,
varietat. DIBUIXOS, I ONDAS MUSICALES, per :tetan Ersvu, Birle
Cro s by 1 Lotta Ilyanes
Son fllins Peran1011111

LLEOL1 14 ., PARRAT.E. 1 AMES

CIRIAL., PARINES I DI SPULLES

lai.

Tened« 1PM
all *a lees
IDPIKUOI roPeteesidselens
A lea SIO, 0 lee 6 o a les 101S: u.
DIVINO tetimeintrni, de Poma% ti&
representaelons, ball setter precedents.
DImerres, a les 3'30, a les O I 4 has
1015: El. Dtlint0 IMPACIENTE.

'

Cid

Campion a t Mundia t de Ball -

TEATRE ROMIIA

LLOTJA DIA 10 DE FEIERR 193

MERCAT DE

mon.

El dimarts Qla la do l'abres% !Mame Inaugureeld

ConicUMI

llame tanta
internar)

P. Labia, 11111 Tolf. 511114
Tarde, 1110; en, reo
seareuee: 021.•
2
•0 ARTISTES. 5
CIA ZOLLIlea, tomam t Ten,.
e,
a eilf111111‘ffl LOPEZ
beee4s4 44 6 4 doAittetleet
I un ALISARv

,

Teatre Oire OLYMPIA

Chismes

V1R

a
a
a
a

Teatros
mmumszsalersatrozz.....s.

D1112. en nutra n In 419110e1

sale,

imeaeLAN -4**-*

-t
Ni
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ESP E C TA CLES

Pros de estar InOtIlmant d'aquieto mahl.
lée desoolertiont dele
Ves, arboles al

klicanir dtš 101111
Or.

Vies urin ä rie ..

«100
.1

Bisnerragla (pardaClon!, ea

lotes Sal

aoves manIteilaelOns: uretritis, 8MitallUt,
«qu'UN elatItle, este
etc., de 1.130Me,
I vulvitis, venal., ~Isla, uretritis, 81.11114 *perilla, flulloe, etc., da la dona, per
menina. 1 remo que fleten, ei guaretien metal I radlea110en1 are els Cia.
zote del docto boina. Ets %llalla es guarellen per ells sola, sense lalecclona,
ni re p leta, n1 aplIcarlons de sondee I burles, ele., ten perfilen muere I quo
tuneen« la presencia del Wat I alar no e'eagabenta de la stOtra
Vendar 6'80 pelen« capea,
Oteares yeel..1511111 laVarlosls), eezetnes, torpes.
Im pureses
mes (Ilagurs do les ratea). • rupotone mente.
tamo, eritema», soné, urtleärle, etc.. Maleltlea que unen per catio numera.
alela o infeeeions de la 9an g , Per erünlques I rebela que alguna, es (vareteen
medleacld de.
purativa, Ideal I perfecta, paree actuen regenerant a 1..1.g. la releven, epa.
menten misa lea emites da l'organismo I fomenten la mlut, rtiOlent en
pite Imps lotee les alteres, llagues, rar., fordnculs, supuracid de tes
momea, menda del caben. InflemaelOns en general, etc., quedant la Pell
neta 1 respetada. el cabell brillan% I elphs, I no dele& en l'ar gots= mi.
nyalll del patea:. Vendes 6410 mostee fine.

la 9811

nerviosa

l l Mar.
Debilitat
ntattoerre'elerl pergeleh Sedi
ni ecturnna,cis oe(Mizeinru
Cansament mental, »ardua de meterle, meldetap, ',Aleen% debIlltat m'este die.
La?, Odien serporm, tremolen, palpiten:nene, trastorne emite»
I lotes les menlfeataelona de la aleureetanle o esgotament norma, per erl..
ales I rebele que sigue es guareiten aliso I radtralment amb elz Pepeque
un
medleamenl
allment
bonete poteeoune del Pr. Solvrd, 401
espeelelment
•uenetat dt' cer v ell, medalla I tot et sistsMe 1141r11041, Indican,
ale estro ate de la Jeventat Pe r tola mena d'e &&&&& na 1 club aa181 110Y5)
per recuperar Integrament lotes lee funcione 4 conservAr fina a Peltre=
miles@ sena. vtoleular l'organismo, al vigor alma' pimpi de Pede. Vendal
11410 peteette 04 eze4.
. PORTUGAL
varada 6 LES PRINCIPALS PA/MACIZO o.

kiennee

AtIo. -• Tolt ele pacients de les Oirs tul/Aries u t'entina' nerviosa, adre•
tranielenl 0'50 pesseles in segelli per al frarmtleig,
bata se
"Nalneo Laastratorl llocaton, serrar Tat. 1 5, 1111 0f011 160731 . l'apean
gretta un tlibre stpltestIn sehre l'origen nteentrotilatneat, traciamant 5 g uarimeni 4•4015

Vestits a terminis

6 p ies. eetmanele * deetreele SABOYA
Carnee, 44, entiese'. (Davant

lo

II
so

11121DCitalt% S A. CAMUDA•2
ROCALLA, S. A., ti establertes Sucursal' 1 Dipbsib per teta la Peninsula

LA PUBLICITAT

Diumenge, 11 de febrer de

Amb motiu de a Quinzena Blanca cada dia és més gran el nombre de compradors que acudeirt

EL 113ARAT
aP:7:eqf

I
• t
VICHC

I

.,,1111111111111111111111111111011191111111119111111111111111111011111111111011111111191111MMINIMIlik.,

0011111E111111111011111111 1 1111111111 1111 1110 1111 13 111111111111111111111111111111111111114

Aquesta és la venda que
el públic acull amb més
éntusiasme perquè ha
pogut comprovar sempre
que les rebaixes i descomptes que s'anuncien
són totalment veritables

A tothom beneficia la
1111113 BLAICA li"E1 NATO"
i especialment als que
consumeixen anitcks
bons, per tal com entre
les rebaixes descomptes actuals els,representa un 25 010 d economia
1411111111111111111M111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111'
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robe.dmeawn«.n.x...o.elwMenMownmmbol

8x10

geriere de gran durada

gänere blanc excel.lent

1

bon

1

camera
Pis. ess

Pessetes 110 2'70 3'50 4'50

matrimoni

sobrecamera
Pi,.

515

Pie.

VANO VES

COIXINERES

LLENÇOLS

TOVALLES
domàs biano
616 7x7 8x.8

na motraeolmenem.••••r

Cent imetres

Pessetes

815

75

110

130

oroixet semi -plquó, colors

150

ilit 4 paros 5 pams 6 pams mat.
Pies. 365

1'13 110 2'—

4'66

5'40

830

a•woMo....•n•nnnnn•n.•&•n••n•n••••••n•••••n••n

CAMUSSES HISPANIA

TOVALLOLES

1

DRAPS DE CUINA
llenç curat blanc, amb sanefes

les millors

Ruß superior, blanques
Grandària 50x100 55x110 60x120

Grandària

36x40

TALLES DE MATALAS

36x60

Glill/(1 n11 ia

60x72

55x55

85x65

cutí extra fort
Llit de 5 paros, per Pies.
Llit de 6 parns, per Pies.

Pessetes

118

115

2 35

I

Pessetes

rso

0' 80

118

Pies. dotzena

1

seo

210

Llit

de 7 parns, per Pies.

8'35
870
1280

..IM•eIMIOM.MeIMM.N....•n•n••M 11.3011111110MON.I.M.•

El veritable "GRANTIN"
en tots eia colors,

per a

1

SEDES LLISES I
en tots colors

roba

inteiler

/

°lasse bona

el metre, Ptes. 1'60
JOCS DE LLIT
bon gäneres, en gran diversitat
dibuixos, mutigmali,

de

Ptes. 11'50

el metre, Ptes. 1'75 1
i

POPELINS

RIQUISSIMS CRESPONS

CROIXET CRU

sedosos, colors fing, per a. roba
interior

tot seda, 200 colors,

en dibuixos moderne,

amplada, SO centimetres

per a cortinetes

el metre, Ptes. l'S5

JOCS DE TAULA

•BATES BLANQUES

Tovalles, amb 8 tovallons gratis, 11x8

ors, arrb märegues llargues,

sandes oolor

Ptes. 5'75 ,,

13Z« Ics mides, per a

senyora,

Ptes. 6'25

el metre, Ptes. 2'40 I
ESTORS MENJADOR
malla feta a

mi,

en color crem,

amb dibuixos moderne

Ptes. 19'80 I,

el metre, Ptes. 0'76
COBRELLITS matrimoni
dtbulxrs en seda, gust oriental,
do

molta vlsualitat

Ptes. 26'10

ATEIC101 AM molkt de la Quinten Blanca EL BARATO, volent btneficiar el públic, fa extens u el descompte del 10 0/0 a tois els

1

