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El govern austriac assegura
SENTIT
HA
NO III
que és amo de la situació
DE LA REALITAT Segons lea darreres informacions el nombre de
Qué passa? Que pausara? Tothom pais, que s'ha transformat mis de
pressa que els seus politics.
s'adona que sota una crosta de maAquesta falta de sincronització enrasme es cuina una mica de bullit.
Cada tendencia prepara el seu. Per 1 tre les masses i els partits té una consequencia ben especial: que, tot 1 haverara Catalunya sembla un me enhi anunciades revoltes Per la dreta,
fora d'aquesta dansa: i és que,
resquerra i el mig, tothom té la sen:migras tot, hi ha robra viva del
sació que no seas seguirá gran cosa.
nostre retrobament català. Pera
Som dins una societat molt poc trágidins la politica general de la Repúquan hoin parla de revolta admet,
ca;
corrent
blica passa una mena de
a tot estirar, la possibilitat d'un reelictric.
guitzell de trets des d'una cantonada
Alguns partits de dreta i desi fugint després. Amb el poble ningú
g uerra tenen unes dèries estranyes
no
h¡ compta, n¡ ganes. No los cas que
parauuna
sola
que formulen amb
la petita revoluciti de butxaca desborla: renovació. "Renovación" es el
des aquells que l'han provocada. Una
tito' d'una publicada socialista de
revolució, segons els que ara la prejoventut. El senyor Primo de Rivediquen, ha d'esser feina de guatee
ra i els seus es diuen "Renovación
amics.
Española". Quan. a Barcelona, els
Aquesta gran confusió i aquest delerrouxistes han fet sofrir una ope"Prol'atrotinat
sota no oiereixen en ells mateixos cap
nació de beouti a
gran perill. Pera, cont totes les guergreso", no seas ha acudís altea cosa
res civils del segle passat, fan un mal
que batejar-lo de nou arnb el nom
terrible perque no deixen fer i acosde "Renovación".
Tot
plegat
turnen
una part de la consciencia púó? i quina?
Renovaci
blica a una estola de valors morals
ens sembla una tornada als temps
i politics completament equivocada.
mes tristos del segle XIX. Ningú
L'home digne i conseqüent, per exemno sap que desitja, i nomes un
sentiment obscur els empeny altra
ple, un Besteiro, a ulls del públic estä
una
política
primaria.
per sota d'un Largo Caballero, polivers
regada
tic bastant més truquista del que és
¿Que renovaria el sector que vol
de Ilei. I a la dreta algun conservador,
fez la revolució social? Avui dia la
diho
cara.
Que
tipos Mauna as obscurit per qualsevol
broma surt molt
"Divino impaciente" a tall del senyor
gula els d'Austria. La renovació
Primo de Rivera ( J uni o r). Ja no es
deis senyors de la revista "Renova"Refa política per resoldre alta que convé
ción" faria el joc de raltra
del
fill
del
Inés
al corma sinó per mons d'amor
novación", respaeola",
propi. L l unes que no lenco res a veageneral Primo de Rivera. Es ciar
re amb el que és la vida pública del
que en aquesta tasca d'endarreriCarrer.
ment de la República tenen, ajudiari
del
dant-los, els correligionaris
I en República, cal tenir presea una
"Renovación" dad. El lerrouxiscosa; que és un sistema tan fet a la
me marca el periode més !Maca
mida d'una legalitat que no sap subd'estovamen t que hem conegut del
sistir si hom ha de valer-se d'altra
ta d'abril enea.
mena de mitjans. Perquè precisament
renovació
bornes es coratitueixen sota d'aels
.aixf, de renovada en
quest regim per na tenir damunt seu
cauriem dintre les malures més ve'
altre imperi que el de la Ilei. Traieulles de la història. Aquest mot, en
lo i no tindreu República mas que de
anca dels que ara l'empren, vol dir,
cadascú
voldria
nona De fet será tot el contrari.
simpleme n t. que
Per aixa, t ri s sembla que amor a la
noder regirar-ho tot, no se sap ben
República i a la legalitat és tot U.
he per que. Probablement per ganes
I que els que preparen o desitgen alde manifassejar i de jugar a !latres camins s'atabalen i no saben que
dres i serenos amb aquella aleada.
només hi haurä República si tracasTothorn voldria renovar els altres.
sen llurs propòsits.
Ningú no pensa encara que la reI és ben inútil que vulguin resonar.
novació ben entesa comença per un
els bornes i els noma pera
Canviaran
que
e:
primer
que
han
de
mateas, i
seas escapara l'esencia mateixa de la
're els que representen la mentalillibertat, que és la j usticia ; l a justi
tat primäria de sempre és cercar
duta fins a l'heroisme.
-cia
ad a ptar-e a la nova realitat del

Els conflictes del beban

La situació a Biscaia segueix

estacionària, i s'ha declarat
la vaga general a Palència
Bilbao, 13. — S'ha restablert la

tal d'impedir que continuessin els

normalitat

assalts.

Es treballa en la zona fabril ¡ minera, amb excepció de petits focus
existents en alguna pobles miners, on

VAGA GENERAL
A PALENCIA
Palencia, 13. — Avui sha declaras la vaga general en tots els rams,
excepte els serveis sanitaris i enIlumenat.
Han arribat forces d'assalt, procedents de Valladolid, i algunes de

els obrers no entraren al treball.
A Portugalete alguns grups han intentat d'impedir la circulació ferroA la fabrica Iberia, dels Ahs Farns
de Baracaldo, on slavia reme el treball, ha circulat el rumor que la forç a pública havia mort dos bornes. Amb
aquest :notita han abandonat el treball la majoria dels obrers.
La resta dels treballs a la fábrica
slagueren de paralitzar per manca de
pressió en els Alts Foros, degut a
latir dahin.
S'espera que la situació es narmalazara rapidarnent.
A les mines de Galvanes, propietat dels Alts Forns, l'atur ha estat
cntriplet.
A Gallarta, Ortuella i San Salvador
del Valle han estat assaltats alguns
comerno s . dels (vial:: els assaltants
a han endut nornbrosos generes.
Ha intervingut !a f a rca pública per

la guardia civil.
La població presenta un aspecte
tristíssim; els carrers catan gairebé

deserts.
Els soldats del batalla ciclista
patrullen pels carrers i vigilen els
edificis públics.
El comerç ha obert les neceo
portes, pera la dependencia no ha

treballat.
La fabraacid del pa sala efectuat normalment.
El motiu de la vaga és ratur
obrer que tXi5leiX, ni obstant les
gestions que han efectuat les autoritate i principalment el governador,
per remeiar la crisi , les auals donaren per resultas la coalocació
bastants obrers. (Seg. l'hl. 5, col. 4)
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morts ascendeix a cinc-cents

Martmez Barrio El senyor Martí
Esteve parla del
diu que ¿'ordre
problema de les valoraciati$
pu" bite está
i de la Ilei de conreus del-carnr
assegurat
Madrid, 13. — .A primera hora
de la nit Inem visitat el ministre
de Governació i li hem preguntat
sobre la situació de l'ordre públic
i els acords que sobre el particular
s'adoptaran en el Consell de ministres.
—Les noticies són bones —ha
respost el senyor atartinez Barrio i les mesures que el Govern ha adoptas són mis aviat per
portar al país la tranquillitat que
desuna i advertir abs pertorbadors
que el Govern coneix els seus pas-

sos.
La gent —ha afegit — vol trascom Im demostra que en
aquests dies de Carnaval sla tirat
al carrer per divertir-se.
Tant les dretes cont les esquerres que vulguin pertorbar aquesta
tranquillitat han de tenir present
que ells sols no són el pais.
Els escorcolls que s'estan efectuant—ha afegit el ministre— són
unes mesure: molt prudents. que seguiran amb la maleaos intensitat. i
en altres paiso: s'efectuen tumbé
constantment arta) excellent resul-

El Parlament d'Àustria, a Viena custodiat per force' de policía
Les noticies que ros ar r iben d'Austria S6/1 oficiases o fías i tot cessuredes, i Per aixa teuceut tun ne3.
per') del seu emitant es p p i dcduir que la gran ofensiva de Doll fass
contra la democrácia austriaca ha n'ej.
sem.o e ,po' no
ten
suereeirin coses imprezis,os.
No is sense tristesa Qu, cal constatar que tamb,' a Austria la reaenid
ha vencut una dr les batalles que naht
considerar àrdues. Es verítat tre per
part dels socialistes austri íes hi ha
hagut resisaalcia, pm) i ¡la tiC
lenir - se en comete el resulta!.
La sneinl-dcmorrania vienesi un era
d if;rent de la brina. ho y en! ,lei.mt a
part les utoPies marsistes Per -ircumscriare la set-a «ció en tust ben entes
programa de precisó social. Qui conear sap la bona fea a °cmlaeria pe! municiPi socialista durant
cinquanta anys a favor de les citases
trebel(adores i lampan no es den ignorar que oían Beta KIIM muna)
parinlia de bolsevistne a Hongria, foren els demòcrates vienesas que impedirrn que s'estettgin's a Austria.
..11ousenyor Sei/sei ha estat
polític que ha fingid Austria dc5pres
de /a guerra; el seu programa politic Pagué ester discutís. però era un
home honest i d'una salida cultura;
fou el printer a retotWixer, en un seu
discurs a Ginebra, l'abra beneficioso
t Cli substílncia anlirevolurionaro
acomplerta pels dcmitcrates vU-sesos.
La greta situació austríaca és deguda a l'absoluta manea d'homes, per què
dcl policíac Schober a l'agrari Do*
fuss cap no ha tingut mai ni pf-eparaci,i ai si pr o grama ben determinat.
Dollfass, despris d'haver intentat diverses directias , ha acabat tiront-se
cas bracas tie al:usa/Mi — sobre el
qual recaí gran part dr la responsabilitat deis estralls que han tingut
flan a Austria i pels camins que
portaran la feirització del país.
Pera els trägics esdevenimen ts de
Viena ¡roen el sea valor d'en.senyanirnt. Lag gran palita: italia arui a
ha escrit en un article sea que
"les dcniocriici es no saben matar, i
fer ai.na sercut zenotdcs". Admetent
con, a exacta aquesia afirmació es podria ° burilo. que si les dentocracies
no saben matar , almenys haurien de
prevenir-se a tcmps apartlí.
.4 Austria tren en majoria gima
Dalljuss decidí clausurar el l'arlconrott.
¡Per que no desenvolupar en aquel1
moment una ane j é paran:cut legal (el
respecte de la Constancia, sense esperar que t'Ir poca honres apoderats
palde poguessin estabilitzar-se defitiitivantenl?
Es estran y de rema-ear la conduela dels mais, els ganas han desaproPaf el 1110I n f lit que el Gavera era
oeupat e. la quito. .lirí) potser
firma la verrid del " éi orsaaig Post"
remarca da alije.
darViena. 13. — Derpres dels
rers combate entre les forces del
Govern i els socialistes. el Govern
es l'amo absolut de la capital.
Els punts nies importants de la
resistencia socialista san destruits
i reduïts per les force governamental: que fan servir rartiiieria.
Els altres focos de la cala tal san
octinats per la policia.
Els tiradors sorialiirs, destilegats a les Hieres del Dannhi niereinen una farra resisteaaia. Han
solera, aeaons sembla, importants
bajaes. L'artilleria continua lionibsrdejant Cl ' Boas an e5 refugiaren
eas smarlistes. Les metralladores
també rontrameixen a destruir els
facas reltels.
La fabrica d'electricitat del districte segon continua guardaaa per
les inri-f. , de
i dv l'exercit.
rkrant lperaci. redia. ada per la
policia al barri de Flor'stlarf han
tnort onae Prai7ies i till ` " iitä Ea raigas es tan -sevessament de
sane. Les perdues dels sorialistes han
:desee forco s ament molt elevades. Di- rigeia pe-sonalrnent les operacions el
vice-canceller.
Segons informes particula-s, han
mort als hospitals 14 ferits. Al' boaPitals hi havia aauest null 72 ferits
molt greus. El se rvci d'ambulancia de
Viena havia recollit als carrers fins
a les vuit del mati 34 morts. Aquesta

xifra solament pot servir com a base
de alcul.
A la capital els serveis públics són
bastant normals.
De Linz comuniquen que les trapes
els heirnwehren han ocupat la població.
Les lances del Govern estan ocupant
Eggenberg i Judenburg.
Steyer ha estat ocupas peis heimwehren i Per l'exèrcit,
En alguns ¡loas del pais continua 12
Jaita, Se sap que les tropes Multen a
Kapfenberg.
L'ardre as complet a Grata. Altranena scinbla que durant les Mates
d'alar a la nit han mort mes de setanta persones.
Un destacament de la Schutzbund
sha atrinxerat aquesta tarda en un
carreró del barri obrer de Florisdorí,
tenint durant ntitja hora les estacions de Simmering i Stadlan sota
el foc de les 'seves metralladores.
Les t'orces federals, per la seva
part , han bornbardejat sense inter

rupció l'esnientat barri.

tas.
M'a s'ohserva que a mesura que
es realitzen els escorcolls d:stainueix
el nombre de les persones que surten al carrer amb armes,
tinnliiica , :A del reglament sobre tinença d'armes de ion ha estat sotmesa a raprovaci6 del Con-

sell.
Consisteix en una petisa modificada, que me. que a la tinenea i
ús d'armes afecta a la seva fabricació i venda.
Aquesta reforma seria publicada
ment.
seguda
Una ultra mesura que hem adoptal es la d'intensificada tue la vigilancia a les fronterea. per tal d'evitar el contraban d'armes.
Finalment ha dit rl enyor Martínez Barrio are la seva impressia,
sobre la solucia de la vaga del ram
de construcció és molt favorable.

A la pagina 3:
''TEORIA DE LA DESERCIÓ",
per JOAN SACS'

Una representació del Govern anirit a Madrici
a activar el traspits de la contribució territorial
L'actitud de Lliga Catalana
Ahir al migdia el conseller de Finances, senyor Martí Esteve, va rebre
al seta despatx els representants de la
premsa i els féu les segtients manifestacions:

—Tal com ja us fou comunicat en
la referencia oficiosa del Consell
d'ahir—començà —, el Govern de la
Generalitat va dedicar una especial

atenció al decret aparegut darrerament a la "Gaceta" i que fa referencia a l'ordenarle, de les despees motivades pels serveis traspassats a la Generalitat.
El Govern, d'ençà de la sena conorauda ve preocupant-se del problema
de les valoracions, que is el que ha
de donar efectivitat al regim autonòmic.
El Decret que publica avui a premsa—prossegui—no es pot dir própiament que sigui un decret de valoracions. Facilita, únicament, els traspassos, pena no els valora d'una manera definitiva.
Ea, trobavent que havien estat traspassats a la Generaatat els serveis de
Sanitat, Direcció d'Indastries, etc.,
pera que per manca d'una disposició
com ara la que comentem no podiem
ordenar despenes ni tan sols reclamar
de Madrid les quantitats que imparten
les cor.signacions de personal,
El Decret té, dones, considerable
importancia en la regulada dala serveis traspassats. Estableix que s'obrila en la sezció XVI del Pressupost
capital que portara la denominada de
"Serveis traspassats a la Generalitat
de Catalunya". Això permeträ establir de fet un sistema transitori, aplicable des de la publicació del Decret
de 27 de julio l de 1033, fils al total
traspas de la Cantramció territorial.
Es preveu en rarticle quart del Decret aparegut ahir, que la dotada) sera
percebuda encara que la denominada
dels antics arreas sigui inodificada,
tal com succeeix amb els antics Govetos civils de les "provincies", que
ara es diuen Delegacions d'Ordre

segona internacicnal
El senyar Retraes, ex-president
del Parlanient austriac, i el general
Koenner, que manava la dissolta
Schutzlitind, han estat detinguts.

Dissolucl6 deis Municipio
de Linz I Steyr

El Cosen ha decretas la discolucia dele muni(apie de Linz i Steyr,
que srran substituits per Comissalis del Gavera.

Els esdeveniments saanants sembla que toquen a la seva fi, tulio
que mimes queden focos de rehala',
n irre les force governamentals sec breen a fer desairar,' :xer, a Ottakkring, a l'oest de Viena: a Hojag enstadt, al nord , i al scgon districte, a l'est de la capitel, melare que
al centre ti:a restablert per •complet la tranquillitat.

Ahir a la nit l'artilleria actuä

prinripalment contra els me: importanto rrducte: dele soc:alistes, que
en lea adineres linees d'aquest rnarj
n In erra sima una pila de desferres.
En sigues llora dels voltents, el.
pruns socialktes dista-asomen de metralladores, pera el foc de Vartilleria
les ha anat reduint, pnc a poc, al
silenci.

SI (Joyeros, amo de la
altuacitt
El Govern ha publicat un cornilniat dient que Es amo per «males de
la situaeiá, ¡ que els revaltnacts
dominats.
(Continua a la pagina 7, rol. r)

7,,i situació económica de la Genaralitat—segui dient—exigeix que els
treballs que suscita la solució del probl ema de les valoracions siguin realitzats amb un ritme molt Més apreasas
i sostingut que no ho han estat filas ara.
La Generalitat comaliri torra le 'caes obligacions i compr omiso': PerG
cal tenir present que fins ara eh leal
ingressos han estat nomis el de icv
extingides "diputaciona".
Amb ei Decret que avui reprodueix
la premsa, la Generalitat rebri lampan
dels serveis que han estas traspassats,
Perra res mis. Cal, dones, activar el
problema de les vatoracions, can del
contrata no sols correr-km el sise que
fracassés la Generalitat, sinó el raga:1
autonamic.
De la seva resolució el Govern
volgut len des del primer dia
de Gabinet ; i arnb alai) no vull significar cap retret a la representac..
catalana de la Comissió Mixta, la tas,
ca de la qual mereix tota mena'
lloances.
Aquesta sennana—prossegui—no
reunirä la Comissió Mixta, Un dea
representants de l'ama degut a.
gran feina que pesa sobre d'ell
algunos obligacions peremptóries, b
ha dernanat així.
He de manifestar, pera, que el G.
vern de la Generalitat considera qu'.
per justifkades i perem P trie s que ,i
determinado; obligazions, la re -guin
solacé.) de les valoracions és
tant i peremptaria com la que Mé5
Creu que a la sera resolució ha d'ésser i mpelida tal rapidesa, que perme,i
que la Contribució territorial—pral:a
pal base económica que assenyala J'Es-

tatut—pugui ésser traspassaela a : 4.
Generalitat d'una manera immediata.
(Continua a /a pagina 3, col: P•

El Tribunal d'Urgència ha sentenciat els atra- Li
cadors de la Casa Pitmies

Tres condemnats a vi n t-i-u n
anys de reclusió

Fritz Adler, cap del claisolt partit
socialista austriac i president de la

Amb tot--continua—a enarateesaa
remarcar que aquese Decret, encara
que importinfissim tal com fosa ja previst en l'esrnentat Decret de 27 de julio' de 1933, no es refereix al problema capital de les valoracions.

Ahir se celebra a l'Audi è ncia la segona sessió de la vista de la causa
contra els atracadors de la casa Pamies. lii havia, encara, Illés expectacid que ei cha abans. .Al mati, watt
aaans de ¡'llora assenyalada per donar
començament a la sessió, hi havia una
llarga cua que esperava torn per a
entrar a la sala. Com sigui que 'savia
circulat el rumor que certs elements
promourien disturbis, la policia va
prendre precaucions, i una d'elles conastia a escorcollar tots els que entraven a l'Audieucia. A tora i a dais hi
haría destacades brees de la guardia.
Els agents de policia van detenir
un individu dels que teten cua, al qual
foren trobades dues pistoles molt grosseo amb dos carregadors a cada una
i les bales corresponents a la recambra. Anava acompanyat de tres joves
Inés i d'unes dones. Va dir que l'aionipanyava Alexandre Carrasco Ramírez, que tenia divuit anys, i que
era fi:1 (le Ard (Granada>. Ategi que
era tina ier i que estovo afilias a la
C. I. T. i a les Javentuts Llibertarica, i (ale les a.anes les havien trobades. A les lastxaques duia guatee
ea:lega-107s mas. .‘quest
acspres (Tcsser luxas a la Comissaria
de l'Ordre Public, sera posas a la disposiciul dc) Tr i aunai d'b. raácia.
la Sala de la acedó Primera, que

és una de les mes grans de rAudiencia, resulta petisa per l'enorme quantitat de rúblic que hi acudí, entre el
qua) prealorninava l'element treballadar i les soles.
S'abrí la sessió, i comparegueren els
te:a:monis de les defenses, que eren el
pare del preeessat La Rosa, Ende Pavaa Dables, Wenceslao González Garcia i Manuel Rey Garcia, els quals donaren informes excellents dels processats. i afegiren que eren en la mi-

i rhomicidi en el bei d'aules, i va sostenir que es tractava d'un fet complex de robatori arnb homicidi del qual
cren respansables els tres processats.
Acaba excitant el Tribural perque
dictes una sentencia cracord amb les
seves conclusions.
El defensor de Molina, senyor Josep Medina, nega eme existís un &Rete complex de robatori antb homicida
i citä textos per a mastrar-ho. Negà
igualment que el seu defensat bague comes e1 delicte d'atemptat que
el fiscal li atribui. Acaba demanant
que es dictas sentencia d'acord anal
les seves conclusions.
Els lletrats senyors Sanchez Delgado i Baste, deiensors d'Ansia i de
la Rosa, abundaren ein els mateixos
arguments del seu company.
alitja hora després la sala va dictar sentencia condemnatória.
JaseP
Molina Perez, Jeep Antich Cruzólea i P ere de la Rasa. vint-i-tin anys,
sis meso: i vint-aun dies de reelusió
mejor pel delicte complex de robalori i homicida A Pere de la Rosa,
per tinença illicita d'arma, i per reincident, a tres anys (le presa menor;
pel mateix delicte, a Jeep Antich i
a Josep Mabita, a dos anys de presa
cadascun. Per fi% de nom suposat a
dos mesos i un di a d'arrest a Pere
de la Rosa.

LA

automi.

de 1. a Cierva
arriba Madrid
Barajas. 13. — A les 515 de

Ja larda ha aterra en aquest

aeródrom. feliçment, rautogir
del darrer 1110.1e1 del senyor
Cierva. Iripulat
I'ii - lutsire
enginyer.

'i

La pa ron porta una avarin
insignificant al tul) de pas de
l sa li
Per a reparar aquesta ayaria, Vantogir efectua una curta
parada a Guadalitjara.
A Barajas esperaven e) senyor La Cierva la seva esposa
i fills t nombrosos amirs 1 par1
L'aparen Cierva baria arribat
a Biarritz a dos quarts d'una

de la tarda en sorba a les
Mies I vint-i-sis mimas.
.‘quest Iii odel. designat
-C. L. In", es el que baria de
participar en la festa
cid celebrada el diurnenge possal a Barcelona. El sea aspecto
original cruda ralencid. perquO
osta deaprovail tolalment d'ales,
eaamit suslentat en l'aire Unir:lineal per les guaira gratis
potes que giren horitzontalment
per sobre de l'apare ll .

RUA D'ENGUANY

seria,

Acabades les 'naves, el fiscal, que
ho era el senyor Carballo, eleva al
ea:aieter de definitives les smes conclua.ons provisioaals. Demana que fossin apacades als processats les penes
que ja esmentàvem en redicia d'ahir.
Els defensor' van tnantenír les seves
conclusions, demanant per a Molina
tres anys i un cha de presó per robatori arnh virihèumra. i quatre /netos i
nil dia per tinenaa iHicita d'armes. El
defensor d'Antich scllicitä el mateix, i
el de La Rosa( sis anys, deu mema i
un dia per robatori, apreciant la reincidencia, i un any per tinença ililcita
(l'armes.
El mayor Carballo pronunciä un in.
forme en el qual recordä les doctrines renals de Ferry, i ressenvä el tet,
deduint-ne el gran de culpahilitat Per
a cada un del, processats. Estudià la
relació que hi havia entre el robatori

La tarrosaa L 13.stusx ' que ha clame al primer primal
,
(Foto Torrente.)
(Inloarneó a la plg. 3, col. t.1
ca
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REVISTA DE PREMSA I
El &cura
de Manuel Azidia
LA RUMANITAT
Assenyala Tenerme traitscendincia
d'aquest diseurs, s plossa erptcielnient
la pon dedicada a procwror la Ineid
de le, eneeerree:
"El primer gest de l'ex-president
-oferiment de dissoldre el seu partit d'Acei6 Republicana-, per tal
d'anar a la constitució d'una força
única ¿'esquerra, ha d'ésser acollit
amb entusiasme per la democracia
espanyola. Faltaran al seu deure els
dirigents que, pels rnotius que sigui,
resisteixin a la dissolució per tal
de mantenir la barraqueta. 1)01 que,
segons referències, sorgeixi Pi re
-sitenca questniprat
deis radicals-socialistes de Domingo.
Esperen: una reetificaci6 de criteri,
que la realitat imposa categóricament Es evident, i urgent, la necessitat d'un únic partit republick
d'esquerra. Sense excepció-deseartant-ne potser els federals, que representen la vella solera d'una tradició-li democracia republicana ha
de possibilitar la fusió i la reorganització en una sola /orca.
Desitgem amb tot el nostre fervor
que la ven d'Asalta sigui escoltada.
Sera devane d'una política de contrarevolució-ell ho deia, diumenge,
amb patulea tallants--i hem d'afrontar-la i de vencer-la amb urgencia. No Es hora de penser-s'hi, sind
d'actuar. No és hora de discutir,
sine, d'actuar activament i emprendre l'ofensiva per la democracia i
per les essincies vitals de la República, que cal del enser a tota costa.
Esperem que la paraula de Manuel Araña trobi ecos de fervor i
de decisió en l'ample mbit de la
República. De que auf sigui o de
que deixi d'ésser, depenen potser
coses essencials del regim."
L'OPINIO
Coineideis amb "La Humanitat" en
les aves »mojad", del discurs:

"A manares, que hem defensat
dintre Catalunya l'entesa deis esquerrans, coznprenent-hi els socialistes, ens ve molt costa amunt de
creure que a hores d'ara, després
de la victòria cavernicola del 19 de
novembre i de presenciar en cada
sessió de les Corts de Madrid i en
cada Consell de ministres l'obra enderrocadora del Govern Lerroux, no
s'hagi fet encara la unió indispensable. Davant del perill evident de
tota incoa de feixismes de dreta, de
persecució dels treballadors de la
terra, de redreçament de oestes privilegiades, d'amnisties absurdes, no
sabem entendre com Es possible que
hi hagi un sol republici que es negui a tirar-se als braços del seu germe en República. ¿On és l'esperit
esquerrista dels caps i dels conductora de les masses republicanes?
Que s'espera? ¿Quina avinentesa se
cerca?,
Voldriem poder tenir prou influencia i expansió per fer-nos sentir dels republicana de fora de Catalunya. Per?), no posseint-la, hem
d'adreçar-nos als representants que
a Catalunya tinguin els partits espanyols per dir-los que senté cometent un crim que tots podrem
pagar cae en ajornar aquesta unió
sagrada. Per demanar-los que prescionin i empenyin Ilurs dirigents
d'enllä de l'Ebre cap a la unió. Es
un deure que no es pot refusar."
LA RAMBLA
Crear, amb el senyor Asada, que la
RePUblica traversa Un moment gravís.1i111 i que iiMPOSO una rectificació absoluta en la política. Pea no esta conforme en que si aquesta crida Pfe és
atesa pel més alt poder de la RePliblica es retiri, declinant toto responsabilitat:

"No. Cap republIci no pot desertar del seu lloc, i com mis greu sigui el moment, menys dret té ningú
a eliminar-se. Els republicans espanyols, tots els homes d'esquerra esperen precisament que Manuel Azafia es posi davant per a donar a les
dretes la batalla imminent, i per a
guanyar-la. Manuel Araña és nimia
borne capaç d'aglutinar tots els sectors republicana i socialistes, refent
aquell antie front formidable rempenta del qual culminava el 14
d'abril amb la proclamació de la
República. D'ell esperen els republicana capanyols el mot d'ordre i
l'exemple.
Quan el 19 de novembre les dretes s'apoderaven aparentment del
país laleiticant el sufragi, virem dir
clarament que preveiem dies dificils
per a la República, u que calla preparar-s'hi amb pit esforçat. Aquests
din han erribat. No pot continuar
ni tan dia mea aquesta paròdia de
Govern manipulat pelo reaccionaria
preparase descaradament
de robra de les Conatituents de la
República, n'entre a l'ombra apunta
la Eistaurac16.
Tenint une fe absoluta en el ~timen republiti de la pluma que
elf e c ihe la mea alta magistratura
del rédito. Creiem que la uva sensibiBtat politice g fui veure ciar
que no ea pot cuntinuar permetent
reducid d'unes Corte que amasaAgrien la República. Voleas 22230
que l'apellidó entocionant que li ha
Set Manuel Asida, el ame ande unapeay de Comité Revoleclosari,
Mi deicida. Momeo Corte han
dliser &imites. La seva disseluel6
da una victbria de la República. La
seva no diasoluei6 da, mentre durin,
un paz que fern cada dia cap a la
'irania.
Catibmge Mi alerta no es dei-
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xart arrabassar la seta llibertat ni
trepitjar els seta drets. Els republicans espanyols ens tindran al seu
costat en la Huila per a reconquerir
el règim que mans barroeres han
prostituit. i tracten d'assassinar.
Complirem amb el nostre deure en
el terreny que calgui.
Però *aperem que, sensible als
anhela i rangoixa del pala, també
el eomplire S. E. el President de
la República, ¡ que al davant dels
republicana espanyols, guiador idoni
1 tenaç de l'esperit ete la democracia
hispànica, Manuel Azaña sabré conduir-la al trionif, per damunt de tots
els enemics, 1 contra totes les envestides dels que tracten d'acorralar la llibertat."

El descans de les Corts
LUZ cementa, en sin bon editorial,
irenicatnett, les taconees que l'han
gres els diputats. Haurien trebollat
mar! No s'ha vist COM pel seu esfere
S' ha redreçat EsPaoya?

"i La economía! Ahí estén los mil
desvelos parlamentarios acusando
una preocupación constante y un
celo ejemplar. Todos los órganos
de la economía espaiiola han sido
vitalizados, y ya se siente ei influjo
de tamaña vitalización en la vida
del país. Industria, comercio, agricultura, propiedad urbana, propiedad
de la tierra, importación, exportación, ferrocarriles, organización del
crédito, todo se ha sentido animado,
en plena resurrección, gracias al estimulo que de las Cortes actuales
han recibido. Pues ¿qué decir del
presupuesto del Estado? Helo
estudiadisimo, justo. correcto, adecuado a las necesidades de España,
pensado a la medida de las realidades nacionales, admirahle de previsión, sin que en sus cifras falte
una sola de las enaefianzas de los
tiempos 3 de la experiencia. Claro
está que nadie se ha amerado de
que ese presupuesto exista, y estamos viviendo de aplazamientos y de
prórrogas, corno en los peores tiempos del desbarajuste monárquico;
pero es que los diputados y el Gobierno han querido reservarnos la
sorpresa de su obra, y la tienen muy
recatada, muy oculta, para ofrecerla
en tiempo oportuno, cuando los rosales florezcan y nos inunde el optimismo primaveral.
Nada digamos de la política internacional, del problema de Marruecos, del orden público, maravilla española de nuestra época; de
la aplicación de una estricta justicia
social, de la cultura, de la instrucción pública... En cada uno de estos
órdenes de la vida pública ha enero,.
trado el pueblo español tantos y
tales motivos de júbilo y de esperanza que no pagará con los mayores sacrificios lo que debe a las
Cortes actuales. No ya una vacación
de ocho días, sino un prolongado reposo de ocho meses nos parecería
poco para demostrarles cómo son
apreciados sus esfuerzos patrióticos."
La indiferancia-olegear--amb qué
el poble mira el Cenaré.: és absoluto.
Els mateiros diputats intervenen en els
debats d'una manera escéptica:

"No se arguya que hacemos de
todo esto esencial objeclart al sistema parlamentario, aunque tarnpoco queremos ocultar que como tal
s.stema está pidiendo importantes
retoques y revisiones. No se trata,
en este comentario, de elevar el terna a ese punto, sino de insistir en
que las Cortes actuales son de una
esterilidad irremediable y que, como
instrumento de buen gobierno, ni
han podido funcionar un instante,
ni podrán rectificar su falta de funcionamiento aunque se empeñe en
ello toda la buena fe de las derechas, de las izquierdas y del centro.
Decíamos al comienzo de estas
notas que el descanso otorgado el
viernes al Congreso es muy merecido. Pero entendámonos. Muy merecido por parte del país, que en
realidad es quien va a descansar.
Unos dias sin los tiquismiquis, trapisondas, cempadres, intriguillas,
dimes y diretes y armas al hombro
con que el hemiciclo y los pasillos
y el salón de conferencias y el
"buifet" corresponen las oraciones
de los ciudadanos españoles, producirán un efecto saludable, porque al
menos permitirán. que gobernantes
y gobernados nos entreguemos,
mientras desfilan las máscaras, a
reflexionar sobre la enorme mascarada que Co toda ia pölitua actual
de España. Y es po,ible que al final de la g vacaciones aumenten su
número los convencidos de que, para encontrar mejores rumbos a la
vida nacional, es urgente conceder
a las Cortes de hoy un descanso
mucho mis largo que el de ocho
diu: un descanso que se parezca
mucho al que encuentren lau enfermos cremkes ere la sombría humedad de los sepulcros."

Catalana pel món
Santiago :n'urden, a LA VANGUARDIA, traba a faltar ers la nubla literatura actual l'obra que carn.
«Watt i mentores fir
infinitos de tetalatu dergalrials:
"la evidente que este anecdotario que digo , no puede ser fruto del
afueres individual. Uno conoce cuatro anicdetas de catalanes sueltos
que no bastan para el intento. Pero
una entidad, oficial o privada, de
las varias que contribuyen a emiquecer la bibliografía catalana, podría lograrlo con éxito evidente.
Todo se reduce a intentar una colaboración colectiva a base de recabar aportaciones individuales para

recopilarlas metódicamente previa
una comprovaeión exacta y una selección rigorosa, Lo que no puede
ser es que esas vidas pintorescas de
nuestroa aventureros permanezcan
inéditas. Necesitamos que sirvan de
contrapeso a la proverbial prudencia
del buen catalin apacible que come,
diariamente y a la misma hora, la
"eistudella" de sus antepasados sin
pena ni gloria y, como dice el clásico castellano:
"duerme, anciano, a la sombra
do pequeñuelo jugaba"

Esto no significa, es claro, el más
leve desdén por loa conformados
con su suerte, que aseguran, con su
limpia vida sosegada y normal de
trabajo y reposo, la solidez y el
equilibrado desarrollo de todo pueblo que se estime. Se trata simplemente de sazonar las virtudes rac:ales con la sal, la pimienta y el
clavo de las facecias y peripecias
de nuestros aventureros, que son, al
fin y al cabo, tan catalanes como
el que más. Y también de que el
extranjero que se acerque a nosotros con la intención de juzgarnos.
sepa que disponemos de catalanes
para todos los gustos.
No cabe duda de que el libro que
propongo tendría extraordinario interés. Y que Iloverian, sobre la mesa de los recopiladores de anécdotas
y aventuras, materiales a granel.
Procedentes de Europa, Asia, Atrica, América y Oceanía. Entonces
nos convenceríamos de que todos
los n'edil:alma que puedan trazarse
en el globo terraqueo trepiesan con
catalán."
despres de citar &puses an?rdottS
ben conegudes afegeix:
"Uno cita aquí estos casoe-apunlados, esquematizados- contó pauta
del interés «lije el libro pueda tener.
Cuando empiecen a resibirse noticias de colonizadores de comarcas
fantásticas, de piratas como Enric
de Muntfreid, de moros catalanes,
de jefes de tribus salvajes o simplemente de hombres extraños que
ejercen los más estrafalarios oficios
en las más a partadas regione s del
globo, se tiene la seguridad de que
el espíritu aventurero de los catalanes esparcidos por el mundo despertará la general admiración.
No t enemos 4.a-echo a olvidarles.
Su condición de hijos pródigos reclama nuestra excepcional atención.
Esos hombres extraordinarios son la
sal de nuestra Catalufia. Son el exponente de la sed de universalidad
que Cataluña lleva en las entrabas.
El mundo les viene estrecho y lo
recorren ebrios de curiosidad insaciable. Son los nietos auténticos de
los almogávares. Son los descendientes directos de Fray Anselmo
Turmeda, del aventurero Cirera, del
navengante Raventós, de Ahi-Bey el
Abassi... Son los restos flotantes del
naufragio que acabó con el afán int-

INFORM 1 /11i
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PARTIT.
EL REPARTIMENT DE LA DECLARACIO I ESTATUT DEL
PARTIT ALB APILIATS
Tal com anunciärem s'esta repartint ata socia d'Acció Catalana Republicana de Barcelona el llibret,
recentment editas, que conté la Declaració i l'Estatut del Partit. Amb
aquest concepte, els rebuts d'aquest
mes tenen un sobrecàrrec d'un ral,
segons s'hi fa constar.
Degut a una mala interpretació,
hi ha hagut algun cobrador que ha
presentat i cobrat els rebuts amb
l'augment esmentat, pera sense fer
lliurament a l'afiliat del llibret que
Ii correspon. Preguern als qui sha gin trobat en aquest cas que disculpin l'oblit i es prenguin la molestia de passar per les oficines
d'A. C. R., on els sera lliurat l'exema l ar de la Declaració. Peden,
tumbe, avisar a les mateixes
tres (telcfon 14413), i els ere teafinés tot segad.

Joventut Catalanista
Republicana

Curset d'c ra eb ria
Divendrea, a lee vede del
vespre, a l'eatatge central d'A.
C. R. (Corta, 581 pral.).
Quarta sentó a clrrez del
professor senyor Ramon Jover

CERCLE D'ESTUDIS
1 DIVULGACIO
de la Joventut Catalanista
Republicana

Dama, dijous, prlmera sessió s
arrea de
RAFEL TASIS I MARCA
que dissertarà sobre
MOTIUS
DEL. CATALANISME
i a continuació de la conferincia
s'Asirá debut sobre el tema
tractat. L'acte será públic i començarà puntualment a les vuit
del vespre

penalista de una raza, digna de mejor suerte, que v:6 cegados por los
yerros de la historia los cal/latos
de su grandeza.
Qué menos podemos hacer c:ue
seguirles los pasos amorosamente y
-vivo i o muertos- recoger en un
libro las huellas de su vida aventurera?...
Queda expuesto el propósito. Que
quien pueda se encargue de su realización."

FINAN
MOVIMENT BORSARI
MERCAT LLICRE
Les sessions d'ahir del sector d'o-

peracions a termini no presentaren
una mateixa tónica. Mentre que la
scssió del Borsi transcorregué sense
diferenciar-se pire de la tónica de
fórmules anteriors, en la reunió de
Borsa s'aprecia una major activitat
en la contractació, la qual pressionä
en canvis, i s'aconseguí una reacció
general de posicions.
Veurem si aquesta tendencia te continuitat en la sessió d'avui, encara
que el fet de no celebrar-se sessió
matinal i quedar suprimida la liquidació diaria, pot influir perquè l'activitat sigui menys apreciable.
Tanca fixada pel Mercat Lliure de
Valors en la reunió de Borsa:
Valor

Nords
Alacants
Andalusos
Gas E
M. Rif
Bulleres
Explosius
Colonial
Felgueres
Aidies
Charles
Ford

Petrolis
Plateo

Bons or

Dio 13 Tunca Alca o
anterior
boira

48.50

47'05

+145

4350

42./0

+140

+0'15
14. 15
t4'oo
10300
98 50+4'50
3 2 25
+175
54.00
+050
4525
4475
13325 13035
+290
45'50
+1'50
4400
4125
4050
+075
+385
ióz'so 15865
35100 348.00
136' so 153'oo
5'20
s'ao

14.50

+350
- -

1350

+1'00

23000 21600

+400

El grup de cedules, poc efectiu,
queda a canvis mantinguts.
El sector carrilaire lambe acusa una
major efectivitat en la contractació a
la constatada en sessions precedents;
això no is prou, però, per aconseguir
una reacció de posicions, i hom aprecia sosteniments en Alacants i lleugera feixugor en Nords. Modifiquen
mis: Astúries primera hipoteca, 5325
(-loo); Sant Joan, 5450 (-1'75), i
Andalusos primera serie 3 per nao,
14'oo (-Veo), Hem de remarcar que
aquestes obligacions que acabem de
detallar fa alguna dies que no altasien operat.

Els grups d'elèctrics, aigües i industrials, un xic actiu en contrac.zr,
queda en general a cau s a: sostinguts.
Es de remarcar !a millora assolida per
Aigües segona sirle A. 94'5o 1+1.0)),
i la baixa de Bons Regs Llevara,
99'110 (- s'ou), i Metropolitana ann:trueció, 5300 (-1'oo)
De la, accions és 5e natas la baixa
de Cros, a iss'oo (-5.00).
BORSA DE PAPIS
El mercat de Paris, en la darrera
sessió no presenta la d:sposició notada en la jornada anterior. El grup
de renles es mestra irregular, i, si
bé aleunes emissions aconsereixen
minorar de canvi, aquesta teneencia
no compren tot el sector: emiss,6
1917, alliberada. 4 per roa. 78.15
(+95); 1920, 4 per I01. 10260 1-75)Banca de França 11499 (+104 ). L'especulació tamnoc no sins mostea estable: Río Tinto, 165t (-14); Royal
Durch, 182no (-951: Suez, 19975
(+551: Kuhlmans, 639 (-al: Wagons Litt, 98 (-150): Barcelona
Tractions, 5 i mig per loo, 707 (-).

La sanca anterior de Plates es del
dia 8 del mes que som, i del dia 9
la corresponent a Gas E i Bons or.
BORSA AL COMPTAT
El sector de comptat s'ha beneficiat
de la millop constatada en respeculatió, i a ub sa una mejor contractació
en Sota els rotlles i mis sosteniment
de canvis.
La sessió d'ahir en aquest
Els Deutes de l'Estat es veuen un
mercat va Csser top:a co li corxic mis actius que en jornades preceaprecia tin gran
dents; enseries presenten millor soste- reguda, i lIest
interes vertedor per a portar a
niment en posicions, i s'aprecien bon
termo
alguns
negocia,
i encarte
nombre d'avanços entono d'un quart
dentar. Ea de notar l'alça dels Bona que alguno generes) no variaren
or, Alije A, 2500 (+ i'oo), i B, tulla) la tónica de fa dies, en filtres
born constaté una Inés gran
(+1'75).
Obligaeions Tresoreria Generalitat, 'activitat en In contractaeld.
de op'3o cotitzen «73 (+n'as).
. leste: Gairebil no val IR pena
Els Ajuntaments també augmenten de parlar-tic. que la demanen raetivitat contractadora, i queden
• posieions tostingudes. Les Dipu- da dels 't'artero de l'interior
continua essent la rnaleuxa, i
tacions, sis' metete, mis sollicitades,
per ara nu cal esperar que depresenten oacillacions d'un quart a
sistellin de Hura pretens¡ons.
mig ente/ en alca i baixa.
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LES LLETRES 1 LES ARTS
Crònica de la poesia

* Un ilustre eseriptor caetedli ha dit que en tot el territori de
llengua castellana no hi ha una cel.

Un assaig sobre poesia

contemporània
per Joan Te;xidor
Si mis no per l'audàcia, haurem
amb tosa- la Simpatía l'assaig "Du Baudelaire au Surrealisme", de Ilarcel Raymond. Cap
tai. ca azub Inés perills que la d'intentar donar-nos una visió del moviment pOetiC contemporani. No es
tracta solament de les dificultats
derivades de la proximitat deis esdeveniments que sinalitzen, sine
tarnbi de la complexitat característica del fet poètic en aquest
timos. Qualsevol punt de mira escollit per profundltzar el que Is
essència de la nostra poesía perilla
d'esdevcnir imparcial. Tots els intenta d'interpretació realitrats en
aquesta anys traeixen sovint una
personalitat agucla i descobreixen
algun aspecte mes q menys considerable. Pera, diria's que l'esfinx té
reas vels que la defensen i el nostre rapte aconsegueix només algun
redes de la veritat cobejada. Alteament, en un afer tan apassionant
ningú no pot intentar d'ésser totalment nhjectiu. Lluita aferrissada en
la qual tots entrem COM a combatents. Aiguabarreig sense norma,
s amins indestriables que actas na«'orden i ara se separen sease 'cap
seguretat, pit;or encara, acose
cap desig de seguretat.
Fas atrevint a dir que la dificultat sorgeix del ¡mis rnateix de la
poesia contemporania. No cree que
ningú, scriosament, pugui imaginarse que la poesia tingui as-ui els niateixos limits i les mateares finalitats que un seg!e endarrera. No
solament sala enriquit amb la coHita diltres reialmes, sinó tumbé
ha caaviat de manera d'esser, i poesia, avui té multitud de significacions, com t n ésser canviant sotmes al cleven,r mes incontrolable.
\rasad Raymond ha reeixit del
tot en donar-nos una taula, Inés o
sisen). * proporcionada, de totes
armaste; significacions que avui té
la poesia. Poesia de poetes-vidents
i poesía de poetes-artistes com a
extrem , de tota una gamma d'interpretacions mes o menys destriables. Recerca, cornbat, en tot ritoment co:nbat, potser ja mai Mes
del tot indefugible, com si el combat i la cacera de limas novells
constituís substancia de poesia. 1 el
!libre acaba precisament amb la incertitud de tot alma, dubte, no saber
ben be si es pot parlar d'èxit o de
(sacas i veure en molts sectors de

CES

poesia-segurament ela mes inte•
ressants i els mes significatiuS mis aviat un gran intent, una coratjosa temptativa, que una realit•
lacia sense dubtes. Destí dels primera exploradora de noves terres
es el no saber gaire res d'aquestes
terres, i molts poetes d'avui restaran com a fites d'ama exploració
inlassable, simples iniciadora de vies
de demä i també moltes segarles
presoners de rius sens. e voreres,
victimes de carrers closos.
Marcel Raymond encapçala el set
estudi sobre la significació del moviment poètic contemporani amb
els noms de Baudelaire, Mallarmé
i Rimbaud. L'obra d'aquests horneo
conté innegablement la clau de totes les tendències que vingueren
clamares. La paraula innovada té
aqui un sentit total. El trasbals originat per la seva poesia i les seves
idees dura encara asan i molts moviments són només un apropament
O un allunyament de qualsevol deis
estela desvetllats per les paraules
dels tres . metei. Indefugible entranya viva que s'afegeix a la riera de
totes les tradicions i que comanda
la veu de qualsevol poeta que halará
de caminar, amic o enemic, sota el
seu signe. Es alliçonador veure cont
en l'obra de qualsevol classicitzant
- interpreteu cl rnot -hi ha el tribut a tots eis àngels torbadors inventats. I ni cal dir que Viera de
Paul Valiry, massa sovint Ileugerament compresa, tot i la seva profunda originalitat, és inexplicable
sense Baudelaire i Mallarmi. Marcel Raymond l'anomena, amb una
forma per a nosaltres justa, el alassic del simbolisme.
Tanmateix, tot i la relació
tota la poesia contemporania atnb
qualsevol dels imperis de Baudelaire, Maliarm a o Rimbaud, fóra
perill creure en una fidelitat sense
absencies i en una submissió completa. Adhuc mes, del simbolisme
sorgeixen toll corrents qtie es diversifiquen i es completen. encara
amb la influencia d'altres poesies.
I la coexistincia de totes aquestes
teadancies constitueix una nota de
la poesia actual .La coexlstencia i
la consciencia d'aquesta coexistencia. Qualsevol poeta es complau,
més que en cap altra cosa, en la
irreductibilitat de la seva concepció de la poesia. Es fan versos i el
seu rnateix autor els fiscalitza
la tearització. Heus ací una característica ben interessant: els pactes
són extraordinäriament conscients
del sentit i la transcendincia de la
poesía.

A t lt cl d • informacia, per rumors aumblii que la
'axil en el preu de la farina es
iln fet u 7 2 pesseles, i Ei és
alai', pregunten): a quin preu
silo de vendre el pa"? Sobren
els comentaris.
Moreno: Els preus continuen
lambe molt ferrns, i el por que
es ven he es per g e nere de la
part de Lleida, a 47'50 pessetes
damonl mtrro Reí.

Anuncia of i cia l a
AGENCIA MARITINIA WITTY,
8, ja,
Per acord del Consell d'Administració d'aquesta Societat,
¡ en eompliment deis articles 16
i 17 dels Eslatuts, els senyors
accionistes són convoeals a la
junta general ordinaria anual,
que se relebrar ä al dionicili soaial. plana de M n 11 . 101 Azaiia, 5,
el dimarls dla 6 de loan; de
t034, a les gozare de la tarda.
Els tenedors de 10 o mes
ar .cions de la Societat podran
dipositar-len ale eunformitat
m'ab e! que Paf ahleix l'article 18
drls lastalttls i recollir la corre.sponent paperela d'entrada a
la junln, fin s pi Ha aty
fehrer, dissabte, de deu a dotze
del mulf.
Barcelona, 1 1 de febrer
director gerent,
193i,
F. Arturo INItty.
COMPANYIA cEranAL DASALTS I PORTLAND "AELAND"
El din 20 de l'actual, a les
deu del mar, tindra 'loe a les
oficines d'aquesta Societat,
Passeig n le Grécia, 45, principal, ['d'aoville:1cl,', per sorteig,
ando Oil ervenr tú de notari,
144 Obligaci o ns Preferents al
5 per 100, o ro g II tle le•S
ces per nquesta Cotnpanyia a
1 de loare de 1 9 1 1.
Podran as sistir al dit acte
p h si senyors que wereditin poscnt Obligncions de la dita
eltil881ö.
Barcelona. 12 de lebrel . de
11138. - El secretar' genera',
E. ill olind 1 »raids.

DEMA
ALS "AMICS DE LA POMA"

Josep M. López-Picó
La conferencia que ni-lustre poeta
Josep M. López-Picó donará per als
"Amics de la Poesia", tindri (loe desita, dijous, a un quart de vuit del vespre, a la sala d'exposicions i conferencies de la Llihreria C,atalimia. López-Picó llegirà i comentará una collecció de poesies iniclites.
Josep M. López-Picó és un delt
lírics catalana que tenen un segell mis
propi. Lírica essencialment mediterränia, catalana, la seva assoleix
sar-se en tot alió més subtil de l'espectacle que s'ofereix als sets ulls.
Josep fit. López-Picó, que és també,
dels nostres lirics el que ha donat
una producció Inés nodrida. controla
els pensaments. les imatges i els mota
els ordena; desases d'aquest trehall.
ens afereix intacte el peder de suggestió, remeció que el prengui en
escriure'ls. Imatgista de pri mer ordre.
la meya lírica és contundent, plena
d'un barroquisme en el qual bateguen
les impres s ions i els paisatges amb
una precisió cenyida i viva. Els seus
epigrames rin models d'una poesía
civilitzada i eleeant. En l'nbra nta
-SitadeJospM.LózPchia
tota una visió paematica del filón,
transfigurat i purificas pel poeta.
Per assistir a la lectura que fara el
mate l x autor d'anuestes poesies de López-Picó cal haver-se irisara ahans
-al, "Amics de la Poesia". Aquesta entitat está demiciliada al carrer de les
Corts Catalanes, 66o, Joieria Sunyer,
an cal adregar-se per a tot el nun tingui referencia als "Amics de la Poesia".

EL

CORREU D'AVUI

de la Revista
de Cata/unya, anunciada ja per a d'aci a poc temps, és un dels senyals
mes vius de la realitat de la nostra
Renaixenea integral. La /Mista de
Catalitnya. al costat d'altres publicadas. benemerites "Crithion", "La
Revista", "L'Ad i d'Allá", "Esindis
Francisca na" , "¡sglai", "Brindis
Universitaris", *Revista de Medirino", • La Parenla Cristiana", 'Mirador", "Arquitectura 1 thitanittne",
cadascuna de les quals en la sera especialitilci6 icompleix una tasca concreta en llenaste catalana - representari la revista nacional dels estudioso&
* L ' *P arici ó

!crió equivalent a la deis rneritiseims
manuals que integren la Collecti6 Popular "Barcino". Si Cattlanisme vol
dir noble competencia en el terrena,
de la cultura, podem recollir aquest
elogi per tal que es pugui fer meten.
siu a . tet ella, que es fa a Catelanya.
Un diari: Le PUlitleltAT.
Ve setertandri .5ense eqUi

*
*

valent: "Miraor".
*

Una illnstroci6

cada

diumenge, "Esalai".
magazine: cada trimestre, "D'Ad i d'Alfa".
*
Una revista excepcionali ii nica sortira aviar
"Revista de Catalunya". (Per a
subscripcions Tapineria, te - Telefían número 2 4 8 o o).
* Concites de eontes setiais. - Per tal que Otigni arribar
*

a coneixenent dels interessats, ad
publiquem la !lista de les obres rebudes en el Concurs de Contes Sociala
organitzat per la Secció de Literatura
Belles Arts de l'Atenta Enciclopidic Popular: r. "Lenin". - 2. "Si no
tens feina...". - 3. "Un assaasinat legal". - 4. "Alliberació". - 5. Pere".
6. "El aprendiz". - a. "La tragedia
del dispensara". - 8. "Instantinia".
9. "La consciència". - In. "El 14 d'abril". - ir. "El capitel XXX"..- 12.
"Realitat i sis gusnires". - 13. "Una
batalla obrera". - 14. "Grises (film)...
15. "Burg". - id. "L'enemic del Poble". - 17. "Vida Nueva". - 18. "Meteorit". - 19. "El lladre modern". 20. "L'amor fa l'home". - 21. "L'artista laneras". - 32. "El pobre Ciset'.
23. "La celta 46". - as. "Es mas5a
cruel". - 25. "Conte... de l'etern desordre". - 26. "E s clavos". :7. "Rincón
de paz". - 28. "Jnrdi Pida, ex-sindicalista". - 29. "L'esfoec in/ir/ir/1". lo. "Ara m'hes explico!". 3r.
vagi de la via". - 32. "Pugnes nadais Castas i clases". - 33. "El
pacte de la Fam". - 34. "Ha cairt
un borne". • 35. "El recl a so"• "Capvespre". - 37. "La mina". - 31'.
"Consell de l'avi". - 39. "Despertar"
40. "Per ico. el golfillo". - 41. *A la
cintos de les mC a tiir s s vivia nn be.
me". - 42. "Dem...!" - 43.
raciones tic ile maleada .. . - 44. • Vida y ensturrb se s de Ira e cure;7nn,
45. "1.1vent ene ne pedia tIntrnir-•
46. " C ilarms nresb".
* "Deseos be" ". - Està propera a surtir aquesta navella de Baptista Xuriguera. relat dels fets que es
desenrotllaren el desembre de 1930.
data en qué tingué lloc la sublevació
de G-lan. En "Desembre" hi ha trae.
set el prob'ema de l'home enlirent'lt
davant la Revelueió. La familia i els
sentiments humans dels Personatge›.
la revolta al carrer i les escenes a la
presó. Per a comandes de "Deleirare". a 4 pessetes l'exemplar.
vos a la Llibreria Central: 2.1antaner,
42, Barcelona.
* finmenat9c II Mnsaen
- L'Aseíaciació de Envio'
distes ha publicas en un escaient fascicle que conté un belissiol boix Eicarel Marlet, la semblança de Mossen
Jaume Collell, que complint un acord
de la Junta Directiva d'aquesta entitat
va escriure el director de la "Gaseta
de Vic" i prestiaiós vigatä Sr. Jan
Anglada i V la rdebó. Es un treball
molt esmalta fet anib decumentadó
de primera mil, que posa de sellen la
gran personalitat periodística i literaria del canonge Collell. el qual per
espai de mis de mig segle sa actuar
amb una inten,itat que no te parió
en la premsa catalana. Aquest llibre
de Joan Anglada bsura d'asser
sultat per tots aquells que vulguin estudiar la vida de les publicacions de
caire catalanes:. entre les quals consten totes les que sa fundar i dirigir,
durant la seva Ilarga i profitosa vida,
Jaume Collell, el gran periodista que
pels seus talaras, pel seu abrandat
patriotisme. i per les seves activitats,
va mere l xer. no fa gaires anys, l'hstmenatge de tets el, periodistes altala us, 'esse disti •IfiA de entiments i
idealitata.
* Uno Bil,tiotece
- alolt aviat serä posas a la

venda el primer valum 'le la Biblioteca Fncislopedira Dattilog-äfira. Sera prelaeat ner F. Ferrer i continlrb
les resnest-s a front. ta " Cha; sa aaparegudes a LA PUset, C l,
BLICITAT
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bamint del Carnaval

A ti, ( ()Hui«.

a 11(1 suiriddit

9 dürtr
de la Rua
as e ¡Gil el darrer dia de rua. Es
2 sateixer que ho era amb que ja
• ;esmeres hores de la tarda es coa notar animada, al Passeig
a tirada i a la mejor part dele
arrers etre hi aflueixen. La gent
enenear a fer-ni cap a les dues
;e la tarda. Les dis:ireases prop de
es tres. Eh- cotxes, tant els particuoó guarnits com els que no ho
cut: com les carrosses, de le3 tres
te amunt. Feia l'efecte que el darrer
3 le rua encara seria més .animat
ue el dia anterior i tant, si no roes,
cr.1 el diumenge.
En efecte, va ésser alai. Les calles eren completament plenes de
•• Les tribunee tren plenes
a gom. Ala balcons als terrats
es cases del Passeig de Gracia
envien autentics raims de per1 pel mig de: Passeig desfilaren
in'S una calma que resultara desesreradora per a la gent que esperara
rey dret les carros s es i els COIXt5.
• tant trl tant passava una carrossa szturnida, el cavan de Trola, la
suadriga romana, i entre nur un
, ivertit cascador de feres. mantel/1
a .a la:Maese disfres sada de tigre;
cll amb salalcoff, abric de quadres
sanas fi:1s a les dents amb dues
t napetes de fina, creuades a
Nena. Darrera et autornabils de no;ad particulars guaranes arnb flora
je Pape- de colora virolats.
1 aixi durant tota la tarda fina
:sen entrat el vespre. Cap a les vuit,
-es carrosses i ele catees eomeneaea a desfilar i la gens tumbe cosienta a anar-se'n. La desfilada va
:arar fina a les nau tocades.
Cara l'anienació que la rua va
:1 al Passeig de Gracia, pels altres
.:rers de la ciutat, especiaknent per
.n Ramb:es, paf carrer de les Corts
Caialanes, per les Rondes i pel carre de Pelayo, va desfilar una quantaat de cornparses i de disfresses incas-ea:tale, disposades a divertir-se.
annmes amb ITIPS gust que na les
7»7N. pera totes fent ostentació de
a de que estaven posseits.
; e:
*, :-.1ra la gran quantitat de balls
' .. Siressts que se celebraren a
7.:" . .tCS de les entirats i sales de ball
sise hi ha escampades per la ciutat,
a la nit. el Carnaval del tener es
iaransza. com és coaturn de tres els
anys, al diatricte darme. Les disireases individuals i les mascarades
rotesques circularen amb mona
fent gateara. I no hl
ceeseecavesc aquelles que, abillades
sera vestits estrafolaris i amb barreis inversemblants, agaten el Carrival com a pretext per entrar i
s'et:r continuarnent dels establiradas de begudes i que seden arre• a la matinada, fins a nextrem
convertir-se, de persones que ha;n es tas al vespre, en plantes de
-

Purset tota la nit, el districte cmdarrer reducte del Carnaval, fou
animat. Hi hagué, ultra ani: a:egria i ganes de gaudir.
-e les primeres clarors del dia
:.val ida el darrer badall. Aval
s mora Només mensa enser-

Les carrosses nue cridarcn mes
1: seenció del públic a la rua d'ahir
ICS següents: "L'Esiinx",
a: see de la. Mar Negra", "Desert",
e: -Jardi CiaS9C - ; atascase durrera ej d'una gran bellesa i tú ilntze
:acres de llargada, que amb els
csdalls que la porten s'eleva a 20
sietres. Hl anaven distingits joves
nelles scnyoretes abillades amb
ve:anees restas d'època.
.n la tribuna del Jurar he baria
irragides senyores i senyoretes, i
personalitats, entre elles, el
c:a.seller-regiclor i president de l'Asseriblea Municipat, senyor Escofet,
; e conseller delegat de cementiris,
7r Pla.
srribi hi havia reunís el Jurat,
*Ya la presidencia del consellertraidor senyor Massip, i amb ass::eliCia de Fillastre artista, Cases
▪
dels consellers senyors Giste:a i Altaba i els senyors Moll,
arsis i Isern. Va actuar de surca:a, el sots-cap de l'Ofizina de Cesenyor Pugdonienech.
Jurat va premiar les carrosses
seguents:
Primer. "L'Eafinx"; segon, "Drac
de la Mar Negra"; tercer, "Jardi
cassic"; quart, el va declarar deseo; cinqué, "Castell medieval -;
sise. 'Les autonomies: sete, "Ca.:: de Troya"; vuitè, "Cistell

•

,--4411 pres
L'any passat havia assassinat la leva dona
Ahir a la tarda Jeeint Muños Legar, que es nindividu que va assassinar la sera esposa a copa de planxa al seu domicili del carrer Nou
de la Rambla, a mitjan desembre
clarece. ha posat fi a la sera vida
penjant-se a la celta núm. 70 de la
g aleria primera que ocupara a la
Preeti
L'esmentat individu des de fa uns
guante dies es nevara a prenire ala
ment i t5 mostrara en t'arcas taciturn.
Ahir va agafar el Ileneol, amb el
qual va fer una ronda d'un rnetre
aProximadament d nana, i la Ilieä
ale barrosa. (le la reixa per un rap
i per l'altre Hit un ne' rerorrerlor
i se : 1 passsä al con i es deixa estire,
quedare penat. A (terrera hora de
la tarda dahin acudi a la perca
el jutjat de gliaedia i ordena l'aneecament del cedas-ce i el seu trasllar a! dipissit.
--•n•n

Un captaire exigent

No 4d
~ti
Ahir, a les guatee de la tarda, a reselisia dele Santa Just i Pastar, littgut lloc, novament, la cerimònia relativa a un testament sagramental.
Com que la cosa tendetx a desaparea
xer i, a Inés, pasea molt de tard en
tard, un bon nombre de curiosas que
esteren assabentats de l'acte hi acudiren per presenciar-lo.
La testadora era, aauesta regada,
una senyora anomenada Calme Viven,
la <mal. trobant-se en nagustis. en un
harr mansas de tintara recorregué a
dos reina per tel que actuessin cons
a testimonia Alti , , a la tarda, davant
l'altar de Sant Falle — el que dispena la hei i a n ras ieseia de! , se
. : Otee númera 6 de primera ins--men
*aneja. Adolf Feenanaez Morela; del
lie-etsel en n'es-a anteen Ccdorniti;
e- nafieial liehilit s t. María Parris;
l'advecat Mere s ' P s erecai ; e- moseen
asan Miguel, ti neri ele l'església, del
'fin-el n'innata' Tor Desea i de 'ag'ttzul _Teste Puiemaeti. el% testimonis
Cleurli Carita'. i Franzese Hernändez
juraren xmh la mi naseis demnit els
Esianadis tue la voltnest de Carme
Vier era la que camtava en els ex•
pediente.
ere, as tea ^lenat.
El jutge
la signaren teta el , presents la cerimônia fou acabad».

Després de robar un
transeünt, I 'acompanya a casi perquè i
Alarm 's a h Presó, a
dcni més diners
co seqüenc:a d'una
Ahir, en pasear Joaquim Putiol i
Pares per la Ronda de Sant Pere, en
esllavissada
arribar al tros ca mpees entre el Carter de Bailen i l'Are de Trierna
Ii apropi un individu demanant-li una
almoina. El senyor Pujol II.ura una
pesseta amb cinquanta céntima; pera:,
el pidolaire no es mostrà conforme
amb això i exigí que fos augmentada
la guanteas, a la qual cosa el denant
contesta que na poda arce /ir a la
petici ó Pesq ue no partava mes dices
solts. Aleeltares el desconegut arrahasei la cadena del relloige al senyor
Pujol, 1 tira carda d'argens per a Insmies que P penjava e Per:, cnnt que
no contenia diners el portamonedes
agafat a un dels extrems de la cadena, exigi al senyor Pulli que an..3
fj,, a casa sena arnh nnajecte de recollir alguna mamitas i
L'esmentat senyor lis cenviiigué amb
el propósi t de fer-lo detenir en tnibar
un guardia de seguretat.
Pera com qu, no va trohar durant
el cami ca;r agent d'autoritat, el senyor panel puja en una nasa de la
Ronda de Sant Pene, oes viu un amic
seta
El desconegut es queda al ca-rec
mentre el senyor Pujol pujara a casa
del seu amic per explicar-li el que II
passava, 1 aquest sortí e i busca d'una
pancha e, guardies de seau r etat. ulule
procedí a deternr el suposat pidolaire.
Portas a la delegada de policia del
districte, digne anomenar-er Jan Terrades Gastius. dr 22 anys. Ea j'ese' interrogas digné nse el senyor Pido/ ii
Entra voluntäriament els <linera que
Ii foren trobats: a In t‘, Se li ocupó la
cadena amis el portamonedes i la capea de llumins.

'Ferrer grup.
Primer. "Caçadors a la mantaseg on, "Jugadora dc polo":
r. ` Ben -Hur"; quart, "Vida

,auart grup:
Priiner, es declara desees: segan,
` Msnon"; tercer, "La sort - : quart,
` Diagonal"; einque, "Euparlol"; sisa "Hispano rnivetti".
D•sprie • de tInner -nos eernte dele
a Z2r. :ors prt mis, el president del
Jaras senyor Massip, va dir que e's
altres es faran pública avui per mitJa de la premsa.

Prtr robar 12 pessetes...

Atracament i agressió
ads magataems que l'Ajuntament
t i instaHate als carrera de Wad-Paz
i Ba gasen es presenta un individu
jove, cona d'uns 25 anys, alt, prini
i drcentment vestit, el qual es tira
sobre el guardia Antoni Aparicio i
Ce cine., de 74 ans a domiciliar al
Carre r de Valldonzella, 60, segon,
n umera, i Ii don i alguns co,.; El
dr tronegutó diprea (Velad, li * Nlla gué 12 pessetu en anetallIc, la
t edula personal i les claus, i fugi
im mediatarnent. L'atraco bou eusti•
1.at al Dispensari de la Universitat,
on el facultatiu de guardia II apee• diverses terideó contuses a la
tuna narietal
taflUttray
srontne t
t•
-

Mentre un deis sentinelles que
esteren de servei a la Preo
lar, a la part del ardiste militar,
Iris el recorregut pel passeig de
tanda, li crida latenciil que un papar que hi havia a terca S'anava
enfan g an: leatament acta tierra. El
s nasa sospitant que s'estava pea:tirant un forat per frad litse l'evasió
de reclusos. dona avis rlel que havia
observa:. Segaithment Ii acuttiren
el cap de: sereei de vigila:veja, el
director de la presa i airees fundonaria els quals praetica en una i715peceid. sense 'Tau:tea
Sota terna st sentien sorolls 50Spit0S1S, la qua: cosa ausztuentara la
inanictud dels funcionar.s de la presis; pera s uan aquests sorolls ce'sanen, es practica una perforació
al lloc en eren eseoliata i e, ponue
comp:ovar tue 1A era el que se
sospitava, sala que C3 tractava
d'una tsllavissada, proauida per
causes nata:ale, la qual a sus j a era
dut el papes que havia alarmat el
soldas.

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

Nomás hi fallaven
carlIns...

Declaracions
del senyor
E s entbrutedors de
Martí Esteve
parets segueixen
envil 01 els carrers
de INcelona
Allir aparegueren, en alguna Parets de la ciutat, grosses inscripcions tetes amb bronja ¡ pintura
vermella, de propaganda dretista. A
les mateixes parets de la Univer
el-sitan'hIlegkrdu:"Viva
requeté" i "Dios, patria, res
d'aquestes
des
Diverses vegades,
columnes. Imito protestas daquesta
manca de CiV15111C, impräpia d'un
país amb dos dits de cultura. Fins
ahir només tren els faistes i els comustiases en qui, sense cap respecte
no ja a la propietat, sima al decaes:ni urhanistic, empastifaven amb
llegendes de quitra els nostres carrers. Ara ja s'In afegeixen els canlins, demostrant la mateixa incultura. Si no S . il j poca un tap irmedial, qui seguirà demS?
Tenitn motius per creure que
l'Ajuntament nou té un concepte
molt distint de la mis s ió de les seres funciona i que una (le les mis
assenyalades trs la ele curar que la
ciutat dona als ulls de prosas i estranys. la impretria de neta ¡ endresada.
I ell compta arnb ele elements ne.
cessaris per a impedir la repetkia
d'aquests procediments, mis que de
propaganda, de salvatgisme urbeniatic. N'hi hauria prou, per exemple, que foss i n donades ordres serenes ale vigilants 1 "serenos", fentlos responsables elels rètols que apareguin als carrera on exerceixen
Ilurs funcions, En el moment que
el poble té la seneacia d'haver-se
donat un Govern municipal de primer ordre, una mesura com aquesta
que proposem contribuiría forca, i
poseer mes que altres disposicione,
a sentir - se satisfet de la premia tria.

L'estafada
de les co:iccac ons
Una .nova víctima
Caries Oliers, que hahita al carrer de Villarroel, presenta una deMilicia al Jusjat de guardia dient
que harta estas %actinia d : un furt
i d'una estafa per part d'una noia
amiga de la familia. Fa uns quants
(1:es es presenta la denunciada, que
viu lora cle Barcelona, i demani a
l'esposa de Carlea que Ii ensenyés
unes joies, ja que desitjava fr-se'n
unes d • iguals per a la sera briaa.
En la conversa digné que el seu
futur tenia molta influencia i que
es eledicava, mitjaneant el Iliurament ale 15o pessetes, a colloear
empleats en una gran compancia de
transports. Cuas que e t denunciant
tenia un paren', sense collocacia.
Miura les in. ;emite% i espera que
li donas la ollosacia. Passat el
temps, coin que la collocacin no
venia, s'adonaren qffe les joies tameme no tren en aquell llc. Suposa
que Ft les enduaué arnh les pessetes
Iliurades.
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Aixi is—ra continuar—, que per
tal de lealitzar determinades gestiona. Es probable que la setmana
entrant el President de la Generalisas. el conseller que us Ic arIa tal
regada algun altre conseller, es
traslladin a Madrid a fi de donar
el martilla impuls a les activitats de
la Comissió Mixta.
En el Conse II daher — seguí
dient — es va parlar també del preasupost de la Generalitat.
Aqueas departarnent ja hi ha comeneas a treballar, i molt aviat —
aquesta mestiza setmana—
decidit si es va a la prórroga de
l'actual pressupost per un trimestre, o lié si en sera elaboras un de
nou pchs tres trimestres restants
de l'any losa.
Cal teair present que si sha Segun el sistema de prnrrogues, ha
estas degut al retard de les valoranon3 de serveis.
Naturalment que en cas desser
prorrogas ei pressupost per un trimestre serien modiiicades totes
aquelles perniles eis serveis corresponents a les snials han estat
ampliase o modincats.
Finalment — dime —, en el Consell es va parlar d'alguns anide*
cabdale del Projecte de Llei de
Contractes de Conreu.
El partit al qual penalty° — unatinua cn conitar-rne la seva representaréis en el Govern, va assenyalar-me les linee salierais a les
(mal; hacia deslucir la soHaboraciP.
El nossre, nue no é, un partit
classe, ha propugnat per una solucia que procura que no sigui destruida ni pertorbada l'economía catalana. A aixia han tendit les meres
observacions f ormulades als companys del Govcrn.
Ens interessa que aquesta sigui
una hei perfecta. Naturalment que,
ea el que la referencia a respecte
ticnic de la Ilei, potser hauria ajudat a fer-la teenicament mis pertecla la coliabrs aria dels representants de 1.11ga Catalana. Jo lamento
la seva abstencia parlamenteria,
can anda la sera actitud han fet irnpossible el dialeg, base del sistema.
La responsabilitat que pugui deduir-,e'n els correspondre ele ple.
Han fet bandera de la implantacia del sistema proporcional, sense
volee tenle en c a mpte que les reiteredes manifestacions dci President
de la Gen- aleas en amsest sentit
els haiia de constituir sufieient garantia.
Jo — 'oreinua — no el3 he de pregar ni aconsellar. Pera cree que
en un nruuent legislatiu tan transcendental com el prenent la seca
collahoracin hauria estat un gran
he no a una determinada classe,
que aixes no ens interesa, Sirb:, al
valor de les prnpies Ileis, les guata
haurien estas degudarnent contrastarles. Enea-a—a s aba—que aquesta missió la realinien, amb gran intencia, els representaras del Partit
rePuhEcana, i amIs malta
intelligincia, el senyor Romera,
Demacratica ale Catalunya.

Teoria de la clesere
El senyor Anfós Par publica eis
el darrer número de "La Revieta"
un important treta" potser el mis
relucís d'aquest recull, trehall intitulas "Examen de consdineia catatenista". El ene« Par, que fou
ment sobresortint del Catalanisme
doste, fonamentador i im p u lsor efi
-cientdl'auomictaln,r
en renega. Quan arribem a aconseguir satisier bona part de les nostres reivindicacions nacionals, quan
el Catalanisme triomfa amb la consagració peninsular, la qual de retop és consagració internacional,
Surt un catalanista eminent, i no
solament refusa el triomf, sinó que
fins arriba a advocar pel retorn
al periode de mejor abjecció catalana, al govern dictatorial menat
pels pitjors entre els incomptables
generala castellana.
Aquest examen de conseienria que
ens tramet el senyor Anlas Par Es
molt a considerar: no sols per tan
de la . vasta i sólida cultura d'aquest
escriptor, sina perque el repudi de
l'Autonomia Catalana tal com ella
ha cristallitzat el recusa amb copioses consideracions; i també perquè,
ai be és cert que algunes de les expressebeles consideracions san admissibles. (falsees uso ens semblen
justes. Si aquestes mono que en;
amisten capcioses, gratuites o temeräries fossin mieses per una persona insignificant, no caldria rebatre-les, pena eixint duna ploma tan
prestigiosa no poden d e see silenciades ara que tants i tau acarnissats
enernies de Cataluna a estan a l'aguait. L'n o altre entre e!: catalans
conformistes respecte a l'Estatut
de sortir a recollir les pedres que
li ha tiernas Antas Par, mal fos
per a tan sols evitar que els enemies a l'aguait no les emprin com
a nous projectils. I si en lloc d'algun estatutista. foae in alguna o
molts els qui eixissin a refutar el
senyor Par, encara estaria millor.
Alba que mis cal rebutjar (le la
retractació catalanista del sensor
Par no és, perca les raons, el detall,
cada una de les raons que legitimaríen la conclusió, sind precisament
aquesta. La tesi del senyor Par
sei ns ofereix falsa en la majoria de
les premisses. i, per tant, viciosa en
la conclusió; perd alhora, si be es
mira, inconnexa aquesta en relacni
amb aquelles.
El senyor Par fa examen de
consciencia catalanista tot analitzant les raons en les gneis ha recoleas les seves reivindicacions
d'auto-govern deis catalana, i troba
que quasi totes stin falses o deiiciento: la catalanitat o consciencia
de eatalaratat, la Ilengua, el drei,
la història, el earitcter. Res de tot
aixd iins ara sobrevalorat primordialment pel Catalanisme no seria
\irritas. 1:única peculiaritat que ens
diferenciara del poble castellä, segons el senyor Par , era la catolicitat, la qual, junt amb la de les
Bascongades i Navarra, "constituí
durant el segle XIX un ferm haluard dc catolicisme. i er deixii perdre, arran de la proclamació d'aixa
que en diem repnblica"... Encara cal
remarcar que aquest "aglutinant -

rectificació
del cens electoral
La

tan considerat pel senyor Par, no el
refereix pas a tot Catalunya, sien
a la part ;lord de la neutra ten: el
earlisme, Még erial que el catolicisme, del nord de Cstalunra, de
Navarra i de les Baseoogades soda
un dele poca valore dautoctonia i
un dels pocs justificants d'entonoerija que podrit sustentar Cataban»
enfront de la Castella hegembnice!...
Aqueas punt de la dissertació del
senyor Par, punt neuràlgic, encara
que el dissertant potser no ho vulgui admetre, donaria una pobre idea
de la ideologia d'aquest senyor si
l'escrit en qüestió no es trobés enriquit d'altres idees considerables
sobretot, si el senyor Par no tinguis una reputada ferma de pensador, d'artista ¡ d'investigador. Es
per raó d'aquestes altes i singulars
virtuts que no han de descoratjarnos les falles que constatarem en la
tesi del senyor Par, ans al contrari,
tot cohonestant-les amb aquelles
virtut!, valoritzar-les en la sintesi
d'unes i anee!, alza es, en /a personalitat tan destacada d'aquest
borne de Reis, d'arts i de Iletres.
Nosaltres farem examen de consciencia catalanista amb les mateixes idees del senyor Par, per tal de
consolidar el nostre catalanisme a
l'embat de l'anticatalanisme mis
actiu, mis temible i mes actual:
l'anticatalanisme de Royo Vilanova,
coneomitant, a darrera hora, arnb
el de la Lliga Catalana. La tesi del
senyor Par és, en efecte, la teoria,
fins ara informulada, dispersa, frag
i inconnexa en adietes de-mentad
periòdic i en la diaria conspiració
dele Cerdeo tradicionalistes i altonsine, del palau del bisbe, de la Lliga,
de l'Institut Agrícola Catea de Sant
dels "Roperos" i de tota
mena de conciliabult antirepublicams
El sensor Par ve a ésser el profeta
del feixisme a Catalunya i el teoritzador de la desercia.
A part de la nass estupefaent del
catolicisme del nord d'Espanya, el
senyor Par reconeix, a favor del
Catalanisme, dues altres raons; una
d'elles, igualment reconeguda per
Royo Villanova i Martínez Anido:
la laboriositat; una ultra, el sentimese de dderenciaci a . Pene, aquesta,
tot i reconeixer el gran catalanista
penedit que t3, mis que sentiment,
"vallen') potentiseima base de tot
l'edifica de les nostres reivindicacions", no compta, no seria sina "un
sentiment pn i mit e u. culesnise. barroer".
Cal sospesar tot aúna que al primer cop d'un ens apareix terbol;
cal treure i n Faigua clara per peces
nienudes i en conjunt. No sabriem
viure tranquils en la llar redimida
si no la podiem netejar de tan feixugues i respectables teranyines.
JOAN SACS
Correspondencia. — Sr. Fr. dan
Rosas: El costee pum de vista sobre el pessebrisme ern sembla encertat; pena no hasent jo mai practicat aquesta encisadora art pueril,
no m'es possible afirmar ni negar
res. rodonament, sobre la materia.
Cal meditar el que digum sobre el
particular els pessebristes més autoritz al s.
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Ha estat ampLat el

termini

d'exposició
Convençut el Consell de Govern
d'aguces atjuntament de la necee(tat d'ampliar el termini d'exposiena al públic de lee Instes electorals, va encarregar al consellerregidor de Governació la reantzacid de les gestione oportunes conduents a la pròrroga de l'esmentat
termini, a l'objecte de facilitar tant
com sigui possible la labor Eseslitzadora del públic en un document
de tan vital importäncia.
I.es dites gestions han donas per
resultat l'aprovació d'un dccret de
la presidencia del Consell (le ministres ampliare per aint dies, as
a dir, fins al proper dia 4 (le mate,
Vexposicid de les Bistre impreses
del cens electoral junt amb les d'incloibles i excleables.
Aquesta Delegaci6 de Governacita per encalad exprie de n'alcaldía, fa malta aguest rootiu tina celda
al Dable de Barcelona premie no
deixi d'exercir el dret fistalitzador
que Ii donen les vigents Ileiä de
la Repablica i, en coneegtiencia,
formuli guantes reclamacions documentades cregui oportunee sobre
inclusin, exclusda, canvis de t'amidi o reetificació d'errors que punull existir en els do c uments esmentase.
I.es dites Bistec catan exposades
al local que Ocupa l'Institut Municipal d'Estadiatica, Via laietana,
16, entresol, sense interrupcia,
les nou del matl a les set de la
tarda, tots els dies, fine al prnper
4 cl- mare Memos els die. festina.
Aquesta DeleqaciA prega a tots
els eititatians de Barcelona que no
esperfn a darrera hora i que tots
complei,in antb Ilur deure, puix
que d'altea manera en volee exercitar Ilue dret podrien trohatate
amb la desagradable sorpresa de
no poder prendre part en futures
en-scions per no figttrar inscrita al
n . j e'ectaral, la reerificaria del
qual es porta a gap en aqueo,
moments,

mise Executiu del Front h. nie if Auxiliar; de Farmacia de Catalunya,
integras per totes les entitats catalanes de la professia, ya visitar
l'Honorable President d e la Gene
-ralit,senyoIuCmpa,er
trd de fer-li Ilturament de les conclusione aprovades en la recent celebrada Assemblea general de la
classe, que tingué !loe a la nostra
eintat en una de les entitats coaligades.
L'Honorable Sr. President, ultra
atendre els representante dels auxiliara catalan s , va tenir per a la
cLisse per ells representada paraules
de viva sinmasia i encoratjament,
afegint-los que está immillorabletnent disposat a que ben prompte
siguin realitat les justes aspiracions
de la seca modesta classe, tan útil
a la societat.
Aixi mateix van fer lliurament
d'aquelles conclussons, en el que
afecta al departament de Cultura, a
l'Honorable Conseller Sr. Ventura
Gassol, qui imialment ele prometi
tramitar amb la mes bona fe i misima urgencia tot alba que del sea
departament depengui.
I, finalment, van lliurar les conclusions al departament de Sanitat
i Assistència Social, on, en atasen.
cia del seu titular doctor Dencis,
se'n va fer arree el doctor Josep
Mestre i Puig, cap dels Serveis Salas:iris de la Generalitat, qui aje(
inateix— i una ;regada mes — va
posar de relleu l'interés i necessitat
que ben aviat cristallitzin en un fet
els bella anhels d'una de les branque, auxiliare catalanes de la S a
ele auxiliare de far--nita,com
macia.
Despres del, resultas' d'aquettea
visites, el Comité Executiu del
Front Unic d'Auxiliars de Fumacir. de Catalunya prega, 1 si cal "savia
, a tots els treballadors de la
lamida. que, Iluny d'adoptar tul.
sevol actitud de rebelkia, está& fa
en el Gavera de la Genonlitat 1 en
els 'tomes que avui reseixen eta &etins de Catalunya, en la seguid«
que portaran a serme ¿Mire d'un
breu termini — tal com han [' romea — l'aspiració cabdal de la clases
auxiliar farmacéutica catalana.
.•
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EL MON DE'L S ESPe'ECTACLES
EL CINEMA
LA MUSICA Pim~~~1
LES ESTRENES
"Yo he sido espía"
Gaumont-BritI s h

Tivoli

L'espionatge, les seres intrigues i
eh seas misteris ens havien posat fins
ara en contacte amb un 111,in tèrbol i
poc honorable; l'interes dels films o
de les novelles que s'In consagraren
era un interés que es basara sobretot
en una colla de coses no dites j que
hom deixava imaginar lliurement de
la vida dels espies, j asaltes vegades
era mes interessant el misteri d'aquella vida que no pas el que tejen. Pesó
ron' que el que feien era una cosa repugnant perquè la feien per diners, sense cap ideal, calia afegir a la romposició alguna C009 pura que per contrast brilles en aquelles tenebres i no
eo• fes avergonyir de furgar-hi.
Eas eapies tren, doncs, sempre, uns
aventurers. Però no pas sempre ho
forera almenys de profecia, sind nue
l'espionatge, en país ocupat per lene inic, era rúnica defensa dels oprimits
i la seva única manera de treballar per
aladar els alliberadors.
Es per ajad que pot haver-hi espíes
confessin amb orgull que ho han
mesa, i és per aquesta raó que podem
TM film com "Yo he sido esen 01 119 Martha MacKenna (MarCnockaert, de soltera) ens explica
sera gran aventura quan a Raufest d'infermera a l'hospital alean», durant l'ocupació, fou incluida
per una tia sera a ajudar els aliats,
coca gran nombre de belgues feien, tretellant activament per a l'alliberament
la patria.
es, dones, un film de baixes in»aves el que veiern, sind una acció
heroica durant la qual assistim a la
tirita en el misten l de la gent del poble passant-se les natícies que han
d'anar a les trapes aliades i a la resistencia a pis descobert del burgmestre per defensar els seus conciutadans,
als esforços dels alemanys per descobrir la trama i als perilla a que larció heroica de la gens del noble 'faxposara d'una banda davant l'envine si
era descoberta: de l'altra, pels ataca
aliats si la noticia arribava a llar.
No explicarem pau l'argument, per-
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que no es tracta pas d'una construcció a posta per emocionar, sin, mis
aviat d'un documental que ens explica
la història duna noia que ajuda el
seu país fent d'espia. I, no obstant,
no hi ha un sol metre del film, tut i
saber que ella n'ha de sortir amb
vida, ja que és ella l'autora de Varal:mear, no hi ha un sol metre del
en que l'emoció deixi d'oprimir-nos
el pit, en que no estigueu sota la impressió de la catàstrofe. Pub això o ho
heu pas d'atribuir solament a l'aventura. Tots sabeu corn amb gran; argument s es fan filma detestables. A ques
-taimpresód'ngoxqu ei
l'espectador és el director, Víctor Saville, qui amb un art extraordinari de
la composició ha sabut alimentar-la
durant tata la impressió. I no pas
que hagi recorregut a complicats recursos, a simbolismes i a angles estranys. L'acció és dita d'una manera
molt directa i amb un gran realiarne,
tant, que veiem tota la plaga de Roulers per la qual es mouen les trapes
d'ocupaci
ó, on arriben els ferits i on
s'hi passen revistes, reproduida en
Sois eIs seus detalls, i assist:m després
a un bombardeig durant una missa de
campanya en el qual no es plany
res. Però en tot, i sense carregar els
tons ni usar llums misterioses ni ombres tètriques, plana el neguit de
la tragedia. Però tampoc no podem
dir que aquest realisme hagi privat de poetitzar. Així veiem el consell de guerra i el sacrifici del seu
company que es delata per salvar-la
-encara que això és mis de la bistbria que de la seva realització-i sobretot el final, quan després de l'evacuació alemanya ella es traba que la
porta del cataban no és ja tancada i
tul./ encara amb la por de la Passada
tragedia i veu passar per la plaça silenciosa els highlanders que arriben
Per ocupar la població.
I això, que es un final en to menor,
sense esclats, sense xerrameques, sense multitud; cridaneres, es un final
digne que deixa íntegra tota l'emoció
acumulada en el film.
Els actors, Madeleine Carral en el
paper de Martha, tot sensibilitat i ardor patriòtic, Herbert Marshall, en el
de suboficial espia, sobri, quasi
existent j no obstant, present sempre
i sempre a l'aguait; Conrad Veidt, el
comandan alemany, brutal, apassionat,
venjatiu, i els altres cadascú al seu
1 10e, la verdulera, el burgmestre, el metge militar, els pares de Martha, la
tia. Els anglesos han aconseguit Un
altre triomf en el cinema d'alta qualitat.
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Divendres, nit
solemne presentació al

COLISEUM

URQU1NAONA
DIVENDPES,
ESTPENA
La bellesa i el vigor ccrrnbinats
novament amb perfecta harmonia.

M. G. M.

L'abolició de la llei seca, mes ben
dit, el plebiscit en contra d'aquesta
Ilei i el període de transició que va
haver-hi fins que fou permès de beure cervesa, ha donat materia ner a
un altre dels films de Buster Keaton.
En dB, Buster i Jimmy Durante decideixen fabricar cervesa per passar
davant de tothom aixi que saben el
resultat de la votació, i aleshores es
troaen en conflicte ami) la policia i
amb els gangsters. Naturalment, se
surten de tot, perquè Buster Keaton
té l'humor optimista. En el film, dirigit per Edward Sedgwick, hi ha
bons truca i escenes :Poli ben l'edades.
Keaton ens agrada més Que en els StU9
darrers films; Durante resulta tan
desagradable com sempre.

MOLT AVIAT
JANET GAY NOI
-=
O MEJOR A FALTA DE Ull

WARNER BA TET;'

EL G. EL

Els films de misteri són sempre populars, i ho seran sempre perquè a la
gent, a l'inrevés del que sembla,
agraden les coses fosques, naturalment
amb la condició que al final les hi
aclareixin.
Aquestes coses fosques, perd, solen
tenir l'inconvenient que són innocents
primer, i després que no cal preocupar-se per voler aclarir-les, porque ja
les aclarirà l'autor al final, ja que si
no no hi hauria ningú més capaç de
fer-ho.
D'aquest genere és "La màscara de
Fu-Manchú", en el qual film trobem
el misteri oriental, tan clàssic, els suplicis xinesos, les expedicions arqueo-

Del Cencurs de films amateurs organitzat per l'Associació de Cinema
Amateur
Demà, dijous, dia 15, inicia el
termini de lliurament de pellicules
amateurs al concurs que ha organitzat l'Associaeió de Cinema Amateur. Tot fa augurar un gran èxit,
majorment perquè no havent-se
tancat encara el termini d'admissió,
Imaemen
••nn•nnnn••••n•n••n••n•••

Una crida anguniosa d'amor al cor
de la humanitat

Transcendental obra de tesi que
serà presentada per l'Agrupació de
Periodistes Cinematogràfics

.............

Avui i demà, darreres projeccions
del doble programa.

La Máscara de Fu Manchd
i QUEREMOS CERVEZA
Avui, primera sessió tarda, a les
3 . 30, especial a les s:s i nit a les deu.
1111111 111 11111111111111111111111111111111111 111 11111111111111111111111f

hom porta rebudes un bon nombre
de pellicules.
Ultintament slan rebut dos premis més. Un és Copa Serrahima,
i l'altre, Premi Foto-óptica. En definitiva, dones, la 'lista de premis
per al concurs és com segueix:
Generalitat de Catalunya, copa
al millor film cultural.
Atracció de Forastera, medalla
al rnillor film sobre els costums
tipics rurals de Catalunya.
Lluis Baltä (successor de Baltä
i Riba), premi al millor film de
sial ges.
Bolex-Paillard, copa al millor
film d'avantguarda.
Secció de Cinema del Centre Ex_
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AVIAT VEUREU

ettafina
un film que honora al
cinema parlant

Tei l re H Oielah

La nova sessió de Cançons, Danses i Jocs d'infants, donada per
aquest benemerit Institut que ami)
tant d'encert d:rigeix ei mestre Joan
Llongueres, constituí un nou èxit i
la sala del Palau es veié plena d'un
simpàtic públic de gent gran i menuda que no es cansava d'aplaudir
l'acurada labor dels petits deixebles
del mestre Llongueres.
Entre les cançons executades, i ja
conegudcs, dels mestres Jacques
Dalcroze, Llongueres i Blendorft, cal
duna,alesmentar la primera audició d'una
tea molt bella caneó. La pobra
ta, de Jacques-Dalcroze, que assoli
un franc èxit i s'hagué de repetir,
com s'hagueren de repetir lambe la
majar part de les cançons.
Tambo assol:ren un gran èxit les
tres danses de J. S. Bach, el vals i
el Moment musical, de Schubert, que
dansaren amb una gràcia exquisida
sis joven deixcbles. Aquestes danses,
pensades per a l'escota, constitueixen
unes veritables troballes de gràcia,
simplicitat i bon gast i acrediten,
una regada mes, el mestre Llongueres de la seva perfecta visió de reducacid musical i de la sera inexhaurible imaginació d'artista i de pe-

UN

ESDEVENIMENT

ha estat l'èxit obtingut
pel film Ifric de produc.
ció nacional

Principal.
Interpreta:

dagog.

Cal elogiar també la perfecta emissió de veu i la impecable afinació
amb que totes les canean; foren cantades, ea que prora una regada més,
com es possible moure's be i cantar
be a la regada.
En resum, un nou exit per al benemérit Institut Català de Rítmica i
el seu eminent director.
J. G.-C.

PEPE ROMEU
Chanto Leonts

Merla Espinalt
Hilda Moreno
Antonio Palacios
Valeriano Ruiz París
Baena
Alvarez Rubio
Leo de Córdoba
Banquells,

etc.

Presentada per CIFESA

Institut Francès

Equip sonor

de Barcelona

BLOCK-POSTE PHILISONOR

La senyoreta Alice Chesselet, de
la Schola Cantorum de París, cantatriu de gran talent, docta professora de cant que posseeix una fama
merescuda a Barcelona, acaba de donar a l'Institut Francés d'aquesta capital un cicle de quatre conierencies
sobre la história de la mímica francesa antiga. Aquestes conferencies
han obtingut un èxit immens,
atraient un públic nomnrós i escollit.
La senyoreta Chesselet estudió,
per començar. el desenrotllament del
cäntic gregoriä i els origens de la
caneó popular, que inimortalitzaren
els trobadors durant l'edat mitjana
i el Renaixement, epoca que velé manifestar-se les primeres produccions
de l'art teatral, sota la forma genuina dels misteris religiosos i profana al mateix tenlos que els madrigals i les grana alunes polifòniques
vocals.
Desprès la conferenciant parló de
l'iapera, introduida a França per
Lully en el segle XVII. i que arraai
al seu rnóxim esplendor un segle
mes tard, arnb Joan Felip Rameau,
rnentre apareixia l'Opera cómica
la música instrumental prenia una
!' importancia cada vegada m,.'s preponderant gràcies als clavecinistes.
les obres dels quals senyalen una

muntat exclualvament per a
aquest magnífic film

Demaneu les localitats amb
atilicipaci
Telèfon 13451

Distribucló CIFESA
B A RCELO N A
ARAGO, 261

epoca nova de la histbria de la rnCsica.
Aquestes conferencies, interesar,tissimes. han estar acompanyades
d'audicions musicals: algunes cançons
dels trovadors i obres de Lully,
Carnpra, Rameau, Cauperin i Daquis
foren, aixi. interpretades d'una nuc.
nera molt encertada per les senvoretes l'atine Sosset i Ivonne Eli7e
i pela senyors E. Ainaud, P. Mares,
R. Vives i A. Salas,

NO'FlCl ARI
L'Associació Filharmònica fe
Mandolinistes celebrarà ei sea acol.tamal concert dedicat als seus satis
protectora, el rEurnenge, dia 25, a das
quarts d'anee del =ti a la Sala Mozart.
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• NOTA: mi valore sensaiale nO usurea i la 10411a1116 Of
80141na

"Nizo", copa al millor film rodat amb cambra "Cine Nilo".
"Miradar", copa al millor film
d'argument.
"Odeón", premi al millar film sobre un disc de la dita marca.
Pathé-Baby, copa al millar film
impressionat amb pellícula PathéBaby.
Penca, copa al millor film impressionat amb pe4licula Perutz.
Guillem Puig, sis discos de ba/Tablea a escollir, al millar film sobre un disc de música de jazz.
Vídua E. Riba, copa al millor
film de reportatge.
J. Säbat, copa al millar film curt.
Unió Excursionista de Catalunya.
copa al millar film d'excursionisme.
Cesar Vicente. un aparell lonagräfic portätil al rnillor film d'adaptació dimanes a un disc.
Associaci ó de Cinema Amateur,
copa al mil l ar film del coneura, i
una altra al millor realitzat per
un soci de l'Astociaiiò. A mea conredirä medalles en aquelles pellíenles que a iudici del Jurat en
siguin mereixedores i no hagin ohfin gid can altre premi.
Serrahirna. copa
Foto-Óptica, tres discos de dues
carea a impressionar pel guanyador.
En total, 3/ premis a concedir.
Per impress i ons rebudes, és de
preveure una bona lluit* sobre el,
diversos temes del< premio. la rutal
lluita mis farä apreciar l'enginv
deis cineistes vello i nouv ja que
en aquest concurs veurem l'anaricid
de nous valors en la legió cada illa
Inés crescuda del nostre cinema
amateur.

Institut Català de Rítmica
i Plàstica

---

BORSA DI BARCELONA AL COMPTAT I A TERME 81k 13 DE FERRER 1934
»un

cursionista de Catalunya, copa al
millor film cómic.
Cinematografia amateur, copa al
millor film còmic.
Casa Cuy», copa al millor film
familiar o d'infants.
Delfos dotze discos a escollir del
catàleg de la marca "Delfos", al
millar film sobre un disc de la dita
marca.
"El Be Negre", copa a la millor
paròdia d'un film professional.
"Eumig', copa al millar film rodat amb carnbra "Eumig".
Foment de les Arts Decoratives,
copa al millor film documental sobre un bell ofici.
Gevaert, copa al millar film impressionat amb pellicula "Gevaert".
Kodak, copa al millor film impressionat anal) pellícula "Kodak".
Kodak, copa al millor film de
mm.
"La Humanitat", copa al millor
reportatge d'una vila o ciutat catalana.
"La Publicitat", copa . al millar
que glossi "El bo i el dolent de
Barcelona".
"La Voz de su Amo". premi al
mill a r film sobre un dise de la dita
ma

A. FERRAN

"La máscara
de Fu-Manchú"

lt

BRIBMINNIMMINMEEM

"Queremos cerveza"
Urquinaona

Mt CINAli0134

1111117A I HIV‘, PENDA MUJER
es usIDEM
1.11011401111TA

4S

lògiques, els sèrums d'efectes extraordinaris, aparells elèctrics d'una potencia mai vista, raigs mortals i tota la
lira. Pero ultra tot alzo, hi ha Boris
Karloff, que és un actor que ja es porta el misten dl tot sol.
Tot això vol dir que amb tants elements el director Charles Brabin sita
trobat amb emes de material, a per tal
de fer-l'hi entrar tot ha hagut de complicar massa les coses, i quan es compliquen massa el públic se'n desinteressa, perquè diu que ja s'ho taran,
i espera tranquillament el final. Els
millors film, de misteni són aquells
en qué la major part del misteri se
la porta el públic.
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Diverses personalitats polítiques exposen llur opinió
respecte al discurs del
senyor Azafia
Madrid, t3. — E/ discurs que el
diumenge passat pronuncia al cinema Pardifias el senyor Araña ha
estat diversament comentar als cerc les politice. En l'opiniö de tots
ressalta la importancia política que
cé l'esmentat discurs, tant pels correnta de simpatia que ha desvetllat
co una banda com per les mandes:acions de despit que per Vaina es
:ari manifestes.
Avni "Luz" publica les opinions
de diatints politics sobre el referir
:natura
EL SR, 1dARTINEZ BARRIO
El ministre de la Governació, seayor Martínez Barrio, diu:
—Un gran orador, un gran discurs. Es l'estima que l'horne excepcional que és el senyor Manuel
Azafia tingui per aquests mons un
mortal enemic, un altre home dispeptic i terriblement superla que es
diu senyor Manuel Azaaa.
EL SR. BESTEIRO
El senyor Besteiro diu que veu
amb simpatía l'esforç del senyor
_hulla per la formacia d'un republicanisme renovar i de concentraaló d'esquerres.
—Evidentment. en el republicanisme històric hi ha molt que corregir i sobretot fa falta que els ParIn; republicana es trobin dotats d'un
sentir social que fin; ara no han
:Muna
El final del discurs del senyor
Azaaa és una especie dexcitació a
:opinió pública, que. a la me ya raanera de veure, con_eisteix en aixiSt
a fer-li saber la necessitat que la
paseió política, que per 'fortuna caíaaintellectualitzi.
La maMiestació del senyor Azalia
cm sembla molt justificada i oportuna. Fa falta vertir idees i prore/611re el naixement d'idees de les
quals no eStelll malt sobrers.
EL SR. PRIETO
El senyor Indaleci Prieto elogia
el discurs del senyor Azalla tense

produit tan ràpidament i impressionantment la desviada del proletariat, sense l'amt del qual faltarä al
regias la mes Menta base de sustentaría.
EL SENYOR CASANUEVA
El lidcr agrari, senyor Casanueva,
ha dit:
—Després de tres hores de dir
llocs comuns, es treu com a conseM'unida que rimar definidor de la
República, del seu programa i deis
seus adeptes es el senyor Azafia.
Es a dir, que PS una reproduccia
(l'aquella frase famosa de: que no
passí ninga acuse parlar amb el portee, el mial es reserva la facultar
d'escorcoilar les butxaques dels que
intentin passar.
Pel que es veu, el senyor Azafia
ha obla.at que vicien en un legisla
de deraocraaia, i que el poble, el la
de novembre, el condemna poc
menys que a rastree:sine.
Contra aquesta sentencia no pot
interposar recurs dapellacia qui
digné sempre que fora del Parlament no hi hacia res.
Aplicant aquesta teoría del senyor Azafia, cal reconèixer que en
aquest discurs tampoc no In ha res
que serveixi per a res, cont no sigui
per a palesar la Salta de memaria
i la sobra de desoir de l'autor. ;Pau
als mortal

El Censen de ministres d'ahir s'ocupa
deis conflictes
obrers i de les mesui es n'ordre

'he

Madird, t3. — El Consell de ministres que s'ha celebrar avui a la
Presidencia ha cumeneat a dos guarra
d'onze dl mata i ha acabar a dos
quarts d dus d la tarda.
El senyor Guerra del Río, que ha estat el primer de surtir, ha anuncias
als periodistes que a les quatre de
la tarda facilitaria una nota molt interessant sobre l'atur obrer.
El cap del Govern ha eatat preguntas pels informadors sobre els
assumptes importants que havien estas tractats en Consell.
—Ja us haurá, parlas el senyor
Guerra del Río — lia contestas —
duna nota que us será facilitada sobre construcció d'obres, atur obrer,
etc., etc.

ELS CONFLICTES OBRERS A MADRID

L1 seny-or Lara

sobiesepda parta de les pre- La vaga del ram
ns d'ade construcció
la causa gira canelo
quests dies deis
pressiipostos
Hernie
1

Madrid, 13. — El ple del Tribunal Suprem ha resolt dictar sute de
sobreseienea en la causa que se segula contra l'ex-president del Consell de Ministres senyor Damas
Berenguer pel delicte de falsedat.
Aquesta decisió Ita estat motivada
per un escrit del fiscal general de
la República, eta el qual demanava
el dit funcionari que es deixes sense
efecte laute de processarnent dictat no fa molt temps pel Tribunal
Suprem i que se sobresegues la
causa.
Cont que es norma processal que
faltant la part acusatòria ha de decretar-se la sobreseienea, el Tribunal Suprem sha vist obligat a
rectificar el seu criteri i a sobreseure
el procés.
Entre la gens de toga 'na estar
molt contentada aquesta actitud del
Tribunal Suprem, puix que se sostenia que constituir ja el Tribunal
de Garantice Constitucionals, era
aquest i no el Tribunal Suprem qui
havia de resoldre la peticid del ministeri

Madrid, 13. — "Heraldo de Madrid" ha celebrar Una entrevista arnb
el miníAre de l'inermes, Sr. L'ara, sobre le; precauciona adoptades apuesta
dies.
Din el Sr. Lara que el Sr. Martínez Barrio tenia la impressió que s'aprofitarien les testes del Carnaval per
produir pertorbacions. i no va voler
prendre cap nassura respecte a a l ineares festes sense consultar-nos.
Shan examinar els ame:cuenta gue
hi baria i si era o no convenient. suspendre les testes. Per fi s'acordaren
les mesures que salan adoptat.
—11 no sha acordar l'estas. d'alarma?
—El Sr. Martínez Barrio —lii re s
-postelminrdEu—ta
la plena coniianea del Covern e- er a
adoptar aauesta determinacia mi el
moment que ha cregui oponía
Ha dit despras el Sr. Lara que ha
estar autoritzat pel (masa!l per apujar els sotas al. carrabiners.
—No esa determinar encara a quant
pujaria Eaueq uent, però no cal dir que
aniria als lampees pressigasems.
Respecte ala rumors que es demanarä una nora prarrega del pressupost,
diu:
—No telen cap base en el que respecta al llorera. San noma; apreciatimas d'alguns camentarises pclitics.
El Govern ta el prora:seo de presentar, com aviar millar, el nou
pressupast. En aixia estem sreballaat
activament. ja en tenias despatxats
hastants, que no es oportú que detalli
ara.
- En baixa, amb respecte a l e anteriors?
—Es procurara fer eeduc:iqns. Aixa no cal dir-ho — ha conteetat el
Sr. Lara.
Ara he: insisteixo que io no he indicar cap tiaus ile reducció, sina. en
termes =mirarais, la conveniencia de rebaixar les despeses terals.

Jo he propasar, i ha estat aprovat
pel Cometa per a sota-secretaria de
la Presidencia el senyor Alvarez Bella.
En el despatx ordinari no hi ha hagut coses de gran importancia.
Despris ens hem ocupas de les coses politiques de tot Espanya i de les
d'ordre public.
--,1Heu comentar el discurs del senyor Araña? — li ha preguntar utt
periodista.
—No — ha centestat —; això no La unió deis partits
és suecas de tanta importancia que ho
Isägim hagut de cementar.
republicans
Hem parlar de materia de presstepostas i, cona us dic, dordre públic.
d'esquerra
—Shan adoptar noves mesures?
EL SENYOR ARAQUISTAIN
—Mesures extraordinàries, no. SoEl senyor Luis Araauistain diu:
lament les elernentals que es prenen
Important reunió per a avui
—Temo que sigui nut.sa tard per
en casos d'anunci d'agitacion s com el
Madrid, 13.— Denla, a les set de
a una politice germinar:mar republipresent.
la tarda, es reunirán a l'Ateneu, els
cana d'esquerres que volada realitzar
—e Per n.) és que la situació no acurepresentants
dels Comites nacionals
rapidament, fes con, 1- 05, aliste per
sa mes tranquiHitat?
decret, el programa de laicisme, na—La situarin és Inés tranquilla, en de tots els partits republicana desquema per a tractar de la seva unió.
cionalització i justicia social esbossat
general. Ara, que jo no frien fio.
En aquesta reunió es determinará
pel senyor Azafia, rectificant els erAl ministre de la Governació li han
si la unió ha d'ésser mitjançant una
rors de lentitud i complaença amb els
donar compre els periodistes del que
fusió
o nata federació de nartits,
interessos creara deis governs ante'savia rnanifestat el senyor Lerroux,
rior; al del senyar Lerroux.
i el senyor Martínez Barrio s'ha liPer alma part, perquè la desesperanmitat a dir que s'havia parlar al Conea de la classe chrera en tot govern
sell d'una reforma del reglarnent de
reformista ha arribar ja a la culmila vaga general
tinença i ús d'armes, la qual reforma
nacia.
lliurarà dintre poca dies.
reserves.
mesures
de
tués
imporno
crec
ni
en
l'eficacia
de
les
¿I
altres
Jo
—
s'esiendrà a Avila?
— Si ton els republicans—'ta
tancia no lia adoptar el Consell?
Corta, ni daquestes ni d'abres, ni en
procedissin com procedelx el senyor
laptitua ras g erra republicà; pe—No, cap — ha contestar el senyor
Araña a ben segur fue la Repú(Ve r1,. la Pim e ra pagino)
Martínez Barrio.
ra si elle2ro pagues ier-se el miracle
blica no soiriria eis critica transita
Talaba
motiva la vaga un movila
anudó
a
Bilbao?
la
classe
contenaamb
una
t:eva
—1
que a l'hora preseas constitueixen
ment de solidaritat amb l'organitsegaras ha dit el governador,
obrera dcaesperaneada, desesperada i
per a ella una terrible tristesa, per
zació
obrera
dels treballadors de
esta mes tranquil, i els °brees han
exasperada. crec que solament podría
fez sense haeer creat entre apostala fabrica de flassades, els (suela
reprès rl treball aquest mata
aconseguir-se arma un programa alar
ses i traería na la trà g ica realitat
estan en vaga des del dia 7 per no
en ella social i en ella polític dasamb na Govern capaç de realitzarAMPLIACIO DEL CONSELL
haver-se accedit a la sena pericio
lo en dice millor que en mesas, e/1 hona ahassegadora preponderancia de
d'augment de cou.
es extremes dretes. no s'hauria
res miller que en die s .
Aquesta tarda hem parlar amb alEl governador confía en la solugunas ministres preguntant-los sobre
cia del conflicte.
la reunió que han celebras aval.
Han coincidir en que la mejor part
PROPOSIT DE VAGA A AVILA
de la reunió shavia dedicas al conAvila, 13. — Avui han aparegut
dicte del rana de la construccia.
pasquins invitaat els obrera a conssenyor Estadella ha informat
tituir el front únic, contra el feixissobre la marxa de l'esmentat conme i la reacciú.
guanvar-lo com una canducta seflirte.
Madrid 13. — El iniMstre d'InsEls pesquis porten la firma dele
rena i reflexiva.El ministre ha expressat la seca
truccia Pública ha facilitar a
representants dels partits socialista
confiança que la saludó sera rápida
Finahnent el ministre d'Instruc:a premsa la següent nota:
i
comunista.
a
satifactória.
cara Pública sha apressat a recollir
Convocada pel ministre dInstrucTambé sha tractat de l'ordre pal'unaninie
desig
la fiestea laniEa; afiliats a la Casa del Poble
Arta i sotade
la
ció Pública i Belles
bite en general, i, per be que el seversitat: la reforma universitaria,
han invitan els obrers católica a unirseva presidencia, tingué iloc en els
nyor Alartmez Barrio té un annali vot
la qua!. empresa a a. as i en gran
se a la vag-a que declararan el da
darrers dies de la semiatia anterior
de confiança, per tal de prendre lea
extensiia ha d'ésser la fàcil solució
16, prrb aquests han declarar que
una important reunió deis iectors
mesures
que
coasideri
oportunes,
aquel!
no secundaran l'atur per creure'l
en
i
inquietuds
de les universitats emanyoles i dide les 1" e0su P acions
el momeas a:tual. ha informar que la si:nació general
injust, .i a que el trehall ha augmenrectora descoles supernora.
no té res d'anormal, i que, per tant,
t at . havent estar collocats darreraES proposava el ministre, en reAquesta reforma representa un
podía
manteair-se
l'ordre
piabttc
amb
ment la maior part deis obrera
unir lea mea altes autoritats acaanhel en ei qual es tonen la volunles
mesures
actualtnent
en
vigor.
parara
demíques, recollir una iniormacia
tat miinsterial, el pro:essorat i la
El ministre del Treball en; ha dit
El governador ha manifestar als
detallada i directa de Vestat dels
nostra joventur «molar.
a
la
Preestat
que
aves:
mati
havia
periodistes que l'ami- és totahnent
conflictes escolars en cada districte
No pot esse, • obra d ' U:1 dia, ni
sidencai
del
(amasen
una
Comissió
injust
i que confía que samposarä
universitari, ja que la sera repetida,
duna seamaaa. Lxigeix una prud'obrers del rain de la constraccia, el bon sentir i fracassara el movii gravetat planteja un ardu pro(lela meditada, necessária per a
amb
el
miell
conierma
blema que urgeix resoldre per al
1 Illent.
abordar-la amb exit; pera p - part
nistre d'abres Publiques.
Si la vaga es produeix esta dismillor prestigi de la laniversitat
del aftrusteri d'Instruccia
ablica
Seas
ha
exaasea,
per
part
d'ambdás
posat a prendre mesures enèrgiques,
Nacional.
ha de procedir-se des d'ara a la
esnconsellers,
lea
mesures
quepo
reprimint
tat de s ordre i garanrint
revisió de tot el que hi ha estudiar
La impressió que el ministre ha
:asa adomar lar a la readmissio
!a Ilibertat del trehall.
sobre aqueas tenia transcendental. a
recoilit cona a resultar de la amoriminediata dels amera patats i per a
ii de modifica -fao segons prOpia
:nació requerida demostra caraVAGA RESOLTA
la callo:aula duns quants mas.
iniciativa en alla rase tos censement que a part els matisos a moEl acnyor Estadella COS ha captesValencim t3.— balen de Sagunt
alees: i per tal d enllestir en un
dalitats pe :aliare del problema en
es
resaldrá
immeCre2110
(fle
sat la
que la vaga plantejada pela obrera
ternos tus Ilunnà i'assumple, a fi
cada localitat, presenta. no oastant,
aateaant e: conilicte.
del camp ha quedat resalta de conque reorganazarla tom a costra
caracteristiques foitaniemals oas— ha afead.— es liaoss
tale
patran
formitat entre obrera i patrons tavida unive sitas-je el dempareguin
tant uniformes, que 1m:t'ataran la
troft.a:..e, pero er ramera es
r011ger S.
ele gel-asees passiona l s que en mala tren
seca solució.
ben en basa dapasicló i nosaltres
hora la arrharen del earrer, pretorEs propasit del senyo Pareja
no desitimin mes que trobar una
bant i interromnent g reument la
Yevenez requerir altres iniormamrimaa )tota, aaxi es que conato
pan necessät la per a l'otra de la
cions, corn san les que puguin ofen tute loan d'arriba:- a una rapida so- ACORD DE LA FEDEUniver s itat esaamn . a. .le ten hon•
rir-li els diversos representants de
lar" del contlicte.
rata
pasear
i
rr
e
reixedora
d'un
loi
la classe escolar, a la qual tant deu
RACIO DE FUTBOL
El tat aal cl'Indasaria cris ha dit
esdevenidar.
riós
que van imr ban cual les negociainteressar el problema.
que
la
a
esta
,aa
rdons
att,ì,
laranea,
Per resoldre aquesta fase aguda
Madrid, 13. — Reunida la Cosetanana colmar es coneixeran els rede manifestacions tan violentes i
miasia executiva de la Federada
sultats eatisfactoris per ala nostres
dramätiques compra el ministeri
Nacional
de Furbo!, anh assistència
ELS
PROPOSITS
REexportadurs.
d'Instrucció Pública amb la inteldel seleccionador nacional senyor
Respecte a la qiiestió ferroviaria,
ligent cooperació oferta amb tanta
FORMADORS DEL MI- hem
García
Salazar.
de çua tractat en la repreguntar tartana i segons sernnoblesa i elevació de mires pel
facilitar una nota ofiNISTRE D'AGRICUL- ti la la ponencia que va ésser nome- tina', seen/Mol
professorat espanyol i les seves
la qual es dial que davant
ciosa,
nada está acabad t els treballa
autoritats academiques, i esta segur
TURA
El per s iaentde la ssemblea, ex- la impossibilitat que ce desplací larque la discreció, unida a una salumitre
scnyor
Langenus per arattrar
ministre de la ( -aterra senyor Iranzo,
dable energia, faran cada vegada
el partit Espanya-Portugal, actuara
mis ha confirmar aquest informe, i
Madrid. 9. El militare d'Agrina s impossibles nous propCisits
enHegiat
belga
N. Van Praag.
ha manifestar que pnt ser aquesta set- el
cultura, a: ti ! r earalo riel Rio, la madagitacia.
El dia 2h se celebrara a ualadriai
/ese ., eornenearon els plens de Vasnifestar
a
un
eerOadste
que
prepaea
Espera =Da tambe de la classe
un partit d'entrenament de l'equip
semblea.
algunes medifi:aeicais en el regim de
escolar, segur que els perturbadora
El sentar Iranzo conlia que aques- nacional j també sha acordar amola
Re:orma
Agraria
i
especialment
en
de
Verdee
sistemàtics i obstinats
ta labor sera benefieioaa, teglamenmitrar l'equip portugués perquè s'enla hei d'Arreadaments de finques rasuniversitari no han de trobar eco
tent-se degudam ent els transporta tren; al mateix terreny abans del
Sigues, que apeo-aren en part les
en els nostres estudiants, els quals
primer partit de reliminataria.
per
ferrocarril
i
per
carreteres.
Constituents.
han de cornprendre la greu responTambé s'ha acordat que els parAfegeix eme les variacions que ell
sabilitat dels moments presenta, i
J,i,70S
SJ,Ib
cri;..Gest
tits de lliga suspesos el dia 4 a
inttoduirá na afectaran l'eseerit de la
crida l'atencia de tot; sobre el denroaao,p a.,if:upft in, vos
amad
causa de la neu se re leb r in e l dia 12.
Ilci.
..pypoly
t ople
re que tenen de rnantenir la pan
'flosuo. .) pp etopi
Udcameat prett'a el ministre d'Agri- ap rippqo $.1.1/1 n 3).. itO
5.16,M)
a la Universitat, sense la qual és
cultura adeuaerir la hefazina Agraimpossible de mantenir l'activitat
ria de 11:$ seves menjaicac:ons buroVISITEU
docent.
El Jalifa recompensa els
critiques,
El ministre, i amb ell el prolesAlvarez
Corregirá, això ai— adverttix
senyor
del
merlts
sotas espanyol, pulsen que no pot
algunes injustícies que
ministre
Buylla
permetre's Conservar la intervenci6
s'adverteixen en el primitiu projectt
escolar ala claustres enmig de vioque aprovi l'anterior legislatura.
Madrid, 9. — S. A. Imperial el
lències i amenaces, sin6 amb serePar l a dels bovers d'Extremadura,
Jalifa ha concedit la Gran Creu
nitat i cofeecció. No pot parlar-se
Presenta una gran col.lecoló
dj,, que avi:it els resoidra la seca
'Ordre Meheaula al temor Placido
del dret a intervenir en el govern
situada), est eaviam tramito burocriper • votats I abrlos
Aaarez 8u' in. diractor general del
dels claustrcs amb un gest violent
itsL
tics que di :cu'irn la rápida aplica•
1
".
3.11
•1•.
•
•
1
d'entretemps
amb l'actitud de rebellia que
rió de la Ilei.
de la Presidencia del Cansecretafi
signimiquen vagu es i tumults.
RONDA RE SANT PERE, 34
een.
En
general,
opina
que
la
situaci6
Abans d'obtenir el dret, cal demosDes* prendzi possessió del seu
Teafon 18836
de l'obrer del camp a F•panya hitatrar que es merebt, 1 no hi ha res
cirr,e9
ti canviat radicalmene ~ti avfaa
que sjudi «ati ossolgehl

tina nota del ministre d'als'lucc'ó Pública referent als contAcei ei co ars

MOR,

sistr.

1

•n••n

Declaracions del
Cap del

(iovern

Madrid, 13.— La vaga del rana de
Construcció, continua descabdellantse d'una manera pacifica i normal.
A cap de les comisearies de Madrid
no elan rebut noticies d'accidenta
desagradables.
Confirmen les gestiona oficials per
a resoldre el conflicte.
El director general de Treball s'ha
reunit amb els patrons per a tramar
de la vaga de la Construccia.
Les empreses han ratiricat la sena
actitud.
Diu el senyor Riu, que en vista de
l'actitud dels patrons. de la qual ha
donat compre al ministre, la vaga
acabará denle, ja que el ministre de
Troball en la sena nota d'avui prono:ea el reingrés immediat de tots
els treballadors acomiadats mentre
una comissió arbitral de recales,
comprovi la capacitar o no capacitar
conservadora i adquisitiva de treball
de les esmentades empreses.
En cas que la incapacitat o impossibilitat en qüestió fos dreno-Iraa obmera hauran darztar la decisió d'accaniadament en els termes
justos que les possibilisats aconsellin.
El que es intolerable , ha dit el
director general. és una actitud dintransigencia. Per damunt dels interessos d'una ciaste qualsevol estan
els de la societat en general.
Ha acabar dient que es va reunir
ahir amb els obrers i que aquests
no van poder estar Inés sensata.
L'actitud dels patrona contrasta
amb la que no pot ésser mea naonoble dels treballadors.
El secretari de la Federada Local de l'Edificació, senyor Edmund
Domínguez, ha manifestar que probablernent se celebrarä una assemblea magna en la qual es donara
compre als treballadors de la proposta governamental.
Dintre de la Federació hi ha optimisme sobre la sort que tindr?t la
(lita proposta.
Segons el senyor Dominguez potser s'accepti la peonaste per part
dels obrera, sense que es pagui assegurar res concretament sobre Vassumpte.
ELS OBRERS VISITEN L'ALCALDE I EL PRESIDENT DE
LA DIPUTACIO PROVINCIAL
Madrid. 13. — Aquest metí ha visitar l'alcalde el comité de vaga del
ram de la Construccia. compost pela
obrera Edmund Doy/singa/ce i Angel
Pedriche de la Unia General de Treballadors, i Teodor Mora. de la Confederada Nacional del Treball.

Madrid, 13—En abandonar el :mayor Lerroux a primera hora de
la nit el scu despatx de la Presidencia, ha maniiestat al: periodistes que al mata meistre estaven reunits els ministres en Consell, ha
estar a la Presidencia una comissia
d'obrera pertanyents al emite de
vaga del una de la construccia que
sha entrevistar amb els ministres
de Trehall i Obres Públiques, als
gneis han demanat que seas deixi
reunir a la plaça de braus, a fi de
deliberar sobre el laude ministerial.
Els senyors Estadella i Guerra
del Rio han fet veure als comissionats les dificultats que aixei ofereix ,
puix que podría donar noc, sobretot
a la sortida, a coHisions amb altres
elements.
Consideraven els ministres mes
faca que es reanissin prr gremis i
cada un (Vaqueare vmes en el sentir
que jutgas convenient.
tingut noticies de Bilbao?—
ha n preguntar els in formadors.
—Deuen ésser bolles—ha contestar el senyor Lerroux —peralte no
Talan donat cap noticia de Bilbao, i
respecte a alai,. no havent-hi noticies, cm din l'adagi; és bona noticia.
- -•117.1•11/1b 11•n•n

EL CARNAVAL
A MADRID
Madrid, 13. — El tercer dia
d e e,,,,,aVa l Ila transcorregut
a alai-11nd a inb l'orca a M'unció i
thun ahunditticia de titätresäes I
que üls sialeriums. it la quid
coba lia emalribuil resplendiilesa del tila.
A primera hora de la larda
sita larilitaL la n'ata deis pronta., ecglienlä:
i cl upes:
Cata osees
Primer preini, 3.i 51)11 pessetes
(deber a 1. — Segon mamut, 3.000
peaseles, -FA (agite i la Folia",
d'Entlo. Grauselld. — l'ercer,
2.11110 pesseles (debert)•
— QUart pretni, 1.0 00 pessetes
(desusa
CarrOsa q a anunciadores;
Prime!' prensa 1 .500 pessetes, 1,att Leún, do l'Editorial
Castro. --Segon preini. 1.000
pessedeb, -Alas Cftstellants”.—
Torcer premi, 500 pesseles.
"Lloriloä".
Garroalges guarnits:
Primer predi', 2.000 pessetoi, "Vaya calorr, de Ramon
Paz. — Segun pretni, 1.500
pesseles, -Indostän", deis senyors Ca Pujoh—Tereer premi, 1.000 pessetes, "Lotus", delä senlOrs Pi• rer. Hernändet. — (Raid prenli, 500
pessetelt, "L'india do YlgrS",
d'Arittani Satgado. — Cinguh
premi. 250 peso/des, "Gateó
Pirata", de flobert Ceialbo.
El primer pr p rni '''cal titilantinos s litt einiceilit a la 1Iadrid,
slian nombrotes premis a. diäfresse‘ a
peu, a ba yal, 1 randalleL441'

Els comissionats han romas al
despatx de l'alcalde aproximadament una hora.
A la sorticla, a preguntes dels periodistes, han maniiestat que han
anat a entrevistar-se amb l'alcalde,
per tal d'interessar facilitara per a
la resolució del problema de l'atar.
Han presentar els comissionats
una ¡lista a l'alcalde de les obres
que poden realitzar-se, amb l'execució de les quals Eatur del ram de la
construcció quedaria conjurat a Madrid.
Han indicar, a mis. al senyor Rico
la conveniencia que sigui tramitat amb
tota rapidesa l'expechent relatiu a la
lima del metropolità Sol - Arnbaixadora i el de les Cases Baratea que
_iban deixecar al carrer d'Antoni
López.
Tomad han interessat que s'obligui
les empreses a que no acomiadin
obrera i a qua readmetin els ja acomiadats, expressant la creença que,
amb la realistazació de les obres, la
llista de les quals lu han exposat, es
podia mantenir un grup d'obrers treballant igual a l'actual i augmentarlo encara mes.
Eta comissionats han sortit mole
ben impressionats de la seva entrevista amb l'alcalde, el qual els
aromes que ¡ara tot el que d'en depengui per a la solució del problema.
Després han parlat els periodistes
amb l'alcalde, el qual e:s ha dit que,
en efecte, el problema de les cases
barates i tots els que havien indicat
els comissionats eren de gran interés per a l'Ajuntament.
Els cornissionats han mancar desprès a entrevistar-se -amb el presadent de ia Diputació Provincial, senyor Salazar Alonso, perqua orejeeten celebrar una ma gna assemblea de
vaguistes, a fi de donar compre als
seus companys de les gestiona que venen realitzant, i, com sigui que el
nombre dels que es reuniran ha d'ésser elevadissina necessiten un amplissim local, i havien pensar en la plaea
de braus.
El senyor Salazar Alonso ha manifestar al; seus visitants que, per la
seva banda, no tenia inconvenient, pera que la Diputació no as propietaria de la pinta de braus, i que, per
consegüent, l'únic que es podía fer era
que els obrers ho sollicitessin de 'acrepresa, i ell aconsellaria a aquesta que
el cedis.
Els obrera han sortit mole satisfeas de 11 cordialitat amb que els havia rebut el president de la Diputació.

e M miri ti 1 Pro i t H cies

tj.

DISPARA CONTRA UN CAPORAL I DESPRES INTENTA
SUICIDAR-SE. — Las Palmas, 13.
A bord del canoner "Canalejas",
el /reduce Antoni Mnrcia Domincaten, que estava de guardia, ha baixat a la bodega. i ha disparas el
eeu mosqueta contra el caporal Marc
leatll el o , que es trobava dormint,
i Ella ferit greument al pit.
L'agressor sha disparat un tret a
ha resultat gravissimatnent ferit.
S'arrancie el jet a antics ressentiments que existeixen entre reos
dos.
INCENDI EN UN MOLI
DOLL — :Materia, 13. — .al pable d'Abla sha incendiar un molí
d'oh situat al paratge anomenat La
Fuente.
El ¡oc ha pogut ésser extingit, i
ha quedar destrogat el sostre.
No han ocorregut desgracies.
AMENACESA UN AGENT
EXECUTIU. — Almeria, 13. — Al
noble d'Albo, el reí »s e a SAnallea
ha denuncias a la guardia civil que
qua n cobrara l'in:post per ordre de
l'ajuar executiu al lloc anomenat
Ramblita ha estar amenaçat amb
una escopeta per Rogeli Martínez,
que després sha arnagat en una
cosa, pera mes tard sha presentat
a les autoritats.
El fet l'han motivat antics ressentiments per has-er embargar Josep
Sanchez a Rogeli diversos capa n le
bestiar.
ATERRATGE FORÇÖS. — Linares, 13.— A les cinc de la tarda
ha aterrar prop del cand dels Arrayanes, un aeropla procedent de Gerafe, que es dirigia a (leanada.
L'aparell ha aterrar a conseqüenOra de la boira.
No &Jarana da informes oficials
diuen que es dirigia a Sevilla, i que
li ha calgut detenir-se a conseqiiincia d'una avaria.
L'apuren era dotas pel sots-ohcial. Vicene Redondo i un sergent.
Es creu que demä reprendra el
vol.
INFANT MORT PEL TREN.—
Granada. 13.— Q uan el tren elktríe de Serra Nevada es trabara a
700 metres d'alçada ha pujar entre
els vagons el nen de deu anys Enric
Pérez Fuentes.
'ala relliscat i ha quedar agafat per
la roba, arrossegant-lo el tren uns
cent metres, però ?a roba Osa troncas i ha eaigeut el noi a la via aspa
e 1 Tren I destrovánt-to horri--fit4
blement.
UNA DONA MOR CREMADA.
Asila. 13 . -- Al golde de Pedro
Aliad lo veina Caterha Garrido fou
víctima d'un accident. (han es treba y a a la ruina de casa seva se li
cali (oc a les robes i syll saMlia
'
al meter.

Els yenes li prestaren auxiii, penó
morí a conseqüanc ia de les lesions
.of era es.
ELS LLOPS, ENCARA.—M an
del Real, 13. — En fer-sa-zanres
clar, als volteara del castell. els llops
mataren una vedette de dos anys,
propietat de l'oficial del jutjat.
Ja de dia, el jutge municipal i
un guardia sc h eren una gamella de
!loas, fernella i meseta aqueas darrer de gran corpulencia.
Ele llops, travessant !a devesa,
es ditioien cap a la sena.
Hom conlia a caear-los as int.
ROBATORI DE JOIES. — Vigo. 13. — Per mitei dan iorat obert
a la pares mitgera, ha estar robada
la joieria dignas: Atoas,. de la
qual els Iladres Osan enlata joies
valorarles en memo pessetes.
UNA IMPRUDENCIA CAUSA
DESPERFECTES EN UN TREN,
VIITI RESULTA FERIT UN
GER. — San Sehastia, 13. —
auto que es dirigía a Dilate, conduit
pel metge senyor Joan Carlos Somendia. topa amb les barree del pos
nivell (lel ferrocarril de San Prudencio de los Mártires. Detingué la
sera maraa una de les barres 'al
moment que passava un tren de
viatgers.
Un tros de ferro trencat segà toles les finestres del tren i trence
els vidres, resultant ferit greument
un viatger.
FI aletee ha estat detingut.
ATRACADOR DETINGUT. —
Cardona. 1,3. — Al noble de Aclame foren atracats a la carretera dos
reine per un individu emmascarat,
i armat d'una pistola.
Els atracats (limaren al malfacter tata pessetes que portaren.
La guardia civil detingué Miguel
Aguilar, que es confessä autor de
l'atracament.
AGRESSIO. — I.a Coruña,
Quan lestivador Salvador Menda
es dirigia al seu danairila cebe una
bala que li causa una ferida gravissim a la cuixa esquerra.
Ha estar detingut Josep Figuereido. el qual agredí dies pausas; un
germà de Salvador, que tumbé ten

EL NOU REGLAMENT
D'EXPLOSIUS
Madrid, 13. — La Comise arcenada pel ministeri d'Indústria i Comerç per a formular un projecte de
nou reglarnent d'explosius, ha obert
una informació pública per espai de
ni-inze dies, i les ensilara o particul e, que desitgin acudir-hl han de dirigir-se per escrit al president da
i t'enrasada Comisé&
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NOTA OFICIOSA DEL CONSELL DE MINISTRES D'AHIR.

Madrid, 43. - La nota oficiosa del
Consell dio anci:
Presidencia. - El senyor Lerroux
dona. compte d'haver pres possessió
del seu cärrec d'alt comissari d'Espanya al Marroc, senyor Rico Abello, que ha dirigit una respectuosa
salutació al Govern.
Es nomen ä sots-secretari de la
Presidencia el senyor Pläcid Alvarez Buylla, arree que ja exercia interinament.
Justicia. - Decret nomenant, en
virtut de concurs, el senyor Feliz
Tejada per a la vacant de magistrat
de 'Audiència Territorial de Burgos.
Idem el senyor Faust Garcia per a
vacant de magistrat de l'Audiencia
Territorial d'Oviedo.
Idem per al ¿arree de fiscal de
l'Audiencia Provincial de Toledo el
einyor Joan José Barrenechea, ti116t fiscal de la mateixa Audiencia.
Idem promovent al cärrec de fiscal d'Audiència Territorial, i destinant-lo a l'Audiència de Pamplona,
el senyor Joan Albert López de Col.
manar, que serveix a la de Toledo.
Idem al cärrec de fiscal pros iricial
d'ascens el senyor Joan Iñiguez
Gutiérrez, fiscal provincial d'entrada, que serveix el arree a l'Audièneia de Vitäria, on continuará
prestant els seus serveis.
Guerra. - Autoritzant el ministre de la Guerra perquè es lliurin,
amb destinació al monument que
s'eregiri a Madrid als senyors Serafí i Joaquim Alvarez Quintero,
quatre mil quilograrns de bronze
procedent del material antiquat del
pare de l'exercit núm. 1.
Concedint creas del merit militar,
amb distintiu blanc, pensionades
amb el deu per cent del sou actual
Beis al seu ascens ininiediat. a alguns caps i oficials de l'exèrcit per
ésser autors d'obres compreses en
el vigent reglament de recompenses
en ternos de pau.
Disposant que pa s si a la situació
de segona reserva el major general
d'alabarders senyor Enric Ceduchy
per hacer complert l'edat reglamentaria.
Modificant Particle sise del decret
de zo d'agost de 193o. en el que
afecta a la instruccid premilitar per
a la reducció del tenips de permanincia a files.
Disposant que el destí de coronel
dengins-ers del sercei d'Estat Major a l'EstLt Major Central, sigui
considerat deis que permeten reunir
condicions d'aptitud per a l'ascens
al arree. immediat.
Disposant la separació del servei
del general de dicisia, senyor Manuel Gonzäfez, per hacer estar con-

demnat per la Sala Sisena del Tribunal Suprem.
Governació. - Aprovant la separació del cärrec d'alcalde de l'Ajuntament de Valderas (León), proposada pel governador civil de La Co-

niña.
Obres Públiques. - Nomenant
ajudants majors de primera classe
d'Obres Públiques els senyors Teodosi Domínguez, Marcial Ilartinez i
Link Sane, i de segona classe el
senyor Joan Rivera.
Ordenant la subbasta de l'obra de
construcció del clic de l'Est del port
de Santa Cruz de Tenerife, pel seu
pressupost de dis s et milions de pessetes, i pel termini de construcció de
dotze any'.
Autoritzant el ministre per presentar a les Cort , un projecte de hei
ordenant un pla general de construcció de nous ferrocarrils.
Autoritzant el ministre perqtte
d'acord amb el ministre de Finances i l'Ajuntament de Madrid procedeixi a la cOn st rtiCció del non hipòdrom a La Zarzuela, al turne
de El Pardo.

DISPOSICIONS DE LA GASETA.- Madrid, 13.-1.a Caseta
publica un decret d'Agricultura autoritzant el ministre a presentar a les
Corts nri projecte de hei donant daraer, de tal al decret del 17 (le nlaig

de l'any 1933, pel qual es sa crear la
Federació Sindical d'agricultor, ateossers, amb les modiiicacions que s'indignen.
- Un altre de reiatiu a les funcions de l'Institor d'Investigacions
agronämiques.
- Un altre disposant s'entengui en
vigor pe! primer trimestre de l'any
actual el decret del 23 d'octubre darrea. que millora els hacer; del personal de torrers de fars.
- Dictan: regles relatives a la dec laració de franquicia aranzeläria del
material cientiiic que s'adquireixi a
l'estranger, Deis centres docents.
- Disposant que es recordi a les
autoritats ¡ interessats l'exacte coloPliluelit de les disposicions per tal d'evitar les sostraccions d'explosius.
- Disposint que el catedrätic senyor Didac Montañez s'incorpori a
l'Institut Maragall. de Barcelona.
- Admetent al Sr. Francesc Carrillo la renPncia que ha presentat del
ajirrec de secretari de l'Institut Nacional. de Lleida.

EL TRASPÀS DEL SERVEI
D'AERONAUTICA A LA PRESIDENCIA. - Madrid, 13. - El
cap del Gocen ha acutlit aquesta
tarda al seu despatx oficial de la
Presidencia (le; Consell i ha cuiderenciat extensament aillb el cap d'aeronäutica, senyor Pastor. sobre el
traspàs d'aquest servei a la Presidència.

Nota del ministre d'Obres
sobre l'at u r forçós
Madrid. 13. - Al M inisteri d'Obres Públiques facilitaren aquesta tarda la següent nota:
Interessa al ministre d'Obres Públiques. mis vise en defensa de la seca
per:ruja gestió per a coneiaement de
l'opiniä pública en general, i especialment dels treballadors espanyols
as-ui en atur forçós així com per a
una justa reivindicació de la tasca que
se realitzant el personal tecnic i administratiu d'aquest ministeri, donar a
conèixer l'estat en que es troben actualment les obres paliques en execució o en tràmit a Madrid i la seca
provincia, i a la resta d'Espanya.
Sembla que l'alarma i el malestar
que es nota entre els obrers del ram
de la construcció de Madrid obeeix en
part al temer que en paralitzar-se

per tocar a la seta ti les obres en
execució del túnel dels enllaços ferroviaris en el tros Hipiulrom - Atocha. els treballadors que en elles tenen ocupació vagin a augmentar el
nombre de parats.
Aqueda contingencia fou ja prevista des que la investi g ada técnica
realitzada accrisellä a l'actual ministre
la conveniencia de suspendre l'acabament d'aquest túnel d'enllac. donant
preferencia a alerce secta ' , del mateix
projecte d'utilitat per tots reconegusla
i de major peremptorietat quant a la
seca eficacia practica.
Per tal d'acudir al sen reinei ainh
l'antelació necessäria, es va preparar
la subhasta del primer tros del ferrocarril Madrid - Bin go , . en el sector que arrenca a Chamartin. que és
indispensable i previ al set/ futur
Uaç amh l'estació d'Atocha, facilitant
mentrestant un estudi ;ni, detingin
de la colorió d'aquest darrer problema.
S'ha efectuat ja la subhasta d'aquest
tros de ferrocarril arob un projecte
de cinc milions de pe s setes i en el plec
de condicione s'estableix
per al contractista de començar els
trehalls en el termini de cinc dies, a
comptar del de l'adjudicació. S'hi poden ja ocupar, per tant, un hon nombre de treballadors, que aniran paulatinament augmentant.
S'ha aconseguit també del Consell
d'Administració de Canals del Lozoya, obviant certes dificultats de caràcter adminiatratiu. la immediata
de les obres de l'enllaç dels
dipòsits que són a pont de comencar
int les qua% podran ésser ocupats
treballadors.
Al Gabinet d'Accessos s'han subbastat en els dies de la paseada set; mana les següents obres:
' Carretera de Leganés a Vicälvaro,
i de Villaverde a Vallecas, tros ter'e•ei, per un pressupost de 3323571'10
palletes. . Carretera de Villaverde a
Cusbanchel, tres primer, per pessetes 217.CE3'2t. Carretera d'Alcobendas
a El Plantío, pal Pardo, tros primer,
per pessetes 457.6ys'ot. Eixampla i
Anillara de l'antiga Vía de Castilla, en?re el seu origen 1 el punt entorne,tr ie 1 . 360. /ser 391.323' 21 pessetes. Rectificació del traçat de la carretera de
'Cerceditla a Los Molinos, entre els
.punts quilometries 1.473 i 4.600 per un
.pireasupost de 210.212'32 pessetes.
, ?atan pendents de subhasta, que se
edelicirk preisament dend, les obres
illeitIcid de li carretera de El rae-

Públiques

do a la serra del Guadarrama, trot
segon, per 1.490.589'36 pessetes.
En totes aquestes subhastcs. igual
que la del tros del ferrocarril aladridBurdos,
fet constar la clausula
expressiva (le l'obligació tlel cainita,
lista de començar les obres eri el lis
mini de cinc (bes, a comptar de la
data de l'adtudicació.
Poden con s iderar-se, per tant. Cura
a obres ja a punt d'esetinviO.
S'ultimen els detalls per a la sublmsta de les obres de rnestre de rase, dels
edificis per a ministeris a l'ami( Inrajdrum de la importancia de les qua',
n alant al nombre trobrers especialitzats gire limitan de destinar- sin és
fácil ier-se una idea terma en compre
que el pressupo s t de leN esurentades
obres és de nou mil mas i escaig /le
pessetes.
Per tant, no pot acusar-se justamen t d'imprevisi6 el ministre d'Obres
PUbliques.
Els expedients de subhasta de toses
aquestes importants obres han estar
tranntades en forma qur la mri
de les noves coincideivi ainb la disminució dr treliall en le, que d., arriben
a Ilur terina Quan aciapagumin !es
ara sub bastades en periosle inolt pri,vi tti llar ! p arva normal es destinaran
maro': ',timbre ..1',1,rers que els que
(rus ara han tarar o opats a les
obre, d'aques t ruithstrri a Madrid i a
proviinies.
Per a un tennini un sic més llarg,
encara que siso tle pro: nrar escurçarlo tot el que sigl o
çl Guise!'
d'Administració Ilrls canal, del luz.'ya estudia el millar esmerzament
l'empresti j ja aotoritzat de 43 inilious
de l'esteres en forma ‚ I nc propurcium
treball a Madrid durant diversos
en obres reproductives i 'en benefici
material immechat per al sea ceinat.
P e r a l a resta d' Espan a s' han cha-ti-1nm amb destinació a carreteres
camin s el' e / darrer trimestre de l'any
passat 62 milions de pessetes, ¡ en el
que ca del trimestre corrent, 22 milions.
En obres hidrauliqües es Unir-aren

en cl darrer trimestre de 1933, 34 milions de pessetes i van !horades 'en
el corrent 14 milions mis.
En Ports corresponent en els maleixos períodes, respectivament, 20, 8 i
11 milions de pessetes.
Per últim, en construcció i reparad() de ferrocarrils s'han lliurat en
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els mateixos periodes quantitats per
una xifra superior a 30 milion s de Pessetes.
Es cert que en cl' casos d'arerniant necessitat de fam material, que
ja s'han presentat en algunes comarques espanyolcs, ha topat la baila VOInntat del nVnistre amb l'aclaparadora
lentitud dels Blindes burocratics.
Perú per tal d'obviar en alió que s igui possible aquestes dificultats esta
pendent d'aprovació a les Corts un projecte de Ilei establint una ràpida tramitad() d'aquests expedients sense perjudici de les necessäries garanhcs,
però cal reconèixer que loto la bona
voluntat i diligencia del ministre i el,
seus collaboradors no aconseguiren
l'objectiu de donar a tots els obrera
ride reclamen treball en tis de Ilur
dret i destinar-los a obras de positiu
interès per a l'econsinnia nacional ami,
e:s recur,os nurinals del pressUpiist.
Dad la nece s sitat de plans d'obres de
carácter general que ,etveiain de g arantía al contribuent que els sacrificis
que hauran d'exig ir-se-1a no es

Una circular sobre la recoIlida d'armes de les entitats
del Tir Nacional

sanan.
A a•xto re -polt la política de mepandit:, metódica d'aquests plan; de
gran capacitar financera d'extensit',
nacional, de catan:ter reproductiu,
d'interes general reconegut i ilelzsrticilat en la sec:i execuci6 suiic:ent per a ajustar el seu ritme a les
necessitats de halar seguit per l'actual ministre ami que va ocupar la
seva cartera i a la qua! ha dedicat
iB seva atendió en el.: cinc mesos que
compta de la seca accidentada vida

ministerial.
No sla d'o'ulidar que en obres d'aquesta traliscendancia nacional la
improcisacid, pot ésser de fatais conseqüencies. L'error no tan sols pot
fer estéril l'esfore adiPd perjulcail
i ser impossible o difícil la redil fica cid.
Les mate:seis normes s'llan seguir
Cli tots eis sectors d'obra dtpendents
d'aquest ministeri.
Les actualment en P reP aracIO o
es p anyols obeeixen a plans generals
vives:lidió a la wajoria dels Parts
i,rnledtafltent Cut . 1 rl:nats.
aque,t- monte:os s'estan ambrist plan, tle carreteres de l'Estar
ainl, la irualitat de terminar la nostra
varva de voniunicacious i d'acabar
ami/ l'existencia de poble, absolutaroen/ rusuinunicats.
S'Ira donar un • impuls realment
asumbii'i, al pla nacional d'obres
Ititlruliques ja tu periode d'inforinacie, pnbliva u proxim a esser presentid a! Parlament, i per (Atún.
pres >amero en el Consell de Minisaprotres celebrai aquest rnatí
Yac per a la seva presentació a les
Corts, un projette Ile. rcgulant
I, impuro/crió de nous ferrocarrils, i
establint entre dlls una ordenad.",
It'sgica
Aprovats que s,guin aquests plans
naetionals. tindrà dret e Govern a
reclamas dels contrbuent, el diner
que calitin 1 , er a la seca execucid ,
gario nia d'un depurat assessorament tdcumic i que en facilitar
treball als nostres obrera aquest
s'urilitzará racionalinent en benefici
de l'economia nacienal.
Consti , dones. que el ministre
Irre› PAbliques, consdent de quin
es cl seu delire i decidit a «d'inflelo. té posada tota la sera atendió
i bona voluntat en aque s t gravissim
problema. el més important potser
dels avui
-t Eso :ny..

atnn la

‚ro-

Els que aneu a F'aris
NO OBLID E u
que trcoareu

LA PUBLICITAT
a tots ele quioscos dele
Orans Boulevards, de la
Place de la Republigue
te Sladelalne
A la Place de la Bastilla
A la Place de SaInt-VAlchel
(costal Aletropolltal
Al Boulevard Saint-ellehet

Al Botoevard Sebastopot
a tiets ele grana atinemos
(lo

Parle

Referència de Governació a la matinada

Madrid, 13. - El sots-secretaid
Governadia ha dit aquesta rnatinada
als periodistes que ‚lacia enviat als
governadors civils una ordre circular
que diu aixi:
"Expirando el dia ti del presente
mes el último plazo señalado para que
las distintas agrupaciour, provinciales
de la sociedad del Tiro Nacional de

España u otras entidades de carácter
similar, cumplan lo dispuesto en el
i.ccrcti, .le t9 de enero de 1934, entregatido en los respectivos gobiernos
civiles las armas de fuego que tengan
ea su poder y documenta/aún currespudiente a cada una, a MI de que
sean convalidadas las gulas Y liceo da s , treno ei pago correspondiente u
recogidas (armas y documentación),
si así procediera, cun arreglo a lo
preccptuado en la disposición de referencia; me permito advertirte- que
vs propúsito firmísimo del Gobierno
itue las disposiciones contenidas en el
decreto se cumplan cou todo rigor
y con la máxima diligencia y celo
dentro del plazo marcado a tin de que
Ilu se disvirtUe en lo niurus m'albino en
la practh:a el espíritu animador de las

disposiciones tantas veces citadas.
En su consecuencia cuidara Vd. del
exacto cumplimiento de lo antes ditiro, dando cuenta de ello al minis-

terna

Ha afegit el sots-secretari qut lambe sita organitzat un servei de ron.
trul que ja funcionara, per a tot, els
atestats per iniraccions de lea lleis
de tinença lliclla d'armes i explosius
j cvntra 1 ordre public. amb l'objec.
te dc ,e2uir la pista de tots aquests
fets i evitar no solament la impunitat,
sind la lenitat i negligencia, pet cos-

tuna
El guvernadot de Bilbao - ha ategil cl sots-secretari - comunica que
anit queda totalment restablerta
normalitat., i que estaca altament satisfet del cornportament de la força
pública i solidaritat prestada pei seinat. constituint l'assaig de va ga general un complet fracas.
El ministre ha felicitat el amernador i les forres a les R e c es ordrea.

LA T. S. F.
Programes europeos
selectes
-18'00. - Berlín. 7:5 7 m. Concerl NVeber-Brahnisi.
1830. - Viena, 5111; in. "I.es
Estaciona", oratori de Ilaydn.
1850. - !g uiase alemanya,
su. "Els Freisolifilz". de
339
Wels r.
18'05. - Praga, fe“) to.
la l'011a tu-limbo/ "'vera.
Varsb v la, 1.05 in.

19'15. -

Haoh.
31dzit

19'40. - Milä, 358 in. "Vio-

lela de Motiltnartre", iappra

19'45. - Palerm, h ilf In. Selecoions d'operetas.

1945. - Estutgard, 5 2 2 111.
On fa lalcnor, de Txni-

howsl. n .

20'00. - Brusselles francesa,
íit:i ir."BEN'tril's". tragadia de
Racimo.
2000. - Poste Parisien, 312
u p ados. "Diti ciu itfiys - , opereta
en li p a actos, de, Hastía.
20'15. - Nacional anglesa,
in. Concort
20'15. -- Rädlo-París, 1J96
)1tdaien salara*. Mozart
mol
des de la sala de
i
Eitil 1 ii • Conss ercii i i od.
2030. - Estrzsburg, 3%9 m.
del Gonsorvalori
Ctinciiiil
Motz: Patata liaondol ¡ (losar

Etanol:.

2030. - París P. T. T., 131
Volts adleeds franeesos.

2055- - Londres, 3 íd m., i
West regional, 30'; tit. C n-n neerl
d'oripieslra.

2115. -- Escòcia regional,
mis. MlIssivil gioll ion
n e su .

21'20. Hamburg, // 31 ni.
tImid tira de lels Obre:, de SitaIsclieare.

21'30. - Budapest, it In rJI.
CiilisMtl 11 . 01'011PSi ra de l'Opera.

Moviment marital-)

LLICKEKIA ATALCIii•
RONDA • &ANT PERE. 3

BIBLIOTECA "UNIVERS"

Acaba de publicar-se la segona edició de l'obra
de Lleó Tolstoi

LA SONATA A KREUTZER
Traducció d'Olga Savarin i Marçal Pineda
Preu: 1'50 ptes.

ni,meeree, 11 de febrer de 1934

-

VAIXELLS ENTRATS
"Ventla",
hola ties
Vapor
a nib carrega general, d'Amaterdatn; vapor Halla "tifo%
nezza", anib arroga general,
francas
vapor
/le Thitger;
ludem”, a inb carrega
general. de Casablanca: vapor
eaptinvid "Aliiecoa - , en lInst,
de Valencia; val w r CsPanY'°1
"Avala Meniii", atril" earrega
general, de Bilbao; vapor espativol "Rey Jaime 1", atril)
rat rega general, de Palma.
VAIXELLS DESPATXATS
Vapor alemany "Neapel",
a tub carregit general, cap a
Marsella; vapor Mili?' "Capo
Arinn", arnh e:irrega general,
mi', it Marsella; vapor espanyol
"alar Canlährieo", anib durega general, cap a Valencia;
vapor espanyol "Rey Jaime I",
s mb chrrega general, cap a
Palma,

Comanges catalanes
TORTOSA

TARRAGONA
L'Escota Normal :: Protesta contra
la aova allUSUra :: Ricura electoral
desestimat
Nanas Meros

Tarragona. 13 (Per telèfon), Aquesta matinada els guardes roe.
turs de la Rambla observaren que a
les orient
es de recaptació de la G e .
neralitat hi baria llum encès. L'alarma ha quedat recluida a trobar dore ut el conserge, que decidí passar a
les oficines la resta de la nit.
- L'alcalde, senyor Lloret, en compliment dels acords presos en la reunió de la Junta de govern municipal , ha cursat telegrames al aonseller
de Cultura de la Ceneralitat, rector
de la Universitat i director de Primera Enseryanea , protestant que confinal tancada l'Escola Normal, ja que
fa temps que els tecnics han dictaminat que reuneix condicions de snlidemi
l'edi bei.
- , El Tribunal contencioso-administratiu ha desestimat el reiurs interposat contra la calidesa de les eleccions
municipal, de La Fobia de Montornes.
- Ila estat sonnes a la resoluciñ
de la Cumissaria de la Generalitat l'inf o rme de la Preiectura d'OLres PObliques en els. expedidas incoats per
la Societat Eapanv•la de (onstruccions Elèctriques i Reas i Força de
l'Ebre e,tablint transformadors i xarxes distribuidores a diferems pobies
del districte de Gandesa, i a mis la insrallacró d'una fabtaca de ciment al
terme de Benifallet
- Han presentat ,c,Nicitua per a
prendre part en el concites d'autiibusos urbaus els senyors Ramo) de Labrador, Josep Nlotc-usi, Ant9n, Rius
Manyä, Antoni Cacjaro Bonet, Feasceac Dole i Pan Mdó i Aiguader.
concurs se cel,brara proper iment, pc .
re) no ha estat fixzda la lata
- Aloviment del port. Vaixells entran: cap. Sortits: "La Guardia",
can a Marsella --C

SANT FELIU
DE GUIXOLS
Noticiad
En la primera sessió ordinària dei
nou Ajumanient guixolenc es nomenaren els regidors que han de constituir
lea comissions dc govern ordenades
per la Llei alunicipad Formen la de
Fornent el, Sra Campa, Marts i Vi1Z. C.), i els Srs. Cases
lallonga
i Palabi, .le [-liga C.; la de Finances
es constituida pels Srs. LlOrell(,
Valls, Vilossa, Rinllan (d'E. R. C.);
Carrer6 (d'Acció Catalana ) , ¡ GranoIleres i Josep M. Saura (Lliga); a Coser-11nel) van eh Srs. Esteve, Rocosa
. i Carreta
i Barre' (d'E. Id. de Cl,
(raiga). Aquests nomenaments foren
les delegacions
fete per Unatunilat.
¡ comissions especials van els senyors
Vilossa i Carmenó, a la del Llegat
Jorre. Bargell i Campà, a la de l'Asil
Soria Rohlan, a la de l'Hosiptal.
Campa, al Consell Local de Primer
Ensenyament; Canipa i Vilallonga, a
la Comissi6 per al Cobriment de la
Riera; Esteve. Martí, Bargelí i
a la Comissiö de Cultura; Vilo,sa. Rutllan, Campi, Rocosa. Lloren,: i
Vilallonga, a la d'Assistència Social.
Aquests nomenaments foren
val9 anib el, vots de la majoria d'E.
R. de C. i de la rninoria d'Acció Catalana. La de la Lliga cota en blanc.
Sembla que el Sr. Joan Caes sena
el cap de la minoria de la Lliga. La
majorit la dirigrix el regidor senyor

Campa.
- El Dr. Josep M. Rubida fins fa
par estahlert al ved roble de Castell
d'Aro, ha raen el seit consultori a
la riostra ciutat.
- Els pobres, naturals i cenit, de la
riostra ciutat, que desitgin entrar al
repartiment de la deixa Vidal poden
inscriure's a l'Ajen t ament el% dies f5,
16 ¡ ta d'aquest mes. de !es que -e a
dos guares de sis de la tarda.
- S'esta organitzant un Camptonat
escaquista comarcal. el qual ha desvetllat molla expectacia entre les elltitatç que cultiven el noble joc. Sembla que l'equip guixelenc el formaran
els notables escaquistes senvore Saura, Ralló. Quered. F. Alfonso, Su hl nós i Rottmann.
- La Srta. Margarida Wirsing i
Bordes ha estat nomenada professora
interina de Matemätiques. al Collegi
subvencionar de Segrm Ensenyament
de la nostra cintita Al mateix
Ira estat nomenat també professor intuí de Geoaralia i !distemia el Sr. josep Cordillo.

EL VENDRELL
L'aniversari de la primera
República

Pu tal de solemnItzar
mera de la primera República espanyola, cl Centre Catalanista Republica d'aquesta vila es reuní en
äpat de germano'', en el qual
llagué molla cordialitat. Es corneotú l'actual situació politica, i
ern-da, al final, adreçar a l'ex-ministre senyor Carnee i al conseller
de Finances de la Generalitat
Cataluno a els segiients telegrames:
- Jaunie Carner.
Anties amics correligionaris costees Centre Catalanista Republieä,
reunits fraternal banquet comme=ratio aniversari primera República. adrecen felicitació minora
salut i desitizern acord Consell ministre5 eonce,.i, banda Orle República sigui riectitt, car considerem altament merescut. Signatures:
Gai, Foleh, Ller), Eseefet, Grau,
Rever, Guivernau. Series, 'Martarell, Soler. Julivert, Radia, Potau,
Sumo', Riera, Dasca, Serra, Ferrer, Fortuny, Sentís, Sellares, Sanahre i Plana."
"Martí Esteve, conseller Generalitat. Barcelona.
Centre Catalanista Republicä
Vemarell, reunits banquet commemoratiu adveniment primera República, s'adrecen representant seu al
Govern de Catalunya encoratjantlo tasca estructuració autonomia
Catalunya. Signatura: Centre Catalanista Republicä.•

Accident de traban a': Sílbame deserta :: Eis conflictea del camp
Noticiad
Tortosa. ir Iper telèfuiU. - Mentre
coadula un carro Juan Caries Laste'
II.', de trenta-cinc anys, sei de la mostea ciutat. sa lente la de,graeia de
canee, i es produi la fractura de la
cama esquetra. Fou traslladat a la
Clínica Sabater.
subbasta que ha tingut lloc
avui. a les dolor, t'Ajuma:nena per
tal d'adquirir la. fusta procederle del
barranc de Rabatxul, ha quedar deserta per no presentar-se postor. Es
repetitä dintre den dies.
- Sha publicat un ban de l
caldia en el qual es fa avinent als
propietaris de les finques on existeixen siquies que de no netejar-les en
el termini de cinc dies, ho jara l'Ajuntament, i els carregará les des-

peses.

La Comissii, Arbitral dels Conflictes del Carup. en el partd de Tontusa, ha celebrar el judad per reciamacions dels conreadors de la iinca
Salines d'Estrany, d'aquest terme.
Amb motiu de l es fest ee del
Car»ett altes no slian publicat dia
mis - C

BREDA
Celebracib de la victòria electoral
de les darreres eleccions a Breda
amb la presencia de les autoritats
de la Generalitat
La cictii..ria eletiolal de les d.“clecciuns' umumricipais ha critalbtzat a Breda en 11113 magioiñ.a
resta, en la qual s e cele lt ra,. la bu
corporaciO delin:1; v a del P oble er'
la decisiu dels •seu. destnis
Al ma t a ja de :iona Mira. el imble
era tot sumogra d'amiesta agitada:,
característica que l'alega tu eis me.
halls de les jornadea ti-d.:Wats. A
le, mima l'arribada det alartt
Esteve. conseller de Finan, es de la
Generalitat. acompans am ba diputat
d'aquesta senyor Puig i Ferretea
motiva una magniiita, mainte,vacn.
del noble que ha v la acudir al ,apda,ail de la oda a donar-los la be,
vingutlii. i aquestes personalitats. un
,op arriba:1e,, (oren acollides
veritables ocasione entusla sliques
nientre una banda a 1J0e111 interprt•
lava "Eli Scigadors".
No trigaren gaire a arribar per
msu atre cantó, 1 foren reloales ami,
els maldivos bonors, les comitiseS
Ilse aCCrillpallyaVe r, le 5, de Gi utassa e:
comissari de la tleneraiitat a Glicina, sensor Puig -Pujades.
Tots aplegats e, dadgiren al Ce:;
ar
Inc Popular. per tal dz todienç
l'arte pnbli i en, el qurd Els otadural
noble
dirigirien la paraula calida
en celebraré", de la seca c.dt
Fou El primer a fer Us de la pa•
raula el senyor Mara Aureti Vila.
El stgui en ordre Joan Essarpanter, qui ami-, paraula precisa i sto
nyida pcirfila els earauters de la oicndria, i tot sequit CI senyut curitissari de la Gelleratitat a :es contar'
im girortine s . r..e-rajacits, qui deiini. eining ‚Una respect udC s llene 5, Os perli/S del ventable patriota tn Mine ›ItS lares
democracia i de !libertar d'entre
parlava arriba al loi al el srlior
Serra i Moret, el qual fou saludat
aml, una venís).
Segui a aimesta onaciO el discurs
del caputat de la Genera'itat Fui
Francesc .arnau i Coral u, el qu'al
a ions de les :aconeixedor t tan
racteristiques de la polihea
sinteritzä la veritable significació de
la cictória,
Féu ús de la paraula tot seguir
el senyor Serra i Moret. Fitting de
la seca notable pertiraeii, coincidi
l'arribada del ,enyor Derivas, d qua;
ins.rebut amb aplatidiments.
Tot segun el senyor Puig i Fe e .
reter, en representaciO del arn n or
conselier de Cultura. feo ús de a
paraula, deixa nt una p ro f u ida
rerC:,

es

Darrera d • ell parla alarti Esteva
qui ion saludar a peu dret per una
multitud entusastiaa que Ínemniva
amb les: ser es ovacions tOtn Una
conducta d'Imante pública Marti Es'
leve celebra la victòria de le, es.
querres com a cosa própia per darnunt de les cledes de tots els partits polítics. Fou ovacionat en aca-

bar.
I per dilint parlà el seityci: Dencäs, qui arrenvä tambe candes ovacione, de l'auditori.
Tot seguir. a la sa'a de festes.
completamcnt plena de comensals,
bou servir un lianquet, en el (mal
aquestes personalitats, en una perfecta germanor amb el roble, segeliaren aquesta fi de festa anil, una
magnifica cordIaLtat.
I encara despres. a la tarda. les
autoritats de la GeneraLtat, junt
amb les autoritats tocata volgueren
fer arte de presencia en qn
P o P olar a la plaea. on hallas a el
caracteristic ball de gitanes, i en el
qual, d'una millera esc:atant, es
serenen abultarles. en un mateix batee, la joia del poble i la jola dels
seus governants.
Al vespre atribaren els senyors
Miguel Santaki i Lluis Prunes,
missari TOrdre públic de les co.
/fl an-m .5 g/ron/nes, acompanyats dei
diputar Laureá Halinati, la mesencia dels quals, llenada pel pob e.
arrodoni encara astue .:ta ti.,ttNácid de
cordialitat i de germanor entre el
noble i les set es autoritats
Dilicilment Breda esborrai à de la
seca memória aquest acte de germanor democratiea, que ha esvait l'abis
que , sempre havia existit entre el
poble i éls setis goce:tata:2s en celebrar d'una manera tan entusiästica
la v:ctória popular de les darreres
eleccions municipi's, i en teure
compartida la seca . joia per les altes
autoritats de la Generalität, ciar amb
seca presencia seca paraula
la
Sincera
i cordial täilt l'encoratjaven
per • al triomi f rutar en les batalles
de yesdgvenidos.

LLEIDA
Les obres que mis intarmen a
Lleida :: Regidor restabiert Nou
conjunt musical :: Novesdiverges
Lleida, 13 (per telifon). - Van per
bon camí els treballs preparatoris pea la construcció del mur que
el rana de la carretera de Sarcelori
amb el del 'ferrocarril al ido Seta
Ara com ara, aquest és l'assumpte,
resolució del qual depen de Madrid.
que té mis probabilitats d'exit apai
a l'edifici de l'Institut i a la conanuació dc les obres del ferrocarril tis.
Noguera Pallaresa, no hi ha, conta
el que s'havia dit, molt bones impressions..
Restablert de la seca malaltiai
ha pres possessió del cirrec de conseller-regidor de Governació i Assistincia Social el senyor Antoni Pujades.
- A l'Avinguda Blondel ha estat
atropellada per l'autumeibil de la matricula de Barcelona 48114 la nena
Roseta Saura. Ha estat conduela a la
Casa de Socors, un li han preciat alganes lerdas, les quais, afortunadanido no presenten carácter arel).
Cual ja haciem anunciat, el vi51011 dijous es presentara al públic.:
per !unja d'un concert que donara aI
Circol Mercantil i que será retratosmes per l'emisaura local, l'orquestra
FilharniOnica, de noca creacció.
Dissabte es reunirá el Comité
Regional de Llum i Força, per tal
de concretar la posició que ha dadaptar en l'assumpte del Retir Obrer.
Diumenge es reunirti en Junta
general ordinaria l'Associació de Pro-

petaca ale la zona del canal d'Armó
i aittalwo a.
La poli,:ia detingué a l'esg,i,ia
del Cama: tui iiidivia'u anoruenat Pene
Prats i Lorbellzs. que es dedicara a
robar els raspalls.
- lis funcionaris de despatxos
°fi:Mes han . celebrat una Assemblea

general, enteran de les disr.sicinn•
dICtacleb 1:1,1 jurad Mixt sobre bases
de trehall. Els acords adoptan, han
estat traslladats al no Jurar

B ADALONA
Notes de l'Agrupació
Badalona, mäxim esponent de
cultura local
Badalno. 12. - Eh dijcus a incnt
senyor FranCeeC Prat donara. a le,
deu de la setila. una antressent croa.
ferencta sobre -Quatre anY) a lleno.ea .' a l'estatge sucia] de ;A. E. B.
- lee al proper ella a les noa
de la tetila, FAgrupacia E. B. esta
organitzant una extraordinaria casi.
de cinema a benefici del Musco de
Badalona, en !a qual es projectaran.
entre a la.' ii"ms que oportunameai
es donaran a. comer:ce: gev:sta Padalonina 192P; d'Orieó Badaloui
NIontserrat; "Parella daurada", interpretada per Erancesca Berani dany
taiob, i -Una dona i un Acompanyarà 14 projecció un escollit tercet.
- Ha quedar fixada la data de la
celebració del Primer Camp;anat d'EsMie s, per al dia 4 de mar a La Molina, orpnitzat per la Secció d'Esports ele Muntanya de l'A. E. B.
Pudran prenilre-ni part tots e: 5 badalonins. i hi hauria dues classirizacions: una individual i l'altra per
equips ile les entitats que previament
s'inscriguin.
Per a ufetalts i inscripcions adreceavos a l'A. E. B. Ideó. núm. 24.
- La Secciis d'Arqueologia
Mrla de 1' 5r E. B. celebra dies pass ats reunid, general extraordinäha
per tal de padeedir a l'ampliada, le
l a seca Juma directiva. Amiesta qeeda constituirla de la s eg rient maneM. Cuya-;
ra : president,
Joaquim Emir; caixer, Ricard Pi.
- El pres ide nt de la Secció de Cinema de l'A. E. B., senior Ricard
Carreres. Ira obtinant e/ primer premi
com a millor guió presentat en el
concurs d'escenaris organitzat per
revista "Carnia Amateur" pel seu interessant treball Jordi. actor -.-C.

MOLLERUSSA
Noticiad

Han traspa, s at snara la enyetes
Magdalena Baid, d'Andreu. el nen Pau
liosa i Heme, i el sensor Juan Aguilar. lame Je l'ex-regidor Josep Agoilar.
-- Per a (ladre del tres que son s han
es;u t ("ntertades les noces de la scm..reta DulorS Vilalta amti el jove
Mut.

- Pels molts serveis prestats a la
Societat L' Amistas, la ;Sonia general
del dia y d'aquest mes va proclamar
per unanimitat sed hnnorari radieca l de Barcelona i coterrani nostre. senycirlosep Pintor.
- Teniin referinries que La Sucrema del Seere suloserturä tarnbi enguany
contractes tIc remolatxa amb propietaris d'aquesta comarca.
- El nou Ajuntament de Mollerussa ha quedat constituit de la següent manera: Alcalde, Mateu Ca.
pell: segon, Miguel Gabarra: tereer,
France s c, Codina: quart, Pere Felip.
i cowellers ' efectius. Unís Pone. Eran( ese Cantor, Endli Estadeila. joto. RaIgmut,',., Ignasi Oueralt. Antoni Ciare,
Joan Garrotee i Martí Vilarnajor.
- El non Ajuntament ha assem
lat els dirnecres. a les cuit del vespre per a celebrar les sessions de caracter ordinari.
- La Junta del Canal d'Urgell,
d'acorrl amb la Comiscaría de la Generalitat de Lleida ha assenyalat el
dia r5 de l'actual mes per a aterrar

les comportes de la P resa. a lob'
iecte rle p-oceclír als treballs de ne-

teja i reparaciens.
-1 Han estat reelegits president' i
secretari reapectivament de la Seeietat VAmistat, el, senyers, Dotat mec: Grau i Guinda, Ga ya. n-*.C. .
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De moment han terminat
els disturbis • a Austria
(Ve de la P rim e ra página)
Els Noca que foren presos ahi: pels

sacialistes han estar recuperats per les
'.orces l'erais,
Hom parla de 1500 morta
ara ms les in í OrMacions que han
estat facilitades fine ara, el ur , mbre de
morts a conseonencia dels successos, a
tot Austria. ser à probablement no inferior a 300.
A l'Hospital d'aquesta capital es diu
hi ha dipositats, cont a marinara.,
.30 1110115, d'en:, 27 dones.
Un dels velas de Karlinarxoef, a la
Heiligenstrasse, ha manifestar que
quan abandona precipitadament Eelifiel amb la sera dona i el sr: till,
van barer de passar sobre eis ca(Uvera amtmtegats, que cal -ulaaa
liaixarien de 20.
Aquesta nit hi ha calma al ceatre
de Viena, pub la huila de guerrilles
continua als barris populosas.
Tambe se sap que els socialistes
continuen resistint encara a Linz.
Steyz. a Bruck.
Amb carácter oficial s'assegura
que a l'hospital general hi ha dipositats 123 cadàvers de paisans que
resultaren morts durant els disturbis ocorregtits en aquesta capital.
Entre ens figura el cadaver d'un
adolescent de catorce anys i el
d'una nena de cinc.
Deolaracions de Schmitz
Davant els representants de la
prernsa austriaca i estrangera, el
nou „omissari del Govern de Viena,
senyor Schmitz, ministre de Previs 1 6 Social, ha fet una exposició minuciosa de la tasca que té al seu
cärrec.

Cal-ha dit -alliberar la capita: d'Austria de l'oeganització socalista, que baria crear a Viena un
Estar dins d'un altre Estat, almsant
de la ses-a autonomia tradicional.
Tot s els lloes importants de la
municipalitat de Viena han estat
confiats a funcionaris afectes al Govern.

La majoria dels obrers industrials han romas als seus !loas.
Invitar:Id ala ex -oficiala
E: ministre de la Defensa Nac i onal ha dirigir una proclama raYada n'As els cao s . oficials i soll'antic estarcir imperial in:st!
• 'tant-los a posar-se al costat del
ocern i a allistar- s e ais renales
'a polic'a auxiliar o deis Heimde

ehren.

Els Itrers serien acoml- q ?ts st st st st
La Federad a; d'Industrial% ha inraer tots eta obrera a que reprena-'n el trelaall demä a tot arrea.
Si tia ho fessin ami serien acrtn -Uadat s substituir! immediatament
Ter voluntario.
Ea desmenteix la noticia que ha
rculat, assegurant que es trobava
aalt l'ex-burrmae s tre d'aque-ta
st

tul.

senym- Settr.

Les escoles t'armadas
En virtut d'una dispo 3 ;c: ó dictada
ministre d'Instrucció Pública.
• -es 'es escoles d'aquesta capita!
-,niandran tancades fins que hagi
- 3 aparegut la situaci d actual i els
ni' s'hagin tranquillitzat.

Comentarla alemany.
h'crlin. 13- La prernsa alenranya
dedica atenció preierent als importants successos que s'estan descabdellant a Austria, encara que en general s'abstenen de fer comentaris.
Als centres oficials es guarda sobre els successos i les seres posaibles conseqüències la reserva mes
absoluta, encara que no ha causat
estranyesa l'actitud del gosrern Dolliuss. que era esperada a Berlín com
una conseqüencia ale l'actitud adoptada darrerament pela heimwheren i
el seu cap el princep Staremberg.
Es considera natural que. colloeat
davant la necessitat descollir entre
els sociali s tes els hennwheren, el
cancellcr Dolliuss aliaga decidir per
aquests darrers, que. p er altra banda,
catan representats al Govern. però
en canri ha causal molta sorpresa
:a violenta resistencia oposada pels
socialistes i la declaració de vaga
general a Viena.
El "Berliner TageblatC diu que
els obrera austriacs són víctimes
de les Iluites sen‘e fi provocarle,
per certs indivichis cae necessiten
governar. per querelles personals.
Molta sang ha e s tar ve s sada aquesta nit a les barriades ohreres ale
a'iena sense cap militar.
El 'Tag" creu que la veritable pacificada dci noble austriac només
pot ésser obtinguda per mitians intellectuals. No In ha altra manera
de guanyar e 5 rdar c :, a la fa,,,a
del país.
La "Gaseta del Rin i ale Westfatia" e s criu que el caos austriac seria irnmediatament resolt si es deiares governar Austria tal com
volgués. si no es traeres de go vernar-la des de Londres, des de Pari s , de s de R o ma o des de Praga.
Una resposta de John
Simon
Contestant una pregunta a la Can>
bra dels Coniuns, sir John Simou
dit que el ministre atr.triac li comunica el dia 8 de l'actual una colleeció
de documents sobre els qua!: el Govern aa,triac es pronosa fonamentar
la seca apellaciO contra Alemanya davant la Societat de Nacions.
Ial se twor Simon trameté al alia segiiezit al ministre austriae un Me1110rändluil dient especialment me el Gavern anales declara públicament que
rio tracta de dissuadir Austria de fer
aquesta crida a favor de les integritats de la sera independencia, ja que
anta; és un dels objectes de la politica
británica.
S'aiegeix que al nrateix temps que
el Govern britànic no tracia de cap
manera d'intervenir en els assumptes
intericrs d'Un altre pais, i reconeix plenament el dret d'Austria a demanar
que no intervingui en els seus assumptes interiors vingui d'on vingui la dita
interrenció.
El Consell de la Societat de Nacions
tractarä probablement de saber el que
Alemanya ha de dir respecte als fets
ailegats abans de formular cap recomanada.
Per la sera part . el General britànic
creu que ro es comenient pronunciarse sobre els documents au:treacs abarra
que aque s t s si g uin dertulament examinats pel

REUNIO DE L'ACADEMIA DIPLOMATICA
INTERNACIONAL

LES ACTIVITATS
DE GANDHI

Parí!, 13. - Els membres de l'Aradernia diplomática internacional s'han
reunit sma la presidencia del senvcr
Guerrero, el qual ha declarat que l'Academia hacia assolit una prosperitat
moral i material incomparable, entrant
en el vitae any de la seca exstencia
Imh una labor considera b le a resoldrc.
Després ha dirigit una salutacia a
: . arnbaixado r del )api,, senyor Sato, que
assistia a la reunió per primera vegada, ami com als ministres d'Estiaria
d'Alhänia.
Els tres membres noto de l'Academia han donat les gràcies, i després
el president ha declarat que, d'acord
amb resolucio n s adoptades anteriorrnen t , la Presidencia seguiria de prop
el descandellarnent dels esdeveniments
durant els quatre propers ITICS05.
Els reunits han decidit que durant
rano actual s'ocuparan dels principis
•, namentals de la comunicar, de 'efeventual del Pasv.:d i de la reforma
te de la Societat de Nar10115, ami
ce,m de les qiiestions relatives a les
garanties internacional! i les Ilibertats

Bernhai t3. - Ef líder Gandhi ha
encarrega t a la senyrea Spiegal, una
de les seres deixebles, d'origen alemany, que contesti les reclamacions
ale les ClaS5cs OpIUMides a la regló
d'Aliniedahad.
El Gocen de l'India fiu.deportar
algun temps, cont a indesitjable, la
secretaria anterkana del afahatma.
Nelea Paiviit. nacionalista indi, al
qual generalme:n e, considera con] a
succcs ... tr dr GatldIU, ha organit cal una
seccia; de voluntaria per procede al
aiesenrunament dels carrers de Monghyr, que foil devastada durant el recua terratrimol.
El Govern ja hacia adoptat algunes me s ures de encors. pera', Forganitzacia d'aquest servei reeiultava incomplet i no d o nava el resultar cobejat.

indiriduals.

OFICIALS GRECS QUE
SERAN SEPARATS DE
L'EXERCIT
Atenea, 13. - El senyor Condy.,-. ministre de la Guerra, ha ditagit una circular a les guarnicions
tecredant que els oficials no han de
barrejar-se en la politica, i fent ressaltar la diferinc:a que hi ha entre
els oficials i ele funcionaria.
El periòdic "L'Independent - diu
saber que diversos oficials reyolucOaaris secan separata del server
laterrogat ßnbt e aquest particular el
resident del Consell ha dit que no
srÆa faci:itar els noms d'aquets
ofieials pena la impressió treta d'aq uesta entrevista es que aviat sera
publicar un decret en aquest sentit.

LA CAMBRA TXECA
REPRENDRA LES
TASQUES
Praga, 13. - La Cambra repréhdra les seves tasques dern;t passat.
Entre els assumptes que fi g uren a
l'ordre del dia hi ha ele acords comp lementaria als Tractats comercials
lunb Frailes i robinia.

nn•nn

LES IMPORTACIONS
TEXTILS DE LES INDIES HOLADESES
-Batavia, 13. - El projecte de I hei
aprocat recentment, pel qual es restringeixen les importacions reatas
a le, Inda, neerlandeses, será po5at en vigor a partir de denla, i
tindrá una vigencia d e tres mesas.
El contingent e s tara basar en les
importacion s je l'any 1930.
ele

LA SESSIO MENSUAL
DEL B. I. P.
Basilea, 13. - En la stssiO mensual celebrada pel Consell del Banc
Internacional de Pagaments, presidida pel senvor Frazer, sita fet ressaltar l'ahilada del senyor Mac
Carrah. retingut a America.
El5 Sanes de Franca i Anglaterra, .aixi com el Reichsbank, llavín
destacat un deis seus funcionaria relacionats amb la Secció econòmica
del Banc Internacional, el Consell
del qual ha examinar les mesures
que podrien adoptar- 3 e per arribar
a una completa renrganització dels
serceis.
Despees han estar aprovats els
compres corresponents al mes de
gener proppassat.

N

La política al Sen

G.

Despea del pacte polono-

Després de la vaga de 24 hores
a França s ' ha reprès el trebal l
Beck surt cap
normalment
alamany

a Moscou

Es china molla importancia al vialge de Berk a Mascan, que no pot ¡asee aeribuit inicament a retorn de
la t .isita feto a l'a r sermia per Tritxer in ja fa una quant i anys. Polònia i
Rússia estas omides ara pee titules
amistosos i per un moteje objectist de
raa. Pera el pacte dc no agressió
lona-alentany ha dervelllat alguna
alarma a Moscos, peeque na s'obliden
les declaracions de Rocsnberg a Londres sobre glea erta/13i6 alrmanya •
L'eraina. Reck barra de dissipar
aquestes inquirtuds en les converses
que titulra amb Stalin i Lit yinov. I
li será fácil la comesa, perqu? hirtic
objectiu de Polònia en conclou r e ro sord alemany ha estat el d'assegurar
la pau a l'oest.
Segurament que Beck ita dris-ard
d'inienlar una arrió d'acortan:tul russo-al e many, Perä no recicle que eh'
.caus ¡loables esjo r cos Puguin reeLele,
premie". els polis de visla entre Be r
i Morro. són d'una diverOncia-lín
inconciliable.
Moscos], 13 Ha arriba( el

ministre de NegoCis Estrangers
pplon?.is, senyor Beck.
Ha estat rebut st l'estació per
diversos membres del Govern i
nitres personalitats.

Preparatius per a la Conferencia del Desarmament

Eden surt a real'.

rer unes quemes
capttais d'Europa
emprrndre cl sen
Lira ca P repa r a
tialge pe, les rapitas dr les gratis
cl
fi
de
persuadir els
4acia,is amb
gotierns que viciara, de l'eficacia det
r;la anglt's de desarmament. I
dentmcnt rn carera dels rcaultats d'aau.or viatge trIC lleaderson es deciair d a fer aforrar la convoralt n r ia de la
( onfen‘ncia ginebrino,
penó ;Inglaterra. n 71lIb la deploraciá
oficial del pacte halctinic - que con:11. !,„.1., tan pendigi3s pus per a la tau-,
accentuat encara mes la política
revi.sionisla i germanófila. Si no hi
haqth's reS 1,5‘5, oirá ja baS l a ria per
a Mide els Paises quo vo/cm el ‚nontenimrnt dr Pardee, possi b le nonti:
d»ah el . 3tatii qua" terrildrial roen ha
rrsultat del trocla( de Versales. Franca no poi con: . iar gens les .SCZ'e S suredil ea, en la qua( cosa estas conformes tots els ministres actual,.
Aquesta antenoca revisionista justifica encara /nis la '11. f-risita per
Franco de mantenir aquella srguretat
gar ha rsint cl ', wat ferm de la seto
Política ginebrina.
Es de ¡‚cerrare que Edrar fard un
v ialpe oses. i encara posará mis
cii i p irlimcia eta errors de la política
ong!..sa. a la qua( es tan (legra ractual esta coarte en el ram/' in! e runcioual.
st

Ina

Londres, 13. - Ei senyor
sortira el dia 16 de l'actual cap a Paris. i le la intens'iu'
de trohar-se na Berlín el dia 19.
Des de la capital alemanya
es dirigirla a Roma, on confia
troliar-se el dia 21.
Es fIxe le data del 10
d'abril per a reunir la
Conferència del Desarmament
Londres, 13. - La Mesa restringida do la (1-inferencia fiel
DOsarnla na p al ha relobrat una
retinta sola la presideneia del
s. eftv . ,r Ilenderson. i ;etnia ieSSiSIre nVia deis senyars Int i m as, Berrea i Ave,mad. s e eretari general
de la Sorielat lo Naeions.
En aquesta reunió alma
da t ajornar la rnaatuiai de la
Mesa fins al dia 10 d'abril, amb
l'objeote ate perinelre a les potbiteies efectuar wats esforços
per a posar-se d'amtral sobre
bases del nou 'mis 'ni.
El arnyor Ilenderson lisa oreo
un fanal a hartar deis senyors
Eden

AN'eltell al qua'
Innibi t el senyiir

Belle'S

i

MarDonald.

BONNAURE HAURA
DE COMPAREIXER DAVANT EL JUTGE
13 . --- Huveni manifestat el
dtputat aenyor Bonnaure, que es
truhana malalt, s'ha ordenar Munediatament que fos reconegut pels
metge s : aquests han emes informe
en el sentir que el dit senyor es troba perfectament en condicions de
poder viatjar.
En eonseqüancia s'ha disposat que
el senyor Bennaure sigui traslladat
a Paiona, per comparèixer davant
el ¡urge encarregat de l'assimmte
ta vi sk y.
Ouebln • le retó
Ha estat empresonat Guebin, director de la Societat d'Assegurances
"La Confiance", que va acceptar
nornbrosos bona Stavialci.
Latee Itavlsky
El director de la Societat "La
Confiarlo", senyor Guebin, lea total
empresonat, acusar de complicitat,
estafa i encobriment.
Com se sap, la dita companyia
baria negociat una important quan'
titat de Son, del Credit Municipal.
El diputar senyor Bonnaure ha
fatal també empresonat aquesta
tarda.

S'han desmentit els rumors sobre la malaltia
de Lebrun
Paris, 13. - La vida ha recobrat
en aquesta capital el sea aspecte
normal , des de les primeres hores
del mati.
Les comunicacions telefóniques
telegràfiques han quedat restablertes
i els trens circulen ruin de costum
abarrotara de treballadors. que es
dirigeixen a llurs tallers i fabriques.
La vaga s'ha donar, dones, per
acabada. i regara a tot arreu una
calma completa.
Des d'aquest matí regna completa
calma a la regia', industrial dels voltants de París, especialmcnt a Gennevilliers, Irre, Vitry, Malakor,
Boalogne i Billancnurt.
Comentarla de la premsa
preinsa d'aqucsta nit dedica
mear d'espai a comentar els resultara de la vaga i la demostració
obrera portada a cap per la Confederada', general de: Treball; posa
de manifest la tranquillitat amb que
s'ha desenrotllat, de manera general, el moviment de vaga, ja que els
incidents que s'han produit a Marsella. Boulogne i Roubaix han estar
degut s a motius aliens a la vaga.
Avui. dimarts de Carnaval, hi ha
completa tranquillitat.
Denla es retinirL ä el Conscll i passat denla, abans de P resentar - se al
Parlament, es rete/tira novament.
Fins ara hl Ira presentades dotze
interpellacions; unes, referents a !a
política de l'actual Govern, i altres,
sobre la seca composició.
El presIdent Lebrun eta:
be de salut
Paris, 4. - El periOdic "L'Oeuvre" diu que als cercles politics,
especialment al Seriar, han circulat
insistents rumor, sobre testar de
salut del president de la República,
cerl yer Lehrue, al qua: el: esdeveniments de c enrotIlats els dies
pa “ ars han obligar a trehallar dia
i nit.
Alguns arriben a deixar catrereure la p o ssibilitat inc
a es produeixi una cris' presidencial aviar, i al
triareis tenme es posa de relleu el
írt que el .senyor Bouisson hagi
abandonar el partir socialista
Pena als Cercles amoritrats es preci s a. amh respecte a aquest rumor, que
el President de la República, que ro
ha estat mai rnalalt crengá que es sa

installar a l'Elisa continua trobantse tan be com es possibie.
Coneell de ministre.
En la remití del Consell de Gabinet celebrada ahir a darrera hora ale
la tarda, el Sr, Cheron doni compte
d'haver estar detingut, el 'tanguee Sa..
cazan i el diputar Bonnaure.
Despeé, dona compte als reutihs de
diversos proiectes de decret pels quals
es modifiquen els Estatuts de 'a professió dadvocat en alió que fa referencia a l'exercrci de les luna ion; de
rnagistrat.
Seguidament. el Consell aarovä la
nota qu e el Sr. Barthou ha 'Erigir al
ministre d'.austria. contestant a la r
f amesa pel Coreen del dit PaiS, ex P res
la intrutticl de dur davant el Con--sant
:el) de la Societat de les Nacions l'assumpte dc les diiicultats amb Alenianya.
El sensor Earthou ha estat aquest
!la tí a les deu a
amh l'objecte
de sotmetre a l'aprovació del senyor
Lebrun el text de la contestació del
Govern francés al memor ándum a le
-manyreltiuds .
Un cop redactada definitivament la
ditt nota, será enviada al senyor Erant ois Pancet, ei qua( probablement demi
la Iliurarä al Govern del Reich.
El senyor Cheran ha satinas al Consell d'Estar un decret pei qual es prohitara als adcocats mentbres del Parlament d'exercir llur pr o fessió en qualsevulla forma que sigui, en relació amb
l'Estar, eis departaments , els ajumaments, establiments de crédit i negoeis que pu g uin intere s sar l'estalvi i el
Cr
Al Collegl d'Advocats
El degä scuyor Saint Auban ha
pronunciat paraules d'aparaigament en
obrir-se la Conferencia convocada al
Colg egi d'Advocats, aconsellant a
aquests que renunciin a rota querella
movinen t que pugne pendUir un con¡dicte 1 recordant-los que precisament
per lItte professiO han d'assncir -se a
l'obra de justicia.
Bergery vol fer "l'enfan t
terrible"
El diputar pel Departamen t del Sena
i Oise senyor Fergerv ha declarat que
aquesta setmana presentarä la renúncia ale :a sera acta i que es pre,entara
novarnent a la reelecciA per recollir
el cartell de desafiament llançat pels
revoltosos de París contra el sufragi
universal.

LA RESPOSTA FRANCESA AL MEMORANDUM ALEMANY

UN ALTRE DISCURS
PACIFIC DEL SENYOR
MUTXANOV

París, /3. - Tot el que se s an re specte a la nota francesa de contestada
al I l leilloraadtUll alemany de 1 9 de ge mer darrer es que aquesta resposta estä concebuda en termes molt cortesos
però ferina i fa reserves expresses sobre les tesis sostingtales pel (Joyeras
del Reich.
A mis, en el document trances no es
contesta a les diverses raiestions plantejades pel Govern alemany, especialment pel que fa als efectius celoffials
france505.
El texa será publicat aixi que l'hagi
entregar i estudiar el Gavera alemany,
o Sig//1 probablement dijous.

Sofia, 13. -Eaa un discurs que ha
pronunciar a Plewna el President del
lonsel!, senyor af utxano o, ha
coses,
Idulgarma ha
d uela t hrpersoll p
entrea
s
seu desig de :au, i que sempre está
desposada a v o llaborar amistosament
en la sohlció de tots els problemes que
pirata!' afectar la pa:Mudó de les
balcans.
Despres de mee constar que Bulgaria no ha pensar mai a enterar la
Im rca per rectificar les seses fronteras, diu que si aquest pais no sala adherit al pacte con . ..las pels paisos veins,
per tal d'estahlir ami statu quo territorial, no ha estat per a sembrar discórdie s , sinó preciament per l'anhel
que te que la pau es restableixi d'una
manera de(initiva.
Aquesta actitud - ha acallar dientha estar apreciada deguaament pcls
cape de les grans pstencies.

INCIDENTS AL MOLL
DE DUNKERQUE
Dunkerque, 1 3. - Dos-cenia
obrers dels que habitual:tren!
s'a n'upen en la carrega i alesCarrega dels vaixells 0,11111 recarren1 els molls i ataquen ols
obrers que Ireballen a soma
mensual.
Amb aque - 1 mami ita s'hieri padual
algutts aldarulls,
qllilla harl
resnailsi
ersos
fetal s.
La maltona ha t'itera itigul
eäpidamenl per !al do reslablir
Fordre, i ha efectual den aletencions.
deis alolinguls
Pl seorelari del niunmmlmnal 1:niInri ale 'fi . ..hallado, s I Id :quil.
De i spreis d'Una puente() celebrada per disertes 1,rgatutaci . ns d'esquema, entre ele. :tebisleids a la tina! figura n en
400 rianunistes, aproximadan'en!, el, reunits
a la Subprefeclurit por a demanar la Ilibertal del alelingul.
Els manifestauta han cstal
rantingols vas gil:11'1.11es mi,bits, i aquest 'm'In) s'Ira
produit una voleltsiel, ell 1:t 1111111
han liagul d'intervenir lisistin1
els gendarmes, que s'han visl
obligals a donar diverses ciarreptes per tal de dissoldre els
g rnph.
Ha resultad ferit un tinent
de la Gendarmeria.
eis

UN TRACTAT COMERCIAL ENTRE ELS ESTATS UNITS I FINLANDIA
Washington, 13.-El senyur
PNB ha anunciat que havia estal signat el Traelat d•amisial
i l'0111Prii n'oh Finlnandia.
llamad rarianien1 al tumor
1,.i encolar , el dit do _
crimen( mai preveu oia;, nomas
dels denles de Finländia anib
ele Eslati Units.

-4

L'EXPLORACIO
DE L'ALMIRALL BYRI)
NuVii l' u41:. 13. - Es ceben
noticies donan! requiefie gap
i- P113 - eui le n miel ha sorlil
da la aova hase ale 1.1111e Amerara a h.:A 1,1 "tic t ac . of
en
1:Esl.
son( bit seva tideneiti explorar
lata aapiella eosda, eosa (pul pd
1,101 aconseguil fin , ara a pesuar d ' ililNee e '-lat intenta( anos
egades.

Lutstlit t ltlitt ahilirall es dinii n tI :sals Colbeiik, i seguirá
11 1 1 1 1 Sia filll 111111\ el1/11 el temps
i
giaa; Im to pormol in ,
es
al No-d lot al
mes I na 'el al dia 2i del mea cide
som.
Pe

EL LLIBRE DEL PONTIFEX DEL NAZISME,
ROSENBERG, INCLUIT
A L'INDEX
nimia, El. - La Congregad()
del Saril DNI ha ~erial inabarre a l'Index el Ilitet del
senyam 31. 11,o. ..ella-mg. "El mita
del segle XX - . u igual mesura
ha pires ainh el Ilthre NI. Begmann, titillat "L'Esgfri sia naeional alentanya".

LOMBARDI I MAllOTI
ARRIBEN A NAPOLS
Napols. 1 3. - E:s aviadors Lombardi i Mazzon asta arribat avui, a
dos quien: procedents de
Buenos .aires. S han negar a ter
declaracions relatives al raid de
l'Amèrica del Sud.

L'Arrice Occidental francesa, Es
a dir, la reunió de les coldnies Senegal, Sudan, Casamence, Mauritania, Guinea i Costa de Marfil. té
un diputat al Parlament frenas; en
l'actualitat Es M. Blaise Diagne, de
raça negra, ex-sots-secretari de CoIónies i afiliat al partit radical-socialista, filiació que no passa d'una
mera etiqueta. puix que la gran
massa deis seas electors ignoren
allò que significa ésa« radicalsocialista, i el mateix el votarien
amb la seca actual apellació que si
es presenté) corn a conservador o
com a socialista a seques.
Sembla que af. Diagne frueix
d'un cert prestigi pela passadissos
de la Cambra, puix que sap
moure amb la suficient agilitat per
a treure'n avantatges.
El coa electoral al SenegaJ-on,
de fet, resideixen la gran majoria
d'electors-és formar pels francesos de raga blanca o descendents
d'ella i pels negrea nascuts ala municipis de Dakar, Rufisque, Gocé,
Saint-Louis i els seus ravals, indigenes que són tinguts per ciutadans
francesos, Els altres negres, ádhuc
essent notables i havent lluitat a la
gran guerra, no tenen dret a votar.
Cosa que contradiu, una vegada
mis, el principi fonamental dels
drets de l'home i que fa així: "Els
bornes neixen i són tliures i iguala
en drets". A remarcar que es diana
sovint el cas que dins d'una mateixa familia hi hagi un germi que
es elector i altres que no.
Els negres ciutadans francesas tenen rota ells els drets política dels
blancs i els coneixen a la perfecció, perä en cansa pateixen generalment del lamentable oblit del; seus
delires, els quals, d'altra banda, són
inferiors als dels Manes, ja que la
hei, en naturalitzar-los trancaos, els
deixa en llibertat de seguir vivint
cls seus costums ancestrals, aLatin
d'ella en contradicció nianifesta amb
el Codi Penal de la República, com
es, per exemple. la poligamia: el negre musulmä o fetitxista acostuma
a tenir, almenys. dues dones legaimes, àdhuc essent ciutadá francas,
rnentre que el bigarn francas de 11
metrópoli o colonial de raça blanca
es condemnat a treballs forçats
rCodi Penal, art. 340).
EI decret-llei concedint ciutadaala francesa als naturals delsamaare municipis esmentats, mit promulgat el zo de setembre de 1916,
i ordena que els nats en els municipis de Dakar, Goré. Rufisque i
Saint-Louis, així cuna llurs deseen-

:••••••lIl
•

dents, sdn 1 remen estada« franceses sotntescg a les Mikado« atilitars previste, pelr l a Ilede 19 d'al.'
subte de 191 5.
Aquest decret da tan inconeret,
que fa que qualsevol infant »KM
als susdits municipis sigui de fet
ciutadä de la Repfiblica frsemeta,
tingui l'origen que fingid. Costeeqiiincia: que un fill de blanes de
qualsevulla nacionalitat, adecue al,
pot tenir, ai vol, categoria de adit
francés i, de dret, pot emes
La política és, en aquesta
eminentment peti so/a lista, Imite
que de fet no hi ha mis qne dos
partits, millor dit, dos darla, asase
altre programa que el de manar distintament de corn ho faria l'adversari, i ambdós són compostos de
tränsfugues de l'un i l'altre, que
s'han sentit respectivament vesats
o decebuts en lineo ambiciona personal,.
Al cap de cada sur* hi ha un
negre. El d'un d'ella Es l'esmentat
SI. Blaise; el de l'adversari és un
antic lloctinent seu, convertit ara
en hiriera enemic.
Els blanca. . en llar majoria, es
desinteressen de la política local, limitant-se a votar, quan pertoca,
un candidat també blanc, que, per
altea part , saben que ha d'ésser derrotat, adiare tractant-se d'una peT,
sonalitat de relleu, puix que malgrat la divisió dels negrea, els blanca.
hi seo) en infima minoria.
Es de remarcar que les autoritats
de la colónia mantenen oficialment
una relativa neutralitat ci ta n h i ha
huila electoral: tenint, perea una
certa deferencia oficiosa pel diputar
negre actual, sempre governamental
a desgrat de l'etiqueta partidista.
Es deu a aquest fet que sense grana
esforgos hagi estar sempre reelegir
fins ara.
Pel que deixem apuntar, el lector
de LA PUBLICITAT hauri vist
que la politica té aci tots els P it
-jorsdeict.Sguranetsdu
a aquest fet el que el bon negre qua
treballa a l'interor del Senegal apliqu: el mor -politique" a totes les
imitacions grolleres deis articles que
nosaltres en dient "de batalla"; en
una paraula, a tot alba que es veu
d'una hora Iluny que és fals o be
que dana la impresaió d'absència
de serietat. 1 el bon negre, quan
en (1
despectivament -potingue",
marea al mot el máximum del seu
menyspreu.
ESTEVE CORNADO
Khombole, febrer de 103
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COMPANYI A TRANSATLÁNTICA
Serveis del mes de febrer de 1934
LINIA DE LA CANTABRICA A CUBA-MEXIC

El asienr C. COLON saltea. NI no In he aarlacid, de Bilbao t San0.1, cap a
tander el 03 do temer, do cajón el as I de la Camina el
121111,111a VeeRee1n. anull escala a aova York de tornada
M'opera mrlIds, el no III ha rarlaclA. el .25, se març
5

LINIA DE LA MEDITERRANIA A PUERTO RICO,
VENEZUELA - COLOMBIA
um ha seriad&
El aspor JUAN IMBARTIAN ELCANO ti re, NI no
20
mIr
febrer, de Valencia eta& 1 el 21. de Mitaya itvana)
mit Barcelona el
Juan
el 22, de CABO/ el 24. rap a Santa Cruz ale Tenerife, ean
Puerto g iro, Sto. Domingo Un.), La Guayes. T'Une Cabello (ITILI4
(Aireo° Uva.). Puerto Colombia (tea.) I cm:tobar
Propera sortlda, Sm rto TI na sattartA, el 20 de mere
EXTENUO A LA MEDITERRANIA DE LA LINIA DE LA
cANTABRICA A OUBA-MEXIC
hl ha su
El tapia CR ISTOBAL COLON 'nafta de Barcelona, Si no
erva 1. Valencia. abren
fiarte, el te de (enser, cap a Tarragona
del ITIS1P1I mes
03
'orlare
el
11'011
Bilbao,
I
Uva.), Melará, Cedes
cap a L'Ha y an*, verseruz a escales Intermedies.
UNIA DE LA MEDITERRANIA A NOVA YORK, CUBA,
CENTRE RIIERICA
Propera sortlda do AlleCS1011111. el 50 bi ti /ululó, el 16 de iban,
tet vapor EMBALUMAS.
F. - Quema soase • Orquestes,p nalai
ser y et tenue gran Hotel - T. Sigaudeta
a
el palustre es manten
tes comoditals I Imi te que
CompanYtt
ranura tradtelonal de laapuesta
compan3 la una sana de banal' cenabaTambre aS establerta
mas per 'mies regulara.
leas pi'r alee prinmpale ponla del 111,1U, sers
Par • informes, SI seta eonelanata r i, A. RIROL. Tia kalium.,

ES VEN TERRENY
Extensió 17.000 pams, prop Plaga d'Espanya.
Preu: 3 ptes. pam. Facilitats de pagament
liad: Bailén, 200, primer, segona.

De 1 a 4.

Mg"

'919Wer

Dimecres, 14 'de febrer 'de 1934
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FULL DE DIETARI
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Anacronisme
11** sitt desquitllado tus cap de
mi& Esas ha semblat sus esPectacle Unnya. sum ¡estatismo inexplicable i
sets* usimica. Aird ocorre amb bous
cl: teleetaelle que per fas o Per nefas
reste* Ilmmy de lo *ostra sensibilimt
presto!. D'obro batida, mann no hi ha
°presido, 0~ el, ~timen,: i les
idees Cenen eixides lacar i nombrases, ¡a qué tres' caP de cercar la proteccid de la mascara i els avantatges
do l'irse agnit
En groera, recosscguem que les mascares treagacm,Y, co,,, les dels últims
n . zys, ne han revela pas cap j'afeen
de passions contingudes o d'instints
remeros. S'han Murar a una friagastifat inés o Ilte MyS discreta, MéS o menys
barroera, perd seas*, violència.
Sense violtuciof Sembla que airni
Ita aprofitat la disfressa leer agredir
nn coneiutadd. Una flor no fa estila
.4ltrament, aquest desgraciat demostra una in dig,> neia de recursos que fa
+r eno. Veiern cada dio con: homes sendirfressa o, a tot estirar, amb un
simple mocador sota el 'las i la boca.
Perpetren crims nombraras, per iré que
ro ami," variare. ¡Per qué tacar la
;andancia alhora pueril i clemensal
del nostre Carnestoltes, amb un acto
de definas-Andar
;Respecte al commovedor anacronisr-e. mantingut cada regada amb
^n4114714entusiasm, P CIS frn- 15,,,dentS de
ssrners , els menestral:, les inncion3-ir:, els rontramertres, ter una classe,
en fi, que aesaboreis a la sera mar-ra el fet innegable 1 imPatie del
, ^11 eleetf.r!
Caries SOLDEVILA

CURSOS
I CONFERENCIES
* LONDON CLUB. — La Legona de les conferencies organitzades en
commemoració del cloque aniversari
de la sera fundació, tindrà ¡loe dezná,
dijous, a les 730 del vespre, a l'Ateneu Barcelones. Tema: 'A Plea :or
Peace", a can« de Mr. Rex V. Fuliord.
* ATENEU NACIONALISTA
DISOUERRA. — Demä, dijous, a
les deu de la vetlla, tindró lloc la primera lliçó del curset de català que, a
carrec del senyor Josep Roch ha organitzat la Comissió de Cultura d'ammesta ensilas de la barriada de Sant
Marti. El curs constará de sis lliçons,
i es donaran cada dijous. L'ordre de
les lliçons será el següent: I. Eleinents del mot. II. Formació de sillabes. III. Accentuació gráfica. IV. Categeries gramaticals. V. L'oració gramatical. VI. Barbarismes. Per a detalle i inscripcions a la secretaria de
l'Ateneu cada dia, de set a onze de
:a nit.

* SOCIETAT CATALANA DE
PEDIATRÍA. - Aquesta entitat celebrará sessió científica aquesta nit,
a les deu, i es desenrotllaran les següents comtmicacions: Professor Vidal Jordana, "Enfermedad osteogenétira". Pel mateix, "Presentació de la
Revista Anales de Pediatría",

* STUDI CLUB (Laietana, 37,
quart). — Dentó, dijous, a tres quarts
de vuit, donará una conferencia humorística el senyor Manuel Rubio,
desenrotllant el tema "L'amor no existeja".
* ATENEU ENCICLOPEDIC

SEMPRE AVANT. — Avui, dimecrea, a les volt de la vetlla, el doctor
Come Roten explicará la darrera
eó del Curset d'Educació Sexual, que,
organitzat per la Secriel de Cultura
Ffsica. es ve donant en aquest Atenos. Els temes de la lhiçó d'avui seran "L'ensenyament de les malalties
veneries", • Eis ideals de la joventut
corn a sulistitutiu de la preocupació
sexual", "Amor i matrimoni", "L'eleoció de anjugues", "Higiene en el
matrimoni'. Per ésser la darrera lliçó,
será gratuita l'assistencia, comidecasi -la com # conferència pública.
* CERCLE REPUBLICA DE3fOCRATIC FEDERAL DEL DISTRICTE VII. — La conferencia que
sota el tema "Camina de perfereió
humana" havia de pronunciar en Joan
Cantpdelacren 1 Forés, i que fou ajos.
nada per indibposició del conferenciant,
se celebrará denla, ficto, a leo rical
de la vetlla.

Noticiani ELS TRIBUNALS VIDA- SOCIAL PUS CENTRES °MIAU
Servei Meteorològic
de Catalunya

TTTTT DEL TEMPI

gi CATALUNYA, A LES FUI?
Fa bon teme. a tot erres, •xcepto a Llelda, on ‚'hin reprochen
im bolees matinal,.
Ele vente eön Nublo, del elector
nord, I lee temporaturee eón balees
a p intarle. I miaus a lee comar-

q ues ocntaneree.

Lee nimia». d'atol han tingut
I loo a la plana de uta, a l'alt Urgell I a les valle de Núria I Albee,
arnb 7 pretil g ota cero a tant Mili de Viletorta, 1 6 tumbé cota cero a Adral!, a Albee I • Adria.

mes oteervacions ces temps •
aarce/ont a les set, van a la emegalera de la primera mina.>
I•••n••••n•••••nn.*MnA

La Delegació d'Hisenda ha assenyalat per a avui els següents pagaments:
Administració de Loteries número 13,
25.000 pessetes; Domitila González,
2.000; Enric Galofrè, 3.000; C. Martorda 2.25181; Josep Piquer, 2.19740
Miguel Sanjuan, 5.400; Abel Velilla,
500; Ricard Valls, 88; Joan Vidal,
fe; Concepció Batllori, 9307; Dolors
García, 3.536'76; Banc Hispano Arnerica, 33750.

Contra l'albúmina
L'albumintiria és el resultat d'una
alteració mes o menys profunda dels
ronyons. Es una malaltia que molt
freqüentment va unida a les /ice dons me, greus, tals corn: escarlatina. difteria, erisipela, tifus, xarampia, vereda, grip, angines i reumatismcs més o menys aguts. Els
seus principals símptomes són: inflarnació de peus i parpelles, mal de
sap, mareig i palpitacions. Es comhaträ i al mateix termos
la infecció que la produeix prenent
alurant algun temps, cono es faria
d'una tisana, diversos vasos al dia
ale BOISSON BLANCHE de l'Abat Magnat, que desinfectará els
ronvnns, la dang i tot l'organisme,
i es bastará sempre, Salte el concurs
d'altres medicamento per a tallar les
greus matataes abans esmentades.
EA Rascó de BOISSON BLANCHE de l'Abat Magnat, per a fer
un litre de tan eficaç beguda, es ven
a pessetes 320 a totes les Farmácies.
En l'onzè Concurs públic de Pesoslies, organitzat ser l'Associació de
Pes s ebristes de Barcelona. el Jurat
(j ustificador ha concedit el premi d'honor al Sr. Josep Mafia Garrut; medalles de coure a la Srta. Teresa Llobes ; abs senyors Joan Oliver i Josep
Porta; sis rnedalles de metal l i vinti-dos diplomes a tants d'altres concur i. encara, trn premi extraoralinari al Sr. Antoni Flora, - Els premiats podran recollir els premis al
domicili social: Rivadeneira, 4, segon
11.5. de, del dia 19 al 24 del mes ene
som, cíe dos quarts de suit a dos
guarda de nou del vespre. Passats
aquests alíes, perdran tot dret a reclamació.
En /a proppassada setmana s'han
efectuat, a la dependencia central i a
les sis sucursal, de la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de Barcelona
les operacions que s'exnressen a continuació: sisó, imposicions per pesostes 1.801.0or : 2.755 reintegraments,
per 1.374.91587 pessetes; 32 compres
de valors, per 116.47680 pessetes . Hi
ha hagut 470 nous imponents.

Llegiu
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Propagueu-la!

EN RICARD VALERO
LOZANO
HA MORT
amb tots els auxilis de la Santa Rellgi6
Benedicció
—(A.

1

11117VACIO DINERAL A71110IFERICA
IYIUROPA A LES SET DEI. 01/1
111 DE MINEN De 1584
Perg lateix al continent chiripa
el règim antiolcltelo, tus d6nt Uta
a bon tuno., Mote a Anslaterre, • Frente I al nord S'Italia, en
hl ha Maltee tolmo I lea ~peno
1 taras tön balees.
.
El mínimum barometrio de la
regló del Babara perd Importlincia,
perb produeix pluges a Andanigio
I al Marrec, I s'estén limité la nebuloaltat a ValOncia, • Extremadura I • Caatella.

II«

i la

Causes vistes ahir

Apostöllca

C. S,)

La Bes% fsanflia ea partacipal ale sella arruga i coneguts tan testa psrlie sis ~nana un a: órnel6 Per
la seva änima.
Pee «presea voluntat 'del finat no a'avish l'hora 'de
l'enterrament.
Barcelona, 13 [Moler I 3 1.

A la Secció Primera fea suspesa
la vista que estava anunciada.
•
A la Secciri Segona es va retire
una causa contra Antoni Bond, ion.
nat d'haver injuriat l'alcaide de
Vilafranca del Penedès. La pena
que sollicitá el fiscal contra ell. fou
d'un any i dos Metes de nresó.
A la Secció Tercera, davant del
tribunal del Jurat i a porta untada,
es va veure una causa contra Victoria Targarona, acusat d'un delicte
d'abusos deshonestos. El tribunal
popular va dictar sentencia condemnatória, i fou imposada al processat la pena ale sis anys de reclusió i quinze mil pessetes d'indemnització per a la l'amiba de la víctima.
A la Secció Quarta es va veure
una causa contra I. Benito, el (Mal.
amb l'antombbil que guiara va atropellar al carrer d'Urgell un ciclista,
i el va matar. El fiscal demanà que
li fos imposada la pena de cinc anys
de reclusió i quinze mil pessetes
d'indernnització per a la familia de
la víctima.

TRIBUNAL D'URGENCIA
A la Secció Segona es va reunir
ahir el nou tribunal d'Urgència, i
es van veure i es van fallar les
següents causes: Una contra Manuel
Sánchez i Curet, pel delicte de tesistenda, el qua? fou condemnat a la
pena d'un mes i un dia d'arrest. Pel
mateix delicte i a la mateixa pena
iota condemnat Francese Montserrat.
A Joana Pérez perque mentre donava el pit a un nen, e; presentó
la seva ävia, acompanyada d'una
parella de guárdies, per a pendre-li
i s'insolenti amb aquells. Fou absolta després d'haver retirat el fiscal
l'acusació.

VARIA
Pel fiscal han estat denunciats els
números del diari "Defensa Patronal" dels dies 9 1 ro del mes que
som, per contenir frases injurioses
per als Junta mixtos.
Gustan %Veguer, que viu al carrer
de la Prosperitat. va denunciar ahir
que havia estat vicima d'un robatori de plomes estilogräflques valorades, en unes 1.000 possctes.
Al carter de l'Aiegria loa detingut
Manuel lbañez Garrido, per hacer
atemptat contra el sereno i el vigilant d'aquell carrer. Se li instrueix
sumad d'urgència.
Pel Jutjat !Minero dotze s'enría un
taus ria culpa al jutjat de guardia a
fi que s'instrueixi el surnari en merit, del que ha deciarat un detingut a
la seva disposició ama :nonti de l'atrararnent erectuat a una casa del carrer de la Diputaci0, cl qual detingut
Ira confessat que Josep Antich i
Francesc Ruano s,Sn els seus companys en els atracsmcnts erectuats a
diversos indrets, entre ells un al carrer de la Universitat. en una botiga
de pneurnatics.
El Jutjat número onze es el que
s'encarregará de tramitar aquest sumari,
• ada pel Tribunal
— Ha estat revoc
de la Secció primera la cauta instruida pel Jutjat especial amb motiu
de vaga d'ebenistes. Hi són processats els que formasen la Junta del
Sindicat tue la Fusta. S'ordena la pràctica de noves diligencies i, a mes, uns
nous processaments.
• instrucciú
la
a
— Ha passat per
causa que seguí el Jutjat de Mataró amb motiu de l'alçament ale béns
contra Vicenç Fornells i Jover, Jaume Fornells i Serra i Francesc Paradeda i Soler. El dit surnari consta de
sie peces de mil folia cada una.
Pel fiscal del Tribunal d'Urgencia
han estas qualificades Es segients
causes: Contra Felip San lose, per
resistencia, se li sollicita la pena de
quatre mesos i un dia. Marcellí Cmbert, per resistencia i atemptat, un
any de presó. Francesc Ruiz, per resistencia, quatre mesos i un dia.
Agustí Cervantes, per tinença Micha
d'arma de foc, un any de reclusió, i
contra Josep Artigues, per tinença
lícita d'arma, quatre mesos i un Cia.
d'arrest.
• norament el co— Ahir vengue

mandament de la brigada d'Investi-

guió Criminal el cap de la dita brigada senyor Geminiano Diez, que ha
estat alguns dies malalt.

— El director de la presa, enviä
una comunicació al Jutjat de guardia,
pregant que no enriessin mes presos
per no tenir lloc sa 1 (ar .los i mancar de servei per poder atendrels.

Assenyalaments per a avut
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala Priestra.--Inhibitbria: J. Fabregat contra Cros S. A. Pobreta!
Prancesc Mallorquf contra Banca
Comercial. Menor quantia: T. Llobet contra R. Girons.
Sala Sajona.— Majar guantia,

Adela Boada contra Montserrat
bada. Divorcia Serena Mantener

contra Bairteeneu• Carbonen 1 fiscal.
Menor quantia: Oxigen i Construcciona hietailiques contra Bartomeu
Borren '1 Carteres.
AUDIENCIA PROVINCIAL
Secad, Primara—Tren • oreas per
salut pública, coaccions i estafa, contra Josep Moliner, Francesc Ruiz i
Antord de la Cruz, reapetuvament.
Secad Segona.—Dos mala per
resistencia contra Remei Lada i Victor Alfredo Oliver. Un oral per furt
contra Josep Martínez.
Secció Tercera. — Divorci: Mercè
Canillas contra Emili Dalmau i
Secció Quarta.— Un jurat per
abusos deshonestos contra Agustí
Torres.

PEDAGOGIA
UNIVERSITAT AUTÓNOMA
Titols de batxiller. — Pel Rectoras han estas signats els següents
títols de batxiller:
De l'Institut Balmes, d'aquesta
ciutat: Rosa Lanau Bailarín, Josep hf. Sala i Mas, Narcís Vergès
i Bredó, Jaume Ripoll i Tomás,
hferce Jiménez i Rodríguez, Ramon Tatxer i Roig.
"Barcelona pätria d'Ausias
March". — El divendres vinent,
dia 16, a les set del vespre, el senyor Carreres i Valls donará en una
aula de la Facultat de Dret una
conferencia sobre el tema: "Barcelona patria d'Ausias March".
Homenatge al secretari particular del Rectoras. — Ahir al migdia,
al restaurant "Joanet", de la Barceloneta, cls periodistes que fan informada') a la Universitat obsequiaren arnb un dinar intim el secretari
particular del Rectorat, senyor Xavier Fernández Arglielles, corresponent aixi a les atencions que el
dit funcionari te amb la premsa i a
les poasibilitats que en tot moment
dóna als deures inionnatius.
Aquest arte de simpatia, de carácter intim, com dèiem, es una
demostració de l'afecte que el senyor Fernández Argüelles ha sabut
captar-se dels periodistes en els
molts anys que quotidianament amb
ella ha collaborat en pro de la
premsa a la nostra capital.
S'adherí a l'homenatge el aceretari general del districte universitari, doctor Sòria, i el secretari
particular del Patronat i periodista,
senyor Navarro Costabella.
El rector de la Universitat, doctor Bosch Gimpera, tara la seta
adhesió amb una felicitació efusiva
afectuosa a l'homenatjat.
En servir-se el xampany, el degit
del& periodistes que fan informarle
al noatre primer centre docent, s enyor Frederic Poch, oferí ripat al
senyor l i ernändez Argüelles, el
qual, emociona/ i arnb frases afeetuoses per als periodistes i la premsa, donä les grades.
ELS MESTRES
Ha sortit el número tot del "Butlleti dels mestres". publicad', pedagógica del Consell de Cultura de
la Generalitat. Conté el següent
sumad: Punta de vista del Congres internacional de Niça; Ledosació de les emociona; Vivilicació
dele estudis de la naturalesa, per
Josep Taverna Martínez; Lliçons
de magnetisme, per A. Quintana
i Mari; L'ensenyament del catalá:
Ortografia, pronoms febles; Vida
escolar, per Manuel Frigola i Bofill; Remarques dels lectors sobre
el "Butlletí dels mestres"; "Ubres: "Selecta de lertures", d'Artur
Martorell, per Pau Vila: revistes;
noticies breus.

SEGON ENSENYAMENT
Els professors encarregats de
curo als centres de segon ensenyament es reuniren en una aula de la
Facultat de Dret.
En primer lloc es doni compte
de les gestiono realitzades a Madrid
per la Comissia que, amb aquest
objecte, bou designada. Aquesta comissió visitó el ministre d'InstruccióPúb
lica, el sots-secretari i algunes altres personalitats, i rebi la
favorable impressió que les demandes dels professors encarregats
curs seran ateses degudament.
Per últim, s'acordó prosseguir
les gestiona' en defensa dels seus
interessos.

Notes de Societat
Efectuat el seu viätge de
Compres a l'estranger, ha torna( a Barcelona el senyor
mruni Frottehlman.

NOTES POLITIQUES
P. N. R. E.—Demà, día ra, a les
deu de la atrita, tindrá ¡loe la inauguració de la Delegac1e del Partit Nacionalista Republicá d'Esqnsrra del
districte II (carrer de Francesc Luir" 101 bis) ateb um/ gran acto 'lafirmad!, dele Watts i estaca/5 del
partit, en el qual prendran part els
Oradors tegiients; Penan Fernbdez,
JoanChambó, Ritmed • Altaba, AutoVilalta, Antoni Xirau i Joan Lluhi.
Prtsidiri ¡'acte Pare Comas.
ESTAT ARAGONES. — La Junta
prega a la joventut aragonesa que
vulgui formar pare de la Jovantut que
va a 'crear-se ele nc serveixi asistir
a la reunió prepsrati as . que • inal s , ‘ I .oc
dentó, d' i ou a ,
.hu
:. n
al local ,ocial, Portalerrissa, Mialeros

9, 2.imet.

19111annet Obrar de la Indústria P“ogräfloa 1 Cinema».
gritfIca. — Els atabais a aquest

Sindicat j el b obrers del ram
que vulguln afiliar-se poden
passar pel local provisional del
Sindicat, carrer Alt de Sant
Pere. número 24, principal, els
dilluns, dimecres i divendres,
de dos quarts de vuit a das
quarts de nou del vespre, per
a recollir els notis camela. Es
convoca per als maleixos ojea
liares els obrera del ruin que
no cobrin els acata marcata en
: lea bases aprovades. l'any 1928,
Sindical d'hotelera 1 cafetera.
La Secciú de Dependents de
Taulell del Sindicat de la Indústria Hotelera i Cafetera de
Barcelona, en la darrera assemblea celebrada prengué lacoral de donar un periode
temps per a fer l'ingrés a la
Secció frene de pagament
la corresponent quota d'entrada. La dala per a l'ingres començar el dilluns vinent,
dia 19, i finirà el dia 5 de mars.
Una nota de l'Associació
d'Obrera Parate de Catalunya.
L'Associació d'Obrers Parats
de Catalunya ens ha trames
una nota en la qual, ultra esposar la trágica situad() en que
es troben els 1.200 afiliats que
la componen, tots ells manceba
de treball durant dss anys, arnb
familia, expliquen que tot i
gestions fetes durant aquest
temps clavan els hornee de Govern vern n'han aconseguit.
En la nota diuen que la Sacietat, amb la seca indiferencia,
els posa fora de hei. Sot i el
seu anhel de no sortir-ne.
Vacances d'hivern. — Tols
els cambrei s j patrona de lu
indústria hotelera ú cafetera de

Barcelona tenen tls
donar compliment a l'asord
dels Jurats Mixtos de la Millasfria referent a les vacances
hicernals que han de fsr tot el
personal de cambrers i ajudanta durant el srister trimestre de l'any, advertint -se que
tot mancament d'aquest acord
sera castigat pei refsrit organ'eme, 1 a tal obsecle CO latan
les oporlunes in-peccions.
Tarnhe s'adverteix qua tot
cambrer o aptdant que inri de
suplent o algú dela que !rebanen en plasta fixa. //aura de
portar e1 full de trehall de la
Borsa 1:Mea de Csitihrer s de
Barcelona, segellada pel referit
Jurat Mixt.

GENERALITAT CONSORCI DE LA
Consellerla qts Govornaoló.— ZONA FRANC!.
Abir, al migdia, quan els periodistes entraren al despatx de
la Conselleria, hi estaven reunits els membres que formen
el Comitè de Seguretat ele Catalunya amb el comissari general d'Ordre Públic.
Segons digué després el senyor Selves, s'havien reunjt per
trobar la manera de fer efectiu
el traspàs de l'Ordre Públic.
Ea celebraran, ultra aquesta
.--digué—attres t.IIILOlin anis
amb el maleta objecte, per tal
de mirar de resoldre abans del
primer d'abril, que es la data
assenyalada perquè estigni resolt definitivament.
* El senyor Selves donà
compte als periodistes que el
vespre del dia abans, en una
(ie les escales del Metro de
l'Avinguda de Sans tres deseoneguts, pistola en mit, impediren que el públic hj entres, ja
que segons deien s'havia declarat la vaga general. Quart
ht acudí la guàrdia civil, els
tres desconeguts ja havien fugit.
* El senyor Selves en rebre
ahir a la nil els periodistes els
digné que a Terrassa hi ¡savia
hagut un intent d'atemptat social, el qual, sortosament. fa11ä. Segons les seves noticies.
en sortir de la fábrica
res Rafel el tenedor de llibres
de la mateixa fàbrica, stus individua des del parrer de la
Igualtat 11 engegaren diversos
trets, senae tocar - lo. Feia poro
dies que l'encarregat de la fabrica ten amenaçat de mort i

se suposa que els agressors
prengueren per ell el crimptable.
El Buttleti Oficial de la Generalitat. — En el seo número
d'ahir publica el següent sumad:
Sanitat i Assistència
Ordre disposant que la tramitació dels expedients en curs
els que siguin començats per
la Delegad() del Protectorat, de
la Beneficencia siguin adreçats
al conseller d'agites/. Departament, i donant normes per a

la tramitació d'altres assumptes que es refereixen al Protectorat de Beneficencia particular j Beneficencia partieular docent.
Departament de Treball

Obres Públiques. — Obres Púbiques: Anuncia, als efectes
de reclamació, de retorn de
!lances constituidos per diversos contractistes d'obres realitzades a les comarques barceloninea.
Anuncia, als efectes de reA la Plaça de Catalunya foclamació, de diverses subhaaren robats shir de l'auto pro- tes per al proveiment pedra
pietat de Gonçal Serraclara memidallada • anib deatinació a
uns fanals, unes eines i altres la reparad() del ferm de caobjectes, que estan valorats en mina de les comarques barce3.000 pessetes.
lonines.
Despenjant-s e per unes
Treball: Edictes de diversos
bordes els !ladres entraren ahir Jurats Mixtos de Catalunya.
del
senyor
Antoni
a 3a, casa
Comissió Delegada a TarraBine, al Correr i se
gona: Subhasta de les obres de
n'en/parlaren jotes valoradas proveïment de pedra menudaen 9.0O pessetes.
liada per a Earranjament del
— En un establim e nt del carveníais de
rer de Montaner entraren tres ferm dels camina
gitanea i s'apoderaren d'unes Sant Jaume a Les Salines i
peces de tela ¡ all res objectes d'Ampoata, pels Caserius, a la
confeccionats. Con) que la de- carretera de Vinarös a L'Hostal Nou, tros del ramal a Les
pendenta va teure la maniobra, Salines.
ordena la detenció de les esRecaptació de Contribucions
mentades gitanes, anomenades
Teresa de la Cruz, de 40 anys; de Barcelona: Itinerari per al
rebuts da la
Roser Expr'ea do, de 18. i Marga- cobrament deis
al
rida Arribes, de 35, les quals contribució, corresponent
ingresaren tris calabossos del primer. trimestre d'enguany, als
pobles que s'esmenten.
Jutjat de guárdia.
Duana de Tarragona. —
— El rnelge doctor Martínez,
que la el seu despatx al m'arree Anunci,
Direcció d'Obres Públiques
de Llnria, va presentar una denúncia per haver estat objecte o Barcelona: Armad.
Districte miner de Barcelod'un rohatori al seu domicilie
Va declarar que a mitja tarda na: Anuncis.
Delegació dels Serveis Ilil'harta visital un senyor elegantment cesta i mentre ell dräulics de l'Ebre: Anuncl.
Juntes municipals del Celas
acomiadava una albis visita el
va fer entrar al sen despatx, electoral de Catalunya: Resulmoment que va aprofitar el des- tata de. les eleccions de conconegut per, a furtar del calaix saliera rnunicipals celebrades a
de l'escriptori una calada de Catalunya el 14 de gener d'encabals on guardava 1.300 pes- guany,
arles, 1 nna ploma estilográfica
Relació deis ciutadans que
de damunt de la tanta. El tale constituiran les Juntes muníclient va desapareixer sense po- eipals del Celas electoral de Cader esser detinguit.
talunya durant el biennj 1934— A l'Hospital Clinic va Mea 1935,
rir Josep Martorell i Pagès, de
Relacld dels losaba destinats
43 anys, a conseqüència de lea a collegie electorals durant
!Mona sofertes el dia anterlot l'any 1934.
al carrer dels Condes de Be114
Administrad() municipal. -lloc.
EdiCtes, subhastes i concursos
d'Ajuntarnents de Catalunya.
Administració de Justicia.—
ADVERTIMENT
Audiencia de Barcelona: Publisació de sentencies.
Tribunal COntencioso-AdiniAdvertim a leo Mama a lea
Listratiu e Xarragona.—Edietitulo infernal la Publlead6 Iras

FETS DIVERSOS

mediata do loa notes quo opa u>
otea quo ela originas hin de dlrigir-se tots a la Redaeci6, Corto
Catalanes, 589, 1.er gin. abane
de les nou del vespre Els que
ens arribin mls tard d'aquesta
hora o vagin adreeata a la

impronsta I diarit Barbarl,

tes.

Edictes de Jutjats de primera
instäntia 1 instruceló de Galalunya.
t'elides de .1111 jale ifainicipals de Calaln»ya.
Justicia Militar. — Requisi(dijes de diversos Jutjals.

El dilluns passat aquess
entitat celebrä la seca SeSCI
constitutiva, donant posees',
ei president sortint, docto
Jaume Aiguader j Mirú, al sis
alcalde president, En Caries 1Sunyer, :i als vocals designa.per l'Ajuntament senyors Vachier , Duran-Reynals, Bernades, ä: odd, Altaba, Rossell j Codolä; al representant de la
'Carnbra Oficial de la Indústria,
senyor Joan Garriga Massó, i
al de la Cambra Oficial de CoMere 1 Navegaci
ó, senyor AnSoni de Sabates j Vila.
El doctor Aiguader, en nom
propi i deis altres companys
que cessen en la comesa que
han vingut exercint, dirigí afectuoses p araules de alutaci6
als //0Us components del Consorci, ajad com també als senyors vocals que confirmen
formant part de la Corporació,
i que junt tamb ela entrants
han de confirmar l'obra que te
encomanada aquesta.
L'alcalde president, senyor
Pi t Sunyer, correspongue ainb
un sentit .discurs a lee manifestacions del doctor Aiguader.
al qual s'associä el senyor
Bosch i Catarineu, delegat especial de l'Estat.
Es procedí seguidarnent a
releed() de earrecs, l'oren designats , per a ocupar la vicepresidencia del Ple. senyor Josep de Queralt; vocals del Comite executiu, que presideix el
delegat esnerial de l'Eslaf, els
senyors Du ran-Reynals i Besnades, en re p resentado de l'exceflenti.ssim A juntatneut; el senyor Jaume de ¡(iba, per lee

altres emitats representadea.
per la re p resentad() de l'Estat
els senyors Juli Garcia
liérrez i Narcís Amigó.
Quedaren elegil$ com a vocals revisors tic comples els
senyors Garriga Masar) i (dudó
i Roe; vocal re presentant de
la
Junta mixta d'Urbanització

Casernes, el senyor Alexandre

Bosch i Catarineu , dclegat espedal de nata!. i coa» a su-P ies'', el sellyor Emili Jorha, i
rep resenrant del Ca nsare/ a la
Junta del Patrona, del Musa,/
de praducles naturals reenr sets e c onómies d'Amèrica,
sen5m r es-4)th.

COMISSARIA CENERAL
D'ORDRE PUBLIC
Lap.-aimaa dsletliv ahir els
tres individua dels quals se sospita que estaven en combinacid
amb l'individu t utomenat Carrasco, que tainbe fou detingut
a l'Audiència i al qual Ion ocupada una pistola. Els tres detinguts furcia portats a la CVmissaria d'Ordre Públic per lai
de con:proa-mor si tenien anter e dents, per() resulta que no en
tenien, La noticia farä les gestions necessäries per a reciariment del fet.
* El tinent coronel senyor

Ricard va prendre possessid,
ahir al (naif, del seu cärrec
cap de la guardia de seguretat
i de la d'assalt a Catalunya.
Li dona possessió del Conüssari
General d'Ordre Públic, a presencia del que fins ara hacia
estat cap interi, el comandant
senyor Bozzo. El senyor Ricard
passä revista a les forres de
seguretat 1 a les d'assalt. al

Saló de García Hernández Després. al Sen despalx de la Co-

missaria cfOrclre Públic es va
fer la preeentaeid de l'oficialital del cos.

AJUNTAMENT
Visites a hatcatde. — L'alsalde, senyer Carles Pi
Su-

nyer, va rebre atuir, entre altres, les segadas visites: se-

nyor Miguel Vintro a Soriano,
dIrector de l'Escota de ¡'reaprenentatge de la Generalitat
de Catalunya, enginyer de
l'E. S. 'A.; senyor Josep Cabestany, president del Comitè
d'enllasos ferroviaris; senyor
Saguer, del C. A. D. C. 1.; senyor Casals ,cje Patria Noca",
i senyor Salvat. fiSaccid Catalana, els quals forme/1 part de
la Comissiö pro-monument a
Guimerà.
Dies 1 hopea de visita. — El
conseller delegat del districte
dese, en prendre possessió del
dares es complau a manifestar a tots els ciutadans del distriste que ha assenyulat. cona

a dies de %malta, els dunarts

divendres. de les onze del metí
a la una de la tarda, durant
els quala atendrh els precs
Euggestions relastsnats amb
el die/flete quu ele veins tinguin a be ter-11. AiXl mateix ha
asaenyalat els dijous, de les
onze del mal/ ti la una de la
tarda. per a rebre les entitats.
Greinis i Comissions del distriste.

•
Dimecres, 14

de

LA PUBLICITAT

febrer de l934.

p.

174
L=Z02-1-L
e

r—In~2===~1—
v=d-(e--J

G

limitad& lis uns eón determlnate per la Joventut, 1 •
una corta edat deben desistir; ele alee. no arriben 1
abastar el que pot durar la Joventut d'un home. L'alimentació, en canvl, lIs allb que més Justifica la dita popular
que per la vida es perd la vida.
I és que en realltat hom s'alimenta, mes o ~ya intensament, d'aban s de néixer fina a l'hora de la mort.
L'infant a l'entranya de la mere no es pas un ces en

El doctor Turró va fer estudia profunda sobre aquest
és
fenomen de la vida animal I va demostrar que noneslmplement l'excitaoló de l'estómac el que revela la
cessitat d'Ingerlr alimente.
La sensaol6 de la gana en realitat respon a la necessitat de reparar les pèrdues de l'organism e . realitzen
NI ha dues maletas, l'algua I la sal, que
aquesta fundió sense haver de sofrir cap modIfloac16
química. La Immensa maJorla de les substänoles allmenOcies, però, han d'experimentar Importante transformacions, Ja en Ilur composició, Ja en llur estructura molecular, per tal de poder formar part de l'organIsme humä.
pas
Tot aleó sembla elemental, 1 la vida més que no
d'aquista
el raonament 6s el que demostra la Importänola
fundó del cos que té per base l'alimentació. Tot cos
una 11196
animal organitzat o en vi gas de formació és
l'allevident de la capital Importancia que té en la vida

mentació.
Tots els altres afanys tenen

plena organItaació fisiológica. En canvi es una de les

demostraolons del sentit egoista de la vida, per quant
de rentranya materna estant Ja s'apropia de tot l'element
vital que ~asalta 1 qui experimenta les conseqüències
d'una allmentaoló defloient en el sentit d'experimentar la
sensació de la gana be la mara.
Per aguaste raó no es estrany que un cap a la vida
organitzada l'home es vegi obligat a atendre aquesta tun-

c16 biológica, Je d'una manera Individual, Ja d'una forma
organItzada, 1 que la clOest16 de l'allmentac16 hagl d'esdevenir la preocupac16 més important deis (»verme.

en la vida animal una
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1 HOTEL CONTINENTAL
"TOSTADERO GUANAY"
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J. GUINART CAPELLADES

GRAN FABRICA
DE DOLOS
"LA SUIZA"

BARCELONA

V. MISECHS LLORENS

IGNASI HERRERA

JOSEP BLANXER

GRANJA

OLIS I SABONS

e
..

CAPSES DE LUXE per a casaments
bateigs Capses a mida

BARCELONA

BARCELONA

MIQUEL JEREMIAS

ENRIC PORTA

RESTAURANT PELLICER

i Comestibles
Conserves, Olis, Sabons, etc.
Mercat Santa Caterina, 200 - Tel. 14274
BARCELONA

GRANJA

Passeig del Triomf, 39 -- Telefon 50901

Passeig Nacional, 70 -- Telefon 25361

BARCELONA

BARCELONA

BOLICHE

CENTRIC HOTEL

PENSIÓ PLAÇA CATALUNYA

Ultramarins

BARGUES
Sant Pau, 38 - BARCELONA - Tel. 20274
=e2=2
1eD=3

SABONS
JOAN BARANGE
Telèfon 51044

Sagrera, 154

Passeig de Gràcia, 84 -- Telèfon 80821

MIQUEL TERRASA MARTÍ
AGENT COMERCIAL COL.LEGIAT
Representacions de Farines
EspecIalitzat en traspassos de Foros de Pa
Despatx: Angels, 6, entresol, 1. • - Tel. 15416

B ARCELONA

Venda exclusiva a Sarria de Pa de la cas.,
- Esteve Riera". Elaboració de Kefil I Yoghoin
Reverter
la

Bonanova, 112

Llet de cabra I

ANTON! GIBERT

nia, París

Boquer11, 27 - BARCELONA - Teatcn 1 17:. ;(

Ujr_, 0,73
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RISTORANTE ITALIANO

Confiteria i Pastisseria

"LA TORINESE"
Aragó, 261

Rambla Catalunya, 102 - Telèfon 76145

a'ANTA EULALt4

na

"LA SEGADORA"
Demaneu a Colmados i Drogueries el
Cafè de Malta

Telèfon 74590

Fabricant: M. CASANOVAS

BARCELONA (Sarrià)

B ARCELONA

BARCELONA

Montmary, 20 - Tel. 76785. -- 111..re!Inv.

JOSEP PERELLADA SOLE

JOSEP PUJOL

JOAN YAULE
Olis i Vins Servei a domicili

COLMADO - Oran assortiment en Xampanys,

Olis i Sabons

GRANJA

Passeig de Ferrer i Guàrdia, 22 i 21

Servei a domicili

Diputació, 161

Telefon 72351

Provença, 146

LLUIS BARALDES
Vine 1 tota mena de queviares
Riera Sant Miguel, 42 -- Telèfon 77258

Telefon 33276

BARCELONA

BARCELONA

B ARCELONA

BARCELONA

CELEFON 22362

ij

L'OSTRICOLA MANRESANA

1930

Comerç, 42 - BARCELONA - Telèfon 20410

Pera, 42 - Tel. 25027 - Barcelona

FR ANCESC MAURI

- Tel. 75851

CSTRES 1 MARISCOS - Les millors OSTRE>
eis millors MARISCOS es venen a la rasnn's antiga de Barcelona. - Itecepetó diari
Puresa sanitäria ganan 1 ida
Saló de degustació - Servei a domicili

MANUEL PALANQUES
de vaca - Servel a domicill
Medalla d'Or a l'Exposioi,3 de Barcelona-1029
Diploma d'Honor, Medalla d'Or i Creu Insig-

Secció completa de productos allmentarls
I de les mIllors marques - Servei a domicili

70=s,

BARCELONA

GRANJA "LA CONSTANCIA'

CENTRAL D'OLIS I SABONS

Baix de Sant

8 - BARCELONA - Tel. 17441

Rambla Estudie,

C
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JAUME REVERTER

1250 pies. - Habitacions des de 5 pies.
Servei acurat
Coberts a 5 Mes.

des de

AmerIcä - Pollastre a
Xurrasqueria lepledo - Xurraco d'Anyell - Vaquillona I Carel
SERVEI A DOMICILI
Bar

-

:2==

Pensiú completa de 8 a 10 pies. - Habitacions des de 4 pies. - Coberts des de 350 ptes
Abonaments setmanals a 10 pies.
Versara, 10 !Pl. Catalunya. - Telefon 1.817

Gran confort modera. -- Pensió completa

SERVEI A LA CARTA

,453.

BARCELONA

Passeig de

Telèfon 71632

Valencia, 241

Telefon 20805

—
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DOLCERIA FRANQUESA

B ARCELONA

BARCELONA

f
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CANSALADERIA

Comtiii, 7

Telèfon 16252

Carders, 46

Telefon 75828

t Juan d'Urpí, 4

-

BARCELONA

RAMBLES

B ARCELONA

Balmes, 255 - 59

Restaurant

Telèfon 32059

Arag (S, 36

Telèfon 13454

Flors, 10

Refié, S. A.

Bar Automàtic - Salé de Te

Caes - Caramels Bombons

Licors, Anisats i Roms

e —2_

CASA CLARIANA
JOAN SERRA
VINS
Catalunya,
95 -- Telèfon 76693
Rambla
BARCELONA

FLEQL ERIA 1 PASTISSERIA

CARDONA

JOAN RIBE ROIG

MANUEL CRESPO

CONFITERIA

Magatzem de Vins

.

Especialitat en Pa de Viena i Dolços
de totes menes - Repartiment a domicili
Balmes, 156 - BARCELONA - Tel. 7613

Telefon 12431

Fontanella, 13

Avinguda d'Icäria, 106 -- Telefon 51690
BARCELONA

BARCELONA

COLMADO RAMBLA
Oran assortiment en X3mpanys, Vine 1 Licors
de marques naclonals 1 estrangeres
itecomanem els nostres cates insupelables
Servei a domicili

Rbla. Cataiunya, 85 -

Tel.

CASA PELAYO

GRANJA CASTELLÓ

Passelg del Trlomf, 9 I

11 -

BARCELONA

78418 - Barcelone

= ei =3
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OLIS I SABONS - Casa fundada en 1880
Casa Central: SANT 40AN DESPI

merla - Anides de neto>

Telefen 50324

g

AGUST1 GUARDIA

COLMADO - Productes alimentarle - Perfu-

L'ENGROS I A LA MENUDA DI.
LLET DE CABRA I VACA
Estables a Tordera i a Gasserant

VENDA A

3

_ C

7'L

Imporlant: Mongetes de Guernica bacalle
especial per a la,Biscaina - Xoriços
AvIng. 14 Abril, 494 - Teléfono 76411 I 24265
BARCELONA

1714, 8 - Telèfon 34543
BARCELONA

Sucursal: Beige de
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PASTES ALIMENTARIES

GARRIGA, S. A.

i

Fundada en 1800
Pastes per a sopa, tapioques i purs
Cremes de cereals - Canelonis
Carrer del Darme, 7 v. Barce:nn 1 BARCELONA
TIAron i i í

XARCUTERIA de JOSEP VALVERDE

Fiambres, Conserves. Gran assortiment
formatges de totes menes. Especialitat en
embota

Sant Jordl, 7. Mercat del
Poble Nou, 153. Comtes de Bell-lloc, 102

Sucursal a Sane:
Telélon 84483
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BARCELONA

.J.G.

CERA

COLMADO
Gran assortiment en Torrons, Neules,

Xampanys 1 Vine
Especialitat en lots molt econòmica
Colmen de Cent, 317 - Tel. 12378 - Barcelona

INDUSTRIA ESPANYOLA

I

MAQUINARIA en general per al ram de caqsaladeria, llon•
trauleserla I fabriques d'embollts
completes de 1011 mena de maquinaria
INITAL-LACIONS
per a l'elaborarle d'embollts
1 accessoris
LACIO« completes de maquinaria
I
per a Pelaboraeld de la manteas pura do porc per mll)1
de vapor I per loe (Precie
Untos casa en la cava olmo
Producid nacional

JOSEP VIDAL MESTRES
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Dimecres, 1-i ele febrer de 1934

ESPECTACLEssito
Et3 M'UN
EL PARTIT D'AVUI
A LES CORTS

TEATRE OLYMPIA

Com item vngut dient en las passades edicions, avui a Les Corts tindrà
lloc el partit entre les seleccions es-

panyola j catalana a profit de l'Unión

Per a aquest partit han estat designats eli equips que donem a continuació:
Selecció catakata:
Porter: Nogués (Barcelona), Dejenses: Zabalo (Barcelona), Torredeflot
(Girona). Mitjos: Gracia (Sabadell),
Soler (Espanyol), Cristià (Espanyol).
Davanters : Prat (Espanyol), Edelmiro (Espanyol), Iriondo (Espanvol),
Goiburu (Barcelona) i Bosch (Cepanyol). Per tal de prevenir qualsevol
contingencia han estat designats un
gran nombre de suplents: Fournier
(Sabadell), Rafa (Barcelona), Morral
(Sabadell), Pérez (Espanyol), Salas
(Barcelona), Calvet (Sabadell), Estola (Sans) i Estere (Sabadell).
Selecció espanyola:
Porter: Zamora (Madrid). Dejenses: Ceballos (Racing Santander),
Pena. (Sporting Gijón). Mitjos: Cilaurren (Athletic Madrid), Vega (Celta), Diarculeta (Donbstia). Davanters:
Ventoldrä (Barcelona), Iraragorri
(Athletie Bilbao), Längara (Oviedo),
L. Regueiro (Nfadridl, Sornichero
(Múrcia). Com a suplent, de moment,
esa nomenat Pere Regueiro (Madrid).
Per la formació deis equips, que fa
preveure una bona huila, h per la finalitat de l'encontre hom espera que réxit serà decisiu.

L'assemblea
del Club E. Júpiter

T.16144 18E51
Quedan volt Mas de

Campionat Mundlit)

EL DIVINO IMPAVENTE

de Ball

Campionat efIoial del mina

Fornindar-Ardarin LA PASME Y MUERTE DE N. 8. JESUCRISTO.
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la situarle pedirles a Franca, i • ei 4 i m i nisterial; el Carnaval a Mea; el non Presiden; de .:ubn: Irreal camal a l'Ind i s
r es m111 ., s feisIsies.
Mr0 snlini erv rr
r ;Jaras. L'FNC.3 D'e:1E1'31 , N. Cialfi
vieron,. I ERASE UNA
Magmen
VEZ UN VALS. per Marta F.-earth.
ranitrina.
de 5 • 30 a 1 Mallivial.
11113 perol ml

ANMID

CINEMA

PARIS

'cris
emir:rara de 3'111 O • ' 'o;
11.1. 9'13: Ilex Ingerm eIn tvirouo
01511X1.111. Catalina 51arr.n1
tl
s e rl t'ama

YO, TU Y ELLA

DE CORAZON, I Charlo: Earisnrou
en LA ISLA DE LAS ALMAS P7,11DiDAS, and) LA MUJER "ANTERA

Jalaos', Ii ir Pi iirer, 1 0 i,i EIGHT
BELLS, de I'. Ii. 31nrulley. litivetaires,
tilt. a les 10: TEN MINUTE ALIBI, d'A.
Armstrone. Diss.ilde. 17. a 11. 4 5 larda:
ANTHONY
ANNA, dr SI. Jen ErvIne;
rül, a les ID: YOU REVER CAN TELL,
de Bernard an, le. Dturnenge,
ä les
arr il
THE CREEN BAY TRES, de la.
Shalrv. Liicali131S al lealre deii nIl dla
qUa1111
1 2, de 4 a 7 tarda .1iIiiinern e ni
riill.00OIS a eleeir

Cautxú Català
Fonda de Sant Pere, 12
KOREECA. mitre Muntaner u Ambos
NOTICIAR! FOX. NOCHEBUENA,
c1113 n 11303 en n• olni 0 EL JINETE
ALADO. per Kr at Tor' lor tomnes
a la larda). PAJAROS DE NOCHE,
p
Arn IJ. 0011101. YO Y LA VADERATIVZ, prr Lana ihir,i3
1
Charles 111,1 00

TEATRE VICTORIA
(lid la , utl. abliend de la
grandiosa obra 511111)011ra de Pons I
di inda

Diaroulros,

LA VICTORIA
DEL CORONEL CATALA
lo-Vales de la vida do liminnuable
113e11',

Cínemes

CINAES

TIVOLI
r,„,,,

330 I C ?Vda. I 10 nll:
"He sido estad". Courdit
Pallie
Journal. Magaallie 1 Re) isla

CAP 1701.
p rIeS F^sslOaN 3'3n 1 a tsrtja. 1 10 u11,
n Vitri p it".
etled. Ltda.".
floree. Vlatar.
CATALUNYA
5^,Inn, 020 1 a tarda, 1 le nqi
- Las (aihn g olondrinas -Adt - Irl 113011 ,
Pihnixcni. Ceaal e a h A:raerla

MITIOARRAOA - CAZALIS

II

contra

OURUCEACIA CELAYA I
Nit, 1015

COL-11.4W41
Aval, 1.1rJa,
I mentó t °lutona de 1 a S. rol, a les
In, REVISTA AAAAA OUNT. UNA
HISTORIA QUE PARECE CUENTO,
varlelal. DIBUIXOS, n ONDAS MUSICALES, tair 'illidrt Era, In, !fine
Croally 1 dells ilyanig
S3/1 flInis Kuninount
•••n•n•••n••••n•••••.......1“•••••n•••••••••••

ITUARTE - GUTIERREZ
contra

IRIOOTEN

MARCELINO

PRONTO NOVETATS
AVUI, DIMECRES
Tarda,

• lata 4:

BolOribial
Persa
Untos

IsaguIrre - Unamuno
SOL • un quart 141:

Arnorableta - Chiquito
Callarta
contra
',arrima - Abasolo
amas se ~usa

1111QPInnona
MIMOS 25627.2."Avul. tarda, primera sessIA a let
930: • les e, especial numerada;
la!, 5 ES to:
gran roll del doble plovratna

LA MASCARA
DE FUMANCHU

per Boris g ariorr 1 m y rna Los,

Queremos cerveza

per Suele?' KallOn I Jimmy DIreenfe,
Film Metro Ooldwyte Mayer

Me):

Joan
(Sesslb conliritarl

Concerts
El n•01,1,1r1

Associació Cultura Musical
11131 per .11 p,1101. ai•-. .hre..11.1 17.
h u erial :dorna! ninne . trElirlanien I, ha .
venr-se 35310 . 31
enn.•:0.1 irrinnerst pers
e,iiinerars-rters

ROSA BALCELLS
1:111,11

ESTEVE GRATACOS

I U AAAAA

l'Urna

JOAN RIBAS

continua 330 lardo, "Arillllas
'Honraras a III parlrr - , 1,1011e111drunta•

re. ..tutue ..0 eon musteaEXCELSIOR

MINIS

continua 330 lama: "Puro ap
lord.

Paglley. "Secretos".

1..ry Plek-

Sil: "La Senda del
diamante"
SEAN TEJIERE CeNTAL
S'ao
-luna do prior".
marr Pirk.
Cagno.
furd. Nailclarl I CatIt3. Nil: 'Ea sendir
rle/ alinearle"
CAL
Cnnifurn a'au mula: -Aratkchak",
iilleada en es p anvol. "Ire i ara al cielo'
"Aventura en Túnez"
ROSAL
COntInUa 3'31 Inda: " Sntskchalt".
plle30.3 ro e 0 11311y131. 1•15/11111r/
nez - . "De rara al elida''
1110NIMIA
tarad, '' finiblle/00". "110•

I

Per al dia 28, dilitnr,
a les dcu de la nit

PALAU DE LA NUNCA CATALANA

D i vers

Sarltdett rle Barceltrna . 15 1111(1111 1 t11113,11,

1.neeee

Prell •

PA kiS

lerda: °Cuatro en la leM•
pesiar!. -La ferie de la S'ida", Jallet
Gayner. "El 1:31:31leen (1e 11 liflehp".

Cntilfiltra 330

ni-martes Matriu StInut
% %I' Impotencia . Mataran& • Raiga X
Director Dr. J. Dita Comolui do so 151d1459.Dlumsng.s,dIZSaS

I

p s ett• redutt•

u

ierència cata al.a
PRIO134GUEU-1.41
•MIM.111•n11s

ls clerrnatiness aconsellen

/Mg

E

VIES 1 RiN.ARIES
POLICLIFECA FARRA PIJOAN

4 SIMIO,. oei rete,

emplear les cremes o pastes per a

' afaitar,

toqs..-ter seenere
i er

1

amb preferència al «al.,U i totes

les formes «altonoses (s , egi's «Manual de

%mina da Canean« ti.

Cosmética 0, Je S,,,,feld, traduce.; del

TRANSPORTS

D. Pryrí, pAsnrua 86)
Entre totes les creu....., la

PASTA

Aragó, 273 - Telefon 74790

1\T ix

ita rstat elaborada pensant en ¡'higiene

Barcelona
TRANSPORTS RAMOS
de

cle fa pell.
picor g ,

BARCELONA

El seu is

cura irritacions,

gran.), etc. La oara, clesprés

cl..lanai-xe, I; quedara fina, ttsrsca,

a

suau,

sestee otluen encarcararnent que Ir

GIJON

fa

semblai que t els muscles d'una sola pe,,,a,

Passant per Saragossa, CaIshorra, Pamplona, Logro-

ni aquella cremor tan molesta, de l ' atai-

ño, Vitòria, Sant Sebastiá.
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NOEL) D'AFIRCA 1 CANARIES. - SerlIdeß Clulnzellare do nareeio4 eIs utjoug
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PATIOS PALACII

Frontó Principal Palace

MADRID: Pause , . de in easteaena. 14. - BARCELONA: Via
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Dime

Dimecres, dia 14, a tres quarts
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Camp de Les Corts
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Arbitre internacional: RETDELLET
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ribar a un arar,i satisfactori.
per E. Britn. Nit. :1 lo, ti:. Blilagne9
No obstant, hem de posar de mani4 Mes.: LOS PICAROS CELOS i
per Ltine 1191:1
TIUSKA, per L'ele Gomina. T'espaia al%
fest a rafició catalana que aquesta
real reo
localita1s
Junta sortirà al Pas de 101s els °I)'CINE RAMBLAS
tacles que se li presentin, i confia que
gamma Cutre, 114 5 BE - TI.
en el pròxim campionat bresentari
Ari,a DIBUIXOS. EL HOMBRE DE
COMPANYIA DRAMATICA ANGLESA
ARIZONn, p e r Ilex Ileli LOCO
equip digne de la seca tradició i que
AVIADOR, gran superproduccle.
pel seu historial Ii correspon."
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EDWARD STIRLING

ATLETISME
El proper diumenge començarà al
camp de La Bordeta el II Campionat
social de lluita a la cerda del C. I).
C. 1. Per a inscripcions, al gimnàs fins
al dia 12.
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de la tal. organfizat per la
DE CUINERS DE BARCELONA" .
benefirl de le s Curtes de la Germanas!, Vrnesn I

En el qual prenen part els principa l s campions espanyols
i eatrangers
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A les 330, a les e I a
EL DIVINO IMPACIENTE, de Penen,
esdevenitnent Unir, 148 eepresantacrons.
flema, tarda 1 ntt: Es DIVINO IMPACIENTE. lila 23, fu:malas e•devennuent:
estrena de l'arraniatnent eseenlc
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Noves de tot arreu

BitASI L PER fin

Garrar Gauneret

BERIAANDAT ÑA

AVUI, DIMECRES, segon dia del

TEATRE ROMEA

La selecció espanyola contra la catalana a profit de
l'Irún
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MOMEA

Gramlies ball de dtstreases, per a ovni,
dla 14 de febrer, a dos guerra d'erige
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Fàbrica d'Aparells Sanitaris
de FRANC r.SC r.STEVA
Corts, 502 1 510 -- Telefon 31336
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(TEEDOSLOVAQUIA)
11 a 18 maro 1034
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O
que s'adjudica en un ipat que monja más amb ele tilis
que amb la boca. Aleshores 6e evident que el sentit
de la vista no 66 del tot absent d'aquesta Important
fundió bloleglea. Per altra banda, el santa de l'olfsets
cal que estIgul tambá d'acord a apreciar una qualltat
que ha de caracteritzar les matarles alimentérles.
Mal anirfem que l'h o me hagufs de manjar simplement parqué necessita Ingerir matarles alimentarias.
L'homo pot realItzar aquesta fundid Imprescindible I revestir-la d'unes condlolons I une atraotius que poden arribar a fer de l'alIment, no dIrem un culta, pera II una
fundió que s'escapi de l'objects primordial del manjar,
par a estitvenir un acta ple d'atraotlu.
Aleshores as obvi que un aliment ben presentat, en
perfectas eendiclons de pleura a la vista I a l'olfacte,
sedevIngul una d'aquellas coses bailes la possessló de
les quals is possible. I si, a mas, aquest aliment es La al
davant I hom no ha de fer elna l'estora d'abastar-lo, da
evident que cl manjar tambti la seva

Poques funciona del cos humi, quan es tracia d'un
cos sa, podrien prescindir de restimul com l'alimentac16. No obstant, la vida dels homes esdevindria una cosa
prosaica i monòtona si en totes las funciona normals
no procuras Introduir-hi un polset de poesia.
NI ha al man mllers de persones en les quals
fundió de manjar 6s absolutament meobnIca, I, per tant,
Ingereixen els alimenta sonsa parar esment en alié que
mangan, mentre sigui digerible I assimilable, 1 que no
produeixi trastorna a l'organism e .
Es molt, humana aquesta manera d'atendre una
fundid corporal al marga de tota proa:a:pació. Amb tot,
no 6s menys humà l'intores que tenen moites persones
d'allmentar-se tot delectant-se. SI hl ha una norma pe¿,per qua
dagagloa que ~sella d'Instruir tot delectant,
no hl pot haver una norma blológIca que acensen) d'Ingerir ala alimenta en condiclons de delectança, tambe
Es dlu d'una persona que no es pet acabar la rack,
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Ose per a Incubar - Pollote Os tato
lee no« I *data
OUS MUSCOS
Pollastres •nsrelnata - Incubada:ro
I criadores d'ocasI6
AVICOLA HISPANIA •
bis
Rspebtlea Argentina,
Velaron 79615 - Itareelon•

Quan compreu escames exígiu

Successora de Wad°
Catarla de Oulna - Artioles Sanitaria
Pantallas 1 Refleetors
Oficines i Fábrica: Campe Sagrado, ti
BARCELONA
Telefons 39006 i 33007

Escamas SOMS

RAMON PRATS SALVADOR

FELIX BENDICHO

J. SOLANAS SOLER

Fruites i Verduras

FLECA
Servei a domicili

Mercat Central del Born, 22 - T. 14330

FLECA
Servei a domielli
Telefon 24970
Plaça Llana, 1

BARCELONA

BARCELONA

poli al edp
substancia nociva. Itigirnicament enea
sal en Saquero de mig I un gOlogr,:in
laireel3Ment del mall a) consumida. l`c
venda a Vals ele establimtnts. • Fabricante: Filie de d. Soa Borres, Algeinesi
(València). - El canal d cusma pt,
a la Delecasla de
a:5 regala
vendo: Ronda de Sanl Act onl. t's
TMM'on 1201: -

s'etecina
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.AGUSTI MARTI
Fruites i Verduras

=

D. Gonzidez Garcia Martínez

i Comestibles
Olis
i Sabons
Conserves,
Servei a domicili
Berzegovina, 1 - Barcelona - Tel. 81306

LLETERIA

Ultramarins

I

t,
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A. MASSAGUE FERRER

II I

Riera St. Miguel, 25

Telèfonn 74373
BARCELONA

Proveidors d'Hotels, Restaurants I

Forn, Confiteria i Pastisseria
» Servei a domicili
Telèfon 71118
[TI Passeig de Gràcia, 101
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BARCELONA

GRANJA BELLPRAT

JOAQUIM GISPERT

Servei acurat a domicili

GRANJA

Vilardell, 21 - Telèf. 30618 Llansà, 17

Nou de la Rambla, 75 Telèfon 12414

BARCELONA

BARCELONA

Colmados

Telefon 50695

Girona, 22

BARCELONA

121
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JOAN GOVERN
Vins a l'engròs

GRAN FABRICA

R. i A. CASTELLS

d'aigües carbòniques i esterilitzades

Vins secs i dolços
Mercat interior i Exportado
Telèfon 51410
Pujades, 87

G •

S•

LUSTRAL

Torredembarra, 7

EUGENI GILBERGA
Telèfon 71319
Cubi, 60
Oemaneual
sempre Sifó Higiènic Lustr

BARCELONA

c~=711'i •=11t=j19,
=:$2==
CAi CULLERETES
staurant
i Re
Fonda, Xacolateria
Fundada en 1786
Te/efon 14405
Quintana, 5
B 411 CELONA

PERE GISPERT
VINS
Nou de la Rambla, 161

Telefon 16197

BARCELONA

e 1_, =ce,

DOCTOR VINYALS

Purissima, rica en oxigen
La preterida en Chillones, 11spitnis
i a totes les cases
Producclite dels Laboratorls del Dr. Vlnyals
Despatx: Diputació, 71 - Telefons 21933-51233

Especialitat en
reformat.
regionals i del pais.-Salons independenls
Plaga Teatro', 1 - Escudellers, 2 - Teléf. 19312
BARCELONA

BARCELONA

CARBONS ALBA, S. L.

CIRCILONP
Una trueada al lel5ton 74630 1 serru ates a ralle

Provenga, 338 (coetat Lerrer Bruch)

elarantlm un exrellent I depura' sulnninIslearnenl
Perns bar:1154mM
cal:'
en antra l

I

criaturas

Se serveix a domicili
Telèfon 76302
Prov ença, 205

Mercat Central Born, 39 Telefon 12184

BARCELONA

BARCELONA

LA VILLA ISABEL

JOSEP. SALVADOR PORTA

Pensió de primer ordre per a famIlies 1 es1rangers. - Toles les habilacions exteriors
- A vuit minuts Pl. Catalunya
mb aire i
Cartee

01.18 I SABON8

Servei acurat a dornicill
Telèfon 21432
Colomines, 8
Telèfon 14848
Pl. Sant Agustí Vell, 9

Telèfon 72184
Olronella Alta
CARCELONA

JOAN CASAS FABREGAS

BARCELONA

VOLATIRIA I OUS
Despatx: Sant Jordi, 11 - Telèfon 35009
tiendes: Moroat de Sane - Paradas 187 -148
BARCFLONA

BAR PETIT MIRAMAR

APERITIU "PALO MARIPOL"
El mes

pel seu peit tret I menjars
d'encarrec.Especialitats de la casa: "Sopa dels
marinera". — Gran terrassa d'hivern, pròpia
per a banqueta i testes
82 - Tel. 19295 - Barcelona
Nacional,
Passeig

Casa recomanable

sa i agradable

"ANIS DZL OSO"
Iteresentant a Barcelona: PI» ROCA VIDAL
Cre e s ristal:. r .vs , 524 - Tel. 152111 - Barcelona

e e
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IGNASI BULDÖ
Ous rebuts diarlament de la Granja

Fruites i Verduras
4't\
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Carbone mineral, 1 vegetal:, de totes menos - Propia per •
~ratio
caleraccions i

VAQUERIA
Vaques destinados per a mallas
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COSMOS

•—n

G. SANCHIS PALANCA

F
JOSEP ABREGAS

CAVE REGTAGRANT

AIGUA OXIGENADA

Soronalles

Reus
BacaIlà extra-superior * Servel a domic!II
Casp, 88 -- BARCELONA -- Telèfon 20574
de

VIDUA. D'A. MARTORELL

fundzula l'any 1874
prooedanclee
Especialllat en el, de Vilafranca
Magatzem I despatx: Carrer Morera, núm. 7
Lloos de venda: Mercal de Sant Josep: 437-483
Teléfon 12181 -- BARCELONA

MIQUEL XA.RA.0

J. PAIRÓ VERDULET

COLMADO

PESCA SALADA

Caea

Comerç d'ous de totes les

ISIDRE

VINS I OLIS

COLADO
Rambla Ctitalunya, 88 - Telefon 74062
BARCELONA
44441444-4,4444.4444449~;

MART1

Sans, 144

Telèfon 30107

BARCELONA

Plaga Comercial, 6

Telèfon 32855

Villarroel, 6

Telefon 10918

BARCELONA

BARCELONA

4imut=ista
TIMOTEU PINILLA
GRANJA
Casanova, 26

Telèfon 30340

Ji ‘RCELON A
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FERMI VILANOVA

16-...-24azza;jazzLei-imiet=1A—i.

,41114

Telèfon 32250

BARCELONA

IrL

e

Telèfon 74881

BARCELONA

1----Lefal

P_

COLMADOS TORREDEFLOT

ill

Mide* de Dolços i Melmelades

J. CASANOVAS

Scipiö, 5

Telèfon 13490

BARCELONA

=2 M3-GRANJA ROCA

BARCELONA

FORN DE SANT MIQUEL

111

Valldonzella, 28

Productes Làctics

Telèfon 15090

Carrer Sta. Memica, 2

Teléfoa Zle39

BARCELONA

QUEVIURES ÁMBAR
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Mercat del Born
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POLLETS

ro

MOKA
LA MARCA DEL RON CAFE

Torrefacció automitloa
Vendes a pes 1 degustació - Importsció dimita
RAMBLA DELI tiSTUDiS, 8

rrmer-

LA PUBLICITAT

Di/peeres, 14 de febrer de 11

Continua amb èxit franc 14
nostra Exposició tradicional
venda especial de Generes
Blancs
El nostre propòsit és beneficiar el públic amb ofertes de
carácter excepcional d'articles
de qualitat i d'imprescindible
necessitat a les llars, a preus
veritablement rebaixats
Per a tothom, sense excepció,
és aquesta la millor oportunitat per a adquirir
GENERES BLANCS

6c,
et)
9.41. tev,
•
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CAFE - BAR - RESTAURANT
GRAN CONFORT
SERVEI ACURAT

Els senyors comprador. san obsequlats amb l'Interesiant Dletarl
aqueet any. - Nepal d'una bonica psauln• ate nene dele
oompridora

per
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