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La vaga del ram de construcció

civil

La situaci6 pol itice a Franca

une

celebrat una
LA CATALUNYA Malgrat les noticies oficials Els obrers han
sembla que la calma no s'ha assemblea de la qual s'ha ul9u"1°
es presenta a la C,am
DIA
DE CADA
restablert del tot a Austria tret la impressió que la vaga bra, la qual Ii otorga
la confiança per
A la frontera hongaresa hi ha hagut tiroteigs
inevitable
general serà
entre els nazis i la gendarmeria
Una de les tasques mes fecundes
del Consell de la Generalitat, i en
particular del Conseller de Finances és l'haver posat en marsa la
complicada qüestió de les valoracions deis serveis traspassats' al non
regim autonörnic de Catalunya. El
problema de dret és ben senzill, però sempre, tractant-se de dur a la
práctica solucions que posen en joc
interessos materials, la resolució és
ardua.
Per aixi.) presentava moltes dificultats començar a rernoure els
obstacles. Amb el decret recent que
regula un sistema transitori, sita fet,
cont diem, una cosa que ultrapassa
la importancia intrinseca del Decret,
tot i ésser molta: desglossar el cami. Ara només cal que hi hagi energia i seny en aprontar-se de la primera embranzida i no deixar-se altra regada dins un nou marasme.
Es pot tenir confiança? Nosaltres
Im creiern. De moment, a Catalunya
hem liquidat la politica sentimental
que potser al seu dia tinqué una el,cacia, però que ara ens convertiria
en el noble més enganyable del irán.
Hem arribat a l'articulació dels diversos matisos que formen una tendencia. i això ja és una garantia. Sabem que Tolem i que necessitem; la
no perdenn el temps ient volar els
colorns de l'entusiasme per joc i per.
què si.
I. conseMientment. ha desaparegut
l'ob,taele mes gran per a i er-ins rec e neise g els nostres drets; i era no
71- nir - ne consciencia exacta i no sa", er com formul?r-los. Res no fa
_eure que. per ara, si porteen les
ne7ociacions d'una manera clara i
coherent. siguin negades les nostres
reivindicacions justes.'
I d'elles la cabdal es la que demana establir una base sedida per a
la valnrització dels servei, traspassets. Es tant de sentit contó, que
nenne aquest tramit previ l'entonoruja no té cap arntit, i que, proposada serenamcnt. la cosa no pot ésser
discutida, ni pe) mateix Royo Vilionesa.
NmniSs que calia comenzar pel eomeicament i cstablir una circulació
provisionaL perquè els cases Inés uretras no fossin denatesos. I is•ts.er
?questa fórmula uterina era mes com-

picada de trobar — perquè baria de
moure's dins de rnenys llibertat d'acció — que no pas la definitiva.
Per tot plegat, la visita de l'honorable President Clompanys i uns
consellers a Madrid ja sembla que
per endavant te totes les garanties d'esit necessäries per tal que un desplacament d'aquesta importancia no
toral en mima de prestigi d'homes
i de dignitats tan Iligats amb el prestigi i l'honor de Catalunya.
S'equivocarien, dones, els que arnb
=Mi d'aquest viatge volguessin tocar la nota alarmista. Probablement
la 'Ven" ressonarà tota sola corn
costurn d'un temps enei, sempre que
esta en joc la patria. El sol fet d'haver - lo projectat i anuncias, prova que
les esperances són falagueres i que
l'arnhient ens és propici.

Ets esdeveniments 'murta, ¡sau
iielps,ssionat citarnent t'opinid pública mundial ter ltur trágica gravetat.
Rares regodeo, en efecie, una guerra
civil en nua nació del co? ,d'Europa
ha tres proporciona tan dmpliei. A tot
a' n'u s'han blasmat eis caesois per les trotes de Dollfuss , omb
c.crePció de la pretina italiana, la qual
voldria atenuar la responsabilitat del
da CC en els esdeveniments austriaco.

P. S., A l'editorial del dia 14, per
rin lapsus de membria de l'editorialista, el partit de "Renovación Española" fou atribuit al Sr. Primo de
Rivera i no, com és de fet, al senyor Goicoechea la "Veo de Cataanils Iota la raó. ens ho retreu: això si. atril) un èmfasi i uns
al eg roi s notse r excessius, ia que l'error no afecta el fons del monament
politic. essent els senyors Primo i
Goicoechea ienalment representants
d'un dretisme anti-democratic i advers
al regim.
La situad'', fa pensar en aquella
anécdota que referdx com. en una
Insta 'cur si", la senvora de la casa
en preguntar a mi *inve" si es 'lela
Nre7 n Nntz. rehi! com a resly,sta
de l'intere ss at, la segiient : "Tant se
val. la Miesti4 1.; passar Festona."
Tant ' e val! Subititniti a l'article en
qüestió Goicoechea alta on din Primo,
tot reman exarte. qiiestid és que
sén deis dretans enemies de la República i d t rAtalunva.
els ene redacten el nostre
confr:ve ho salen ton he corn 1.11,5•
altres. Encara que en a n-test cas hi ha
el Sr. Goiroerhea pel /M0. que els
den haver excitad el* nervis. El senver Goicoechea junt mil", 13 France, J Cantlid i Balite ('il/oir, ande
d'aquel l diaril era, arnh altres personatal. " de per rime, un futidadors
d'amiell eaniWniir Partido det (miro,
m i , (mi la nota cnintin
de la monarratia • "n1 ,eritahle
guitlrn en tin enterrament.

Enquestes periodístiques

Diverses personalitats polítiques opinen sobre el confús
moment actual
Madrid, 15. — El perbidic -Ahora"
ubiii.arà en el seu número de dentà
•a interessant ¡Mormació en la qual
l'organitbació de les forces po• .•,..:es a cada protincia per deduir
aa possibilitats que podria tenir a Es. anya un moviment revolucionari.
'Tumbe publica una enquesta realit-ada entre els homes palies mes tmaA:ces, en la qual aquests esposen Ilur
,ctitud davant l'ameraca revuluciona:ia,
EL

ez. LERROUX

El cap del Guvern, que l'encapçala,
, itt que la seca acCtud personal (;5'
•
.ompleta serenitat.
Creu el senyor Lerroux que el Go•.ern que presideis nu ha donar :nona
,erque cap partit adopti una actitud
9n, la que han adoptas els socialistes,
encara que el seu passat de revolttciOli ha ensenyat que molts
sri
aquestes actituds responen a esals de consciencia de la collectivitat que
ts retén no impulsar, sitió tallar o
suavitzar.
No ha arribas al Govern per apetenria del Poder, b inó perquè sha eregris en un moment donas que era l'an.ca soltició posaible.
creu que arribin les coses a la
culminació que hom suposa, però Si hi
arrihessin afrontarla serenament ja aituació, perque no vol acabar la seva
existencia ami, una fellonia o covardia.
S'equivrquen, i no de bona fe, els
elle cremen que el Govern esta mediatazar Pe , Unes o altres torees, Solament este mediatitzat pel compliment
del deure. Com que cal gocernar ea
tan règim de rnajories, no ti mes rente; que governar com ho cstä fent.
Sóc un borne—acaba dient—que va
amb fa creu a con, j estic desitjant
d'arribar al Gólgota.
EL SR. MARTINEZ BARRIO

El ministre de la Governació no
eren que el propòsit socialista de llan
ar -se a l'assalt del Poder es realitzi.-ç
Hi ha en el partit socialista bornes serens i prudente que no conduiran les
sev ell organitzacions a donar aquest
Pus as.ro M'equivoques, el m0-

gran quantitat Ce munícions; Iliurades pett resoltosos que

d'armes

es presenten, responent a la crida
del canceller, senyor D o II f u s s.
Aquesta tarda han volat sobre Vienz alguns avions de l'exercit federal, des dels quals han estat !lesnades Proclame» invitant la població
a reprendre la sera feina sense Por
a pertorbaciona.

Forces de l'exercit acampades das ant l'Opera de Viena, amb motiu
de la revolta d'aquests dies
que se li otrihtsixe era tot4 eLs atobicetu nacional:.
Pera la .ritnacit{ aaelriaea 4l Mo
conseqüències que-nad'lrmtes
pof lOhr ter a la P014. Arub
ch., de les !orc es social-demberates,
Dollluss ho privar Austria de la mis
.misiderable foro:: antinazi, si es te
en (m'Irle que alunas miclis de
wehre n" san simpatiLvants rtrnii, ri
Una temtiativa de presa del
poder per pari dels hillerians poi esser cons iderada esas a probable i
segur. 011 °correría aleshores!
tila los ira neceas:o:aria i
rius inico inicressades en la independ i ncia austriaca, pera entre elles hi
11,7 la mes absoluta dizergbncia quant
a la fria deis mdjans.
Es din que di da trofeo l'allanes —
i airó es versemblant, per be quo drs-

viment seria immediatamerft dominat.

El Govern, no solament esta previngut, sinó que ha adoptas les seres previsions. que no són solarnent efindole
g?vernativa, binó politice, afectant
aquestes als departaments de Treball
i Obres Públiques, i no solament m'ocupe de miestions d'Ordre públic, sind
cfaltres de politiques molt interessants
relacionades amb el meu departament.
Diarias/re:u estudio els expedients
nv,tivats per suspensions 1 separacions
d'alcaldes i regidors socialistes, i en
ntolts casos discrepo de les propostes.
Aspiro a que recoueguin els socialistes que el Govern procedeix amb equitat, i no exerceix persecucions.
• No acudirá a la torea — diu —
guau l'adversari ultrapassi anda la violencia els camins de la legalitat.
N osahres vigileni tamhe les forres
que sin a la nostra dreta i les que
queden a l'esquerra dels socialistes.
EL SENYOR VENTOSA
El senyur Ventosa i Calvell considera el moment com d'inquietud per
l'entestarneat dels elements esquerristes a identificar la República amb la
soca prieta tendèneia i manopolitzar-la.
Considera urgent escometre la solutia d'aquens problernes económica i
socials que afecten la vida del país,
probleines que escapen a la divisió artificiosa de les dretes i esquerres.
Al món hi ha avui en Iluita dues
tendencirs: la que traca d'organitzar
la societat sota el predomini del P ro
i la que cerca una courdinaciai-letaris,
d'activitats i interesaos per a sub,rdinar-les a l'interès suprem del país.
En aquesta pugna els anomenats partits esquerristes, amb un sentit arcaic,
pretenen impasse el seu predomini a
base del lalcisme i d'una tendencia vagarnent socialitzant, que destrueix l'economia, Denle arribar a aatisfer cap
aspiració.
Per altra banda cal plantejar la
revisió del régint parlamentan i dotar el poder públic de tots aquella
rnitjans i facu:tats que calen perque
pug •ei actuar eml) eficacia.
(COntiaita a la Agina 3, col. g)

Sembla que la intrevenció militar
en el moviment provocat pels soeidistes -toca a seva , fi. segons
s'afirma en els cercles oficials
(tuesta capital.
A Florisclorff han capitulas 600
bornes de la Schutzbund. els gneis
ocupaven diversos tallers i fabriques: lambe s'han rendit ara) empleats dels tramvies a Siernering.
Els socialistes calculen que pugen a cinquanta els morts que han
tingut a la regló ile Elorisdorft
individu anomenat Kahler, afilias al partit socialista, que es un
dels capturats per les tropes vivesnamentals, ha estas conclemnat a
mort. Aquesta es la tercera condenma d'aquesta classe que es dicta
a Viena.
Segons les ordres dictades per
les autoritats , els assalts contra les
Ultimes posicions dels socialistes
han de començar immediatament.
Els elements de la Schuntzbund que
s'havien atrinxerat al sud d'aquesta
capital Oran rendir: hau ocupas les
seves posicions les forces governamentals.
Estan per acabar el termini fixat en
l'ultimàtum del canceller Dollfuss. els
insurgents van retirant- se a nombro6 0 3 indrei5 o es constitueixen preso-

Madrid, 15. — Aq ues t mati celebrat a la terrassa del cinema Europa,

de Cuatro Caminos, l'assemblea de
tots els vaguistes Per coneiser la proposta del Govern a predre acords sobre ella.
Els obrers trabaren les bases mielaterials insuficients si els patrons no
les firmen també, prevalent el reiteti que donada l'actitud patronal d'amenaçar amb tancar eis tallers i el locaut no es pot acceptar la proposta
governamental.
Sha demanat que Passemblea formules noces bases i es declares la vaga
general.
Aquesta proposició té vots en contra per creure que una vaga general
en les preseuts circunistances oferiria
dificultats perilloses, per la qual cosa
convé meditar be abans de
Per unanimitat s'ha acordat atorgar
un vot de confiança al Comité de vaga
perque continui les geSn i01,5 Per la
prompta solució del co nflicte , Posa.'
en contacte els dirigents de la C. N. T.
i U. G. T. per prestar solidaritat als
araguistes de fedificació.
El Coniité ha expressit el sexi convenciment que s'anira aviat a la vaga
general amb totes les seres comeqüencies.
REFERENCIA DEL MINISTRE
D'OBRES PUBLIQUES
El ministre d'Obres l'Obligues ha
dit aquest migdia als periodistes que
no tenia altra noticia a comunicar
sitió el resultat de fassemblea celebrada al cinema Europa pels obrera
del rant de la construcció.
Slan dividit — ha afegit — els
obrera de la U. G. T. i els de la
C. N. T. de la manera mes insospitada.
Aquests darrers Oran pronunciat
per la tornada al treball. per considerar que slan satisfet les leves aspiracions i han acusat els de la U.
G. T. de conduir-se per mäbils polítics, arribant, segons les nieves noticies, fins a produir-se
En definitiva han acordes reunirse per grernis, que, segons les nueves
noticies, són 311 i encara que aixit retarda la saludó del conflicie. la meya impressi6 es que, en definitiva.
quedara resolt.
lía ving u 1 a veure'in—ha seguit
dieta el senyor Guerra del Rio—l'alcalde de Madrid per parlar-me de la
collaboració de l'Ajuntanient en fexecució de les obres que van a co-

Ter,.

El comiaaari de aeguretat austriac,

comandant Fey
',f ruti/ — cancentrades u la frontera
austríaco. l'odria issor que T reeoslovalida les el ntateix. Una gcriitomilza.
cii d'.4ustria comportaria II/la
tnilitar contemporania per ambdues
parts, encara que co por admetre
/me la possibilliat d'una crtlosia de
l'atinió pública italiana, en reure's
els alcinanys sobre el Brannero.
Na cal afeo: n res mes per a entradre que podría encendre's facilment
una guerra. En da ccriles polítics
anglesos hi ha inquietud, tenme el govera briltinic, si les coses co compliquen, no podré estar-Se d'intervenir.
Simposa, com es veu, una atetó diplomatica per tal de conjurar el perill, i t ense penden lempo.
Viena, 15. — La capital va repte.
nent la seva vida normal a poc a
por.
Els ferrocarrils funcionen amb regularitat, i els teatres i cinemes tornaran a obrir les seres portes el
,d'asalite vinent.
tHan estat recollides gran nombre
-al

Les cases ohreres de Kagran han estat ocuparles per les hines rIel Govern:
als soterranis s'hi han trohat quantitats
considerables d'armes 1 municions.
El canceller ha manifestat que pel
que es refereix a Viena, Capital. les
tropes han tingut 53 rnorts i que al dipbsit de cadavers han estat portats els
cossos de 140 insurgents.
FA II clno-cents morts
Segons informacions periodistiques, el nombre de morts durant
els darrers successos a les diferents
poblacions austriaques passa de mil
cinc-cents.
Segons una decturaciii de carácter
semioficial que ha estat facilitada,
la resistencia dels socialistes ha estat vençud a a tot arreu, i les forces
regulars s'han incautas de nombroSCS armes.
No hl ha hagut Intervenolons dIplomatIques
De font ben informada es declara que el, rumors que han circulat
sobre determinades intervencions diplomatiques prop del canceller Dollfuss catan mancats de fonament.
(Continua a la pagina 7, col. 1)

mençar.
lie convingut que, segur int l'orinelució per mi assenyalaila. de donar
mes intercencie en el galimet daccessos i extraradi a l'A itintament
Madrid, assisteixi a la reunid que ce.
letirarà el vinent dilluns el propi al-

cal (le.
En l'ordre niel dia de la dita reunió tinc el propOsit que s'inclogui
l'execució de les obres (lel non Iiipódrom i de la prolongado de 1,a
Castellana, %mis que en amlidues
crec indispensable a les nieves int encons la intelligencia previa amb
l'Ajuntament de Madrid.
Aquest en la prólongació de La
Castellana, té un projeete que consisteix a desviar - la seguint la Baço que donaria llor a una
corlia, m'entre que el gabinet d'Accessos, te projectat la prolongació
en linia recta fins l'Hotel del Negre.
El gabinet considera compatibles
els dos traçats, pern jo no ho cree
aixi.
RECTIFICACIO DE LA VERSIÓ
OFICIAL DE L'ASSEMBLEA
En vista de la referencia oficial

sobre l'assemblea obrera del rana de
l'Edificació celebrada aquest mati,
Edmund Domínguez, secretari de la
Federació Local d'Edifkació, rectifica terminantment la versió oficial
dient:
Printer.— Que aquest matl no. hi
ha hagut cap discrepancia entre els
obrers de l'una i la/Sra organització
sindical.
Segon.— Que van ésser precisament els representants del Sindicat
i de la U. G. T., Mora i Domínguez. els que van hacer de realitzar
esforços dialéctico per convencer
fassemblea que no era procedent
declarar alli una vaga general de
tets els oficis a Madrid i que l'únic
(me pocha i calia ice en cas de fra'
cansar les gestions que van a reabuen era demanar la solidaritat dels
altre.s oficis i que s'in aquests i no
els de la Construcció els que han
d'acordar la vaga general.
Tercer. — Que lluny d'ésser o posada la U. G. T. a facabarnent del
conilicte, loo desitja vivament, i bou
el seu representant el que deiensä la
t endenci a Iné s moderada.
Quart. — Que si s'ha donat una
altra reierència pchs organismes oil.
dala ha désser perque es preten
desorientar l'opirnó o posar CO joc
alguna maniobra.
Si del que e , tracta és de justi
-ficarlgunepsiócontraudeterminada organització sindical, es
donen per avisats i tractaran d'ara-

Pagues vegades un cap de govrrn ha
tingla 10$0 aprOVCCiÓ tan unánime com
olas Downergue. Cal recordar el mament de la guerra i reevocar la personalitat de Cletnenecau Per trabar una
cosa analoga. Pera si, donar el momea, Clemenceau ¡tarima d'incitar a la
rerisü n cia i a /a Iluita, Daunice¡ue ha
predica: la fama i la concòrdia, no sols

L'ACTITUD DE LA FEDERACIO PATRONAL MADRILENYA
Davant el conflicte de la Construcció, la Federado Patronal Madrilenya ha publicas una extensa
nota. en la qual es lamenta de la
inhibició de les autoritats dacant el
conflicte planteles a la casa Hormaechea i Foment d'Obres i Conotruccions, aixi com de no haver estas douats pel delegas provincial de
T renal!, ni posat en contacte el representant Patronal amb els obrers,
des que s'ha plantejat la vaga general de Tedificació.
A aquesta nota contesta amb una
altra la Direcció General del Treball
rectiiicant aquesta inhibició que se
li imputa, i afirmant que el delegat
provincial del Treball cita la Federació Patronal Madrilenya, que assumeix la representació de les dues emmeses, i davant l'actitud en qui es
colloce la Federació, la passä a presencia del director general, davant el
qual el senyor Baixeres i els seus
companys de representaci(i manifestaren inc. per a tractar de la solució
de la vaga, s'havien de reintegrar prèviament al treball els obrers, i la I cederació no esteva disposada a resoldre aquest conilicte isotadament, sinä
que enserns n'havia de resoldre d'altres que la FederaciO tenia pendents.
NO S'HA ARRIBAT A CAP
ACORD ENTRE PATRONS
I OBRERS
.AI ministeri de Treball slan reunit ami, el ministre sem os Estadelta els representants de patrons
¡ obrers del ram de la Construccie
per tal de cercar una iOrmula que
resolgui el conflicte planteles.
La reuniCt 1,5 durat des de les sis
de la tarda fins a dos quarts d'onze
de la nit, i a la sortida, els assistents han maniiestat que no s'havia
arribat a cap acord, encara que, no
obstant, tenien impressions optimistes sobre la saludó de la vaga.

Enterrament del Carnestoltes

interior, amó també in:emociona/.
Donmergue ha sabia tocar el patriotisme de l'assemblea legislativa ami,
triitjans simpies, que sempre són els
mes efiracos, i ha °l'Ungid un erit
que ha superar. Sembla que a Franca,
destrés d'uno violenta pera brea tetoresta, CO torna a la calma. .4ix3 no
treu que l'escàndol Stavisky pugui tenir-se per exhaurit, pera les seves naves rrperertssions linde= llar, de 1110Mfta, cus aus ambient mis calmar.
París, 15. — El Censen de Ministres ha aprovat aqueas nací els tenles de la declaració ministerial que
M. Doumergue llegirà aquesta tarda a la Cambra i M. Cheron al Senas.

M. Gastan Donmergue
M. Rat/heu ha posat els seus collegues al corrent de la situació
d'Aus/tia.
Cheron ha exposat les mesares adoptades per assegurar la t'anida liquidació de tots els afers, d'acord amb la mes estricta justicia. Ha
anunciat que per completar les garanties d'independincia de la magistratura separaria totes les recomanacions dirigides als rnagistrats.
La impressió d'esperance que es
desprenia de les converses sostingudes ahir als passadissos de la Cambra
i de les deliberacions que han tingut
aquest metí els diierents grups, 3emlila confirmar-se aquesta tarda a la
Cambra i al Senat.
La sessio de la Cambra ha conten.
Cal erunig d'una expectació enorme.
i amb una gran concurrencia als escoria i tribunes.
En pujar a la tribuna el senyor
Deumergue per donar lectura a la
declaració ministerial, ha estat acoamb aplaudiments per Sota els
diputats, amb la sola excepció dels
cinc comunistes, que han tractat
provocar un tumulte, pecó sense
aconsequir el seu propósit.
París, 15. — En la deelaració ministerial a la Cambra, el Sr, Doumergue ha dentellas l'ajornament de les
interpellacions fins a després que hagi estat votas el pressupost.
(Continua a fa pagina 7, col. 6)

El Govern de Madrid

Inesperadame n t ,
ministres es
reuneLyea a les
onze de la net
els

EL SENYOR PEREZ
SALAS, CAP DELS SOMETENTS DE CATA-

LUNYA

El conseller de Governació, senyor
Selves, va manifestar anit paliada Mi
periodistes que hacia signas un decret
q ue anarei xer a avu i al "Butlleti Oficial", nornenant comissari cap dels
serveis del; Sometents de Cataluaya
senyor Jesús Pérez Salas.

377 lots de mi

—CAldrä enteriar•te, abans no enterrie la Repúblical

Madrid, 15.— A les onze de la
nit han contengas ha arribar al mini steri de la Governació divervos
ministres que s'han reunit amb el
senyor Martínez Barrio.
Han acudit tot, menys els senyora
I.erroux i Lara. Ha assistit també a
la reunió el director general de Seguretat.
La reunió ha durat fina la mil i
cinc de k matinada. No han fe< ma,nifestacions a la sortida.

1,4 Pül314IC AT

LES LLETRES I LES ,ARTS
POSICIONS

Realitat i superrealital
per Martí

Font

Sempre ha estat un instint de
l'home la representació de la natur ale a* . &III de el cuida o medi ambient ea el guaj pot donar-se l'ocietiricia humana; per aixt, té una influencia decisiva i categórica en les
manifestacions de tota mena, opecialment en les espirituals. La repreaentació té el seu origen en l'obsessió que les coses i ele fets externa produeixen en la ment de
l'individu.
Lo tiviliroaci6, que no Es res mes
que una ordenad() especulativa de
la naturalesa, tendeix a controlar-la
absolutament, per fer mes possible
i cantada la vivencia i la convivencia; com mis aquest control ha
estat possible, mis ha desaparegut
el gran misten. L'home, que abans
reaccienava a l'impute de jobsessió,
ara, iiiduit per idees d'absolut
mini, he convertit aquella represenlatió primitiva en imitació mée o
menys perfecta del món exterior;
vegi's els clässics gres, el llenanamena l'Academia. El microorganisme s'ha acomodat massa be al
cultiu que li dóna vida, desprenentse de la seva potencia.
En les èpoques primitives, en lea
quals el control de la naturalesa era
deficient i els instints eren la defensa de l'home, aquesta es orasenlava als seus ulls com una cosa misteriosa. La realitat externa era per
a ells completament diferent del que
es per a l'heme actual, i les ataca
representacions eqa demostren clarament tot aquest aentit de mistad
i ens presenten una nova realitat
que, comparada amb la realitat externa que ens volta, es tan j'a y ersemblant i deformada que costa
reconèixer el sen origen; heus aci,
donas, l'obra del subjecte.
La imitació de la fletan/le« mal
no podrà tenia al nostre entendre,
un interès tan gran ni preduir una
ernoció tan intensa com aquestes deformado% aisioneries produides per
la realitat subjectiaa o, si volts, per
la superrealitat, com time« no p odré tenir l'interès vital ni produir
remeció dele objectes reproduits.
A «tuesta intituló s'oposa el valor
positiu de la realitet subjetiva quo
deriva directarnent del. instints, no
Pu d'un subjectivisme cerebral,
base de les civeta:tejen', i per tant,
tontead al majectivisme instintiu.
Ea evident q ue tete, les accione i
reaccione externes san rebudes i
assimilades per l'individu: unes en
el conscient, altres en el record, altres en el subconscient. Aquesta
'apeteció constant, ininterrempuda,
durant l'existencia de l'e:ster, el
transforma i diferentia dels altres,
sea« la seca ictericia de relucid
assimilació d'aquells fenòmens.
Una diferenciació potencial cera

una realitat interna molt superior,
sempre al nostre (Mentir., a ion.
terna i tangible, i ente mis inflas«
en la v:cla de l'ésser; ella será rúnica cape de produir la subversib,
o sigui el capull o :me« total dallé
que no sigui rail d'existenela. D'ale&
en un moment de supercivilització,
o sigui en un moment en qui es
cercara l'expressió simple q ue tires
per terca la cercases d'una certa
civilització, n'ha dit supere/ese«.
En el m6q de lee arts platiques,
on aquestes idees han anat infiltrant-se lentament (en toques pes.
sudes, els pintora imaginatius obraven inconscientment per emulo pro.
pi), han produit l'alliberació de
molts bornes per als quals era una
violencia la rutina d'acarar-se i en.
piar directarnent la naturaleta; rica
d'una realitat interna, preferien la
contemplació i plasmada, d'aquesta,
mis que no pan la de les formes
tangibles, que si bé no renunciaren
a viure, no ele intermava plasmar
exactament. Aixf veiem, dono, ele
pintors superrealistes expressar formes diverses, pures ereaciona de la
imaginació, tenint en compte que
sguest Ea l'únic temí per «prestar
plästicament la realitat interior.
Els pintors resbales confirmen el
valor del subjecte, delvaloritrant la
realitat de la qual parteixen, quan
diuen que no és el km sinó la forma el que Mteressa, el que dóna
personalitat, etc.; que no Es la figura o el paisatge en gi, sin() aquella menda que ens ha revelas tal
pintor o tal ahre, aquella deforma.
ció, etc.; en total, us parlen, quan
os diuen totes «tuestes coses, de la
realitat leva, del seu tubjecte;
vOrS la naturales' ha estat un pretext, un argument, una font d'inspirada o qualsevol altre tema que
supleixi la mancança d'una subjectivitat instintiva forte i potent, per.
que del contrari la imaginació que
conclou en ella mateixa, no solament les formes exterior, mis «setea i precises, sinó tots els productes elaborats pel subconscient, el record i el somni, els forniria un material immens, per no haver de retal-ter a les formes expressades milers i milers de vegades. D'altra
P u% si positivament llur imagina.
ció reveles un panorama intern exuberant, elIa, forçosament, per un
imperatiu categòric del jo, quan no
per un èxtasi contemplatiu, s'intro.
vertirien en directa admiració d'aquella realitat uva, que precisament
per ésser seva está per damunt de
tota altra cosa. Perque, tetona el
nostre punt de vista particular, elle
nomás té un valor positiu; is Ihnnie , superant el medi embient o el
cultiu (me Ii dóna vida; la definició
rotunda de la seca humanitat; la
seva deificad&

Els 'libres nous

Demi parlarem ande mis extensie
d'aquen acte. Renovem als "Amics
de la Poesia" la ostra a d hesié a la
seva tasca meritissima i al poeta
López-Picó la nostra fervor admirativa.

"Diccionari Enciclopèdic de
la Llengua Catalana"
(Salvat Editora, S. A. Barcelona)
Resulta molt interessant el fatalele XVI del "Diccionari Enciclopèdic de la Llengua Catalana", amb
la correspondencia castellana, que
publica la casa Salvat Editors. S. A.,
de Barcelona, tant en la seva part
literaria, adaptada per complet a les
regles establertes per Pompeu Fabra, com per la seva esplendida
illustració. En aquest fatcicle finalitza la lletra 3d, i contenaa la N, que
arriba fina a la veu Nicolau.
Una gran profusió de gravats
¡Ilustren el seu text, entre els quals
sobresurten els corresponents a les
veta Monestir, Montalegre, Montbianc, Montjuic, Montsant i Montseny. Es reprodueixen també en
arme.« fascicle vates, monuments,
quadres, plantes, flors i retrate d'illustres personalitats de Catalunya.
Conté dues magnifiques lamines en
color: Mosaic, de caricter sepulcral,
trobat a les excavacions de Tarragona, i Naus Catalanes, unes altres en negre, corresponents a les
veus Moneda, Montseny, Montserrat i Neu. Per tot l'exposat es compren légit cada die mejor d'squest
Ilibre, únic en la seva classe, el qual,
per la seva bellesa i Per la l ev a re
-conegudatilm erball, hauria de figurar a lotes les
biblioteques dels centres oficials,
cienti..as, literaria j mercantils de
Catalunya.
. GER

AVUI, A LA NIT

Joan Miró a Adlan
Avui, a les deu de la nit, tindrà
lloc una exhibició de les darreres
pintures de _loan Miró a les Galeries Catalemia. Són les destinades
a la pròxima m'asida de l P1111"
Miró a París.
Sera exclusiva per als associats
d'A. D. L. A. N.

EL CORREU D'AVUI
*

Por, pais q s leves po-

den oferir, cona Catalunya. colleecians
literaries tan importants: Cldstics
grers i (Pundació Bernat Metge), Clàssics catalana ("Els Nostres
Clissict"), Clássirs del Mara (Edito-

- iel bramo), meten »dense 1 de
r
tem els temps (bibliotem 4UnIvers"
i "Proa"), «Minora jo yel atables
(Ed. « Le Revine"), Clitsiu cristiane
(Fundacid Bíblica Catalana, tome«
de la ?letal, Collectió "Saht JOrdr).
Tenim, en cure de publicad& les
"Obres Completes" de Verdeguee, de
Maread, d'Ilidasi latines i de Joan
Creixelle. 'Noel, en escalé, les malle« «film del et* (record« Anna
gäreaino, de ? p latal) i la millar &Veló da lea Con/u:ion, de Sant Aguati. Una eollectid de tira* malt
mitat ha donar obres no mettiblet,
literäriament, a tot el públic: les ediciatu de "L'Amic de les Arts". dieta
la quid Collecció han speregut Gay
de J. V. Foix, i-ruianK.RTV,
Donen of vidre, de Corles Sindreu.
ts des d'aquesta Colleeid que omitiré aviat una Antolopia del S'aperrea/Irme. amb nombra«, fittotraciens
inedites; un 'libre de peines de Se basa Sänehee•Juan, I Telegrama. de
J. V. Peda.
* Si la força de Cato/ s ny a radica en la seca pertonititat

lingüística, tots els catalaas, gente dion'id& tenen el deure d'impulsar la
catalanitzaci6 integral del país. Ele
diaris del, cedan% hen d'Asee en ca.
sala: els :entonelas literaria i gelbes els magattnes. lea revistes esp.cialitsades, etc.. bata d'esser estilares,
i el teatre Melé ha de reconquistar
la primicia . Una revista que reculli
els assaigs deis nottres escriptors i
pentaders cornead la tasca editorial
de la joy a Cottlunya: Revista de Celabove , d'aparialó nó molt llun yana(Per a subseripelons: Tapineria, lo.)
* leve catala nacionalista i deandcratai LA PU-

BLICITAT di el teu dierl!
*

Mirador, que acabe de

sortir, retan el. batees de l'hora.
* La Llibreria Verda•
flete ha editat un gentil fasciele;
La Ltibrerfo Verdanuer i el Resulte.
mera Cotufa, que es una intereasant
menuaria !obre la collabormi6 que
aquesta casa quasi centenaria ha pres.
tat a l'obra de le neutra Renalsença
literaria. te una perita monografia que
es Ilegeix en* interès i q ue ofereix
algunes darles útils al, erudits. La signa Antelas Domenech. Lt ¡Nutren alguna gravats.
*
Una collerei6 /*atriltira. — El. Quoderns d'Orientorid
Valeticiauista prosseguelxen arnb kalt
l a tasca emere tte encara no fa un ama,

de divulgar ela conebrements indispensables sobre la Histeria, la Gte.
gratia i la Llena de la reglé mertdionel del mire pe ts. Fins tra, dial
d'aquesta colleeció, han aparegut els
següents Ilibre p Cantes'', dartrinal
del ttaleatrianismr, per Joaquim Mg;
VacribteMei artogrifie, per Carlm Sal.
vado?: El Ball Valrneid &m'y, leegratia), per F. Mateo i L'AMI: La
Llenaste del., Voleneient per M. San.
chis i Guarner.
*

Reeerds i bellesee de
Barcelona. — La famosa obra
de Pati Piferrer, Recuerdas y bellezas
de Eepoirt,eonte una ampla desafioció deIs monuments arqueològica barcelonina. Tradatits pea Jaume ésta Dontenys, aquests cepftols de Piferrer
han estat pultlicart per la "Colieccia
Popular Ilareino" (vol. 93).
* L'eres,.
es posan a la venda el Ilibre de
Llucieta Canal, L'etern !molí, el
aual ofereix t000rtunitat de conèixer
ele diverso, madi% de l'anima femenina. L'obra va avalada smh un
magnífic pròleg de losen Mari; de
Segarra.
* A leu
a les cinc de la tarde. tindra Una a le,
(,s lenes Laietanes, la inaugurati6
les expanden@ fe pintures del, sr.
fines * gayola Díctala %horas. Prat.
rlenci Bertrana. Aman Antiga. Raniol
Calslna i una ultra de /a senverem
Jeoefa Maynider, amb dibuixos i escultura.

No pedem publicar les
notes pregades que ro
vinguin maltea en eatelii
i amb un timbre ø signatura remuda

I di

mroRtecto
1)EL
BIR'rrr.
CENTRIS CATALANISTA

stettst.tc,1 DZ ladS CORTS
(Plaga COneetedia — Bar >mamut)
Dentä. dissabte, ä les deu de la
nft, tindra lloc a l'estatge d'aqueo&
entitat reunió genetal ordinal ja

d'acord amb el «Out odre del
dia:
I.— Lectura i aprovació de l'acta
anterior.
II.— Aprovació de la stat de
conetes.
III. — Renovad6 de la Directiva.
IV.— Frece i preguntes.

MONTSERRAT ALLOZA
HA MORT
Ahir, a lea tres de la tarde,
tinque lino l'entersament de In
eenyura vicio de Store,
MOntaerrat Alloza ¡ Bolee,
tasrar
de l'ubneget putrjotu
Store.
En el begUiel de l'enterrament 1 a/ moment d'..Sbar dlpó g illidOS 8 la fosan del ~entirl de Sant üercusi les despuIles de la maInguanyedu dato,
foren presenta entre els familiars molla d'ale« que
eentim 110 recordar, el censeHer dinalruceld, senyur Ventura Gaseol; el secretari de la
Presidönola, senyor Juan Alavedra; ele eeliyora Antonl Cal/.
bonell I ViC0119 A. Balloiler,
la Cnit) Cdtalaniela;
Fuenaa, Formlguere I Oulnari,
de l'Aesociati4 Protectora de
l'Ensenyança Catalana; Domé.
ncc Latorre, de "L'Intransigent"; Fuel«, Capen', Ribo'.
Caaala, de
"Plétris Nova";
Ntoll, D'Oro, Olido, Coll,
Joan Norfan I Manuel bandee,
de "La Ir tiltí"; M. Mira, Santjonia, Llobet, d'Ealet
d'Esquerra, 1 tomen Pey.
LA PUBLIElTAT, que sep el
que eotri la malaguanyada
mare da remire Emili !llore pela
anya que sera. fem empresesnat per un denote de la desapareguda llei de Jurledicclons, no pot per menys que
neompanyar nmh el tni , s profund nenliment l'emir Slure i
els 88115 famillars.

LA 'Ir. s. F.
Programes europeus
&d.de'
— lalpele, 382 m, >hielen d'hora alemanya.
19'10. — Mutilo, 105 ni. Sinefonia m'un 1 de Bruckner.
19'111. — Varabais, 1.115 m.
Coneert simfbnic.
15'30. — Torre Elftel, 1.391
metres. Cnneer1 Eis
t'oran, ir s : Weber , Berlioz
SOlutberl, el c.
1040. — bubas romanas,
413 in. "Une 6ilui t alirin manque", opereta de Chal/T.1er.
Palerm, 531 nutres.
"Ei 30Mni d'una nit d'esliu"
de Mendelesohn.

1960. — Koenlgeberg,

291 na

Concert Wagnec.
2000, — Mili, 388 no. Contad simfbnic.
2000. — Nacional empiema,
1.500 ni. GJovert d'ilrquestru.
4015. — Grenoble, 309 metres. Festival Mendelseohn.
20110. — LIlle, 217 ni. Caneen. curial.

2030.— N'ames, 288 ni. Coneerl-eurifei . &ticin: El conteinimante (rancares".
20'46. — "atto - Parla, 1.798
inetten. "El manan!. de Ven&ein", la Shakes,peare.
21'60. — Parla P. T. T., 031
Malvas. Corlear( "Le Tallo".

de l'Enrola. Normé) de Música,
arnh tilos i solisies.
2115. — Londres, 312 m
Nord, tall ni.. i Wust regiones,
307 m. Ithi g ica de tambre.

La lectura del poeta LISpea•
Picó ala "Andes de la
Potala"
Tu com vans anunciar, ahir, a
les Set de la tarda, va tete 11«
una lectura de poema a «km del
nutre gran birle Josep Nula Lbpee-Pic6. El poeta acompsnyi la
lecture— seguida devotament pele
cantearen« que amplios' el 'mide subtils comentario que servir«
d'amable ilinstraele ala t'enfaden.
poemet «late per a aquesta lectura.

El plet de le deneeerätle
MIRADOR, eleNdiasge j pode del
rocialisnte, reeMarto COIN aelliedia
t rinó provoco tina rearria Me:tunea adverso Mee el tos sorfat
que a ter serrar mi el socialisuir
volgia mostrar inilteriós te Ii fris odre.
(as en centra filia tosa dila aerdúlfcatitent feixisott i que tia es sisó loas
reatad de gebeic a l'Inanime ea!.
lec i hä dins tota els pliso una

cluet intermedia que no és internacOalitzada com capitaliame
o com l'attivió del, que no Cenen
Ofici especialitzat. la nasal sent loten.
canteas les seres caracteriitiques
nacionals: dins ella es toben les
virtuts i defectes doled de la tenia.
Es l'única que m'ocia el treball ama
la inteligencia, i també on
l'individu ni ea antisocial ni vol desapareixer cona a jo a part dele
L'organització d'aquesta societat intermedia Una el to moral del
Pein, Per damunt de tot sena una
repulsió a canviar de forma j a sortir-se dele camine de la história.
Contra d'ella himen batalla l'en capitalisme, que tendiria a reduir-la al
no-res i a proletaritzarai eis indi v idua i la turba dels sera:e ofici concret que ficilment l'oelat 1 l'enveja.

La *niel« intermedia té, a mea
un gran sentit del dret privat: es
pot din que és el terreny pimpi de
la vida jurídica no mercantil i no
penal, sine humana i tintada«.
Equilibrada de drets i de dedeo,
normalment liberal i dernocritira,
is ella la que en els ~res temps
pesa més en le polftíta i en la marg a d'un pala, a despit deis monten«
paseata ' tn qué es reduje a la

mis adecuado para actuar din
menot responsabilidad directa. Luego hay que retir a...aria, hay que

rearmar:a, 0481,0 eta cuete. porque di en cita :ere melca no :leo.
tnetcn loe republicano, cc," loba el
alma, la tarea del rescate, podemos
asegurar que priato sera tirde y la
pérdida no tentelrl reneele. Meres
de esto las iniarritefentei sida Ugan a nuestro ecnoclintento no 'dejan luya,' ä annivecea.
.
Presta, ou tu,s1 Sr. Mida tan gran
servicio a 14 inctlithefono republi.
canas dando la ven de alerte gne
resonó el domingo, exponiendo certeramente lot peligro" que certan
ai t. ginteit y «helando el mOdo da
levantar tl marea/din:no sitio que
Iran puesto ous enemigos.
Igualmente juicioits ea todo lo que
el ex presidente del Consejo dijo
acerca de lag obligaciones que la

República tiene contraídas con el
proletariado. Ni siguiera hacia falta
recordar unas palabrea elocuentisi.
mas del Sr. Alcalá Uniera, porque
la evidencia de esat obligaciones y
la necesidad en que el régimen se
encuentra de cumphriu, si qutere
perdurar con el espirito: y el ímpetu
que animaron su propia esencia, ea
tan patente a lOf 003 de España
que sólo el odio Y el rencor pueden
cegar a uno, hombres hasta el punto de impulsar-lea a la =nicotina;
decisión de aceptar la atierre civil
entre la República y las °rol/ni/a-

i6 pot.« a Cauta de la tecle
inaPee r6.,
gran extennó complexirst (com.

oren des de l'obren d'efici a l'heme
de carrera 1 el petit Industrial o camercant), faciiment s'espanta i en
veu descomposta. Lleven reacciona
en el sentit d'endurir.sa i d'encegar.
se. Confonent la Coca pública amh
la materia privada, notes ti un
bansanlenti rebanar l'autoritat. 1 no
oent re p u g nancie a emitirle mds
e menys lea eme llibertats Obligues. per tal de poder respirar divo
reitere' p rivada. Llevore la seca
lene i el seu poder eón enormes.
Lee politiques utòpiques i ateament -economistes' de la postguerra han tingut el do d'excitar la
ciaste intermedia.
Fatelment, ahe on han trat el cap
el socialisme i el comunisme (parlem de robos on hi hagi una tecietat const;tuide), indefectiblentent
sisan vist anorreats per la reaecie
feixista.
Arlithc ha pm/u a Rússia. Allí la
inexistencia d'una aecietat montada
a l'europea. aparentment ha canviat
la /momia del, esdeveniments. Nomas la feeornia. pena Al atar Mateix
deis norte madres de la socetat
superficialment merxista, tina i
&anda un patriotisme nacionalista
i agreesiu, que es la negada, de l'esperit internacional del j ueu Marx.
Llevat deis timbo!, i del color de
lea 'anderes, el ro:g de Moscou i el
a i ra r e d'Italia san a:laicas, 56n ele
dos colora de la ruleta revolucionaria, (ins la qual tot poble que hi
tjuirgaa"acalos perdent la llibertat poliEh ,iacc, Paisos—afirnio---alt as dificil qtie praduir timo ',duo
que ro des de lo demagagia simia! 61
kirirafd ‚da aquelts en els quals lo
LIMO mirarme no ha de timer cog
agremié perqual le ello la que is la
hilillo, 1 els garlits de citase no uno,.
lo iiiiehetivo del joc golitir. dii el 105
de ? r anga, por (vele,
i
priblieg llsganyolot
a,
Tenias. cedieron«, tan aleen encialista revolncieneri, i un (nadare
incipient. No falten Os ingrediente
per a rop eraele, ni Une« ale menipul
peisléclohni qh us e lin
d easitcgeen na pqrzetpitearlmAste.

enfocas l'esdevenidor amb una cierta
tranquillitat. i da qtle els mevjments
d'agitad& p én pee caberme 1 ne
tenen ena,re touthlitn, mentra, a la
cegada , :lela in du b tablement 1.11111
idea repub5canit de moverte. Un d.
liras leinent, *acera np gema
co nrerva Unes virtuts que el fin
mes variable i q ue l ennumitten de
perilla que "menteen caluttuceions
politiquea per force más cuenteara.
bits, para roe també han sofert el
detgast inevitable del temas i de

Després del discurs
del senyor Asalta

N'Anur Guillorme Coll

LUZ
sne:1:1e:" 1'7,1 is .e: npmpte, tome': 4gmraint
de rl zc as

(A.

a •.)

Ele qui al pierdo: la •eva espolia 1•041 Chillert Olmedo, mar! Merla Goll Mute
nuillorme, germanaIolutia, mire p olltl e ll g liMbrill Olmedo vIdua Clillsrt. germana
politice Mufa eareia, Antön'is, AtieuMpoiti 1 Adonteerret Orillar?, ondee, ceettle 1 fa11111111 teta 1 les raons soc. 1418 "CASA OALLAST" 1-1tIPMENTA LA ›EOTIPIA", en
ambentar Ilure amo, i conegula de tun Irreparable Medite, ala pequen que el Ungdin present en blues oraeiona 1 ques ae g ervelgin aelldstir a la casa mol-tuerta, cerner
de' Releer de 1,1drim, i 88, primer, primer", avul, a lee trae de la tarda, per tol
il'aeompniyar el °atte.?. e , l'eaglds14 paremia' del, Purlealtna COndepeld i &oreo
'al Catentirr ltou.
NO MI ~VII» PARTINKAMOVIT

,ie el M'id deis relublitoeu insgarcials
sobre el alindes drl amo. Mete:
"Cuanto el Sr. Atafea dijo sobre
ha que la liemibl:ca et, obre hl que
debe ter. Obre el proll!eme del pro.
letatiode torneo' y, en ama, sobre
lo que etro orador politice — el se.

nor Onchee Remen — llamé, ne
Inste mucho, "lía «indicio/tes mlni,
parte
t eddel
el ' r elis
cui; etr fs
eP tib
ti irr it'b rto deds
e s os
la
temes •••• la mejor y la mis nutrid*

de penearniento — a perfecta. Ida
expuesto el selber Malla una docs
trina incenmovible. La ReOblici se
halla no ya en peligro de que loe
rep ublicanos se queden oin ella, tina
fuera de su alcance por el momento.
En estos instantes, diga« le que d
dies, esté gobernada Pnr las dar«
eh«, con la ventaja pera dates de'
que han enenn•,-,,

'

gebliessee /fúndele% tl Mamones

les circuitutiinties."

deeprés de rebate ele Santa Sagrements i la Benedieció Apostólica
AHIR. A LA CATALONIA

do 034
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lit*

ción« obreras."
Convido ¿ciprés el onyor Azada .1
meditar mere 11 petar, i aireada que
boes din que va Me, peeroner ad:
' ¡De los sotielittas? El Sr. Ana.Ca fue pritioncro de e g os Comités
‚obre los cuales fulmina hoy palabras de condenación. Satt majorea
propelditos se deshicieron entre "fir.
pes' y "firpistat" de diatínta índole.
y no es posible ahera, cuando se
trata da una revisión de valores, de
una "autántica revisión de valores",
olvidar ligearnente lo que mente.
cié en aquel periodo de los dos año,

y medio, porque en ese olvido pode.

pacte de El Y de elle posibilidades
sera tanto mis fuerte y mis rápida
cuento con niki justicia examine las
cama, de lo actual y las responsabilidad« en que cada une ha
currido. Su 10;eclad, q ue es, come
todas lb «¡edad«, al lujo de los

estilrltus privilegiad« es tu mejor
dp eóls ipc oiórnv .enDesde ella veré me clarimen« el pando, y comprenderá
multes cosas del presente y aun
EL, SOCIALISTA
En sa editorial que tricre;r t's.ter saetea, dita re el disciers del sellee
el li:e, etil9 gru ta inceriprensid, pict le -I» 9.5 ele
espertIven. ¡Net Ii hatoni — es
vers+nieriti a PM:00*m bry.ort ',trae
tempreayués, cc-u le per p:enie.
fr. usa ‘L'Ir'.5a foirc'd fitts1'r2ttisP'
"Al anunc i a-le el discur:to de
Amiba queds olos a la evac e s de un
nuevo dcsenpro. Va di:lcios ayer
— ;afortunada•
que nucMro
mantel Inane!' tia nuestro escepti-isino: todot loe hombrea
representativas da la izgaierila habían hablado para deatutonzarnol.
Don Manuel Mana se consintió die.
trepar de sm earreligionarios. Pare
ello le fue suficiente situar el pro
hlema politice en fue términos me.
Cita!. Ea evidente que, partiendo de
la actual realidad politice, el proletariado tiene razón para colocarse
al margen de la República. buscando pot caminos distintos a los ca.
Mino a;enos las sat i sfaecienes que
apetece. Esta afirmación. inWlicita
en las relataras del señor Aaaña,
sin duda, particularmente valiosa
Bueno es que la hayan oído y que
la comprendan los republieanós de
izquierda, porque. en fin de cuero•
tat, don Manuel Araña puede hacer
COI% perfecto derecho la conminación que hizo y cumplirla: o con
este discurso se inicia una obra de
Gob:erne de cuatro año, mas amelada y densa que la anterior, o es
mi último discurso; puede Araña,
si su patética apelación a una República mulera es desoida, volverse
a su casa y vacar a sus ocupaciones intelectuales; pero, ;puede hacer eso mismo el público que subrayó con atronadores aplausos su
discurso? ¡Es que el numeroso audo
serio que asentía a su sanan pú
blies puede renunciar a la lutha política? Y de aso renunciar, ¡qui
haré? ¡Inclinarte a la derecha:
¡Fundirse ton el proletariado? De-

mes perder Ice teneres rumbee para
la rectificara,: n oportuno
£1 Sr. Mella parece aspirar en
estos Momentos a quedarse solo. No
liceneit sus !nieves ni dlepersa a
sue entina, t dO b0 quiere v'sdr entincado por pequeñas titau gas partidistas. Pensa— y ade p ta— que
vale mes estar solo que mal acotoparlado. Y no essa referimos a la
lbetegnii Zog. uarcunlearrequheiciean I au ni OpuTercedsat
compahla que le ha hecho y le Si.
Don Manuel Azafla puede, er
gue haciendo Acción Republicana,
efecto, establecer ese dilema. Dur,
sino a otras que le siguieron, como
dilema que, en otro clima cloral,
la sombra del maneanillo, mientras
hubiera tenido repercusiones inicie
fue presidente del Celt;e0 y le rodistas; pero en el secarral d e la vida
dearon de malaventuras. El señor
oficial madrileaa el dilema amenaza
Arana es stific¡entereente justo para
perderte. por lo que hemos leidei
reconocerlo an. No, no. Tela la vir.
4n un diario de la noche que ha retud no está en be Cortes Consto
querido algunas opiniones, eatre
ato entes ni en el Uncen ° que las
dirigió. Ni esti en dlas todo el peeInti2Itel ad: 8m sj ttisosr eamurbnl idcaaento'S
cado, cómo pretcnden los motearenteran de la política por lot
qulCos republicanitantes y loe re, - te
Juicios rencorosos de "A B C'. De
publicanos de corazón monitquico.
las invenciones de Prieto pudieron
Las cosas son demasiado claras para
relrse las derechas; pero de ese di•
que nos engañemos. .1thi tata la pa.
• lema dramatice de Malla se den,
lítica religiota: centtituye tia errer.
! bajos de moral, los republicanos.
Ni siquiera fui revolucionarla. .Ahi
Es ahora cuando puede comenzar
esté el problema de la moatedad de
/1 dar y erguen« el Ser rePublicanc,
la tierra, 18I propio Sr. Mafia tiene
Ahora en que, de cara a un repuque avergonzarte de lo que se hizo
blicano eme publica Paldticamosile
con la reforma agraria'. Ala la bula tragedia de la República. los otros
rocracia, la anhelada reforma fiscal
reetnalicamas den en mofarse y hai tantos otros. problemai. En cada
cer burla. Socialistas somos, sociauno de ellos hubiéramos preferido
listas con los compromisos cancever a/ Sr. Atara sole q ue en lai
lados, y no pudimos evitar, escucomedias en que anduvo.
chando a Anda, una suerte de an¡Que no fue culpa suya el encongustia sincera, instintiva, aun oigan.
trarse tan deficientemente rodearlo?
cuenta,
pra
r eit
s joreneLas
m
eipO
.ekii nclo
do
la dic
razón. operando
nm
Seguramente. Pero no se trata a ho
et produjo aquel-radesbpoqui
auténticos republicanos se convenhacho, sino de anotarlo canto a n tecerán de que no hay escape. Se
cedente de la titubee actual.
convencerán de que nos asitte la
Hemos aludido al puede porque
razón." Eso nos decía la cabeza. en
51 discurso del Sr. Mana brinda el
tanto qtle la piel se nos arizafia late
tema. Y porque importa esclarecerlo
la acometida chabacana, con armas
todo cuando se va a fraguar el fude indiferencia. que iba a sufrir la
turo de le República. Los enernigris
República en el tuétano de tu dradel ex presidente del Consejo le suponen derrctado porque le contemplan solitario. Para noeotros ese et
el mejor anuncio de triunfes veno
ADVICRTIMZNT
duo& De loe hombres del bienio
••n•n-.N,1,41•n••1.
o— dejando a un lado a los socialistas, que responden a otra organizaAdvertirla a tes Penen« a les
ción, a otros programai y a peculiaquals interesal la etablieret& I mres p reocupaciones — podrir% hunmema de tia neme que ene endirse casi todos en el olvido. Alguvíen que ele original' han de di-

nos de ellos lo flirteen cumplidamente. Se salvaré—sobre eg o no
puede haber duda.- . , y st salrarä
amp liamente, el Sr. Asa«. Su Personalidad y su inteligencia son ga.
rentia de ello. Pero la revean res.

riglr-se teta r la Redieet6, Corte
Catalanes, e8e, 1.er pie. Osos
de les nou del vespre. Eta que
ene artibin raes carel d'aguara
hora o vigía ad/regate a la
*Míreme del (Nariz Ilerbark, na,

sAirmai m.
11.1A
!LL1111.PIONI
A n iANT PRAL, 3
Mili se potarli a le veda

L'ETERN FEMENI
Con/USiona - Ideologiea - Orientacions
Per
Iheieta Canyä

Pròleg de Josep M. de %garra

Preu: 5 peseetes

Divendres, id de febrer
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CAMIUNYA
iikmprt mos-1 LonIIflua
ami*
ta discusse iffpro56_ ettrdona vació de diversos articles 'le
PAR. AM NT DE

te

regir

Abaus d'ahie al vuele cuozi a Sabadell atoasen Josep Cardona.
El finet era un aacernat exemplar.

Es dedica a l'ensenyament. El poeta
jcaquim Falguera fou deixeble d'ell.
Publicista distingit, rallabora assiduament a "Lo Catalänista", el val1 dari
de Sabadell. "La Renax-en . ..a" i altres periadics.
Funda idirigadurant alguna anys,
revista -Garba", que recollia el moviment intelleetual de rapen en aquella
poblada,.
La producció poetice de mossèn Car ¿risa, per altra part, és ccrpioaa i interessant. Cencarria a tots els jors Florals, on s'empanara sempre premia.
El seu llibre "Flors de Primeta Comanta" ha estar editat divanes ve ga
-des.Sanobr'l,tmes
"Terarls a , a Lliris talanes - , "Canaons j moralies" i "Históries j tanta-

síes

Sahavia distingit. tambe. com a orador de gran volada. Pcr an Se1111l5
pi-anunciar a Tarrega, considerar separatista, fea peraegan per la policia i
proaessat.
Era apaeciadissim del; sabadellencs,
tant per la sa y a saviesa cosa pm r la
filantropia, ¡ el seu record tardard molt
en>orrar-5e de la membria dels que
zonvisqueren amb id. R. E. P.

LA CAUSA CONTRA
18 MARINERS QUE ARA
FA DOS ANYS S'INSUBORDLNAREN AL PORT
DE GENOVA
Onze d'e% són declarats
en rebellia
El jutjat de Marina instrui una
causa contra 17 tripulants del vapor
"Eiscargi-Mendi" un del -Luchana", per desobediencia al cansol «Esaanya a Gailova.
El j et va ocarrer en aquest pon el
:5 de gene!. de 1932.
Els dits denunciats Irren concluita a
Barcelona, passant la cama a la jurisdicció ordinaria per al sen arzabameter.
El fiscal de tarn que ha i .a. pecalcnat la causa deinein que el fet pe's
denunciats constituere an de j are n le
aesobertiencia i rebaja al cònsol riT. s
a Genova. i. encara, d'insubor--pany
diració al capita de!s vaixells. i solliana del tribunal que s'obri Mica
oral per , tal , d'enjudiriar eis dentina
c;ars

Seaorp. es despran del atunara els
'alar denunciats sollicitaren del ea• rre els Iliuras el pagament d'un,
-a s extraordiniries. i com aue el
'a allega que no teraa ordre de la
a consignataria, ja que t a ts dos
,alxells són de la materna casa. s'iris:dentaren i van volee fina i tot litiasado.
Fati eridat el «nasal d'Espanva a
•"ainova, ja que el vaixell e: truhana
en aquel l port, i davant l'actitud dels
mariners, va éster requerida la faro
rablica italiana. i en el "Franca Pa,Cie" enviats a Barcelona els tripalants

.5ublevats.
Dels 18. onze e s tan &alar ma en
rebela. Queden. per tara. set t'e rre s ,ats. que són els .sie camaareixeran
davant el tribunal que es designa

EL PERSONAL DELS
JUTJATS I DE L'Al:UIENCIA ACORDA
UNES BASES DE
TREBALL
En la sala del Tribunal Industrial
del Pulan de justicia es reuniren
ahir a la tarda el s oficials i altre
personal dels Jutjats i Audiencia
per tal de prendre acords reierents
a les aoves bases que segons acora
anterior haurien de presentar ala
secretaria i relatora dels Jutjats i
de l'Audiencia.
Asrastiren a la reunita la quasi lo
després d'un-talidesoc.1
:larg debut en el qual lii llagué la
mes completa harmonia. es prengueran per unanimitat els següents
acords:
Presentar el dilluns vinent, dia la.
ala (secretaria i relatara les bases
aprovades.
Donar una setniana de :crups als
patrona perquè contestia, 1 segnete
:es contestadons o eontrahases, pret. eotar l'Ofle divaga en tetnpa oporta. 5etupte dintre la He'.
Les bases aprovades san entre
altres:
Immobilitat i estabilitat dels em•

pleats actuals.
Fer sea acoblament dei personal
associa per tal d'impedir que es
miga; admetre un altre que no sigui
a s ociat quan hi hagi vacants.
Les plantilles de les •ecretaries
dels Lajas eón un oficial per ala
assumptes dvi1 i un altre P er ale
asaumptes del elimina!: cada oficial
n'adra dos auxiliara a les seves ordres.
Els tous ¡aren de 750 pesultet
mensuals a l'oficial, de • un austili nt-I ggo raltre.
Lee retenerles Hieran ust rditele
sub legt erob el «nodi rp iiefflt•
tes
sep. aalln andliar
37S ' ks kitakstägeaks
meces
s amb 2.5o pessetes.
,Gagn;* vda,einpleat quien *4,
festa a rany. •
La reunió acaba a lea deu de
Lt. enmig d'sejran entutsieene_

eate•emb

sessió dátiComfi ri6 .fibttinicipal den;
.'eovern `')

Cónirictes de Con- ecl3Çaci,fls
el šthiyor' Pi
reu i de creació del Tribunal
1 Sunyer
de Cassació de Caialunya
Es

concedeixen rensions a s hereus de
Rossell i \Mar i Campa ans

Comenea la seseió a dos guarra
de sia. sota la . preaidéncia del ¡rayo,-

CASANOVES.
Al banc vermell no hi ha cap
conseller
Els earons i les tributes estan
mig deserts.
Un secretari ilegeix rada de la
ses.ió anterior, la qual es aprovada.
Entrem en eis
PRPCS I PREGUNTES
Ei aem os B 1...;S 1 1 ratina un pece

al conseller d'Obres Publiques sobre restar intransitalac en que es
traba la carretera 'inc va a la Cerdar, a . especialnient e 11,s de la
callada de "laisacs. Mailifesta que
:a situació d'aquella carretera perjudica en gran manera el turisme
i els tapares d'hivern en aquelles
contraiie•.
Deir.ana qoe bi envines
vehiclea especial: pe r ta l de nete.;ar
la carretera de la neu que s"ni tu-amuela i perjudica el transit.
El PR ESID EN T manif e sea que
tramen-a el taren al conseller coareaponeut.
LA LLEI DE CONTRACTAS
DE CONREU
Tat segait es posa a discussió el
projeete tic he i de contrades de
COnrra.
(El banc vertnell continua deaert.)

Un secretar' llegeix el nou a:atan-len dcas articles del u al 14 , que
passen a esaer del in al 13. resPectivament. de la Ilei defina is - a.
El senyor 1. EI EZO. de la Comissin, emana les emana que han
:nduit la Cornissai a modificar
aauells aludes.
Ei senpar Rai al EVA propasa
ethara aigetia modificació a la re(lacea', del Mar:anima
Ei semor Claic F.ZO, ' le la Carnia,iii. admet ca silga:era/lene.
( tie r r aaenuselleria de I ustiaia,
senyor laluha a: a • .1 • :S'apeo, a finalment la reijacció definitiva (lela aracles iu, 1, ea t 13
compresos en un mal dictamen.
Es dama leo: ora al dictamen de
la Comissia moilifieaut ala article;
14 al 23 de rantic (fetanien.
El semor CEREZO defensa breament la totalitat d'aqueat diatanien
manifesta rjUr , ' Ira d'aiegir un paraen' a rarticle 19.
Segtadament es passa a la discuasi; de l'articular.
(Entren els consellera de Cultura
¡ Governacia.)
El srnynr GALES formula naviera obaet eacions a aarticle 14. Crea
que Seria Mil de lima (pi, Seg/nIS
la classe de conreu que ‚la de fer
a la iM a a cl propietari l'ha de deixar erma.
El senyor CEREZO, per la Co/Masía, opina qae la variacia de conreu no valdrá mai que el • prolactar hagi de deixar la terra erina.
S'aprova rarticle 14.
El senyor ROM EVA formula linea
obeervacions a l'article 15, les quals
són contestades pel CONSELLER
DE JUSTICIA.
El senyor ROM EVA insisteix en
el neu punt de vista, 1 cc deixa pendent d'aprovació l'article 15.
Sense discussió siproven els articles 16, 17 i 18.
L'article 19 s'aprova amb la modifitacia que havia proposat la mateixa Cornissia. S'aproven també
anides 20, zt i
El scnyor DOT considera Inc
clara la redaccaa de rarticle 23, i
el senyor CEREZO li dina rota meea d'explicacions , les quals convencen reshientat diputar.
S'aprava tot seguir rarticle 23.
El senyor ROM EVA dunana
aclaaiment, a rartic'e 24 Soare la
durada de Tany agricola.
Ei senyor CEI:EZO ii contesta
amphainent.
El aenyor Id IAS propasa 1/1:11'eS
mociiiicaeiona a rartiele 14, a fi

d'evitar' .cornylitaciens turldilues
reladoaades aula( la Llei d'Enjudicimera
•
El CONSELLER DE JUSTICIA li contesta. Cree que l'Apeai
reda•- citi no pres,uposa cap contradaaaa atril, la 1,1ei d'E. C.
Ei senyor MIAS rectifica, i ()emana que lidieis aisui redactat

..• '

de nou.

El senyor CaREZO, de la Comisal". "emana quo presenti una

esmena; ,

El PitESIDENT ensote la dis-

taseis', efoquest
Ei use« ROMEVA dentina
que ers ras d'expropiació famaa
rorro/Mari tiniuí drit a un quart
del preo abonas a un 'rete.' oi
compet tan tare, cela
-11*

Els aemors ROM EVA i RUIZ
er, presenten manual-nene les excuses
per ast incident ocorregut entre ells
per acure el segon diputar que la
mudiiiceciô s'havia de presentar a
la Consistió i no a la Cambra.
(Entra el conseller de Finances.)
Ei senyor CEREZO inanifeata
que la Comiasita no té inconvenient mir qui el senyor Ruiz mesenti Una remen* propasan, que la indemnitaació sigui d'una InHat.
El aenyor RUIZ I PONSETI
defensa qt:e el tete no es exagerar.
car eempre l'expropiaoia forçosa es
dama per ras., rrutilització publica.
El senyor CEREZO, peri\- ausenta ara resrnena del neupor 12oMeya.
El senyor RUIZ 1 PONSETI
diu que en aquest cas preacata l'esmena que la incleinuitzacií, sigui de

la meitat.
El sensor ROM EVA defensa la
seca estudia, i el senyor RUIZ I
•
PONSETI la seva, tuteé.
Finalment s'aproven resmena del
primer i l'aeticle, el qual queda re,lactat ami:
"Article 25. - En cal d'expr'oplacE rarrendatari que
po • ti mea de deu anys a la finca
tindra dret a nn quart del preu abonar a un propietari."
Seguidament se suspen aquest (tetina

LECTURA D'UN PROJECTE
DE LLEI
FI CONSELLER DE JUSTICIA, en alisarle:a del senyor Selves, diana lectura d'un projecte
hei referent a restabilitat deis
fun •a anar' s municipals.
Paasa a la Comissió corresponent.
CONCESSIO
D'UNES PENSIONS
Sense diséuss:•; s'aprova un projecte de hiel concedint pensions als
hereus de Fern alärtir Rossell i
Van- i de RaMel Campalans i Puig.
EL TRIBUNAL DE CASSACIO
DE CATALUNYA
Es posa a diacussia els art¡clea
del titol II daquest projecte de
i Ei.
El senyor TAULER, de la Coniisaia, proposa ilar el; articies
marre i denme quedin esr babad)e
es comenci la disausaia de !anide sise. alanifeeta també que la
Comissia la acceptat una estudia
a aquest article. S'aprova rartirle
sise. Hi ha dura; esmenea a rarticle
seid, que la Comissai rebutja. pera
ea canti rectifica la redaren,
rartiale daaord amb una ultra esmena dels senyors Sima i Casanelics.
S'aproven els article, seta, vitae
i nove, després de rebinjar diveraas
esmenes de la Lliga per no haverhi cap diputar que les defensa
A laxticle ro hi ha un vot particular i diverses esmenes de la
Lliga, els qua!, sin rebutjata per la
Comisaba.
S'aprova rartiele mo amb una nava
redacció proposada per la Comissia.
S'amolar' sense discussia rartiale

Es rebutjat un vot particular a
l'article 12, i s'accepta una eamena.
Tut seguir s'aprova rartiele.

Es passa a la discussió dels articles del titol IV.
S'aproven, després de relititjar
diverses eatnenes de la Lliga, e:a
articles del 21 al 27. L'article 27
del dictamen queda suprima en anreptar una estrena de la Lliga.
Taa-ticle 28 ha passat a 17 de !a
lici.
Se susnen anUest dehat, i el PRE.
5 IDENT Fusilen la sessió per
inent i t de init .M hora.

ES REPREN -LA SESSIO
A trea quarts de vuit el PRESIDENT repren la sessió i maiiitesta que per tal que puguin continuar reunides diverses ((miasmas
aixeca definitivament la sessiA.

PELS PASSADISSOS
11.1140148

Ah4r, ¡han, de =menear la sesgió. es reunir= e te una de les sales
del Parlament les comissions d'Emanan. i Justicia. Es possible que en
la reunió (requema Artera Comic id s'Imane% tradat del projecte de

Tribunal de Cassació.

E S 42/491

Una gran quantita n de pitNie, princuralment compost per obrers, acudí
alar a l'Audiencia per assistir al jedial que, davant el Tribunal rrtreencia, 113Via de tenir lloc Contra Joan
Eigueres i Suier, el qual la poliria
hacia 'arare!, ainb ntn paquet d'armes
documenta anarquisies.
Forres de la guardia civil i mames
de Vigilancia eatabliten acrvei nIe precaucia. No es permetia lacras a la
Sala segona, «in hacia de veure's la
vista, a ningti que no los praviament
escorcollat.

COMENÇA LA VISTA
Presitlia la Sala el temor Jovino

tractat al Crriell.
-Una aten, d'index.
-Ja 115 donaran una nota mis extensa, perquè viren/ estar' reunir!, de
les ‚'inc de la tarda a les deu de la
Me. Encara que ultra els acords Presos es canviaren impressions sobre els
Problemes [andenes per estructurar els
serveis.
-I res rHs?
-Carvi que en em pregunteul.
-Oh! eS que no podeM; ei no sabem
el que es tracta perquè no hem rebut
l'Ordre del dial
• • e
-Hi ha un punt, que 1, una nota
de la Cambra <le la Propietat Urbana
interpretant 3 la Misia manera unes
declaracions que ern cal rectificar. Ja
,aig dir qae sempre que s'Itagi
mal ,
pressupostos a venir tindrem cantas d'impressions amb tota
inleressa/s l'era ( . 1 das Plant ej at sobre els ',Asas edificats i aen.c ed, fiear depèn del senyor Vilalta.
• • •

-Un altre pont, 1 celebro que aai
coincirleim andi el lloctor Aiguader, és
l'interés a (amar trina als que no en
ferien amb d5 cullaros forraviaris. i
no podent anar a Madura he !Sera
al senara. Guerra del Rin, ministre
(l'Obres Pabliquea, tenme es fac¡ la
cancesaia d'obres que enrresponen
oupre,>ions St'.41 que s'arriaEstat.
hiera a intensificar la cialeessin.
FI decret--oh s erva. el doetor Aignader-esta • pandent del
C(a p ell i tot, els ministres el coneixen.
—Nos:Aleen se:minan aquesta manis:a lada (le cOwlucta.
(I'm la serciii Pl,renti-rs
dale" de In peinilla de "flan-Hilan al
din^. eif nnstret lectora trabaron la
nora del Cnetseil stftinicipoi sud, els
nenede presos en /a ansió d'obui,sd'ohir.)

PER LA SOLUCIO DE
L'ANUNCIADA VAGA
DELS OBRERS DELS
FERROCARRILS
CATALANS
l'expres i le Madrid d'aques1 mali arriliain a la no,tra eitilat el cornissari general

Ferrnearrils. senyiir Seijas,
especialnient pel ministre d'Obres Públiques, senyur Guerra del ni., per 121
de gestionar, d'avord andl el
eonseller de Trehall i Obres
PUhliques de la (3e/ten/Wat.
senyor Bnirrera. la s,dueiá del
eonfliele sorgit entre ola obrers
i l'Empresa deis Ferrocarrils
Cntalans.
III termini legal per a la declarara') de vaga fineix avin, a
les dolze de :1 nil.
I le

DETENCIO ACCIDENTADA D'UN ESTRANGER
l'u n g etil de pulicia va veure
iI enreer de l'Hospital
alenzetti, de
II anys, quo llitt ini oslal delittgitt lemps envera per m'apiles.
pfirti quo III1N 5I cal st posnl en
llibertal. Despres em va vence
que els di q uiments que ha
preseulal et en falsos, i per
Rieh en veare'l l •ageal el de-

;dile

titigisé. pnrii ell arribar 11 In

earrer de fl, n bador Eilitliii duma i,i 'ip de
puny a ra gent que al fAti cauro
a Pu y a, i fugi corref uta. L'agota
el perseguí i el bulla a delenir.
i en vier escapar-se una alltid
venda, engegä dos
truls per a espertigair-10 .
Junl iqnh la collaboradó ele
diversos trans pünls el potiip'
detente abatís que erlitan ,ex
tiembla, ,i el confluí 11 Ig.
tnissa.riet.
T51
.1

Mtilloilud i t del

si

I

,47 14 , 1(1:1Z 1 11011SZTI

(Se

prea
.tš.

toda,

que ea moda M teme

oenyer CEREZO, de,14s4i
niiesid, no hi té inconvenient.
Queda pendent, dones. d'ettudi
aquest article de le Corniasió.

Extensió 17.000 pan», prp 'Plaça «opte».
U erete 3 PtEs. Piltadflieele hkalPenet
gats: time,

tte, «¡mi; segottlie2 be l 11.)

•-esrer-'

A petició del fiscal A. suspendre's la vista de
la causa contra Joan Figueres

Ahir al rnati, com eslava convingut,
els reparters municipals visitaren el
senyor Pi i Sunyer perquè aqueas cii5
doirés infOrMarie ‚obre la reunió del
Consell de Genero celebrat la tarda
anterior i de la (mal ja publicivem
una mena d'index a l'edició
Al desparte de rAlealda bi havia leaalcalde doctor Aiguader, al qual saludaren eis rerindistes.
Després d'un diàleg entre el scnyor
Pi i Stin3er i els reparten, a propósit
de cerres facilitara per a la informada a les rituals aquests cree= tenir
dret, l'alcalde (ligué:
-Portara Cosen a parlar. Ja
donar ahir una nota del que s'havia

RRENY'''

Mitjà round; retinte
un deis atrito*
eick gäk t e da jnt aei. -Cem
deis de la Casa
'TribüTtil dlligheía
"
Palt1188

Fernandez Pella. Aclama de fiscal
el lletrat senyor Insausti, i de defensor cl senyer joacp Medina.
Fmi Vapuntament es relaten Mielgadantent d.c fets, i s'expuaen les qualilicacions de les patas.
Els rastrea lector, recordaran que
el mes de ger.er passat la polio., escercana el pis guata de la casa 45 ciel
carrer afilia de Sant Pere, habitat
per Joan teneres, cunyat del precessal Joan Figueres i Soler.
Aquest escorcoll dona con, a resultat el trabar un bus nombre de documents de carácter anarquista: unes
Mistes de les casernes i edificis oficials, amb llar situaciO clarament indicada; un manual per a la fabricacid de malicies inflamables: proclames revolucionàries; indicacions sobre
la manera de sabotejar els ferrocarrila; formules Mexplosius i orientacions per a tina revolució; tubs d'asaaig; una pistola marca "White", amb
els corresponents carregadors, i segas de cautxii de la Federada Local
de Grupa Anarquistes.
La policia procedí a la dettncia de
Joan Carrere, que es trabara al pis.
perG Inés tard loa posar en Ilibertat
per ni" reimure cap cierne darnunt
(lela La poiicia ecu gestiona fina a
detenir Figueres, que havia iugit riel
seta i !lo s'acustava al ere/mil.
El fiscal que cla objectes i doaumenta troaars san per en; sois una
acusada contra el processat i que deinastren plenament que Eigueres era
elemen t amb el; dementa
que ierea rinteat de revoluciú del desembre paaaat. Considera cls dozumenta, autógrafa del processat. emir a
incitatias a la Iluita contra el gover,
conatitult. Cambia qualificant els fea
de delicte contra el Govern i tiactuat
illicita d'armes. Pel primer delicte
alemana vuit anys i un mes de presO
major, i pel ,cgon, dos anys.
El defensor, sein or Medina, «nega
que el, fets constiturixin delicte, i damita que sigui aladar el detingut.
L'INTERROGATORI
El local puen novament la paraula
per interrogar el processat. el qual
manitesta a les generals de la hiel
que e casar, d'atan ajudant le cable1 er, i haver nascut a Vallamta. A
pregunte, ad aemur lnsauati respon
Inc treballava ala tallers de la Curnpamia dc Ferracarrila del Nurd,
afiliar a la C. N. T.
Nega que pertami a la E. A. I.,
malgrat aimpatitzar ami.) la iinalitat
d'aquesta agrupacio.
Declara que el dia 8 de gene no
acudi al techan parque estava assabentat que agiten dia la pulida ataras
a &tetar alguna dels treballadors, un
(lela quals era ell.
Diu que, en saber que la pulida
cl cercana, reculli els estria que suardaca d'un company sau. i els deixat a

adOrtnir-ille, err pOSava a copiar qualseval cosa, lee tal de fatigar-me i
paiier derruir.
..
Lanteettiga, deslié.; al deberme. A

les pre-tuntea que li fa respon que
totes les farmules d'empinen» les.eopiava dq !libres que circulen Pertotl,
latalunyis.
per que, precisa:ami., copiiveu

ajar)?
-Pague

era un tema molt infecta-

sant i • deaeonegut per mi. Per' altes
banda; no em pensava que les cap de-

licte en copiar-bol
Manifesti, deigres, que si va lar
festa set dies seguita era per evitar
que la policia l'atrapés.
--u Per què, done.% iugieu de la Nilda?

-Perqua . abans volia treure'm
damunt torea aquelles coses del meu
amic Llopis.
Acabar rinterregatori del defensor,
es pasta a la prona testifical.

ELS TESTIMONIS
No ccinpareix ragent de Vigdancia Eduard Quintela López. Es deeide'ix cridar-lo de nou. •

Dolors Coltdeflors manifesta que el
processat l, cuanyat de la seva filla.
AiirMa que el seu marit no.cánviEs de
vida i que, com diu el fiscal, no hi
hagnE cap disgust familiar. Acaba
dient que el dia ti de gener no toma
a

casa sena.

SUSPENSIO DE LA VISTA
El pohcia senyor Quintana ea cridat ne y ament, 1, com sigui que no
compareix i la seva presencia es indispensable, el fiscal sullicita la suapensió del judici. La Sala accedeix, i s'assenyala el proper dilluns con/ el dia
que es continuara.

L'ATRACAMENT A LA
SALINERA CATALANA
Allir al tuali. pels volts de dos
qua ats d'onze, va entrar a les
ola' 'tea de la Salinera Ca 1 a la na,
al passeig de Blasco lbailez, ti,
tuilialdu, el qual un cap
dino del local apuilla alai una
pialula l'Ante empleat que es
trobava nl dospatx, anomenat.
Josep tiibert,
—Döna'to els diners de la
oaixa
A penes el aonyor Gibert es
darla compre del que passava.,
quan novantenl lit porta
dej ilesliatv j 1 , 111raren al loami
rh a a individua 111Un armals utub
pistolas.
(loen sigui (pie rettipleat, Tef n-• 1 l'ensurt, intenb , s resistir-se, eta desieuneguts
taren diversos cops al eap atol,

Ir g ettlate g (le les pialdlea, i
de i va ron es t a b, irn i t.
Seguidement els alracatliirs
penelraren al deparlament
s'apode; aren
In Ira la calva, 1
(le 200 pons s«lO' i de seguida
fugiren. La preeipituriii amb
que prorediren els itiracadur,‘

els priva de finar-se que a la

calan lii hacia eahals que samacen unes 30.000 posseles.
les quals, per aquesta circuinslamia, no foren robarles.
Els desroneinits vestien
çailarmen t , j aparentaVea temí'
uns D'anta anya.
Ni,

PS

prartieli cap delen-

ció.
Altie a la larda fi Slig,tin a 11
General d'Ordra
ri u
1'.-n tu

Públio el senyor Jasep Gisbert,
rnixer de La Salinera Catalana,
12 qual PS sii COMPlee l'alraearnent al
ensenyaren diverses foto_
Hoin li matra tots els objemes reoilt arxins
bata en rescoreall, i nonies reconeix grafles existe/Os
quals coere,n0rom a seis els blocs escrits de la re. la polieln, lea
flt gals roto a
nen a individusada
va ina. Diu que ignorava el que canqua la al_
i
raead.irs,
Ser
al
tenia latiere paya" que Ii hala
va donar el rosalligbileia
no
llitirat un company anamenat Llapis,
tal que es perseguia. si he al
pertanyent al rail. de la Construccia,
senyor Gisherl Ii setuldh l i PeOternia im deSnonatileilt.
Irte
Oix o e en alguna de les fotonO aabia que lii llague, segrafies els indiviclus que engella de catexa. 'Campee no sabia que
traren a Ira ofieines de La Saa C119A nieva hi llagues tubs d'assaiglinera.
afirma ilespraa.
Preguulet pez. qitìt no ,havia
A noves pretil:lees del fisca l , diu
5 ilelS ateaque els documents relatius a sabotat- !Poli' en per5neeltri.
caduca (111;111 emprenuunren
ges els va copiar d'un Mine que li
Airrida, va dir que no havie
va delate un atine seu, el nom del
ut ler:hu p£ript aquella l'haqual ha M'alai. Les adreces .le les
nn
all Leen-al lt la eomuna 1
.a.-rnes les va teme d'una guia de vi
»odia Na c.infirme que
telefaita
sthavlen emportat, de la
mal, quin °hiede copiaveu tot nnnid s
e pe.ar
catea 200 VPStilPleg,
alzó? - pregunta el fiscal.
d'haver-10
en
iliversos
n,ibreu
-Es que rateixo crinscienni des de
fa una colla d'anys. .ht les nits, per una (I uantil st molt s t« perior.

casa del sea canyat. Al mea ciar'at
- afegí - Ii vaig dir que per a dl
representava cap perill el Contervar rol al !i, a casa seva.

aa,
detIngut 16m idea
Ahir
deis aufors traqUest

atracament
A la Prefectura de Policia, on es
troba detingne Antoni "Coelfq, suposat
coautor de ratraaa men t a la casa Parajes, s'efectuaren abir a la tarda unes
diligencies encaminadas _a l'aclariment
di la part que el dit deringut hi bagi
pegut tenir.
A retrete, alar a la nit estigueren
a da Camissaria General d'Ordre FMbric el atraen, el mixer i uns empleara
de la citada casa, els quals en distinta
forma reconegueren Coello.
El gerent el va recnneixer com el
que tres o q138tee dies abans d'efectuarse ratracamert ostigua a la fábrica de
treball, i atte a pesar de la-niat
negativa que reha. tiarna dos die,
ahans de l'atracament, sens dubte per
estar ben assabentat de la situada) del
patj i del despatx on hi havia eis
diners.

El caixer el va recnneixer com
dels que entraren al despatx i s'apoderaren deis diners, que posa en una
bossa teca de tela de matalic
i que seis dUbte .fou el que s'empata
els dMers.
Quant als obrers, n'hi hagué un que

el recocer* croen un *Ida que tot-

manen el grup i que disparà sobre eu
al pati. Aqucst obrer, que declara en

judici. oral, maté e/ que ia earuk

aleshores, que tren cinc els atracador'
no guatee com ells asseguraven.
De tot l'actuat se na precara 1 ata corresponent i será penal el detingut al jutjat número rt, que tornara a tramitar el stanari pel procesa-mera d'urgencia com eas anteriors.
En ésser detingut Coeli° a casa seca
del passeig de Costa se li ocupa molta
roba. i rota ella bona, i per ar.ar a la
Comiaaaria detingut e, POSi un formas
gabany que, segons prapia confessaa,
I¡ costana 2ao pessetes.
En ¡asee interrogar sobre aquest extrern de posseir roba de tal qualitat
contestä que tenia, ultra aquella roba,
diners per donar a ladeocat que el
defensas.
A pesar d'aixa el Coeli° seguex
amb la negativa crhaver pres part
en cap atracament.
A quest , cona Sol) i Cases detingut
a l'Audiencia, passaren a disposició
del jurjat número 3, que enten ea el
sumarl par t easió de la mesa.

La policia, seguint les ins-

truecions rebudes amb motin

de la de/enrió d'Ant ./ni Soler,
el ¡vial fou detingut abanocrahir, i a oonseqüemcia de
les >eVe g deolaracions, duraid les quals va explicar que
tillra Coeli°. Molina i Pallars.
l'atila., (pie els esperara lora et
dia de Vatracament a la casa
Pätnies Ora tiu individu que
utilitriva el sobrenom de "El
Torera", ¡ que la cédula que
ton trabada en poder de PaIhr; cts dieser mort per !a guardia civil aquell duss, era la d'aquell.
Ahir, squest individu ceneInit per -El Torero" fou detingut. Ja hia tinaja estat abans
nmb miditt del dit atranament,
perl« fou posa' en Iliberlet perqtitt no s'arriba a pomar en dar
que hagués mentirient cOntaCte
iimb els atracadora.
Aquest individn s'aromen%
Marli Alvarez Galleg a . 1 en la
deelarneiet que li fén fer la poliria va negar que llagues pres
pare en cap alraratnent. i
menys en el que es va cornetre
a la tarinh é ia de l'Avingud%
Candi De moment no fou nossible arretwar-li cap paraula
que estigues relacionada arob
atinen fel. Sera posat a dispasioiö del Jatiat corresponent.

UN INTENT DE GANGSTERISME APLICAR A

LES VIDUES t
Almenys aixi va denut.
senyora a la
ciar-ho
- una
policia

Una'senycna vidua donaiciliada al
les Corta Catalanea va ¿eunlociaf allir a la paria que haya
sisar per mitra d'un groom un aneniel en el qual se li tima que de no

Marte de

laurar al portador lt duantitat de
apo peaaete, seria ~amoneda dad
poe

Segems les Apele! . 90tiCies, reälairntat amarran skrAti que aqueo'a
quanulat es requivalent a la contribucid que es posa a les Muta
belles •1 repita. que no tornen a

casar-se.
' , La polidftn medir a Stertostar el portador de la lletra, el
qual resulta ésser dependent d'unes
tnlooggertet. et" renca ea declarar que hiela tubot la curta per
repartir-1a, i que s'havia limitas
combada.
cumplir
,
'/
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EL

MON, DELS IECSPECTACLES

EL CINEMA

capillo'

Avui, al

CINEMA AMATEUR

El drama monstre
de

PA R EC E
QUE FUE
YE R

J. M. STAHL
amb
Margaret Sullaven
i John Boles
93 estrelles
5.000 extres

Una sessió pública a la sala

2

1'1
III

Iti

Sensacional
especial
per a
dones
Demaneu immediatament les localitats

EL • TEATRE
Escenaris
Aquesta nit, al teatro Studium, segona representació per la Companyia
dels "English Players". Es posará en
escena la comedia policíaca d'Anthony
Armstrong, Ten Minute Alibi (Deu
minuts de coartada).
Al Victòria, estrena de l'obra 'simbòlica" La rictória dd coronel catad,
dels senyors Pons i Isanda, per una
companyia de circumstancies que ha
format el ;,ore Robert Samsó. En
aquesta obra pretenen, els seus autors, reflexar fidelment, "amb un gran
respecte i admiració", els fets histórico de la vida del President Maca.
Al music-hall Pompeya, debut de
Rosarillo de Triana, amb les seres
cançons i danses espanyoles. L'acomparryarä el guitarrista Martell.
* Ultra els elements dels quals
donàvem compte ahir, han estat contractats lambe per a la companyia
castellana Vila-Danl el caracter;stic
Joan Català, que ha anat molts anys
amb Enríe Borras i estava darrerament en la cotnpanyia de Carmen
Díaz. i el galant jove Pablo AlvarezRubio, que figurara ternos enrera en
la formació Zuf foli-Bonafè.
* Res no sabiem, des de feia
temps, de Factor Ramon Martori. Es
a Barcelona. Tindrä cura de la direcció dels treballs de doblatge als
nous estudis que ha fet construir la
Metro Goldwyn.
* Al teatre-circ Barcelonès fou
estrenada dimarts a la nit una comedia en català, La Reparada, que el
sien autor, JOsep Serra, presentara
com un film vivent de la gitaneria
de casa. La companyia, formada expressament, la integraren, entre altres artistes, les actrius Emilia Baró
i Elvira Jofre i els actors JiménezSales, Ventayols, Strems i Carratalä.
Aquesta companyia estava contractada per a cinc funcions, peró a la segona s'ha acabat el cebó. L'autor, que
era empresari, ha perdut en aquesta
aventura quatre mil pessetes, de les
quals se n'han emportat dues mil vuitcentes només el lloguer del teatre i les
anomenades dependències.
*

S'anuncia per a dintre de pocs

dies la presentació, en un cabaret del

Parallel, de la bailarina russa Valeria Ellanskaia. Binen que es tracta
de la primera ballarina absoluta de
l'Opera de París, però això ho hem
posat en quarantena.
* Es rumoreja a l'escenari del
Cómic el proper debut en aquell teatre d'una vedette de revista que sembla que a Madrid s'ha obert pas melt
ràpidament per la seva bellesa excepcional. Es tracta d'Olga Arenas.

* El vinent diumenge, a la tarda,
la companyia de Mercè Nicolau donari al C.A.D.C.I. una representació
extraordinäria de la comedia de Verneuil La senyoreta Mamá. "Per la comicitat de l'obra — diu un comunicat — així com per l'elegancia i frescor que Mercè Nicolau dóna a la protagonista, is de creure que la funció
esdevindri un xit." El comunicat
afegeix que "els senyors Cumelles i
Carreres acompanyen la sera actriu
de manera admirable".
* La companyia lírica del Nou
ha estat molt ben acollida pel públic. Dimecres a la tarda, en la fundó de presentació, s'esgotaren les localitats. Cal ara, per sostenir l'exit, que es vagi de pressa a donar
alguna obra nora. L'actor Pere Segura. director de la companyia, ens
Isa declarat que pensa així mateix i
que es disposa a estrenar al mis aviat
possible una sarsuela titulada Redención, per a la qual el mestre Aulí ha
fet una partitura, basada en motius
del folk-lore rus, que será molt celebrada. La 'letra d'aquesta sarsuela
is dels senyors Carles M. Baena i
Santiago Coscolla.

Una nova publicació
teatral
Encara que, a Barcelona, el teatre catea tingui en aquests moments tancades les seres portes, no
són iniciatives teatrals el que tns
manca. Vet ací ara una nora publica ció teatral que. sota l'epigraf de
"El Nostre Teatre", començara a
publicar-se el dia primer de mane,
i que sortirà quinzenalment.
"El Nostre Teatre" oferin una
obra sencera en cada número, presentada elegantment en forma de
Ilibret. El seu objecte — ens informa la direcció— és servir tots els
autors catalans, des dels que hin
estrenat cent obres fins als inèdits.
Hom vol difondre-les i fer que les
coneguin a Catalunya totes les formacions esciniques professionals,
amateurs o mixtes.
La novetat d'aquesta publicació
és que cada obra portará un pròleg,
d'un critic teatral o eicriptor especialitzat en qüestions de teatre, que
presentará l'autor, en cas d'éiser
desconegut, i que glossan els mèrits j sentit de l'obra. Hom espera
que d'això, les companyies
nats sobretot, en treuran gran profit.
La primera obra que publicara
"El Nostre Teatre", i això ja li obre
un ample marge de crèdit, és "La
senyoreta Oest", de J. F. Vidal i
Joven, que obtingué dos vots en el
Concurs per al premi Ignasi Iglésíes.

I KURS A A
HA ENTRADO
UN FOTOGRAF0

LA PROMETIDA
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Emocid i dinamisme
Film americà
100 per 100

Un fantästic embolic
que us fans (jure, encara que

per .11111118 CAONEY

Film rialler, amb una

bruna i una rossa,
del gran DE KOV/A
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"Studium"
Amb motiu de la presentació de
dues pellicules de la cinemateca del
"Foment de les Arta Decoratives",
"Associació de Cinema Amateur",
amb la coHaboració de destacats
elements cineistes "amateurs", organitzà una sessió pública a la sala
"Studium".
Caldri remarcar especialment
l'elecció del local, detall de gran
interés, sobretot tractant-se de l'exhibició en públic d'unes activitats
fonamentalment desconegudes per
la majoria dels espectadors; diem
això perquè les dimensions de la
sala "Studium" permeteren fer la
projecció des d'una cabina, evitant
així que en els ulls dels profane
aparegui rnarcadament familiar;
aquest esforç, doncs, el que volem
remarcar, i cal que les sessions púMigues siguin mes continuades, fins
a poder aconseguir fer perdre l'aire
de clandestinitat de que fins fa poc
ha estat voltat el cinema deicionats.
Amb puntualitat, que desitjariem
que confinuis en totes les sessions
de cinema amateur, es comença
amb el film de Joan Sale ans
"Aigua". Coneixem a bastament
aquesta pellicula, que malgrat el
temps que fa que está realitzada i
mes tenint en compte les innombrabks novetats aparegudes en el
cinema, es menté com un dels mis
interessants reportatges realitzats.
No en va hem remarcat el predomini, en l'últim Congrés Internacional, d'aquest element tan fotogènic com és l'aigua.
Segui "Reportatge ferm", de Joan
Salvans, film guanyador de la copa
de l'"Associació de Cinema Amateur" en el concurs de l'any passat
de la Secció de Cinema del C. E.
de C. Es una mostra de les enormes
possibilitats que en aquest tema ti
el cinema. Remarcarem d'aquest
film, tant per la sera composició
cinematográfica com per la fotografía i presa de vistes, el tros de
la fira.
"Rosselló", de Joan Roig, Es un
interessant documental en dues bobines de l'excursió que amb 2110tIU
de la clausura del Curs d'Història
d'Art Catali fou organitzada pel
"Foment de les Arts Decoratives".
Fárilment es comprendrà com resultara de difícil la realització d'aquesta pel4icuIa si es volia que Perdis la monotonia — no interés —
que una descripció detallada com
hi Es feta podia esdevenir de no
posseir un veritable sentit de la
cinematografia i d'uns dels mis importants capítols de la sera técnica
com és el remuntatge; altrament
afegim-hi les escenes diverses de
l'excursió, amb evident perill per
a l'interès de la cinta que com a
document havia de tenir. Unes escenes del començament del dia en
plena muntanya, i un capvespre són
mostres prou eloqiients perqué ens
estenguem mis sobre el complement que acompanya la pellicula,
sense que per aixä aquesta es desvii de l'objectiu primordial: la desarqueológ ica. Cal esmentar
també el sincronitzat, forca adient,
mantenint-se tothora a l'altura de
la narració visual.
"Vara de freixe". d'Eusebi Ferrer". Desem en parlar d'aquest
film , amh motiu de la seva presentació al Concurs del C. E. C., que
l'argument flo-alesc, una adaptació
ein ematogrifi-rt d'una P oesi
a. era
un dels motius que el film es mantinguis amb lentitud, explicable donades les causes, una de les principala els retols, que eren diferents
estrofes de la poesía que serveix
d'argument; avui, pero, hem vist
la peHicula sense els rètols, encara
que aquests són declamats en el
moment oportú, contribuint així a
alleugerir Facció, i amb aquesta solució creiem que ja s'ha tret el
máximum que en benefici del film es
podia treure..., peto!) el fiml ~ti
les seves caractenstiques, inmossibles de corregir perquè elimina de
comencar per l'argument. Repetim,
no obstant, que de la seva adaptació cinematogrefica, i especialment
ara, se n'ha extret el máximum de
profit.
"Exposició monográfica de la
Tauia Parada". Una altra
pertanyent a la cinemateca del Fa
ment, la realització de la qual
encomanada a Eusebi Ferret, la
qual, amb una fotografia amnpre

encentada, malgrat enser «Sta ella

realivada amb llum artifiejil, ens
mostea un «cebar donaiet de la
tècnica einematogrifica i acensequia mantente variada la presa de
vistis de "stands" i objectes amb
biblia moviment, en • travelling" i
divershat de plano. Cal remarcar
un detall de cristalería i la presen106 del film amb r6toln de *obreint>nati6
dime de ~edema
de :sir. Vaga implicada» de Jame
Marco acompanyen aquesta pelito:1a, que per buseva realització

resulta interessant no solament a
l'entitat productora, sinó a tots
els que segueixen les produccions
"amateur". Indubtablement fan el
millor film de la ansió.
Unes falles en la projecció de la
primera bobina de "Rosselló" foren
els única detalla detagradables a
remarcar, els guata cal que els elements de l'A. C. A. procurin estnenar en successives sessions.
La sala fou omplerta totalment
per un distingit públic, que premiä
amb nodrits aplaudiments la projecció de cada film.
MANUEL MORAGUES

El Concurs del C. E. de C.
Tots els temes imaginables poden
prendre part al Tercer Concurs de
Cinema Amateur que organitza el
Centre Excursionista de Catalunya
(Secció de Cinema), car per la experiencia adquirida als concursos anteriors s'ha adaptat enguany la forma. avui generalitzada arreu, de no
classificar l'entrada dels films en una
forma ternätica, donant així una major llibertat d'acció al concursant.
La Secció organitzadora del Concurs fa saber que seguint el bon
costum establert, no sotrin cap va/*lacto el termini d'amissai per al lliurament deis films,.els guata, i d'acord
amb les Bases, firtin el vinent dia
5 de mane.
Es fa també avinent que tots els
films presentats sense discos, seran
projectats sense cap mena d'acompanyament musical.

AL COLISEUM

L'estrena d'avui
Avui estrena el Coliseum una de les
produccions cinematogräfiques més celebrades i mis discutides de l'any. Es
tratta de la famosa "Lady Lou", farsa d'ambient principis de aegle, de la
qual is creadora ¡ protagonista "La
Dona Escändol", renovadora de la
moda femenina, la popular i detonant
Mac West.
"Lady Loa" ens transporta a !a vida
de cabaret ¡ music-hall de fa trentacinc anys amb el seto luxe cridaner i
estrepitós; amb el seu vici un x:c ingenu ¡ encara no barrejat d'esllanguiments ¡ perversions decadents. La sera protagonista, Mac West, és la duna
que triomfa per la suggestió irresistible d'una sensualitat sense d:sfressa ni
dissimulació; amant dels brillants, deis
bornes ben plantats... capaç d'una bona acció si hom l'agafa en el moment propici. Els realitzadors d'aquest film Paramount han voltat
aquesta actriu extraordiniria que és
Mac West de ton els detalls i matisos
d'ambient precisos al seu mes gran lluimete. "Lady Lou" marca a Nova York
una nova etapa del cinema, i a Paris
ha constituit la sensació mis gran de
la temporada.
Aquesta' és la pdlicula que s'estrena aquesta nit al Coliseum en extiaordinäria sessió de gala.

¿S'han casat o no s'han
casat Greta Garbo i Ron ben Marnoulian?
La premsa ha publicat la noticia del
casament de Greta Garbo i Rouben
Mamoulian, pecó no ha donat detalls.
Aquests els trobem al ."News Chauflirte", de Londres, en un telegrama (le
Nova York, que din:
Hi ha aci una ferma creença que
miss Greta Garbo es casi secretament
ei mes passat amb Rouben Mamouhan, el seu director. Dues personalitats de Fresno (Caltfórnia)— Mn, Russeil Giften, propietari d'un ranxo
de cotó, i Mr. William Wilson, empleat d'una companyia oliaire—digueren anit passada que havien actuat de
testimonis en el casament de Greta
Garbo a Williams, Arizona, el /5 de
gener.
Segons el que conten, Mr. Giffen i
Mr. Wilson trobaren Greta Garbo i
Mamoulian durant el viatge de vacances que feren al Gran Canyen, La
parella d'artistes, que viatjava amb
noms li ttleatala, es frena amics dels dos
homes ¿'aten, ¡ a l'últim Mamoulian
els revela llar identitat, eIs ensenyà
una llicencia de matrimoni i els invità
a que actuessin de testimonia en el
seu casament amb Greta Garbo.
La cerimònia—diuenfou portada
a cap per un pastor presbiterià, i mister G:ffen i hfr, Wilson t'oren :vegeto de mantenir la cosa secreta, però
es diu que Mr. Wilson en perl tense adonar-se'n ea l'apassionament d'una partida de bridge.
Ifanioulien 1 Greta Gatbo—diu el
telegrama de Nema York —han este,
aei arel, pea) nä han volee fer elP
eomenteri al que es din de Fresno..
1 despees el "News Chroniele" publica aquesta nota:
Lee agrande' retornen que Miss ,Gerbo ha desmentit en imane paraulks la
història del mu camment diem: "Je no
*tic tilinte"; D'altre'binda, teas Mister Giffers ose Mr. Wilson no es poden iecoidar del noni * del pintor que
el , came".. .

Directors i escriptors de
Hollywood cap a Elstree
La importació de valora d'Hollywood cap a Londres, avui toca
el torn als directors i escriptors, ens
assabentem que el directcr trances
Marte! Varnel, qu eactua de molts
anys a Amèrica, i les seres mis importants pellícules són "The Silent
Witrers", "Chandu the Magician"
"Infernal Machine", que dirigí per
la Fox, ara ha estat contractat per
la B. 1. P. per a dirigir "Freedom
of the seas", una obra teatral de
molt èxit de Walter Hackett.
Varnel fou educat a Londres i a
París, es fiu remarcar de molt ¡ove
com a director de teatre, i començant a treballar com ajudant de director es destani. de seguida i obtingui contractes mcl . avantatjosos,
darrerament ha treballat Per la Fox.
De Marcel Varnel, traslladat a
Elstree sen pot esperar molt, ja
que encara que el treball sigui controlat con' a totes les productores
importants, el director té una major
independencia i li respecten les idees
bäsiques de la construcció del film.
Edward Sutherland, el conegut director és un altre que passa l'Atlätic. La seva carrera cinematOgrafica
data del 1014, en una sèrie de filma
de Holen Holmes com actor, abans
havia actuat com actor de teatre i
d'operetes. Actuà com actor en les
famoses comedies'sle Keystone, bistóriques en els annals del cinema.
Charles Chaplin li -oferí la direcció dels seus films juntament amb
ell, fins que mis tau! dirjgí "Conning Thronkh", amb Thomas Meighan, pot considerar-se que aquest
fou el primer -film de Sutherland com
a director.
Els seur films tnés coneguts són
"Sky Devils", "Secreta of the French
Palice", "Mr. Robinson Crusoe", interprete per DouglaS Fairbanks. recentment estrenat an, "Close Hannang", "Dance of Lite", "Bunning
up" i "Social Lion", darrerament ha
treballat per la Paramount, per() ara
torna a Londres, el seu país, ja que
hi nasqué l'any 1895.
A mes d'aquests dos directors que
hem citat hem d'afegir-hi a Basil
Woom, un bon escriptor londinenc,
educat a Rugby i St. Annes, que
des d el 19 3 0 actua com argumentista i escenarista a la ciutat del cinema, ha escrit les pellicules "The
painted Lady", "Recaptured Lore".
"While Paris Sleeps", "Misdeal" i
"Lazy Lady", la majoria de les histäries que ha filmat Jean Härlow
són de Woon, que novament actuará al seu pals.

Myrna Kennedy s'ha casat
yrna Kennedy, la cl rin que
Charlie Chaplin dona a conèixer en
"El Circ", s'ha casat a Hollywood
amb el director Busby Berkeley.

...pruners plans
EMIL JANNINGS A ALEMADesprés d'una !larga absènNYA.
cia ha tornat a Berlín e! gran actor alemany, on en el transctrrs d'un te donat per la premsa cinematografea ha
manifestat que dintre poc començan
"Marius" en versió alemanya. La versió original—francesa--era admirablement interpretada per Raimu.
EL GOVERN XINES PROTESTA. — El cbnsol de Xina a Los Angeles ha rebut un comunicat del Govera de Nanquín ordenant-li que protesté, oficialment contra certes canCotas que acompanyen alguna films per
considerar-les ofensives al patriotisme
xines.
ELS PROJECTES DE JEANNETE MACDONALD. — La coneguda
interprete de ''El desfile del amor" i
de "Amante esta noche" començan
dintre poc una "tournée" teatral, tan
aviat com hagi acabat la que actualment fa a l'America del Sud, anant a
Xina, Japó, Australia, India i possiblement a la U. R. S. S.
UN FILM DE TURISME. — El
Govern de Nova Zelanda ha encarnegat un film en colora que porta per
titol "La romàntica Nova Zelanda".
DE L'ESTADA DE DOROTEA
WIECK A HOLLYWOOD. — Tal
cona diguérem, es confirma la nova
q ue la Paramount no te intencions de
renovar el contracte de Dorotea Wieck,
la eminent protagonista de "Noies d'uniforme" i "Milagro".
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L'obra suprema dun e adietes, d'un director 1 d'une produotore. Un magnfrio drama d'amor I d'Intrigues a la
fastuosa I dIssoluta Cort Imperial moscovita

Direcold artística: ALEXANDER KORDA
Realltraol6 de PAUL CZIRRIER

LA MUSICA
NOTICIARI
Un dibujo d'Oleguer Junyent per
als concerta Costa 1934. — L'artista
Oleguer Junyent ha fet una magnifica silueta de Francesc Costa, el
nostre violinista, que será reproduida
en els cartells anunciadors del concert del diumenge, dia 4 de març, a
la tarda, al Palau de la Música Catalana.
L'art subtil d'expressar les realitats amb una força d'evocació extraordinaria, en el qual és mestre
Oleguer Junyent, te en aquest dibuix una de les mis reeixides maniíes tacions.
Aliad/ció Obrera

de

Concerts.

Fundador Pau Casals.— Per sob-

tada malaltia de dos dels artistes components del Grup Instrumental de Brusselles. l'Associació
Obrera de Concerts ha confiat al
prestigiós agrupament Quartet Catalá el concert la celebració del
qual está anunciada per a diumenge, dia 18, al Palau de la Música
Catalana.
Ruth Posaelt a "Muaica da Camera - .—Es esperada amb molt interes la presentació de l'artista nordamericana Ruth Posselt, violinista,
anunciada per l'Associació de Música da Camera, per als dies 18, diumenge, i 24, dissabte, al Palau de
la Música Catalana.
En trobar-se Fans' passat a Barcelona aquesta artista, Jacques Thibaud, l'admirat violinista frances,
volgué donar-la a coneixen a diverses personalitats barcelonines, en
una audició íntima, a la qual assistiren els rnestres Pau Casals,
Francesc Costa, etc. La impress:',
produida determint immecliatament
que l'Associació de Ifiitica da Camera s'asseguris la presentació oficial d'aquesta artista, en els dos concerts que deixem esmentats.
Associació de Música Da Camera,
Ruth Posselt, la violinista nordamericana, que ens será presentada per
l'Associació de Música Da Cantera,
no tenia cocan deu anys quac dona
el seu primer concert públic. Seguí
treballant amb el mestre Ondricek
i aconseguí una distinció extraordinaria: el gran prenii "Schubert Memorial".
Presentada Ruth Posselt a Jacques
Thibaud, aquest s'oferi a donar-li
desinteressadament uns cursos de
perfeccionament. Unes clames de
Boston obr:ren de seguida una subscripció per oferir a Ruth Posselt
la subvenció que calia per al viatge
i estada a París.
La sera vida de concertista ha
coneguts-triomfs extraordinaris a les
principals ciutats d'Europa: París,
Londres, Berlín, Viena, Brusselles,

Roma, La Haia, Milà, Amsterdam.
No cal dir que als EE. UU. és una
de les artistes preferides de tots els
públics musicals.
A Barcelona actuará eis dies /8
(diumenge), i 24 (dissabte), del mes
que som.
Kreisler a Barcelona.— Es confirma la noticia que Kreisler, un deis
mis grans concertistes de la nostra
epoca, vindrä a Barcelona abans d'acabar la present temporada per a
donar un únic concert.
Hom recorda la sensació produida
per Kreisler en els concerts donats
anys enrera a l'Associació de Música Da Camera.
Es aquesta entitat que ens permetrá novament poder sentir aquest
gran violinista.
RECITAI. DE GUITARRA EMILI PUJOL. — El guitarrista Emili
Pujol, que donará un recital únic a
la Sala Mozart el dimecres vinent, és
quelcom mes que un concertista. Es
un musicägraf erudit, que després de
pacients investigacions en arx;us i biblioteques ha aconseguit aportar precioses dades a la història de la guitarra, iruit de les quals han estat les seves publicacions històriques i diclactiques, les seres aportacions a obres tan
importants COM l'"Enciclopèclia de la
Música i Diccionari del Conservatori
publicada a Paris, el set' cartee de director de la Biblioteca de música ant ig a i moderna per a guitarra, de la
gran casa editorial Eschig, de París,
etcétera. La mis actual de les seres
obres es la "Escuela razonada de la
guitarra" en curs de publicació a Bucire n
no Aires.
Perd
pot veure's el fruit mis
interessant de les seres imestigacion.,
és en la revelació, en el descobriment
de veritables joies musicals d'epa:mes
passades que ha tret de l'oblit, transcrivint-les curosament en notació moderna, atenent amorosament tots els
seus detalls i interpretant-les exquisidainent corn a gran artista que ell és.
UNA OBRA D'ALFRED BUCHELET. — El mestre Enric /timad,
corresponsal a Barcelona de F"Association Française d'Expansion et d'Echanges Artistiques", ens comunica
que el dia 19 del corrent la Gran Opera de París radiará per mitja de la
Fedération Nationale de Radiodiffusian,
sota el patronatge del ministeri des
Postes e Tèlegraphes, una de les obres
mis interessants que ha produit l'art
musical francés contemporani. Es traeta de l'òpera d'Afired Buchelet "Le
jardin sur l'Orante", inspirada en e!
poema de Nfaurice Barres i escenificada
per Franc Nohain,
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Al ministeri de Governació

conflictes de treball és facilitat un extracte del
3e ' n prommen nou reglament sobre la, fabrid'ates
caciä i comerç d'armes i una
MESURES GOVERNATIVES A BILBAO
circular regulant la vigilancia
Bilbao, 1 5' — El governador
manifestat • que es proposa reprimir
-dels aerbdroms
racció alarmista. Está disposat a

En cas d'esclatar un moViment
exclosos els radicals
revolucionad, no es de dubtar que
socialistes
tots els partits republicans defenA Catalunya el problema está planMadrid, 15. Aquesta tarda
Madrid, 15. — A l'Ateneu s'ha
tejar en els roateixos termes. Ani
sarien la República i se situarien
s'ha celebral, amb un tenlos
cal Inés sentir una solidaritat supecelebrat l'anunciada reunió de real costal del poder constituir.
a l'aeriport-. de Bapresentants partits d'esquerra per esplendtd,
rior als partits, per a la implantació
No poden les esquerres enderro,testa
n
rajas., l'e nuciada
ha
tracto de la seva fusió.
del regim autonòmic.
car un regim perquè el sufragi poviaeiö oraanilanda a honor de
Na obstant, l'Esquerra. ha accenpular li hagi donas transitóriament
Han assistit a la reunís', represenl'aulogir eenyor
l'invent(r
Cual el sea sentit exclusivista de paruna tendència que no els satista.
tac ions del partit radical-socialista
ta Cierva..
Joan
adoptar algunes mesures en armes:
tí:. Això aha maniiestat de manera
que dirigeix el senyor Gordon OrEl pais ha de confiar la solució
.Deu d'hbaits de les tres de
singularment greu. en rorganització
sentit, car entén que aix6 pot perdux, de resquerra radical-socialista
dels seas problemes a l'exercici dels
la tarda la carretera que conmes es prenen mesures per a restringir l'en.
de l'ordre
judicar cls mateixos avalotadors.
del sea: Botella Asepsi. de ;iota els
seus drets de sobiraaia er , el seu
duele a l'aeriport sita vist
Per marcar la nostra disconjorHa afegit que les noticies que
Republicana
grups federals,
r`eRim realment 'deniocratic.
per un gran nOmbre
trada ala edificis oficials
envitida
m:tit ens abstenint d'assistir al Parrep de la guärdia i d'arres
dels radicals-socialistes Meter:enLa veritable revolució que s'adsle cotxes i autobnaos plens de
lament de Catalunya, meinte no verteix al món es la (le les classes
ministeri de la general que en la política d'ordre
agents
de
rautoritat
acusen
el
proMadrid.
15.
de:As.
p 1rl ir.
se'ns atorguin les clementals garanhic segueix el Gavera i constitueix
iitAs resultat drls escorcollarnents
Governació han facilitat un e,xtracte
S'ha donat coMple dels treballs
a Caser
mitjanes,
que
es
resisteixen
Les
disposicions
adoptarle.s
ties de convivencia civil, que liem
t'u de les disposicions del pla gedel nou reglament per a la fabricaque es vénen ferit a tota la prorealitzats per arribar a la fusió dels
proletaritzades i ev tornen contra
al 'Alee han impela que,
per
reclamar.
neral,
ció fraile dlarrnea.
partits, i abans que s'adopt:s cap
vincia.
el gran capitalisme i el colleatia pe a r de l'agoinbolantent,
No cree —acaba dient — en una
Per a reiectivitat de tal mesura
Tendeix—din el pro*Jecte—a estaacord els reunits han iet constar
s'haguessin bagul plänyer
OFICI DE VAGA
visme.
restauració monárquica, lacró si crec
formar una brigada d'intervenció arblir un control efectiu sobre la iaque, no tenint representació oficial
Respecte a la política catalana,
destorbs.
Gijón, 15. — Els obrero de la
possibles cts intents sin rnoviments
mera comandada per un capita de la
bricació i venda d'armes, que perde les SeVeS respective; agrunacions
El programa alta romplert
creu que encara está en període
Junta d'Obres del Port han prerevolucionar:s., encara que no cre c
guardia civil i 40 aúmeros del dit
rneti de unir en tot moment un copolítiques, no podien refrendar els
amb exactitud, tomeneant per
de formaciA. Els nous partits de
sentar l'ofici de vaga per al dia 7
fácil un moviment que sigui capag
cos, que prestará servei a lotes les
neixentent
exacte
del
träfic
armer,
acords.
tes
invitaste%
diversos
nits
de
govern s'aniran formant a mesurade subvertir vialentament rorilte
de marg si abans no sels abona
per tal de veure d'impedir en el zoos ameres. IITCS un nach de poConsegüentment, la reunió alta li- a l'arfe amb un conrurs dge
que Catalunya vagi exercitant la
la paga extraordinaria corresponent
constituit.
licia que apenara intert,sarnent a la
possible rarmament clandesti.
mitat
a
un
canvi
crimpresslons
que
entre
l'aterratge
en
prerisió
seva
autonomiä.
Els
actual,
sAn
El que és un deure del Govern, es
a rany ton que encara tenen penfro ntera per tal d'impedir el contraS'estableix la intereenció en lee
no ha cristallitzat en acords defiaipilota de turisine.
transitoris. crea, per ternps relat;vaacabar arrrb restat d'anarquia difusa
dent de pagament.
armes a t'arree de la guardia civil, bau.
tius.
resull;tt Inolt
ment curt.
Tumbé Ora facilitar un derret retaen CMC
i s'obliga ele comerciaras i rabricants
VAGA RESOLTA
Avui
es torna a reunir el comite
expoant
(qirténr5
De moment convé als grups escionat amb el servei d'aviació n'entre
EL SENYOR GIL ROBLES
a portar determinar:, Ilrores. que, deracional dcl partit radical-socialista,
Palencia,
15.
.
—
S
•
ha
soiucionat
els
pilots
individual entre
querrißtes catalans inantenir l'actual
gudament inspecionats, siguin en tot duri la vigencia dels estos de PreEl g ema« Gil Robles, opina que
del senyor Gordon Ordax, per estu- ra d'avistriia mi III a r srnyor
la vaga general. Els obrera han recoaliciA, perA creu que un partit
tenci6, alarma o guerra.
moment una garant:a per a; Poder
e: primer és tallar el pas a la prodiar les orientacions assenyaladcs en
ptes el treliall, excepte els de la
Pascual, Uncid de l'esRnrnir
unir cresquerres o un partit Unic
públie,
paganda subversiva.
la reunió de l'Ateneu.
do nrtatet senyor Canfabrica de flassades, que sän partiquadra
de dretes seria una 4bia on tots
El sistema que s'imposa és inés
El Govern peca de lenitat en la
daria que continui l'ato, per conles Ferritndiz. linent de l e nUNA NOTA
senzill que el de l'anterior reglase ßentirien nresnneri.
proparanda oral i escrita de la rede Barcelona, i senyor
siderar mescal l'augment concedit
UNA CIRCULAR DEL
unadrn
DELS RADICAL-SOCIALISTES
ment.
velada.
.rosep Carmona, rtgregat de
pels patrons.
EL SENYOR MARTINEZ
La intervenció contenga a ese:- MINISTERI DE GOVEREs pose:ble que el ministre cle la
El comité Execuriu Nacional del
Apuesta tarda s'In celebras una
re,, ri dadea do Sevilla.
DE VELASCO
cir-ae en Cl moraent que comença NACIO REGLAMENGovernació pupa necessitar algunes
partit radical-socialista ha facilitat
Ele • Po ni s han .rompetit
reunió dels vagnistes de la übrica
El senyor 'Martínez de Velasco
a trehallar-se :a materia prima . C311- TANT L'.AVIACIO CIVIL
facultats rnéa per a ter íront a la
una extensa nota als periodistes reI
t
za
n
t
destresst i va lor, roa
de
flassades.
Han
acordar
sotmetre
tinua durant la fahricació i no s'apropaganda revolucionaria. Nosal- manlesta que encara que ningú no
ierent a la fusió dels partits desatrevits exerriels que el públic
a votaci6 l'acord del jaral Mixt.
Madrid. 15. — Pel Ministeri
bandona tampoc l'arma una regala
por esperar un rrionif socialista, no
tres, si ho necesstta donarem tata
quema.
L'acordaba
cstat
adoplat,
i
els
Governaciä slia cursar a la lltrecpodrien
sostraure's
els
esperits
a
fabricada.
el; elements que vulgui, ajudant-lo
al
El partit radicat-socialista ortorstat
roncedit
ha
premi
El
obrers es reintegraran al treball
ciä general de Seguretat i als gol'ambient d'intranquillitat que imS'estableixen dues zones: una de
amb es 1103Irce veAs.
dox es lamenta que en anar a celesrnyor CarIrs Yerrändii.
denn.
vernadors civils la segiient creenrestringida. en la cual es ne rtner la
p'icar'a el fea
1-li l in ala nobles un estar de llnibrar ahir la reunió a l'Ateneu, es
d'aques[ número el
Despees
fabricadO d'armes curtes i llargues
Per tal d'acarar-Sibi. no veig altre
OFICI DE VAGA RETIRAT
lar:
ta socal matinal pee propapandes
trobarcn
que
hz.via
estat
publicada
La Cierva ha' pujat en el
arnyor
ratllades. i una ahra mes amara.
renirs que nuntemr la dignitat del
"L'aviació té ja al nostre país
anteriors. SuprioOr la propaganda ja
Avila, 15. — En Eassemblea gem
ab
n
ha arrerat
la
noticia
d'un
acord
de
lusió
parstutorir
i
son
Poder.
irmal a la que figurara en el retant de deaenrothament que desno seria sutictent pi: restablir la
neral celebrada per les sOcietats
giran f sobe, eis Cdticular
entre
dos
dels
partits
que
'farilitat,
L'actitud del mes partit—diugiarnent de ron, dintre la qual
bordear plenament els fins de rEspau. Cal pensar and, urgencia en el
afectes a la Ca s a del Pcble
protadora rnantenint-se enhavien pres part en les reunions
sorites poden fabricar-se escondes.
ser i a perfecta assittincia als
tat omple diverses acitvitats comerproblema dele alcaldes que 1cl/ en a
acordar retirar rofici de vaga que
fix.
gniretti
bine
oí:doses,
un
dels
quals
hacia
firpoders constititits.
Hi ha tres classes de 'licencia:
cials, i el que is mes notable, irla sera ma la deiegació del Pcder
tenien presentar anunciant-la per a
Ita anginrnt al rintereS
mat la convocaren-je per a la reunió
per
a
portar
armes
curtes.
per
a
porromp tumbé en el camp politic amb
per a rord: e pünlic; cal separar
demä.
EL SR. MELQUIADES
quosta exhibirle) un follaren
que hacia de celebrar-se abir.. Es
tar
armes
hurgues
de
cenó
estriat
aquesta juncia delegad% de la infleextensiO i eficácia.
Desisteixen de la vaga a consepolent q:Ir explirava lets els
reiereix al partir Acció RepubliALVAREZ
i
per
a
portar
armes
de
cenó
no
rent a radministracló municipal, no
Aquest últint aspecte, ti/enfiestaqüència d'haver-se obert al treha/l
moOinients realitztits rter
cana
i
al
partit
radical-socialista
estriar.
a,
sino
en
El
senyor
Melquiade
s Alvarez
d'una manera Sistemáti c
ció evident de mil el règlni repualgunes obres que donaran Acunalucir fills al set l alcmentge perLes
'licencies
s'atorguen
!ad
dt
creo
que
la
vin:encia
nomes
pot
te'nderendent'
casos determinats.
l'Uta posa en funció la ciutadania,
cié a la majoria dels obrera parats.
tecle en un reduidfssitn espai.
En tedr coneixernent d'això, els
-rectognaldSuMjustificae,iA . gnan.‘ és - el Coy:ni
Acr.:O Popular organitza les seres
ha, no obstant de cridar Eatenció
Els exerriris han estat ¡resenyors Valen i Moreno Galvache
drid, i per governador civil a les
uni atempta el dret deis ciutadans.
forres ami, vistes a la formació
del Govern. no per' a cohibir ¡munes
miatS emb nlandiments entuprovincies. i s • exigeix, a mes, a tots
visitaren el senyor Morales, d'AcNo tres possible un intent cerod'uns quadros de ITaita que en un
Les dues - organifza- els passefilm's d'armes que Guguin activitats, sind per a encarrbar-les,
bajear de
ció Republicana i ii expressaren 'sittslirs. f en'
seis el ter de l'inIncionari, t u
moment cforiat poden substituir els
a fi que un mitli /kit de propare !! el sonyor . La CiPtV1 ha espertanyents a aquestes.
llar estranyesa pel que passava;
tent,
pnix
que les revolucions a tercions feixistes-es refo gines
essencials.
vaguistes en els ServelS
ganda no es conve:teix:, en :notat rebul sin* una' gran nvari nS.
En un periode anormal determiaquest tragué importancia al que
mini fix sAn inversemblants.
Una organitnci6 ciutattana al cosments cr agitació, e rt instrument
Despres. una esquadrela
nar per la Ilei crOrdre l'Une, el minen
en
una
de
sola
hala succcit, i ratifica que actuava
A Inés, coneix d'odie els sociatar del Poder p:Iblic pot prestar
comnosla
Getafe
rara sie'
subversiu al surge de la hei.
nistre de la Governació rd facultats
amb coneixement i autorització del
listes, i sap que les seves decisions
grans serve:s.
non avInns, ha' re. nlitaat vols
Almenys així ho comu- P e r suspendre tota mena de llicaMentre la vida politiza i social
les inspiren en el hon sentir, peria
senyor Izaba i del Comit .e, NaSi el Govern actual, aellmo arnb
ton-varió.
:
rta
en Pertr
del país segueix Ull rumb normal,
ces.
si
arribes
el
cas,
el
Govern
actual
cional
del
pacté.
seo
el senvor Martínez Barrio a Gonceniquen a la Premsa
aquest mierro
Ilan seginit
e! Ministeri de la Governajá no te
Existeixen les !licencies gratuUes,
te autoritat sobrera per a oposar-se
La nota termina dient que el Conació. hapués de ir:" front a im moaltres trils d'alta arr obhcin pel
Madrid. 15. — Ha estat enviada
en aerädroms i apare% altra intersi
be
C3 restringeix en aquest asa
qualsevulla
maquinació.
rae
executiu
del
partit
radical
-saviment revolucionari i demanés la
Pilols
als periOdics la segútnt nora ofipr o tess o r dr l'Earola
venció que la deevada de la legrarobpecte
la
legislació
anterior,
a
cialista
lamenta
aquesta
sil:tarjó,
coHaboració de la societat espanyola,
EL SR. GOICOECHEA
d • Alealft, senyor Garcia
ciosa:
•
lucid vigent i de les disposicions
jecte que les autoritzacions que per
qtre
tira
per
terca
els
esjorcos
Jets
nosaltres ens posariern a la sena disEl senyor Goicaechea diu que no
val u.
"Ha estat firmo el document en
que la presa:Rife:a del Consell dicht
morís; especials es concedeixin no
per
fondre
en
una
sola
disciplina
posiciO.
es ped comprar al preu de la d,gnon el senyoe La Cierva
Nirtut del qua] les "Juntes d'Ofenraribin a convertir-se en abita.
corn a organisme centzalazador del
les
esquerres
republicanas.
en
i
en
No crec en el feixisme a Espanya:
ba pflotat el g
dtat del Poder una pau social ei,siva Nacional Sindi,alista" i "FaConté el projecte, en fi, tot el reser v e i ; pero quan tinguin vigencia
Als
passadissos
del
Collares
els
no el crec ni necessari ni fácil. Je
rAfir
vol
ha
arrihnt
fins
mera.
Ina g
lange Espanyola" formen una orferent a la circulació i venda i imels estats de prevencio, alarma o
no sóc feixista. No tenitn presta per
pc
iodistes
han
tingut
(ansió
de
a
A
s
drspr
tornan'
Per a lluitar contra la revoluciO
Mad r id,
ganització única.
portació i exportadO d'armes, esguerra, seg.•us el que es disposa
conversar amb el senyor Marean
governar, riere, tarnpoc tenim por.
el Govern tacha el suport de tots
riport.
la
El nom oficial del moviment
tahlint-se normes d'una manera que
la Uei d'ordre Poblic. tl Ministeri
Galrache. i aquest ha dit, r.sferiatcal ier front a aquesta eventualitat
els
que segueixen les seves aspiraLa testa 1,n resulta r brillant,
permeti . de teinr a 11,-,stat un perserá: Falange Espanyola de les
ile Governaeió ¿'intervenir-hi
amb tota la serenitat. Arribas el cas
se a la fusió de les esquerres, que
cions.
n p intadis s ima i censa cap ini
irrte coneixemem de la mama de
J. 0. N. S,
en la forma que es concreta en lets.
cercariem collaboració fins al limit
la 'esa irnpressib no es gaire satisridrnt.
LEX -COMTE DE RODEZNO
les distintes Gasses de trille, pa:lec
S'ha estahlert con] a in/prescinsecuents regles, derivado dels perque signifiques un possible obstacle
factAria Ola lamentat de lla.-titurl
Pan assistit n In fasta el cap
impedir a hatte qualsevulla infracUex-Conite ne IS:odezim, traslijonadible que el non mai iment eansiscopies batics ce .la llet dordre püal nostre programa; collaborartem
i-eó
i RentthErana en no tssi-tir
l'Eslat, el preidotit dol
,
e
a
ció
dcl
reglanrent.
lista. opina que cls designis
silhteixi a mantenir una personalitat
blic.
amb tots els partits republicans. amb
reiniatres i I rds els nia la rentriA crahir.
sen
En
un
apartat
especial.
que
5.3I10versió solament es poden produir a
qt:e no es presti a cap cenfusionisPrimera. — Declarar !estar ce
Coaverna
Ich
els que poguéssim arribar a uns posllevar
e
s.
tr
..
Pi
mena
"Armes
de
mierra",
es
consil'empar de Governs dèbils.
COMENCEN ELS TFEBALLS
me ainb els grups cLetistes.
prevenció, o el d'alarma O el de
tulat minios. comptarieni arnh els
nasse
les
dera
que
son
d'a:asesta
Creu
que la desoicia d'Espanya és
I.es iM7arnuie, superiars de F. E.
guerra, la Direzeió general de SeD'ORCIANITZACIO
maná: o:tics cona a element s d'ajut
pistoles o revolver, amb d.sposnm
que moltes dretes tenen un SCAtit arrii de la J. O. N. S.. han constimit
guretat procedirä a vigilar i controEl scnyor (casares Quiroga ha
i,-,-;‘i'gN iPsra trisi¡lb
:lintil.lt onrhe'n'tsqr‘ .1ini.
ver a la realització de postulase enametrallador o per a adaptar-les-hi
rerolucionari. perb manquen de per auna Junta única de ccimandament
la: tots els serveis d'asiacib civil
mann estat que sh a arribat
mans, però no cont a elements de
un
culatins, la tinenca de les quals es
ment contrareeolucionari.
En tots e l a grupa nacionals i
al territori emplea. en la mesura
complet acord entre eis grups d leGovern.
i
aquenes
arprohibeix en aliaolut,
L'ASSEMDLEA EXTRAEL SR. PRIMO DE RIVERA
de l'oraan'teac iO !a fasió es
d'excepciä.
ció Repuld:s aria, radical-Socialista
En aquestes condicions cree que
mes hurgues i curtes a les quals
ORDINARIA DEL PAR- realitaa ainh • el rnateix criteri de pel banc oficial de prora se'ls llaSegarla. — El contcol en l'atetenEl Sr. Pidan de Rivera creu que
es pot fer frene a l'arnenaea sociaindependent, U, R, G. A., Eede,als
rotali.tat.
ex:steix
redil res-olucionart.
siä i en la forma que es consderin
lista. Bona prova és Austria,
i Esquerra. .
TIT RADICAL
gues fet un senyal especial, L e gu e No
es
pot
tenir
Tots
s.
ran
en.
ele
comandaments
s
adequats
podrá comprendre tant e:a
la nasse proletaria
avui per avui el país mes proper a
Per l'O. R. G. A. ja han estat
rail -se per a l'ús d'ae,riestes darreres
Madrid, 15. — A les dues de la
fora del Poder. L'única solució és que
enrnanits a rnillelnts MeS joves de
serveis própiateient dlts com els
nosaltres: Dollfuss fa front als exnu
pernns
espacial
designar per a formar part del Codl
mmisteri
de
n
e•
matinada ha aealiat la reunió ce
aquesta força perdí la seva orientazió
quaranta-cinc anys.
aparells i els mateixos ay:adora,
cessos del racisnte i als socialistes.
la Guerra.
mite que ha de presentar un proinferna e ional per tal que es converb rada al donticili del Partit radical,
T.:emblema del moviment ha d'ésque ilat17317 de donar compte de la
Si triomfés un moviment socialista
Independentment
jecte cracció i orgamtració els
de
les
armes
de
ta:l
o
a
t
b
r
ono,
e,n
n
oir hast afsa,ci,lit;j natcialadeseng,ti
teso en força nacional que se senti
ser les 'inc
t iletxes. i el jou de la
seca residència.
s'aniria a una dictadura de tipus
Guerra, es conserva la relució d'arl
sen ora Ca eiPm i González López.
solidaria amb els destins nacional,.
J. 0. N. S.
Tercera. — Ett aquestes eiretnnssemisovietie que acabarla en ararmes prallibides en la legislazló antedical
la
a
continua
el
Partit
R
hals
A la revoluciA socialista selament
Escu"'
r
El sen "ragrupa.iA
täncles la Direcció cf.liviazió Civil
El pcograma apa -eix mantingut
quia. Despees d'una epoca catastrórior. S'Iti agreguen les que continguin
ladical-socia•
dent
s
serublea
extrordinitria.
aL
seva
pot plantar cara la revoluci6 feisuspendrà la t7amiració de permisos de
fica vindria una dictadura semi/milisempre sobre les bases fonameno despedeixin gassos, per a la finenlista independent de Madrid, ha
Es discutí la gestiO de la junta
xists.
vol i certificativas d'aptituds a tot el
tar: L'única manera d'evitar t au aixat
tals en les rural: ia hi ha neriecta
ga de les (mala cal posseir peruns del
confirmat aquetta unió de brees
La n t,i ta d'Acrié, popular centra ele
municipal, aprovatit-se per una gran
torritori nacional, sollicitant en cada
coincidencia: Unitat. p ä 1 r 1 a, sees fer front les del Feder. amh tela
ministeri de la Guerra.
m inria.
afean que cad a
republicanes, i
socialistes
ree.-ii,:à
el
problema
cas l'informe de la Direcció General
energia, a qualsevol movirnent sodó directa, antimarxisme, entinarEn el referent a armes blanques,
sin d'aquests partas té la seia peadiscutiren proposicions
revolucionad a Espanva.
Despres
cialista.
lamentarisme, relempció d e la
solament es per:net la tiuenga d'un/e- tic Seguretat. Si.aquest és sregatiu, es
pia organització i els seus propia
re;crents a l'atur oltrer i altrcs tarnEl valer del Sr. Gil Robles do
poblacijn can:perola obrera i de rota
lles que represontin un valor histäric, canzellará l'expedient, i no es lliuraxii
Nosaltres 'fracassariern si no porlocals. Cal refondre en unes bases
be interessants, com aquella en que
suar entront de la revolució com a
el manis O certiticació
els petits productora.
es dediquin a U:: de cuina o profestéssim ritt sentit social avançat a
i en una sola organització aquestes 1 es dentaria una politica en sentit nepr esideut del Consell o be COM a misionals, o tinguin una folla el Ilarg
Quarta. Eta funcionaria i depenla política. El feixisme. una negada
acin, disciplines politiquea.
tatnent republica i que es procuri
nistre de la GovernaciO.
dents ala aeritdroms prestaran a la
de la qual no excedeixi dii eentimetriomfant, és tan perillAe en el sen.Als nuclis dretistes que s'estan orA ilarrera hora de la tarda s'han I que les persones que ocupin earrers
UNA
NOTA
tres.
Vires-ció General de Seguretat tetes
tit social com el marxisme. No hi
deis partits
m
esganitzant els m anca una ativació
represen
veritableent reptibli_
reun it els repreaeants
siguin veritablement
DE LA JOVENTUT
les dades i auxilis que requereixi, i
ha, avui per avui mis tendencia
Les armes elecninisacles e. converpiritual forra que es el que fa als
tresquerra que formen el conMe nocanes.
salvadora que la nostra: poder fort,
incorrerà en les sancions de la llei
tirau, seine exceprió, en "chatarra".
SOCIALISTA
honme jugar-se la vida.
menat per tal d'arribar a la formasentit politic nac latanal i politice sod'Ordre Pumbhie qualsevol resistencia o
al cap d'un mes del decomis, les
ran
partit
nacional
ció
d'un
Madrid, re. — La Joventut SoEL SENYOR CASARES
cial avaneada.
comandánries de la guirdia civil.
negligencia.
EL
NOMENAMENT
DE
La
reunió
ha
acabar
a
les
nos
de
ciali
s
ta
ha
publicat la seglient nota:
QUIROGA
Les infraccions que no constituriCinquena. — Els serveis d'aviació
la nit. ¡ a la sortida, els assistents
LA COMISSIO GESTORA
"F.1 ce,tuitè d'aquesta joventut, reEL SR. AZA/SA
xin delicte es castigaron amb una
han manifestar que llam en M igar
i nava/ tindran cura, en el quia
El senyor Casares Qui "a * de
DE LA DIPUTACIO DE unit alnb chrácter extraordinari per a amiba de soct pessetes la primera ve- tisigui relaciO
l'Orga,
no creu que algui la re "'
El Sr. Azaña insisteix en els tertust ample canvi d'impressions sobre
anth el 'semi ci vil . ¿' a
examinar el fat «ortega; al pre s i- gada, de tono la segona, i s'arribara
con,tit...,irien
el
mes
que
proble
lució social per sotmetre les forres
mes del sea darrer discurs, i diu que
TOLEDO
les ins--tendr,complif
eIs
dent d'avesta emito; considera indisal tancament de restablitnent si l'inreaccionátiea. Per a rescatar la Reel Govern est ä fent una politice de
programa del partir.
truecions d'aquesta ordre i les d'anoA consequéncia del rnsehle fer notar que el inatela dia
Toledo,
15.
—
fractor reincidis per tercera vegach.
contrarevolució.
pública de mans dele, g eua enemics.
Slan nomenat dues ponineies:
siziona que denanguin de la Direcci6
nomenament de la nova comissió d'araritixer en ela diaris de Madrid
Atad is. en resurta el , ,te din el
No estem davant un problema d'óresteren.) arnb els eocialistes; per a
tina per a redactar els estatursH
general de Seguretat."
la Diputada, la Comis- 1:me lista tramesa pel cap de l'anomegestora
de
projecte,
que
respon
a
una
orientació
dre la polítiea actual en resfer la revoluciii social, no.
raltra per a donar /orlará al progranada "Falsee Fspeloia", en la qual
s:6 provincial ha acordar dimitir,-en.:
pecte social esta rompent la eentinuiAmb la Ilti d'ordre Trúblic, amb
ma i al seu ideari.
municant la desiste) al cap del partir es frie constar que aquesta agrupació
ES RESTRIGIRA L'ENtat del regini republici i troba l'imLa primera ponencia ekta integrala de ragabunds i alguna altra n'hi
no és un can de p i stolero, ha estat
i a la rninnria parlamentaria, alai
puls revolucionari de es mutes que
da pels senyors Esplit Calv:rm i se- ,com al Comité nacional i al ministre
ha prou per iimPosar de dalt a baja
objecte d'una agressió perpetrada per
TRADA
A LES OFICIsofreixen perteeutid de part d'aquella
nyoreta Kent, i la segona, pela se- 'de la Governaci6.
un figiM moral de juiticia
am individu que rep inspiraeiens d'ella,
VISITEU
NES
MINISTERjAIS
als quals «apara-la politice de l'acGonzalet
Ramos,
López
1
nyera
5 Un dels radical& designats com a el president de I airiventut Socialista
EL SENTOR GIORDON CROAR
tual Govern, encaminada a aixafar A
Salmerón.
Madrilema.
Madrid, 15. — 'Un periòdic diu el
independent, ha estat M'usa" pr,{ lo
proletariat,
, El senyor floran% Ordax„radiEM. interessa que els trehalladnes
ht eceetist •
segueriu
Centiegló proilacibl i
.......-....n•n•••11.14.-n•nn•n•nn•n•••n•
golltica' que cal fer és la con. ; cal-tatialista, es mostra contrari a
t.+.
r
diseulpin tots aquel! 5 artes de violen41 asmoentment
Per informes particular' babera
triria permsb sigui per al proletariat tot intent de dictadura del prolecia que ene vegeto nblieats a repriEn l'asserable g celebrada it
que s'adopten mesures per restringir
RES DE NOU
no une garantia verbal promesa, sin/. r tarjas.,
mes
això
mir,
sense
res
pondre
amb
d'Agricultor.
redersei6
jOt per la
Presenta una gran ool.l000ló
l'entrada a les oficines ministerials
actual,,
En ;miela termes s'expressa el seTorrijo'<, que a la legitima defensa, no de les
Madrid, 15.— EI sots-stcretari fe
deie parees d'Escalona
de persones alienes als dits ilOCE4
per • milla 1 &brios
nyor Franelly Roca.
EL SR, AVIADRU HURTADO
GovernaeM, ha rebut apuesta fruti- amis assHUneia
dclegata de 4 0 nomttes 'persone!. que en definitiva res
Una d'aquestes mesures, ja en vid'entratempa
Tamhé esposen llur ()pialó An- • nada els periodistes i els ha (lit que
acerdet prot( r del no- nra rer~enten, perdi si del s interesEl Sr. Amadeli Hurtado, d'Acciis
gor, es la dotaciet al personal dels
en, de l'orgsnitsecln ehren, a la qual
*RONDA DE 8A N 7 PERE, 14
gel Pestafia, Joanuim Maurin 1
a tot Espanya hi ha , tranquillitat
menanient ¿al
Catalana, es plana, di les amenace*
Miniteris d'un carnet d'identitat que,
tenim dea ele fa temps consagrades
Andreu hin , en termes extremada.
Talaron 18435
complete, i rime no tenia • cap noticia :soga, atse a le ,Custi
demagògiques d'un extrem altre,
segen g sembla, serà exiglt a l'entra.
nostra llibertat i la onstra vida,
ment radical,.
qua cosuartioar.
tot nmbit nagketg.
(Ve de la prim era pi5ias2)

Cierta

A

MOR, sastr.
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LA

PUBLICITAT

Divendres, 10 de.fehrer

dr.labt

da dels edificis, si no cada dia, quan

h auperioritat Lo cregui convenient.

Una altra mesura, no nova, puix
que la s'introduí al Ministeri.de Tres
ball en temps del senyor Largo Cit.
ballero, és la d'installar en un lloc
immediat a la porta de cada centre
oficial una oficina d'informació que
no tindria altra missió que la de
fer-se arree de les consultes del públic, donar-los una tramitació riapide
en els negociats corresponents i con.
testar als interessats per escrit i amb
la mejor amplitud i claredat.
En algun Ministeri sala donat ja
al personal un termini de 24 horco
per a la presentació de les fotografies corresponents.

A LA DIRECCIO GENERAL DE SEGURETAT
ES PRENEN GRANS
PRECAUCIONS

Un incident entre els guardians i els informadors
Madrid, r3. — Des de fa alguns
dies s'ha muntat en totes les portes de
la • Direcció general de Seguretat un
servei especial de vigiläncia.
Una parella de guerras escorcolla
totes les persones alienes a la casa
que penetren a l'edifici.
Aquesta mesura s'ha fet extensiva
als periodistes que fan informació en
aquest centre, migras que posseeixen
un carnet especial expedit pel director general de Seguretat que els acredita ruin a tala.
Coas sigui que els escorcolls han donat lloc a alguno incidents, el senyor
Valdivia, per tal d'evitar molèsties
innecessàries als periodistes, ha donas una ondee aclaratöria, perqué
aquests, previa presentació del dit carnet, no fossin sotmesos als escorcolls.
Aquest mati diversos compans• s han
tractat de penetrar a la casa per una
de les portes, per tal de fer la Mitinmació diária.
Els guàrdies de Seguretat de serN-Ci al dit lloc els han impedit l'entrada, malgrat l'exhibiciä de llurs
carnets,
Poc després, cona sigui que els periedistes han avisas telefúnicamen t a
la secretaria del directar. els ha estat
enviada una crdre perqué eis fas iaeilitat l'accés al gabinet de Premsa,
pene elb guärdies han mustie en llar
negativa de permetreas l'entrada no
obstant les manifestacions clein agent
de policia, el qual acreditava la personalitat dels nostres companys.
Un caporal de Seguretat sala cregut en el cas d'intervenir, i ho ha fet
en furnia tan airada que ha arribas
edhuc a amenaçar els periodistes amb
tancar-los en un calabús.
També ha intervvingut un motorista, el qual, quan l'agent opinata sobre
la inconveniencia de l'actitud deis suardies, ha emenaeat arub agtelita lo si
no calla\ d.
El director general de Seguretet,
en tenir noticia, pel cap de policia,
de l'ocorregut, ha donat tota classe
d'explicacions als informador; de
premsa. i ha montés instruir l'opertu
expedient perque es depurar les responsabi l itats del capota!, dele (loe guara
dies i del mato: ista que han ter objecte Cv maltractimeats ta- tres pcriodistes i a 'agent de eje:lene:a.

Abundància de captaires a Madrid
Madrid, 15. — Avui, durant
tot el dia, s'ha observa( en n iiferent a lloes de Madrid la prebillCia d'alguns grups forra
nombrosos que demanaven almoina.
FOPCeS de SegUretal els han
invita!, a dissoldre's, la grial
cosa han fet sense que oeorreguas cap incident. Nu s'Ira produit cap escàndol.

EL MINISTRE DE LA
GUERRA ESMENA
UNES INTERPRETACIONS DEL SEU DISCURS DE DIMECRES
Madrid, 8.— Al ministeri de la
Guerra han facilitat la següent nota:
"La informació donada per la P remisa sobre les paraules que ei ministre
de la Guerra pronunciä en el dinar
ainb que obsequiä ahir els periodistes,
alguna periodistes no l'ajusten als termes en que foren pronunciades, hesiten d'ésser rectificades en el sentit que alai que el ministre expressä
fou que baria honor a les esperances
Que el senyor Lerroux posava en e:I,
designant-lo per a tan alt cerrec, a
la. gratitud que va mereixer de S. E.
el. president de la República per haver acceptat el nomenament ¡ la lebor del seu antecessor, senyor Martínet Barrio, que procuraria sempre

EL TRIBUNAL DE GARANTIES CON ST I T UCIONALS
Madrid, 15. — Al saló de
plena del Tribunal Suprein han
total reunits des de dos quarts
de dotan del mal( fins a dos
quarts de dues de la tarda ela
vocal, del Tribunal de Garantieses Constitucionals, conlinuant
Ia.dieeuesió del Reglament de

lftim interior,

Noticies tires de 11111E1i 11011

Mal i oroyecies
SON DETINGUTS TRES
SUPOSATS AUTORS D'U N A
AGRESSIÓ. — Gijón, is. — La
policia ha detingut tres subjectes
com a suposats autors de l'agressió
al jove teixista Ferran Cienfuegos,
fin del finat conste de Cienfuegos.
Aquests detinguts han passat a disposició del jutjat.
LES AUTORITATS ES DIVERTEIXEN. — Sevilla, 15. — Al
asible de Salcejo l'alcalde i primer tinent d'alcalde shan embriagas, i salan
dedicat a escandalitzar.
Durant Fescendol han trencat els
vidres d'una farmäcia i del Centre
Radical.
El governador ha ordenas a la guisedia civil la detenció ;mediata de
tots dos.
UNA FACECIA DE CONSEQUENCIES LAMENTABLES. —
Santander, 13. — A la menuda el
guardia municipal Esteban Ladón ha
amonestat diversos pertorbadors, i
aquests l'han agreda. apoderant-se de
la pistola del guärdia.
efentre forçaven, l'arma s'ha disparar, i han more d'un tres al cor, Vicenç Rodríguez.
EL PROPIETARI D'UNA
FINCA DETE TRES LLADREGOTS. — Cartagena, 13. — Tres
individus que havien arribat de Valencia han entrat en un xalet ;montenat "La Alameda de San Antonio"
creient que el seu propiciarí, senyor
Xavier Eederichi, no hi era.
En arribar al seu donsinrii el (lit
scnyor, acompanyat d'uns amics,
ha sorprés els lladres en el moment
que lligaren els pagues amb els
ohjectes robats, i enzananant -los
anal) una pistola, ha lligat els Iladres i ha avisat telefònicament la
policia, que ha procedit a la detencid dels malfactors.
Aquests han ingressat a la presas.
ACREDEIX LA SEVA 1111:LITE EX SORTIR D'UN BALL
DF MASCARES. — Pucrtollano, 15.
—Manuel Castellann s. , que fa alguns
anys e% trobava separat de la anta malle:a l'ha copada en un ball de diaf-ra n es aconspanyada d'un altre inManuel lela esperada a la parta del
laaal lii ha frt dos dinaars que l'han
ferida graviasirnament; cara sigui que
l'arma It ha deirat de funcionar, l'agressor ha tret un carate , i ha peral
diversos coas a la vera dona per la
mes ihr l'esquena. L'ha deixada moribunda.
110RaTORTS I INCF.NDIS
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anamenal de "Lres T'Iteres", aria
deseoneguts espanyaren diversas partea i se n'emparraren
altafina sa rta 4m eigr . rs, i alguna
di f. o re.
Tumbe ha estnt.asenItit el
maza 7 0 11 de la f i ara Ras Real,
peepree ele lerd e e: han ineandint el rangatzmn i brin erelitt fati-, Ion airea do par.f.a.
Les reedites eón mol! r e-insiriera/1,e-Marbella. 17, — Al

EL GOVEPNADOR Dr. VA.
LENC1A DISPOSA QUE ES
FACI UNA ESTADISTICA SOBRE ARMAMENT I muNI.
CIONS. — Valéncia. 15. — El govenado, ha ordenat que es faci usa
estadística del nombre de guariles
municipals deis Ajuntatnent, de la
provincia, alai cosa de len manicions
alte pot. seeixen per tal de tenir pertecle coneixement d'aquestes darles
en mornent determinas.
Sembla que e s (ara una compro' ac t a per tal de Velll'e la iinalitat
que s'ira donat a les municions. pua
q ue tempa carera nomen el SI tir
d'Alcira s'entlugué 4 0 caixes de
municions.

TEMPORAL A L'ESTRET DE
GIBRALTAR. — Algeciras. 15. —
Des d'ahir regna un feas temporal
a l'estret i han suspia la set a sortda els saixells que fati el servei a
Gibraltar. Ceuta Tanger.
EXPLOSIO D'UN PETARD.—
('chito, z5. — A les °n'e de la nit
Ira explotas ti petard al lacal que
fou Sinclicat Urna, i causa gran;
desperierte n a les parets de Erdifici,
acris no hi lia llama desgräties.
SelT/bla qae ea temptat obeeis
a la
llepativa de rana. del !oca t a aireadar-lo altea vegada al (lit Snahcat.

LA PERSECUUCIO
DEL CONTRABAN
Madrid, 5. — Al ministeri de Finarices hm faciata t la nata seguent:
"Le, forces del (UN de carrabinets.
d urant el quart trimestre de rally anteriors han aixecat 5 . 345 actes, dctenint reus i ocupad 87 caps de
bestiar inator, 3.432 de bestial- menor,
ri.n38 quilos de tahar, 23.787 linea
d'alcohol, 62.633 quilos de diversos gen e res , 1.453 encenedors mecänics, 36.ogi
remires
també s'incautaren de
54.771 plantes de tabac, embarcacions, lo carruatges i ii alambins; a
Me. % practica 3.944 serveis en mude de
la inspecció del tribut, els o lla % eh
foren encomanats per diversos delegats
i 1(8 serveis extraordinaria amb independencia dels anteriors,
en els quals s'incautaren o intervingueren nou armes do lar, 9.et3 pes'
setes, 38.310 irans francesoe, emon
hect ¡ m.aoe Pesos en TaIng de l'EA'
tat."

DE BARCELONA
UNA REUNIO RELACIONADA AMB LA LLEI
DE CONTRACTES DE
CONREU

GIRONA

TARRAGONA

Anit passada , pela volts de les onze,

Home mort pel tren :: Robatori als
Salesians :: Topada d'automòbils
Vista d'una causa per homicili a
l'Ateneu :: Noticiad

Minores al port :: Represa de les
asases a la Normal
Recursos
electorals desestimats
Concurs
per a guies-intirprets Altres noves

al Centre d'Esquerra de la Rambla de

Girona, as . (Per teléfon). — Al

Catalunya, van celebrar una reunió els
diputats de la majoria al Parlament
Catete.
Segons se'ns va comunicar, en l'esmentada reunió va vaciar-se d'alguns
enfieles de la Ilei de contractes
conreus. d'immediata discussió al Par.
lament Catale.

quilómetre 35 de la linia del ferrocarril de Carona a Palatinas, serme
municipal de Palafrugell, un tren ha
atropellat el sei d'aquesta darrera
poblacie Martí Climent ¡ Serra, de
67 anys d'edat. i l'ha deixat eadever.
Lanterfecte era sord i tenia pretorbades les seves facultats mentals.
Se suposa que ell xiular la maquina ha cregut que venia un autornaba i sala desviat cap a la via
i Ira ocorregut la desgräcia.
— L'administrador de la Granja
deis Salesians, Josep Martí, ha denuncias que la nit paS5ada hacia estat espanyada una tinestra de la cana , i se suposa que per ella van engtréanre reests p lelirld ,ze, que 4s0'con du
pere
pesantes,
— Obeint ordres re'oudes del Jutjat de Fortia, ha ratat traslIada t a
la presa de Figueres el súbdtt trances Joaep Lemaire, autor d'un robatori comes al dit poble.
— .Al quilänietre 30 de la carretera de Santa Coloma a Sant Joan
de les Abadesees, han topat un ausolnölia de la matricula de Barcelona i un altre de la de Gerona, i ha
resultas ierit, d'alguna importància
Josep Foutirega. Ambdas vehicles
han resultat amb desperfectes de
consideraciaa
— Davant el Tramnal de Jurats
del partit de Santa Colonia de Firmes ha començat aquest mati, a
l'Audiencia, la vista de la causa instruida pel delicte dlonlicidi contra
Josep Didemunt i Ribes. El fiscal
demana per al processat la pena de
15 anys de reclusió.
Després de lanterrogatori del processat ha conteneat la prova testifical. La vista ha estat suspesa a
quarts de tres de la tarda per tal
diaser represa a quarts de cinc.
A l'hora que teleionama (onze del
despee) aegueix la desfilada de testimonis.
— El diumenge vinent , a la tarda, tindrä lloc, al Fornent Catalanista Republica, una reunió deis representants de les comarques de La
Selva i Baix Emporda.
— La Junta de l'Ateneu de (alrona organitza una serie de coMe.
rencics de divulgada, científica, per
a les quals compta ami) el ConcNrS
de destacarles personalitats. La primera, la data de la qual e% faca pública aviat, atara a arree de tallastre tisbaleg doctor Lluís Saye.
—
dispo-at que mentre el
Consell Regional de Primera Eiesenyanea, ile recent ereació, no tingui
formulat i aprovat per la supera,.
tatat el reglament que es reiereix
l'article cincos: del Decret de 25 de
artembre passat. continua/ ert l
co seves iuncions coro fina ara ele consellers provincial., les Secciona ach'
lo i les Inapeccions de
Easena anea.
— Pcr uns quanta admiradora
alar loa obse(miat ama en äpat al
restaurant Barris el notahle portar
dcl Grima F. C. 'borra, el mial
ha d'embarcar-se dintre breus dies
cap a l'Airica (com la majoria de
jovra catalana) a complir els (leerles
militars. — C.

Tarragona. is (per telefon). —
A l'extrein est del moll de la Costa
es procedeix a la descärrega del material de muntatge de les sis grues
electriques que seran installades a
Fesinentat mole
—Per no tenir Iriat, el governador civil d'Oeca ha prohibit que siguin expedita a aquesta ciutat sesee
vagons adquirits pels fabricants
ferina dad. La Comissaria de la
Generalitat fa gestions per tal d'aconseguir que el dit governador aixequi la prohibició.
—Per ordre de la Direcció General d'Ensenyança sha disposat que
es renovin les classes a l'Escola
Normal, que es troba saneada per
creure que no reunia condicions de
segurctat Fedifici. la qual cosa s'ha
pogut comprovar, tècnicament, que
no és creta,
—El Tribunal contenciás-adminis.
tratiti ha desestimat els recursos presentats contra les eleCCi0173 municipals als pobles de Calafont,
•
i La Rica, confirntant els t'ab
de les juntes municipals del cens.
—El noi de divuit anys Jaume Baraca, ha denunciat que ah:r a la nit
fou apallissat per un de s eos/cm/e que
ii prorlui diver g es Creu que
es tracia d'una venjanea pe • haver
declarat con, a testimoni en an judici d. /aires.
—El dia im min cerrent, nrganitzat
per la FM/armónica. (le Tarragona,
se celebrare un correrte a Arree de
la violinista amerícana Ruth Pos-

AL TEATRE STUDIUM
DEBUT DE "THE ENGLISH
PLAYERS"
A desgrat que les ocasions de veure teatre :inglés han d'ésser molt rares a Barcelona, el debut d'amiesta
companyia, sens dulde per no haver-ne fet una propaganda adequada , ha passat gairebé desapeacebut.
Seria, pene, una !lástima (me deixes la nostra ciutat sense tenis. l'exit
que es nutria.
L'obra triada mil deber, "f4i:It
Bas a , de Percy G. Mandley,és
d'una gran intensitat dratnetica.
L'acció, que es desenrotIla al cetreros d'un vetee anclé; apresar pele
alemanys és molt violenta, plena de
sorpreses i de trucs. L'esta que n;
mostren els comediants que la interpreten es exceHent. Mamenen, amb
una gran tivantor, Finteres de l'obra,
peral sense caure en exageracions de
cap mena, impressionants, de vegades, en la sera rnateixa sabrictat i
contencia.
Especialment Eduard Martin, Alce Arde, Edaard StirlIng i afargaret
aVaughatn, fan una gran impressió
per la se ‘a naturalitat mantinguda
en els moinent's més drametics.
En conjunt, (Iones, una j 'iteraretacia que, tot i la violencia de rancia, éS sempre continguda i fans (lineas d'una sóbela elegäncie.
Hm tienda volgut veme aqueste
acto, einniaraats en una escenografia més adequada. L'escena, igual.
oteas que e/ camarot d'una nau, poda r epresentar la cambra d'una disPesa econamica. Hom es Lela cerree,
pe pa. que es tractava d'una remeaentacia im p roviaada i que l'alteressant. ultra l'obra, o mas que l'obra,
eren els co mediallts i llur
esta.
INCENDI EN —UNA FABRICA

DE SERRAR FUSTA

En una fahriea m,. serrar
fitalft i conalracriö de caixes
d'embala I8e, :alnada 1 canee
dala Al mOaatiVers. 1 aa, prapittlal
dala seilyors Siinchez i
ee d rielarä aun
jittsn,l tui
incentli per causes que de inonient, es descorteixen.
El loe pr o sigues räpidament
gran ia r rement a causa (le lit
romh uslabililat dels nutteriale.
o bslatit lit ra pideeit que
el
aat ve" d ' ineentlis acridi al Ilee
FilliSll'e, lee flamas
aten apoderat de la majos . pa rl
de les exist;. neies
que hi havia
ilinlre el toral i que anientreaNen destruir-le, cumple/.
G riten-as a l'act in il al d e
splegada pele dicee(. 4') del liellyür Sabadell, PI
ftiC
pagtlil eisser (lamina( latalineul
al cap d'una hora d'haver-ee
inicial.
Les pardaos o casionados per
Eine a ndi sin de fora
I ancla, i sorlosament no va
ea örrer cap desgreria perso-

A LA RECERCA DE
L'AUTO FANTASMA
Sanada que fa mis qiiants
lijes que um individu denuneiä
a la milicia (pie hasta viel enI rae en miii
lacal correspanent
a un afanen
reliatioSos. aiaatal Pll simt t tml'I s o • I' Ii, EEixantIda. un aulomahil sle le:: vararteristiqu o s del eo negill per
E"anta fa hlaaara", ocupar per
fina individua. i-AgilfIS deill
111.1 111/Irialll .110 hmi,,hl lila' e
mitid:ud. hir til IMIU la rttitCtil
pe rt at t Illä al i•otivoul.
iwgiot
i
c n 011prOVar fpit t ml l oc :11 1,11
d e ntineiael va NI.!Irt. Pnlytir
la inf o inaliil que li inepirä
piles lii ha jastial-hit un
timt reparacicols i mina
aseada do
soli err5 . i que el ralee enepilii.
As el que ele alumna,
do la dila •''t', Ei liPi*
p ractiques de colollicoldt.

ATEIWPTAT FRUSTRAT

CONTRA EL TREN DE
MOLLERUSSA A BALAGUER
',leida, /5 (Per teldwo. El trsa
mixt nem. 4 del feeroiarril de Balaguer a Mollerussa. eitel uullametre 14.
punt conegut per "Salareig a, terne d,
Benvts, topa amh les rodes d'una vagoneta que havia estat travessada a la
via. Gräcies a la poca marea que seres
me porta aquest tren (le via estreta,
solament sofriren danta de cansiderarió la locomotrite que llagué d'ésser
ranciada, i el primer vagó. Els auturs
de ratettiptat, per portar a cap Ilur
intent hagueren de l'orear el cadenst
de sanca de la cadena que subjectava
els dos cacos de les rodes de la vaganeta, ja que d'altra inerla no podia es'
ser «Monda damunt le vía. El tren
arriba a la sera destinada ame cinc
borles de retar. El fet corregué dimecret
a les volt del vespre. Fini ata s'igno'•a qui puguin Esser-ne els autors.—C.

sis. La Delegació d'Obres Públiques
ha autoritzat el vei de Calafell Salvador Manea per a Mata llar dos
transiormarlors eléctrica i xarxes
distriburai d'energia et :éctrica, a zzo
oolts, per a subminii.trar Ilum a Ca.
lafell i al set, barrí maritine
—El Sindicar d'Iniciativa ha aliar(
un cornisas per cobrir una placa dantarpret-guia. Tindran preferencia els
naturals d'aquestes comarque,: que
posseeixin el francés, l'ancles, el ca,
ismlu i el castella, i tinguin coneixe.
nietos turística i arqueológica.

L'HOSPITALET
Detingut :7 Excursi6 :: Conferencia
• Palestra
Festival benefic :: No•
tes de l'Ajuntament
L 'Hospite.ce 15. — Al me r
cal de
Coll-atlartc fria &timan per la guardia urbana un Itunte ancmenat Ducia
llame thetrot, natural de Saim
Entume (Franeae el qua 1 insulte i
aillice air:b4 a les (can: ami, un individu de la guardia urbana, l'au posat a dispoalció del Jutjat.
— E; proaer diutnenge tindrà live
.1 camp de basa • Jet (le l'A• B. J a
un impiirtant encolare entre els-lors
primeis equips de resistentes i Le E.
Curnelia. .equest parta cor res pon a la
tercera data de la sena volta del
easinpionat de Cata:utlya. L'equip guaelaatlar mi aquest encolare passarà a
eapilat-tintcr dc la puntuaciú; aj oto ra
que s'e,peri amb interés, per part de
nornhrosus aticionats, el deaeallae dcl

'

•

TORTOSA
Les obres del ferrocarril de Val de
Zafan :: Les crisis industrials
Nou
setnienari
Noves diverses
Tortosa, 13 (per teiaton). — Ila
tisitat l'alcalde una comisara de pa-

trona i obrera locals, els quals han
demanat que es procuri trobar una
soluciä a la crin i que travessa aqazs_
ta indústria. Igualmcat l'ha visitas
una conlist.ú de l'aleles perque sir>
bligui a reconstruir les cases que estan en eatat ¡mimas.
—Ha estat cridat per l'alcalde el
pre s ident (le la Canana de Contera
per tal d'assabentar-lo de len obre;
del ferrocarril de Val de Zafais. .e
tal etecte han estar co itvocades. per
al vinent dilluns, les representar:ama
del, poble, afectara.
—Ha anuncia: la seca aparitaa,
la partida de I.a Cave, un setnia/ I nri Par ral/taca del Partir RadicalSocialiata.
—Per la guardia municipal han en.
fas detinglan Raiacl Batea i Joseu
Sage, -55, ela q1121S, trohant-se
liriacs, han promogut un gran esdrulol a la via pública.
publicat un han prohibint
l'ocupació de la via pública pels 'meras dele com tamhé el descarregar.
los neme precaució, a Fohjecte
procurar la millor con s ta-vació del
paviment.
—Al palde de Ra s quera uns deseoneguts , sense permis drl propietari.
es posaren a treballar en una sisen da i a roturar-la. La hisenda és propietat del senyor Josep Vallespir, el
qual denuncie el fet a la guàrdia civil. — C.

— Denla, divendres, a dcs quarts
tic deu de la vetlla, a Festatge de ia

deksaci., tiC Paicst . a, del carrer de
Jarumeis, (masa loe ulta canierencia
carrea del aenyor Marc Aureli i
Villa ami> el tema "himun Bolívar, allíberadur da puaics".
El proper diumenge, dia 18, a dos
quarta de sil tIc id
tilldtall 110C
• l'estatge del Lentre leatelic diveraas
teatiVals ni pruiit del Pa:ro:lid d'Hot,e_aatge a la Velesa. Pel Quadre
Dramata: mii iantri dtt remitas es pusere ea eaaeta "L'ilereu Prima**. IN
Itaura, tumbe, recital de cenemis
carnee de ›enyoretza de ia lacalaat, i
per ultim ht l'aura una a.tca repreaantaciú teatral.
La Curnissia de Gavera, en seesiat
del ata 13 iebrer, acurria destinar
la quantiee de trcs-centes pessetes
coral a ,ubvencia ala itstivals que oraanitzea les entraste par ice ieates
mr noincaatae a la a elleaa.
(hieda assabentat t'Un comumeet
dei Lensea de Goteen ski. la Generalitat (le Catalanya, mantiiestant
impussibilitat efe cera:elidir a la eubscamca, %mema par auxiliar eis peral>
dicats per la crema de barraques del
mercas de Santa Eulälia ame motas
deis iess ucerreeuts en desembre
proppassat.
Es designä interinamcnt per al serree tic nicatres,a municipal de lescola del carrer (le Llobregat a la seusurcsa Rosa Jurnet,
e'acurdä
del; Sindicats
Agrícules de la cuma:va, 1 cumeadors
d
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curréticia al Me, Las a l'Engriss de la
barriada de Coll-Blanc, que l'Ajuntament ha construit a l'efieste que tots
els preduetors de tientes i se:dures
puguin portar Fans productes i hi
efectum les transaccions que eis consinguin.
Diapose, a mes, l'Alcaldia que la
premsa local i els eurresponsais de la
premsa de Barcelona siguin rebuts cada divendres, a les esta de la vetila, al
seu despega oficial, per tal de comunicar-los sota aquella auumptes din'
lerda. — C.

LLEIDA.
.., a.,
Sessió del ple del Municipi :: La
Filharmònica :: Vista d'una causa
per homkidi Värist
Lleida, 5. (Per telèfon), — Aqueas
vespre ha celebras sessió extraordinetea el rae de l'Ajuntament, reunenant els regidor; que han d'ocupar les
diverses cemussruns. Salan non:ellas,
tambe, els representants als Pateonats i Juntes en els guata té represenlució l'Ajuntatnent. Tots aquests nomenaments s huats les per unanimitat.
Slia donas representació a les minaries d'oposiciaa. Després l'alcalde ha
fet un esbós del programa nnmicipal,
contestant al qural han intervingut tos
tes les mirones fr' han produit en un
to elevat i de gran amor a la cimat,
la qual cosa fa esperançar una lloahle tasca eel segon Ajuntainent de la
República.
— Avui ha donas el 5eu anunciat
concert l'o/muestra Filharmónica, sota
la direcció del mestre Víctor Manear.
— Sala ajornat ml banquet daiomenatge que organitzava Joventut Republicana, al qtri fou darrer governador senyor Antoni Ventils.
— Tripulanl una avioneta de la Gel-feral:ter, ahir arriba a aquesta ciutat
el Sr. Jus ta, Canudes.
— L'Orfee Lleidatä donare nn
concert pablic a la sala Victöria, el
proper dia 27 del corrent.
— Aquest mata ha començat la vista de la mirra instruida contra L10real; Fo, de Cervera. el (mal el mes
de [ehren de l'any miseree mata a garivetades, en una habitacie de la fonda Catalana. l'artista de varietat, •La
Camelia". El fiscal, en les aevea cana fusiona prav islam-1 3, 51,11iCita per al
processat la pene (le 21 enes de
piresó. — C.

VALLGORGUINA
A la Biblioteca Popular :: Vería
El dia 28 de gener dona una interessant conferintia a la riostra Biblioteca el resereast doctor Salvador Riera sobre el tema "Amor, matrimoiti,
familia".
La conferencia del deetor Riera, que
ira escoltada amh devuta atendió Per
la nrrnli mi ni que omplia el local, ton
0,acianarla amb entusiasme en acaitar,
t diverses persones s'atansaren a la
pres.dincia per tal de felicitar i re'
gradar el eh-tete ciinferencianc
Per al dia 18 d'aquest mes esta
ananc jada al matriz local una almea
cunieZentia a citrrec del prestigiós
nietee gironi doctor Narcis Eigueres
i Reixach sobre el tema e Dues sisee
cions del problema social: L'Escola
socialista i l'Escota social cateara".
— Darrerament aquesta Lateaste:a
Popular ha rebut un importan t donatiu de Ilihres que 1i ha trames l'Editorial Políglota de Barcelona. Tamai
el sensor ef. Gr.re, de Sant Celoni,
ha fet el donatiu de diversos volums
ben interessants.
— Caltinuen seient- Se /11 011 C011CUeregats els cursets de Llengua cataiaaa
i de Llenarla fraaccsa que ¡oren
garata a primera d'any.

ARGENTONA
El Carnaval

Futbol
a l'Ateneu

Millores

Amb gran aniinació a haa ce;ebrat
les atetes carnavalesques d'enguany.
El dia-abre passat Migué lloc el ball
que anualment celebra el l a udad Club
Argentona. Ilt bague ("untura de vestits dii d'ataire pressetes , al qual concorregueren m'ata senyoretes, i en torea les guanyadures 1:sea Pallerules.
alargariaa Fernandez i Jcsefa Casabella. 1:1, bailable, torea executats per
l'orquestrina The Neto . Broadwaya,
de Gsenullers.
Diumenge, dilluns i dimarts hl llague llums balls al FOlitent IZepublicti
i Centre Federal, i se celebraren cona:a-sus (le mantoas de Maiala, ball de
disfresses infantas, etc. Tuts es veieren molt concorveguts i afta, animada, veritablement extraordinaria.
— Lt dicmenge ttaaat e, Mea al
'anea ml',. 'orto loaal er pe nes 15,51 sil
(felina:retórica per al canipionat anra.
teta- tic Cata:Maya entre el E. C. Malgrat (sots-campia de la Costa) i el
F. C. Argentana Ka nt eiú del grua
Costa-Valiese El persa tau juget
ainli gran e/mujas/sic per ambiles bani excnthí ha duresa del alalgrat,
arribant a degenerar de tal manera
iins calgue eexpulsie dan jugador per part Firbitre. L'Argentona
jet: un partir regular; s'emporti, pera. nierescitaanicat la victäria per
cinc gola a das. El water diumenge
es rceetírá l'encomie al eetup del

SABADEjIL. -,
,.

e

blossen Josep Cardona ha mort

Interventora en les suspensMns de
pagament elegits per la Cimbra de
Contera :: Suiddi
Verja
Sabadell, 15.— Ahir, a quarts de
nou de la vetlla, va deixar d'existe
al sea domicili de la nostra clutat,
mossén Josep Cardona i Agut. Ja
feia dies que a Sabadell es perlava
de la gren malaltia que el tenia allítes, de manera que la nora de la
seva mort ha donas efectivitat a un
desenllaç que tothom temia.
El seu temperarnent sociable i
Iluitador Ii havia guanvat moltes
simpaties entre els sabadellencs.
Stossen Josep Cardona deixa uns
fecunda obra literäria, especialment
(lins la poesia, i diversos volums editato en diverses epoques.
— Ha estas assistit al Dispensari
municipal Pasqual Capuz i Peifl, de
72 anys, domicilias al carrer de Cerdi, 177, per haver Ingerís una dosi
de salfumant. En greu estas fea- trasIladat a la Clínica de la Salut, on
mori moments despees.
S'ignoren els motius de tant greu
determinacia.
— La Cerniste Oficial del Comerç
i de la Indústria, ha designas com a
interventors en les suspension -s de
pagament durant Fans- en curs, els
senyors següents: Pene Escapa i
Vives, Salvador Sabater i Oliver. Fela Renan i Vallrebera, Pere Valls
i Carreta, Francesa Men tes i U»treu, Salvador Sacre i Serravinya/s,
Josep I'eig i Roca, aleicior Tort i
Coromines, Pere Duran i Artigues,
Joan Catalá Puig. col-instables. Andreu Pérez u Gris i Reman De:gar
Ventóa, perits mercantes.
— Organitzat per la Feiicrar:ii
Sabadellenca d'Associacians de Pare, deis Alumnes de Ire Escotes
Públiques Oficials, tiudre !loe demi,
d.vendres, al Cinen,a Censas, tos
gran aste públic en el qual prendran par: el senyor Magí Marte
Elionor Sertanu, Maria Baldó i e:5
enyors Jeume Serra-Hunter i Ventrira Cassol.
— La Alcaltha ha cursar. es Ses i lente telegrames a comissari Estat
Comparo ia Ferrocarril, Nora. Lare e
t ia Ferroearras Nard i-tarComp
minietre Obres -- Madrid:
"Accident ocorregu t alise pas a aleen aaueata timas Ferrucarrils aaara
costó vida un c !-atada i resul:ä ter::
un altre, obliga insistir no s;gu::;
5. nhstit •J;ts guardes per g:lartieS5•i
i l a3A0% tan: transit presta servei
des guardes en passos cont bareesss
i no un com aval. El 371 '. .!... Ms-red,"

SALLENT
A Roma :: Reunió .: La Calza de
Peneiens
eSalalta
Traspes
Futbol
S'organitza a , a vaa una Peregrineció a Roma amh matiu de la beatd.cace', sin tenc-able P. Claree Fes
inacrita san ja una vintena. ¡ es ces%
que seran mes encara els sallentais que
taran acte de presenria en les soIemnitats que per a l'illustre com.:as:1st
s'esaevinriran a finals del present mes
al Vatisä.
— Die:llen ar la Ceaperativa Obrera
Germanor celebrare una assemblea per
aprovar els (loas reglaments i denle
compte del balane aneal.
— I.a Caixa de Pensions ingressä
pel gente 256.0.82'17 pessetes; en reintegra 2 109.333.45. i va obra» 45
bretes nOve '•
•
— Este greument malsIta la filia
eran del director de la Caixa de Peasenyor Lluia Soler Nieva. De.
sitgem una rápida malora per a la atalalta.

MALLORCA
L'atur feraces
Comissiä cap a Madrid per a trabar una solucae :: Cenatruccions escolars
Viris

Palma, 15. — En una reunió celebrala per les autoritats ¡ representants
les ¡orces productores del pais per
Pactar del problema de l'ame ¡oreas,
pusä de manifest eis esioreos
quo realitza l'Ajuntament.
El vejeta de Im Diputaaia féu tautb i referencia a les obres realltzatace
per as dita corporacisi•
Els caps d'Obres Obligues i del
Port eh:turren que no poden per par:
tren .; e mprendre obres, puix que ce:re-sine) urdscs d'Obres públiques.
l'e director de Ferroarrils nmar.ii,iitä estar disposat, aixi que el nanistcri t ia:dorase, a emprendee ihres az
ccassdracciú de ludes per a mereaderee,
a:S terrense piensen, a la mar , las
elements rapre,entatiu, Cid tU7istile
atribuiren al racent desres sobre estada de:Arengue' l'hater-se restriega
le, obres cle ll e va construecie de y:seniles, puex que eis turistes j a ro
denianen eran abans habitacions per a
Nlidgrat.
!larga estada.
—
l'estatge (le l'Atener/ ¡emuS'apunta va idea de namenar trai calar s'estaa penara a cap algaras refnissó que es trasnadi a eladref Per
Mi mes ter tal danstsadar 1 ampliar
gestionar l'ajut del temen/ en obres
degudament la seta Bielioteca social.
en plguin esa« destinats els trebaUna cegada tete aquesta installació,
ha iLse o,
es tornaran a reprenslre les conferen— Han /ves possessie del seu arcies que mensualment venia donant
ree el mes magistrat de l'Asedien:ea,
aquesta entitat, a carrec de prestigiosenyor Ferran Conde Hidalgo.
sos oradors.
— L'Ajuntatnent ha acordat forme— Melaras el tensps transcorregut
lar sin pressupost extraordinari per a
des de les passades eleccions munil'edii.cacia de diversos grups escolars.
cipals emara no ha mes possessió el
— Els escorcolls m'e la policia efesion Ajuntament. Hom ignota quan
tua aquests dies a diversos domicej
podre fer-ho, car s'este esperare el fati
d'element: considerats extremistes dedel Tribunal Contenciós-Administraseen de suposzts mosiments revoluc otiu per haver estas protestada l'acta • nans han resultat 'totalment . infrnetio
d'un collegi electoral,
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La guerra civil a Austria
(I 'e d. , la rien era bri;rint)
A les provincies
Viena. 15. - Comuniquen d'Ebenge, important centre salMer de l'Alta Austria, que les force; bociali s tes de la Schutzbund han construir
grans barricades a la entrar i que
Ilu:ten contra les forces del Gorreo.
Viena, 13. - Comuniquen de Linz
• que e.s socialistes són cmnpletameet
antes de la població dThersee, peca de runes a tot arreu.
Per la seca part. els /timbres de
la Schutzbund han obligar eis obrers
de do ceses fabriques que encara
continuen funclonant a parar e: mehala Després han procedit a desarmar la gendarmeria i han pres posfressió de les oficines del ¡loc.
A mes, els esmentats elements han
construit barricades de pcdra a tots
c:s cantins que condueixen a Linz,
don es dirigeixen importants
t acaments de tropo; governamentals,
a Ehersce.
La resistencia es dóna com a acabada a Steyr.
A liagenfurt, capital ele Carintia,
s'ha constituir un non partir formar
>er elements burgesos i camperols,
i que serà dirigir per bornes politics
ene han expressat les seres opinions
enntraries a la social-democracia.

Els nazis ja
en coció

han

entrat

Budapest, 15. - Segons els diaris
hongaresos e'hatt produit sagnants
topades a Austria, a la part del Burgenland, entre nazis i gendarmes
austriacs.
Les tropes s'llan vist obligades a
ajudar la gendarmeria.
Han resultat ferits alguna nazis, i
,ettanta han estar detinguts.
Alguna que han pogut salvar-se
e an ;Mentar a Hongria.
Comentaría italiana
:la, 15. - Ami) motiu dé- 'er
•, l e a 1er primeres noticies sobre
, retolució austriaca, ha corregut el
7 mor que s'efectuava una coticende trepes a la frontera.
.'..etest rumor no ha rcbut cap
ir naco oficial. i sembla que no. c• tracta de modificacions por•-..:es a Serme fa alguns mesos en la
e,striliticiO de les trepes.
priensa d'2quest mati decii.:a ex• --e- in j ormacions i comentan> a la
st d'Austri,.
El "Messagero"
n iiu que
i ley catan decidits
de:rasar, costi el que Ci:51i. la causa
e- e Verdee. i que per aixó mereixen
"-erettee dr toles les persones que
s a:gena responsabilitat de goteen
uropa.
La peenisa en general fa constar
sx.alisme austriae hauria por- Aestria a la ruina moral i
i que a les provocacions del soeziisme no podia respondre's d'altea
Sra sin.; en la forma decisiva i
reea arrb qui ha han fet el ca>Dollfuss i el vice-zanceller
La premsa alemanya con
tinca atacant Dollfuss
-1m, 15. - La premsa alemanya
els es':eeeniments d'Austria, i
•
posar de niant test la respon..a que it té cl gar ern del seit' or
- : • 5, i fa ceure que, precisament
:e acusen cis nacional-socialistes
-er un element de guerra mil i
ecrill per a lexistincia de l'Estar,
e:s mes culpables del que esta pasZeitun g " fa constar,
la
,r11, ironia, que prelsarnent quan el
,anceller Dollitiss tracta de portar les
:eres queixes davant el Consell de la
emeietat Nacions, és >plan han esc:arat a Au stria els disturbis, que ten'a imeirtäncia han arrihat a adquirir.
Altres periúdics. entre ells el "BerHez- Tageblatt", critiquen un article
senader francés senyor Berenger,
.
, el qual es demana l'ocupacid
internacio nal de Viena, i diu
xó seria una iollia completa, i que
'ls assuutpres d'Austria, que cucara
- -di una Miestió interior, arribarien a
:enir conseqüències incalculables si un
Pactee estrany shi barregis amb qual>evo! pretext.
Munic, 13.- Segons le; darreres
noticies d'Austria, noticies que poden tenir-se con] a fidedignes, el
anbre de mörts a les diverses ciue,es d'Austria a conseqüencia deis
darrers successos passa de 1.5oo.
E! canceller Dollfuss ha ofert el
perdó genera: a tots els que es rendeixin avui abans de les set de la
tarda. Queden exceptuats d'aquesta
amtelstia els capa responsable,.
Aquesta tarda es presentaran davant del Consell de guerra diversos
deis detinguts. El fall sera fet pU
aval mateix.
Les noticies de Paris no
aórt satisfactórIes
Parí s , re.- A través de les notices molt contradictóries que es reben d'Austria, > :entreveu que el Goteen va dominant la situado, però
que la resistencia socialista, especialment als barris industrials de les
grans ciutats, is molt forra, la qual
cosa fa que segueixin ertaulant-se
co mbats amb gran nombre de sictintes per ,'una i l'altra banda.
Aquesta situació, si dura alguns
des. podria representar un send>
Perill per al Govern.
En molta noca aquests combats
co nsiste-1ms en esearamusses que
cansen sensibles balices a lea forte>

governamentals, les quals no es (roben davant un elimine que presenti
combat en regla.
Les darreres noticies, amb tot,
assenyalen d'una manera molt sensible una debilitació de la resistencia
socialista després d'haver-se oposat
aquesta resistencia d'una manera
melt intensa als plans del Govern.
Segons despatxos de Viena, les tro
-pesfdralhntoesmd
den mil soc:alistes a la capita!.
Deu mil sociali stes molt ben armats
s'han concentrat en una muntanva al
sof de I a cietat de Viena.
Les Trae° Unions sondärles amb el proletariat
austríac
París, 15. - En la sessió inaugural
de la Ir ederació Sindicat Internacional,
presidida pel senyor Cetrine, secretan general de les Trade Unions, hi han
assistit guatee dels set lumbres que
parti,-iparan en cls treballs de la Federació.
La mesa ha aprovat una resoluci,3
fent constar la solidaritat amb el proietariat austriac i demanant Fadopció
de totes les mesures que es considerin
necessäries per niarcar aquesta solidar itat envers els treballadors d.Austria
sigui enin sigui el final de la Iluita.
Vandervelde demana la
intervenció de la 8. de IV.
Brusselles. 15. - El semor Vanderrelde ha dirigir a la Societat
Nacions un telegrama dentanant que
l'organisme de Ginebra intervingui immediatament en el conflicte existent
ente la social democracia austriaca i
el Govern del senyor Dollfuss.
Desmsntiment hongarès
Budapest, 15. - L'Agència telegräfica honem-esa afirma que co els er cols rompetents es desmenteix categ9ricmnent la noticia publicada per un
txecosiorac segons el qual la
Confederaci9 d'.\ntics Combatents
cllinugria hav:a enviar tropes en socon> del Govern austriac i dels heimwehren, qual, havien pres par ., en
eornhats amb les fumes de la Schutzhuid.
Cementarla anglesos
Londre s . 15. - ElS pezi i-nli,s contenten els fets que tener> llar a la
capia l ae s triaca. i convenen en que
el iracas del moviment socialista
pot cot> slelerar-se .4scomptat.
El -Daily Telegraph" assenyala
les conseqüencies que podria tenir
una guerra, i fa constar que el canceller senyor Dollfuss ha salvar el
seo pais (hm grell toril :y te.
FI " \forning Post" creu que els
soeialistes han comes un graví s
-simero,can lviment que el Govern Dollfuss ha
fet traca 'rar han p o sar en perill co
50IS el 5(. 11 pais, sine, el mateix partit socialista. que surt d'aquesta
II ola molt prejudicat.
F.Is caps laboristes anglesos multioliquen les seres manifestaeions a
'avor la social democracia au s
l irmen que segons noticies-triac.
de Praia i airees llocs slian ce l ebrar all a r te s a favor deis trehalladors alut;
L'ambaixador lanqul conIt
trartat II
Nona Y- rk - El ‘enyor Parle. ministre arnerica a Au s tria. sita
embarcar cap a Furopa. Interrogar
5nlee la situaci9 a Austria. ha enen 'e ' Ial que esta va profunda mere
contrariar.
Protesta davant l'arnbalcada austriaca
N . )Va Yolla, 15. -- la noticia a eaval! ha ',agur d'intervenir per dispersar a copa de bastó un grup important de manife•tants qtee s'havia congreeat da cont la Legaci5 austríaca.
I.a Rentada s'ha dirigit aleshores al
Concohl., se hl estar rebuda pel En'
sol general roa Ccenis s iit de comenistes i socialistes. als quals ha proiné; comunicar al seu coreen les manifestacion s de protesta que formit%ve r,
fets que s'estan desenrotllant
.1:1-deÍa.

Gil Robles tambe opIns
Madrid, ts. - Preguntar el senyor
Gil Roble, sobre
successos d'.\ ustria, ha dit:
-Al mett jttdir el res ha vinent
a demostrar que quan lii itt 1;11 gnvern que sal" mantenir el p -etgi
l'autoritat. n hi ita revelicions
se

NUREMBERG, CIUTAT

H/STORICA
Nurenberg. 13. - .tinh l'..hjoele collorar la ',oblato'.
sola la proterva') del Patronal
Arlistic. ha acordat dnnar-li el .seli anlie earacter M'abrir.
A aquest fi es reroardruirn
tot alid que ha desaparegut
través del temas, es restauraran les muralles ¡ faran
desaparèixer Iota RqUellf+ edificio de moderna conalrucció.
que destrueixen l'hartnonia de
les entiznes places 1 carrera.

del memorandum francas

Encara no s'Ida
arribat a un
esta
E l govern francès
acord mire el
disposat a fer concessions a Vaticà Berlín
El 1exf

l'armament d'Alemanya

afirmaciú, i lamenta no hacer trobat
en el memorándum alemany de in de
gener aclariments suficients sobre el
concepte dAlernanya en materia de
control, lamentant igualment que el
Reich no hagi acollit les observacions
presentades en primer de gener sobre
l'abast del Pacte de no agressió en
relació amb el Tractat de Locarno.
Aquests elements de seguretat general tenen gran importancia i no poden
passar-se en silenci.
Les proposicions franceses de Primer de gener eren fonamentals per al
Govern francis, especialment en dos
punts:
La cornparaciú dels efcctius francesos i alemanys no pot ter-se mes que
sobre els efectius destinats a la defensa de la Metrópoli i no poden separar-se mis que en cas que totes les
forces que tinguin caräcter militar siguin limitades en la disposiciú eventual a que s'arribi.
L'atribuló a Alemanya d'armaments
que Ii estiguin actualment prohibits ha
d'isser posterior a la transformació
de l'exercit alemany, reservant-se que
les organitzacions pre-militars signa%
incloses en els efectius que quedin liPer part del Rcich (frien valer conmitats en l'actual conveni.
tinuar les uegociacions. seguint la seta
tactica de guanyar lemps. ¡'en) la siA part d'apestes dues miestions e s
-sencial,govr yhebutluaciti no tcract de continuar (Mi e stes 11011i0bICS.
lar el conj urd del programa del memorändum del primer de gener. i el GoParis, / .5. Aquesta tarda ha estat
vern francés concedeix importancia
publicar el text del memoràndum
particular a que funcioni un control
francés que acaba d'esser lliurat al
eficaç tantost es trei en vigor el Con
govern del Reich.
cal ultimar ràpidament -veni,prm
En el dit document el govern franmecanisme en el qual is element essences, després de recordar que el 1-tecial d'aquest Conveni.
mer:tilde:u de primer de gente coas1,a ra6 suMtancial de les divergentitula un programa de desarrnament
eencret i prects, fa ressaltar que el des entre Franca i Alemanya prové
del fet que el floreen del Reich decoceen alemany, prescindint d'aquest
mana que l'exercit alemany en actin
programa, ha cregut millar afirmar de
sigui de mor«, bornes, i creu que en
nou que les principals potenc:es inteaquesta xifra no han de figurar les
ressades, entre elles, sens dubte. Franiormaci o ns pre-militars ni !a policia
ca. que posseeix un poderös armament. no estas disposades a adoptar
auxiliar.
PcI contrari el Govern trances creu
una mesura de desarmament veritaó ha de referir-se al
ble i eiicae.
q ue la litnitaci
'El govern francés deixa al govern conjunt de les forces que tinguin ca rieten militar.
del Reich la resporsabilitat d'aquesta
_ ••-re

L'ho r a azunfaila en que ens arriba
cl text del 2nrsnoröndain fratic.'s transmes a Berlin, no cns t e rmes de f a "lar -»c llaryament. Rentarqueri que
Part/ion, contrarianient al que 'gavia
decidit l'aul-Boncour, ha errad hat.er
de respondre a la nota actinio:ya del
to de gener. Pera ho ha fet, per be que
es forma corlead, en un Ilenguatge
pf no adniet Cgliil'OCS ni pot debantuaryc a s rpuir pendelt el temps.
Pel memorándum franc¿s saleta que
el gorern de Paria no ha renunciat
inai al control, del qual la Nna
lid essencial..
Pel que fa als pactes de no aaressiä
proposats per Hitler, la nota de Barthou recorda oportunament
del tacte de Locarno.
Pera el punt més importa/1i es el
deis (ter/tia. .1letnanya :vidria que
aqucsts lossin fiza l s en 300.000, sease con:piar-hl les organitzacions paramilitar:. F ranca, sense pactar la qüesrió del nombre. insisteix ce la inclusió
d'apestes forres en el canta total.
Bartitan lambe remarca que a Berlin han passat per al: alaunes detnaitc a;sig,.,Isoo,b. re imprescindibles
ene sf
fr ad
dra: so ,:s

govern anglès vol trobar
una solució al conflicte comercial amb França

El

El l'oregn °Hice den limerr rep cs
la ama supremacía sobre el Board oj
Trade, ja que scmbla que s c rli evi!ada
la guerra come r cial franco-any!esa. Es
d'espe r ar, doncs, .2ne, mata r e la dentincia deis tractats de 132 1> i t881,
seran esetalats nous dores KCiPrO"
' ,cun e a sais.lucturia.
Londres, r 3, - A la Cambra dels

l'otnuns ha presentar el semor Runciman un projecte de resalucio en el
qual ca preven raprovaciä de Wrdenanea de 9 de l'actual, impusant, per
represalia, drets duaners suplementaris d'un vint per cent sobre certs produeles francesa.
Ei senyor Runcirnan, en recolzar
el dit projecte de resultició, ha dit especialment que, a conseqüencia de les
mesures tiiscriminat9ries francese s , el
cometa; ancles es calcula que ha sort rerdues per un total aproximar
de neg milió de Iliures esterlines
anualment i que els drets suplementaris que es preten establir ret impliquen de cap manera una penaiització
superior al dit import.
Ha afegit que cl Goern britanic
participa del deig de Franca de
tesar ii com mes aval millor a Ics
dificultats actuals. i que esta disposa t a entau:ar negociacious comercials amb Franea, si en espera da>testes negociacions accedia a abolir, en una data propera. les mesures diferencials contra la Gran Bretallya, que resulten de la laxa sobre
la xiira de IltgOCiS i no adopta : l ores mesures per tal de recluir eis
contingents.
•

li plsquin resi‘dir.

El socialisme austríac
cal en un terreny molt dolerle Dolltuss demos tri una gran elerela
que resisteix als extremistes que amenacen el ara país.
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El senyor Rumiman ha afeg:t que
a fi de produir una atmosfera favorable per a les alSCUSeiOnA, haurien d'ésser abolides per una part
les mesures descriminatóries, i per
altra els drets fixats com a represalies.
Mentre que a:guns diputats aprovaven a la la:ultra deis Comuns la
fermesa tloe baria demostrar el senyor Runcilnan durant la sera inter\roció, d'altres, especialment els
laboristes i lilterals, aconsellaven
calma per tal d'entaular una discosS: O amistosa amb Freno, i le en
ressalta r la necessitat, especialment
en les Cirellilistancieb actua:s. de
mantenir cls llaços d'amistat anglofrancesa.
Noticies de

Paris ::

Park, 15.- Es creu saber que el

Goteen angles proposara al gabinct
n le Paris que durant un periode determinar se suspenguin cIa efectes
de la restricciO francesa de les iinportacions britaniques i les represalies aplicades per Anglaterra als productes francesos, en ¡orilla que permeti l'obertura de negeciaeions
niercials.
Sembla que al Board of Track es
rren que si aquestes proposicions no
aeceptaries, podrien crnnenear
les negneac lOtt g sohr e la base de
l'statu quo comercial actual, sota
resero a que fa qüestió particular relativa a la tasa francesa d'importaci.'t
.:gal resolta abans d'iniciar-se les
d'scussions.

• •-•

SUSPENSIO DE LES
TRANSACCIONS EN EL
MERCAT DE PRAGA

AJORNAMENT DE LA
SORTIDA DE L'AVIO
"CREU DEL SUD"

Praga. 15. - Han e 515 1 5114peses fina a nora ordre les
tran,areioris al Merval de divises el'aquesla
La p resura serabla que eslit
relacionada ninh la propera
desvalorit g ariö de la CO1'0118

París, 15. - Id iiiitti.slre de
FAire lin maitifeslid que la
so 1 ida de ''tireu del
Sud" que havita inthatolooar
aquest mati FEtstany de Borre
Per a dirigir-se u Les Mureaux,
ha ealat 11,h)rhada fins a denla.
Ha afegit que el "Lalecoere 600" aniril direclament a
amarar a Caitrinhee. a Cauv.

tirreslovara.

UN MINISTRE GREC
A BERLIN
Berlin, 15. - Ha roribat
ministre d'Econoinia grec, que
itere rebut dem pel minialre
de Negocia Estrangera del

ELS PARAGUAIANS •
TORNEN A GUANYAR
Asunciúii, 15. -- Els paragitaians s'atribueixell poros
victüries, entre les quilla s ' efimenta l'ocupació del fort Cabezón, en 41 qual »miela que

/l'apoderaren, de ;•qonsiderable
bott 1 alguna presoners:

lí

-

i

Ciutat del Vaticä, 15.-Les converses
que reinen celebrant el senyor Etutm.
man i el secretari d'Estat no han donat lloc encara a la conclusió de cap
acord.
Es creu que el senyor Butmman tornará a Roma dintre de quinte dies per
prosseguir les negociacions.
El diplonuitie enviat per Hitler a la
Sanla Seu a fi de calmar les ittquietuds
desvetllades per les Po-ruin-ions na sis
Centro ela catMics alemanya i concloure un suplo:wat de coi:cordal, no ha
recia* rn :a scva itissró. Eridniturent,
el cardenal PaccIli ja no poi fiar-se de
los trancara hittcrianrs. Yo es i m Pos
-siblequaVl;s'inct:rapolíic
hostil al Reich. Prr ora ja ha coturno l posma a l'Ina'ex un Ilibre de Rosenberg.

Un nou pla de
Roosevelt
Washington, 15, E) pensident, senyor Roosevelt, lia
nonicuat una Comissió especial. que eslarit encarregiola
•'estudiar un vast pla, que
batirla de porlar-se a la pracde lit t 51155
tica en
1.er tal d'obtenir un mes gran
deseabdellanient nacional, miljain. ant la derseenlralitzaciú do
1;1 indlistria, la restanraciú
l'agricultura i la reorganitzacM giels transnort s.
Segons han declarar a la Casa
Blanca. el president senyor R003Cvelt es mostra favorable a que per
part del (.oreen es concedeixi sin
subsidi a la navegació amerieana, però creu que batirla d'esser anolnellat
irancament "51/1 -)sidi - i no dissimular-se les quantitats que s'abordo per
aquest concepte. sota la forma d'un
contracte per al transpon de la COI'.
rc5pondéncia.

EL REI D'ITALIA FELICITA EL PAPA EN L'ANIVERSARI DE LA SEVA CONSAGRACIO
Cintat del VaticO, 1 5. - Amh °asió
de celebrar-se l'attiversari de la coasagracié de Pius XI, el rei ha
enviar al Papa una calorosa felicitació, a la qual el solliri pontifex ha
contestar donant les gràcies i envinnt
h a seva henedicc i ó 31 ret u ä la familia
reial.

Dimitrov, Popov i Tanev,
absolts en el procés per
l'incendi del Reichstag, són
reconeguts com a ciutadans de la U. R. S. S.
T133
anunc;a c i ne el Govern bnIgar es itcga•
com se sep , a considerar com a sühdits del di t /Jai, Dmitrov, Popos' i

Taneff, detinguts a Memanya.
Isa iamilia deis tres detinguts, per
miela de l'anibaixador de Rtissia a
Berlin, dcmanaren al Goeern soviet,c
que concedis a aqttells la nac:onaltat
soviética.
El Govern de Museen acaba «medir a la retictie i ha reconegut Diinitrov. Popos- í Tautet' com a cintadans de la U. R. S. 5.

EL DIFERENT TEXTIL
ANGLO-JAPONES
/5.-- Despre, ti Ibas
estat ahir reunida (huello da, 110re: la L'onferénc: a alglo-japonesa,
es va facilitar un etenunicat que diti:
"Les discu:sions textil; anglojaponeses s'Iten inaugurar al Board
Ui Tratle.
En el disertes de beuvinguda,
sen n or Runciman ha afirmar finterés que el (laven tenia cil el resultat de les conver.CS, encara qUe sersse participar ell mateix en les llegociacions.
Els discursos d'obertura han estat
pronunciats pel delegar japones senyor Okada i au representant de la
indústria de la seda artificial.
Després vIsa acordar ajumar les
discussions perque els representants
paguin canviar impressions sobre el
mitode de treball a seguir."
Londre - ,

ACOMIADAMENT
D'OBRERS FRANCESOS
1-111e, 1 5. - La Contissu; execania
de la Federació de la indústria textil de Roubax-Tourcoing ha publicat
una nota en la qual din que es considera amb dret a deslligar-se dels
compromisos que existien amb els
obrers que secundaren ratur durant
passada vaga.
D'acord amb aquest punt de vista,
avui han estat acomiadats 7 00 obrers,
i en vista d'això s'anuncia que els
Sindical' ohms plantejaran el cas davant el, Tribunal' competeuts, ¡ en el
cas que no s'admeti novament els acomiadats es declarara la vaga.

L'escuma cremosa
de

l'HENO
dono vida
al cutis;
pret. gol x,
suavitoa i
perfume.
PASTILLA, 1,30

PERFUMERÍA GAL.MADRID.ALIENOS AIRES

La situació política a Franca

Doumergue llegeix la declaracié ministerial a la Cambra
i al Senat
Amb una gran majoria és votada la confiança
al Govern i l'ajornament de les interpeliacions
fins haver aprovat el pressupost
L'ajornament de tea Inde la p ,. ittira p3gilan
terpeliacions i la conEn el curs de la sera inter‘enci,',
i cnrnig de grans aplateliments. ha fiança al Govern
rezorclat les condicions en les quals ea
inris, 13. - Despres tic la lecarceptar la presidencia del Censell,
tura de la declaracio ministerial. el
sortint del retraiment en (pe vivia des
senyor Bluni, en norn dels socra:isdc fria Irr> ama, degut al fet que,
tes, ha retret al Gotera volee adopseg.mi s se li sigile. la calma i la rdll
tar un procediment irregular en
fS restablirien si acceptava Foferintent
proposar que es discutericiii les inde formar govern, el qual s'ha cros
terpellacions presentades despres
realitzar una treta entre els-tiru
que el Parlament hagi votat el grespartir< despees dels esdeveniments tan
suroit.
tràgics i tan dolorosos d'aque sts darEl senyor llontagnon, en nom
rers dies.
dels neo-socialistes. ha declarat, en¡fi ha molles raons per Cresire que
tre els aplaudiments de l'eseuer.a.
aquesta treva respon als anliels del
centre i recta, que per haver-se coipaís i del Parlament i de t'obra urlocal en primer pla dactgajitat les
gent de justicia que cal realitzar.
Miestions eco:t.:tranques ha passat
I.a Irma i la restaurazi9 de la
l'hora de la político.
tranquillitat deis esperits permetran
En explicar el set' vet, el senyor
realitzar plenament jora de tot apaChautemps. per la seca part, ha
sionarnent, peri, amb voluntat la
exposat la seca con:tal-tea en el serecerca 1 cästig dels culpables, siguln
nyor Doumergue per a realitzar
qulns
l'obra d'apaivagament de:s espergs
Al costat d'aquesta labor de jusi de restattra. • ió de l'ordre al pais
ticia n'hi ha una ultra no menys
ne s pres de la demo,tracio de ¡oree,
urgent, que es la del sanejament
que ha d'ésser desterrada de tot rimoral, que es la restattració que cal
gint parlamentare
Ir cena disciplina voluntariament
consentida. i aquesta obra exigeix
En Gorrea per dainunt de tots els
competencia i sentir de l'autoritat
partits es rimic initjä per a votar
en els que dirigeixen i respecte .11
el pressupost. la jus.ricia i l'ordre.
rimare professional en els que sOn chTot seguit el senyor Doumergue
rigits.
ha demanat l'ajornament de les inmenys
indiepenLa treva no és
terpellacions i ha plantejat sobre
sable per a dotar rápi,lament el pala
això la miestiO de confianea.
d'un pressupost que espero que es
La Cambra ha aprovat. per 4r2 vota
votará en breu termini.
contra 123 i 611 abstencions, un ordre
Un pressupost en equilibri i una del dia de coniiança al Govern i d'ajornament de les interpeRacione
moneda estable in s piraran conitanea
produetors i cPn5umidors.
Despres d'aprovar-se la confianea,
El restablinient de la confiança
el ministre de Finances ha presentat
aludan a poderosament la restauraci9 immediatament a la mesa de la Camde l'econornia nacional i la supres- bra un projecte de Ilei encaminat a
sid de l'atur forens.
permetre 1/11 vot urde per al conjunt
Els problemes politics de l'exte- de les despeses que figuren en el arlorior imposen així mateix, imperio- ,upo cle to34.
sament. la treva de partir.. i l'apaiEl Gotero ha tlemanat a la Cunivagament dels esperns: la pau entre b7;a que voti.t> el pro.:e1iment d'extreel s francesos és un noten/ element ma urgencia, per a la qual cosa, com
de garantia de la pau mundial, tant es sabut, es requereixen les dues tercont tIc la seguretat de França.
ceres parts deis vots.
I.a sola patt interior ens donara
La Catubra ha vutat el dit proceFautoritat que cal per a descabdellar
125, i acte
una labor Mil a la Societat de N.a- diment per 4.03 vots contra
seguit s'Ita aixecat la sessió.
cioll a les Conferencies internacionals,
Al Senat també es ben
Ella sola ens permeträ d'adoptar, rebuda la declaracló mid'acord tots els cintarlans, n'estires
d'eficacia i de seguretat que posin nisterial
París, 15. - La impressió
el pais a l'empar de perilloses sorCallSalla al Sena1 per la dedalpreaes.
!carió ministerial ha estat, cota
Es demanem el vosee conours per
a la Cumbre, inolt favorable.
saltar Franea, la salvaguardia de le5
L'Assemblea tia aplandit els
institucions parlamentàries i le: lliberpunls essencials de la dila 'Jetats republicanes. El nostre. pa'> va
eluracid, particularment el‘
saber sempre en les llores critiques
paragrafs relatins a la politicq
efectuar el necessari ressorgiment.
Avul S. ¡ M'OS A realitzar-ne un. Teitint exterior.
confianca el vosaltres perque ens con,
Els radical - soolallstes
prengueu i ens ajudeu, i Il5 &maneen
igual cOnilanga en nosaltres. No fané
I la partIcIpsolci en el
però el Parlament pot fer-ne (»velen
rrti portant • terme la reconstitució
Parts, 15. - Aquesta larda
del país i donant-li tones finalices.
passadissos de
L'espectacle de Franea agrupada tot s'anuncios als
entera al vOltalir delParlament i d'un la Cimbra que alguns parlaanciä, pot dur a serme les obres ne- mentaris radicials i radicalsretinirien divencessäries i donar al país un immens socialistes es
dres per tal de decidir si
prestigi.
Via de celebrar o no un CanAi•b és el que jo cree. Vosaltres grrs extraordinari, 1 en ras
dire u si m'equivoco.
afirmatin. en quin 110c 1 en
Quasi cada frase de la declaració quina data.
Ett l'ordre del dia d'aquest.
ha estat llargament aplaudida pels diputat, d'esnuerra i de dreta, i guau> Congn, s figuraria especialinent
el Sr. Dounttraue ha abandonat la el problenisAaolítio ~t'eje'
tribuna, tota la Cambra, a peu dret, per la paiticiparid de sis memel (l eyera
excepte l'extrema esquerra. l'ha sala- bres del Parta
Doumergue.
dat amb una Ilarga ovaci6.
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Cantes viste. al*
Servei Meteorològic

de Catalunya
SITINIENI IIIINIIIIAL AT111011111111CA
3amo% A LEO 11111 DEL lell
16 e« ps111111111 DE 111011
Ihrslallel: l'anUelelie ele pelase
~Mentals d'Europa, pes praduela
bonos ala Paleo* Sala«, a An gla•
1 a Peanas, 1 Weetablelten

vegeto del fiord, ama un flotilla*
decana do la temperatura.
1lMre Italia I lee costeo de Tunal
1 Tripoll he ornplUoret el tempe,
i e. ~Ostra malta nebuiantat 1
venta torta, M'out • una deprimió

barerontricia Situada als Ilalane.
A la Pelfditatila lbarica el temas
ha inlilaret, 1 ~fina el cel sera,
excepto • Mi:irles I • Apegó, so

hl ha bobos balices.
IPITAT OIL ltillPII
A CATALUNYA. A LES V1,117
Des do les planee de VII I de
Sanea fin; • Lielde I balo thigre
torna e mitablIr-se el reialm de boira* ontalnale degut • la manca de
vent 1 al refredament nocturn.
A la reeta de Catalunya fa Don
tomas 1 Han» al Oild era I vente
moles • ntettenne asa a•clOr nord.
La temperatura minino' d'aun,
a Ribas, ha obstat da 6 gnus sota
faro,

A N'Irle s'ha regletrat 6 grata
I el grulx de neu es
de 110 centimetroa

sota raro,

(Les oLservacions del lemps a
Barcelona. a lea set. van a la capeslera di) la primera ptginai
n••n•n••

A l'Hospital de la balita Creu va
morir ahir aslateua Gclabert, a conseqaencia de les feridsa sofertes
casa seca, correr de la lajcpciidaiicía. La morsa tema ettanta-nos
anjs.
L'Associació de la Dcpendenda
Mercantil de Barsioua celebrará
dema, dissahte, a dos quarts donze
de la nit, al sala de ball "L'Occll
de Fee - , el ball de disiresses que
a benefici de les seves classes noctu: res re celebrant ja fa molts
an' s. Els que vulguin aasiatir-hi poden pasar a recollir Ilurs locadtats
a r e.51alge social, Sant Honorat, 7,
principal, o be a la taquilla de: saló
ei día del ball.
Ha sortit Cap a Madrid una Comissió de la Junta Directiva de la
Cooperativa de Transports "La
LlesantIna". amb l'objecte si enttevistar-se amb el ministre de Treball
i exposar-li la injusticia i l'atr opeIlament que a jui de l'esmentada
Junta enclou la disposició del Ministeri relacionada arnb aquella Coorativa.
La Delegació d'Hisenda ha assenyalat per a avui els següents
pagaments: Josep A. Busquet s,
39 . 1 44 ' 90 pessetes; Josep A. Molina, 01225; administració de loteries número ro, 3.878; ídem número 12, 50.000; ídem número 29,
9 .827 8 3: ídem número 30, 7.920;
ídem número 34, 1.156.
En el transcurs del passat gente

les estades causades pels malalts
de l'Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau, a l'Institut Mental de la
Santa Crea i a l'Hospital de Sant
lalitzer són les següents: Malalts,
16.349; malaltes, 16.174; alienats,
9.917; alienades, 13.774; llatzerins,
365; Ilatzerines, 271. Total, 56.85o
estadts.
En el mateix mes els serveis fets
als Dispensaris de l'Hospital de la
Santa Creo i Sant Pau són els se.
güenta: Medicina general (doctor
Prats), 264; medicina general (doctor Estaper), 332; medicina infancia (doctor Martínez), 474; cor i
vasos (doctor Esquerdo), 771; aparell digestiu (doctor Gallera). 500:
tisiologia (dones), 41; tisiologia
(bornes i dones) [doctor Rabentós].
648; cirurgia general (doctor Ribes
Ribes ). 334: cirurgia general (doctor Corachan), sor: cirurgia general
(doctor Soler), 358; cirurgia infancia (doctor Oliver), 767; cirurgia
ortopèdica i tuberculosi bsteo-articular (doctor Vilarde 11), pa;
traumatologia (doctor Bosch). 31 15;
urologia (doctor Mestre). 32 1 ; gi
(doctor Terrades), 612;-necolgia
obstetricia (doctor Guillem Rihes),
121; oftalmologia (doctor Ignasi
Barraquer), 2.062; otorinolaringolog ia (doctor Grau), 1.442; estomatologia (doctor Caro!), 574: dermatosifiliogralia (doctor Horta), 1.225;
dermatosifilio grafia (doctor Noguer
Moré). 1449; radiumteräpia (doctor Guilera), 2361 electorterlpia i
neurologia (doctor thits Barraquet), t.260: röntgenologia (doctor
Comes), 32i. Total, 15.147 serveis
fets
Panys Publiciteß Barcelona, soejem d'eßbarjo i espertiva, ha orgaeltaat el seu primer festival, que
u celebrara demà, dissabte, dia 17
del corrent, al Teatre Escota, Corsell de Cent, 264
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LA PUBLICITAT
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A la SeeciG Primera, es va veure
una causa per rapte. El fiscal, despres d'haver escoltat les dues parts,
ó, ja que hi hagué
retire l'acusaci
arranjament a base d'un matrimoni
próxim.

A la Secció Segona es va veure
una causa per expendició de moneda falsa contra Manuel Augen, el
a n al ja havia estat a la presó anteriorment a Saragossa, per delictes
d'aquesta mena.
A la Secció Tercera, i pel tribunal del jure, es va veure una causa
per abusos deshonestos contra Erancese Espanya. La vista ce celebra
a porta tancada, i ion dictas un veredicte d'ineulpabilitat a favor del
processat, el qual fou absolt
A la Sedó Quarta va comparèixer Joaquina Bel Royo, el qual estava acusat d'haver- 'e apoderat d'una quantitat de iormatges que hi havia dipositats a l'estació de Cabrera.
El fiscal sollicite que li fos aplicada
la pena d'un any, guatee mesos i un
di a de presó.

TRIBUNAL D'URGENCIA
Al carrer del Carme tonen detinguts Ricard López i Isabel Gargallo,
per haver-se insolentar i aternptat
contra un guardia de seguretat A
rota 5C11 instrueix sumari d'urge/lefa.
Taicbe a'instrueix contra Leonor
Szrrano i Cortes, que foil detingutla
a Saat t,lrià per haver bufetcjat
un MOSSO d'Esquadra.

VARIA
Ha ingresa: calabossos del
Palau de Justicia..antoni Liarguas
Massagacr. el qual fou corpres pels
guardIes de consurns de la carretera
de alontcada en el moment que en
un autonióbil propIetat seca. cl qua:
duia el número 35 .777, n a,.sasa se"
tanta-dos quiios de cara de cavall.
Se li instrueirt sumad per debele
contra la saut pública.
Al Jutjat de guardia es van estendre ahir les parts de culpa, arnb referenca als delictes comesos i dels
qual se suposa que es autor el
detingut Joan Antoni Sola, el miel.
ultra estar processat pci Jujat número dotze, per tinença illicita d'explosIus, ho está igualment pel Jutjat
número cinc, arnb motiu dels lets
revoiucionaris ocorreguts el dia
del mes de tener de Fany passat.
Tenle li ha estas assenyalat el
tant de culpa que li correspon pel
Jutjat número deu, amb motiu de
ratracament comes contra el dependent d'una farmacia a l'Avinguda
Gaudí i, de més a mes, al Jutjat
número onze correspon la instrueció del suntari per les armes que
foren troliades al seu poder en el
moment d'ésser detingut al Palau de
Justicia.
Assenyalaments

per a avui

AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala Primera.— Menor (mentía:
J. Amargós contra J. Tubelles. Separada de persones i bens: Serafina
Morral i Campderrós contra Jaume
Pesques i Duran i fiscal. Menor
quantia: Aurèlia Infante i altres COnIra RaniOn Brufau i Combella.
Sala Segona.— Menor quantia:
Gas Raureuse, S. A. contra Josep
Fuentes Díaz. Major quantia: Florentina Santana i Vergaza contra
Miquel Iberia i Ferrer i altres.
AUDIENCIA PROVINCIAL
Secció Primera.— Dos orals per
estafa i vagahunds contra Agusti
Torronder i Florenci Garcia, respectivament.
Secció Segons. — Quatre orals:
Tres per furt i un per desobediencia
contra Josep Vidal i altres, Miguel
Expósito i Joen Gil i altres i Juan
Rovira, respectivament.
Secci6 Tercera.— Dos orals per
robatori contra Manuel Arocas i
Enric Gonzalo i altres. Dos erais
pe temptativa de robatori i injúries
contra Ranion Carmona i Rama
Jover i altres. Un divorci: Elvira
Costaba contra Francesc Gusch.
Secció Quarta.— Un jurat per explosius iontra Martín Mur i un divorci: Maria Andreu contra Manuel
Groizard.

UNA ALTRA NOTA DEL
FRONT UNIC DEL RAM
D'AIGUA, GAS I ELECTRICITAT
La Secció del ram de l'Aigua, Gas
i Electricitat pertanyent al Sindical de
Técnica de Catalunya ha fet pública
una altra nota en la qual ¡mistela sobre els punta de vista especificase en
notes anterior!, com són el contracte
de Treball, les categories d'empleat ',
les escales de sous mínima ¡ la classifieaci6 del personal amb miren al sou
actual i al tullir. També es referele
als trefics d'organització sobre els
quals diu que ti farà una edició amb
un sptIntlix, destinada a cada me ö
j, lee etspretes del Reta dit.

GENERALIT AY DELEGACIO ESPECIAL
Consellerla de Clovernaw.,
El senyer Selves digné als periotlistes que ett una "razzia"
practicada ahir a la nit a diversos cafes i bars foren sorpreses cine cases en les quals
jugaven a jaca probibils. Són:
el Cale Comieres. de Sans; el
bar que tti ha al carear de Salnierón, número 81; un altre a
la plaça de 'Jaume Piquel;
nitre de la placa de Sarria i un
altre al carrer de Viladomat.
Com sigui que algun d'aquests
bars jis han estat multals altres vegades, els que siguin
reincidents secan clausurats.
El Butlleti Oficial de la 0eneralitat. — En el seu número
afable publica el seglient suinari:
(joy el-nació: Decret eslablint
la composició de la Comissid
organilzadora dela nometeuts
de Gatalunya, i disposant el
nomenament d'una ponencia
encarregada de redactar el
Ileglament pel qual slaurà de
regir aquell Cos.
Dec ral /lama la plantilla
militar dels Sometents de Catalunya.
Ordre donant publicil;d . al
decret del Govern de la República prorrogant fins al dia
de mala; vinent fi tertni»i d'exi:osiriiSz e l pUblie de les Ilistes
.rinclusi o ns. exeltishles i addicions de l'actual reclificacto
del Celia electoral.
i A e rlc " It "" • —
01 . dre ilesesliniant FI petich;
senyor Jo ,ep peralta t 3itilevo li sigui rebata:lila
wat multa que paga N'e CO1111111.
ulirI 5eny o r 'Jald e ! 7uj I:tulle:1 per
una tallada abitsava d'arbeea
qua va ter.
Treta:II i Obres Ptabliqu,,s._
(ladre noinettant els v,,cals re-

rrons j uhrers, rteeil

i

plen15, dci Jurat Mixt -Menor ne
Sri : veis d'Higien e (Perrliquers
Barbrrs). dr Manrese.
Deparlament de Governaviö.
Anitnei riel Tribunal de les
oposicions a l'ingrés a la segona calegoria del Cos de Secretares erAjuntitntent.
Recaplació de Conlribucions
de BarcelOna: Edicte del recaelador de la zona d'Arenys de

Mar.

Direcció d'Obres Públiques
de Lleida Relació dels sehicles
amb motor mecànic que han
calla traspassats durant el mes
de tener de 1 9 34.
itelacid dels vehicles atith
motor ineranic inserits al Registre General de la Dit cuca)
d'Obres PU/diqu e s de Lleida
durant el mes de gener de 1934.
Juntes municipals del Cena
electoral de Catalunya: ResulBits de les eleeeintia de consellers ninnicipals celehrades a
Calehniya el U de gener d'enguany.
Relació dels ciutadans que
ronstiluiron les Juntes munieipals del Cene electoral de Cala tunya durant el bienni 193819:15.

Redactó dele locals declinals

a collrois electorals durant
l'etny 1934.
Administrarió municipal. —
Edicle5, subbasles e concursos
ITAPinta In p ut s ute Catalunya.
dr Justicia.—
And i óncia de Parrelona:
edieleS.
(s aetea ile senUaivies
Tribuna! Confeneinso-Administratin de Barcelona: Eilic-

tes.
Tribunal Contencinso-Adininistratiu de Tarragona: Edil:tes.
l'Artes de Jut .ials de primera
instancia 1 instrticeita de Cala«In'E'vdn,iclea ile Juljals
Gatalunyit.
Justicia Militar: Requisi16ries do diversos Jul i a 1s.

coemsst. R A. nr.NPRAL
D'ORDRE PlIBLIC
Assabentada la polivia que al

f , arrer de Salvador Segui, número 7, principal, begonia, vi-

visa un iudividu que es dedicata ntl lila fíe d'estuperaents,
anit a la dila casa i efectuis un
escorcuil, que va donar un resultat negaliu. Peró de passada 11'dr: club un nitre en una
habitació que eslava ocupada

pel súbdit ureiguaiä Enric Balagiter 1 COrnes, i trobb dios
d'una maleta una g abela de
dona i a dintre un fiase() que
rontenia 100 grams de enealna.
Aquest individu ja havia estat
expulsat crEspanya per ¿Adj.
rar-se a la venda d'estupefaents i per träfie, de dones el
dla 30 de novembre de l'any
Pastgat . 1 t'avis/ tornat, trencant
l'ordre d'expeilsid.
* Je restahlert d c la mal/dila que el va tenir andel una
quanta diem, s'ha reintegrat a
la merretaria particular del comissari general d'Ordre Públic
el senyor Joan Claret,

bb

DEL GOVERN DE LA REPUBLICA A CATALUNYA
Per aquesta Delegaein

asiste ordeneda l'expetlein de
Josep 31. Edcesek, d'August
Wiendans, de Franz Wtece i
de Casimir 31arein-Kiewies.

AJ U NTAMENT
Visltes a l'alcalde.—L'alcalde, senyor Caries Pi i Suilyer,
va rebre ahir. entre altres, los
segiients visites: la Junta directiva i una representació de

l'Associació d'Enginyers Industrials. amb el Claustro de l'Escote; l'ex-regidor senyor Ama(
el muestre Lluis Millet, director
ele l'Oefeó Català; el senyor
liermini García -Ocaña Martín,
administrador de la Presú de
dones; Un grup de prOfessura
de l'Escota COmplesuentaria
d'Arfe i Oficis del dialriele
seta; una Cornissió d'alcaldes
ele! Penech'is, aeompanyals pel
dipulat senyar Armendares.

NOTA DEL CONSELL
MUNICIPAL SOBRE LA
REUNIO CELEBRADA
ARIR
UNA ALTRA DISPOSICIÓ DEL
SENYOR VACIIIER
Sembla que cutre alter, mesures
que el aenyor Vächier pensa Tendre hi ha l'ordre que els urbans, cn comptes de dur e'.s
informes sobre ele sacceseoo a la
Contandencia de fitunicipals. perquè
els redactors encarregns d'aquesta
iniormaci6 pu g uin treure'n :es dades
que despeeu publicara el diari, 5igain portales al seu deeraelli per
examinar-les ell abatas. A 1 . .ajuntaraleas Iti serien portats el dia segiient.
Seria molt lamentable que armesta dispo s icia es portes a cap perquè
d'aquesta manera els lectore dels
llores a asaabentar-se d'alta oCOreegut.
ELS ACORDS PRESOS A LA
SESSIO
En la Se54ió de la Comissió de
Govern de l'Ajuntament celebrada
dimecres, foren aprovats-0 almenys
és de saposar perque el senyor Pi i
Stinyer havia dit que nomas serien
facilitats els dictamens que ho feassin—, encara que la nota tto ho digui, els segitents dictàmens, entre
anees:
ELS ARBITRIS SOBRE LES
OBRES DEL PORT
Una de Pressupostos (conseller
scnyor Vilalta) prop qsant: "Que,
vista la resolució dictada per la DIreceló general de Ports, per la qual
s'expressa que l'Ajuntarnent de Barcelona no té jurisdicció per a imposar arbitris sobre les obres del l'ort,
ni per a la seva utilització, ni per a
concessions, alai com tampoc pot
gravar en cap coneepte la Junta
d'Obres, que és l'Estat mateix —
diu —en una de les seves funcions,
s'acardi ratificar el decret dictat pel
conseller d'Ingressos, deslieses i patrittioni mancipa!, no executar ni acceptar l'esmentada resolucia que
contraria obertament les prescripcions del !libre segon de l'Estatut
municipal, el qual te iorça de !leí,
i dirigir atent escrit en quema
president del Consell dr alinistre,,
iier hacer dictat el director general
de Ports una resolució absolutament
estranya a la seva competencia, significant-li, a mes, la conveniencia
que es reiterin les dispesicions de caracter basic en l'Administraciä pública, en virtut de les quals no poden tenir cap calar ni eficacia els
atords oue adoptin els organismes
de l'Administració central, en l'esfera d'atribucions que no els correspon , evitant-se aixf el desordre que
promouen resolucions cona l'expressacia de la Direcció general de
Ports."
Un altre de la mateixa Conselleria
proposant: "Facultant l'alcalde d'aquest Ajuntament perque pugui subscriure, en nom d'ell, la instäneia
que eleven al Govern diversos Ajantaments del litoral, demanant tina
compensad() económica d'una pesseta per cada 1.000 litres de petroli
i derivats que entrin a les factoeles petrolfferes radicades als termes municipals dels esmentats Ajantaments i, entre ells, el de Barcelona".
L'ARBITRI SOBRE ELS
SOLARS I LA CAMBRA DE LA
PROPIETAT
Un altre del Negociat de Solees
i del mateix departament (aquest
j a saberla que fou e.provat per la
nota facilitada despida del Cansen),

que proposa:
"Que sigui desestimada la rectamaeid formulada per la Cimbra Oficial de la Propietat Urbana de Barcelona, en la qual soHicita la nulli•
tat de l'expedient instruit per Vefectisatat de l'arbitri sobre el valor
deis solas, estiguin o no edificats,
tornant-lo al seu m g en que es tro bici iban' del 20 de juny de 1933,
amb inspensió del eobratnent de Ves-

'

mentas arbitri, per quant la rectameció presentada és eattruporinia
improCedent . el recurs de nullitat
f ormula t.
METGES SISPERNUMERARIS I
EXtEDENCIES
De Governació (senyor Massip) s'aprova la tornada al cerro: de metge
supernunterari de fliospital de l'Esperanea a l'ex-regidor senyor Erutengol de Llano i l'excedencia del de
metge supernumerari de l'Institut
d'Assistència Social del regalar acabar Cristus Cortes.
Passa a excedent forçós, ata/ els
dos terços deis havers, el incite me
inerari d'entrada d'Assisténcia Municipal doctor Joan Curdorui, que ha
estas elegit regidor.
S'acorda, despees, nomenar tres
metges supernumeraris sense sou per
haver guanyat els candidats les oposicions cunvocades.
Es declara excedent sense sou en el
seu carrec d'auxiliar del servei de
prensa, amb categoria d'oficial segon,
el senyor Barangó-Solis, nomenat
delegas governatiu a Maa.
UN PREMI
Es concedeix uit prenn de cinquanta pessetes per a la tercera ExposicióConcites Nacional de Canaricultura.
L'ARRANJAMENT DELS
CARRERS
Es destinen se.000 pessetes (Serveis
Pública i Contractes - Sr. Antoni
Ventós) per a la contracta de íebrer
per a l'arranjament de carrers empedrats i naasports de la contracta.
Es voten 118.s46.67 pessetes per a
la prestació de serveis de personal,
material i transporta per auxatar les
brigades de conservsció de careces de
j'interi o r pel senyor Juan Sabater el
juny de 1932. 1 com que d'aquestes,
i0.03131 pessetes mIo tenien consignació en pressupost, pasea Fexpedient a
Serveis PUbl.es i Contactes, per tal
que es tingui la quantitat com a ererectinegut per a un {trepana messupost.
EXCED2NCIES FORÇOSES
la deelasa i'exezeznela isreo,a,
,euse sou, de 1'one:el primer d'Estadistica Personal cf Eixempla (conseIler aenyor Duran-Reynals) del semor Caries Rodriguez :soriano per
haver estat nornenat per a ua canee
Pe l Govern de la República.
CAP INTER/
- DE PROVEIMENTS
E.s dsc.ara taluiit l ' exCii.enzla del
cap dels Serveis de Proveineuts teonseller senyor Odó Hurtado), senyor
Pujol i Font, per haver esta: mamenat per la Generalitat comissart delegat d'Ordre Públic a Tarragona. Interinament ucuparà el seu lloc a Proreintenta el senyor García Romero. que
és ei cap de Negeciat Inés antic.
EL MATX SCIIMELING-UZCUDUN A L'ESTADI
Entre altres acords de trama, es
preogneren, despeé; de 1'0rd:e del
Dia, el, següents:
'Cedir l'Estadi de Montjuic perquè
s'hi pugui celebrar el mate de boxa
Seta/le:Mg - Uzeudun en les inatelxes
condicions que san és,er consignades
en la proposicii:, aprovada el 1 9 de novenihre de 1930, amb rnotiu d'un altre mate de boxa, fent-se la cessió
amb la condició que el consellcr-regidor d'Ingressos, Despeses i Patrimoni Municipal iixará prèviament les
condicions a les sitial; hauran d'atentese eigorosament els peticionares, per
tal d'assegurar que l'Estadi no s.ireixi perjudicis a conseliiencia de
aLcte.
.FESTIVAL Dr. LA. DE
r
E
PERIODISTES
Adquirir una l'ocia per ä la tuncid que he de tenle lloc al Teatre
Batee:asna el dia lb de l'actual, oreas
niteada ter l'Associació de Periedistes de Raes-Mana, a te:tenia de la sesa Germandat, satistent per a aquesta
la quantitat de z5o pessetes, a base
de la consignacii', facilitada per la Interveneia Municipal.
EL PRÓXIM PLE
Autoritzar els respectius consellers
municipal; perque portin a les Comissions Consistorials de l'Ajuntament
Pie distints assumptes que. per esser
de la competencia d'aquelles,
de discutir en la sesela pr nixima.
CARVIS D'OFICINES
Destinar a la Delegacie Especial
(I'Higiene i Sanitat el local que neula s a l'Ataja! del Departament MUnicipal d'Estadística (edifici de Sant
Galesa).
Destinar redifiCi de la Rambla de
Santa afielida anomenat Farmacia Militar als serveis de la Delegació Especial d'Assistència Municipal.
Pasase els serveis de la Delegació
Local del Cansen del Treball al local
de l'amiga Estola de Música, ocupat
per la Berna del Treball.

attriide de la Llei cI Bases de la Cooperació
per a Cooperatives, Mutualitats i Sindicats Agrí.
coles, que fou aprovada en la :majó celebrada
el dia 14 de febrer d'enguany al Parlament de

Catalunya
La Iinalitat d'aquesta Bei no 4 altra que la de minorar la situació económica i social de tota mena d'entitaus de carácter agrícola, establint
(anee aquestes un servei nitau d'ajut,
que teadeixi a znillorar les relacions
humanes, posant per davaat deis interessos particular; els de caracter collectiu.
La Ilei consta de seixanta-nou anides, i está dividida en onze apartats.
En l'apartat primer, que conté dotze
articles, que és de carácter general, es
concreten les característiques econnmigues, socials, la seva situada legal
en retada amb el departarnent d'Econornia de la Generalitat, e l seu
funcionament en els setas diversos aspactes socials, ja signin mutualitats,
ja sindicats, ja cooperatives de constan, de producció, de treball, eteesera i adhiac l'establiment de suenesals. I, finalment, s'hi estableix la qua
que serà feta-lieaó
en la forma següent: A. Cooperatives de consulte de producció i
treball, de transports, de credit, mixtes, de pesca, serveis tuaritims, escolars, sanitàries, mercantils. — B. Mutualitats: Cooperatives de previsió i
assegurances. — C. Sindicats Agrícoles (Cooperatives agricolesi.
L'apartat dos es refereix a la consMudó de les dites entitats, dels Reglaments, del registre i aprovació d'aquests pel Consell Superior de la
Cooperació, deis termes d'adniissiú,
que será de trcnta (lies despees de
llur presentada, etc.
L'apiolas tres es refereix a Eederacians, i tracta del desenvoluparnent
de les activitats d'aquestes, establint-se
que podran funcionar en forma de federacions locals, i hi podran entrar a
formar part institucions d'assistència
legal i altres de carácter pablic, i, a
lues, per a desee reconegada una irderaeid caldea comptar, almenys, arnb
el 20 per wo de les associaciens existents a Catalunva, i que el valor total
d'afers en un any, dividit pel nombre
de socis, doni un coeficient
de cent pessetes.
D'aquestes condicions estan exceptuades les Mutualitats.
L'apartat imane es refereix al Consell Superior de la Cooperado, especificant la seca ntissió i la Seca farmacia. lii haurà consellers elegits
pel Parlament, per la Federació de
Cooperatives de tota mena, re ls S in
-dicatsAgrole,p sautl ,
Pe l departament de Cultura, el qual
representant,
que
será
lii tindrà un
un advocat, i per la Caixa de Creelit Agrícola i Cooperatiu de la Generalitat, que naii tindrà un altre. El
president será nomcnat entre asuesta.
S'In concreten les seres atribucions
i el seu funcionament. Tindrà responsabilast unidica. ComptarS emb rana ecotit:talc que Ii donara la Generalitat i altres. Sea un element de
carácter orientador i, a mes, consul-

ti2L'aparta. ci aittie es refereix a les
inspeceions, i s'hi precisa la forma en
qué seran realitzades. Se'n faran, ordinaria:nene cada des anys, per insrector; autoritzats, els quals hauran
d'ésser funcienaris tientes del Departament d'Economia i Agricultura, i
tindran caràcter general, anib plena
autoritat. Tindran carácter preventiu i
assessoratiu.
En l'apartn sise es parla de la imposició de multes i s'estableixen les
amernes que regiran per a aquest ea>.
Les infraccions seran consignades en
una acta i en llibre de visites. Quant
a les actes en les quals no hi luyo la
signatura del representant de l'entitat, es consideraran com a documents
provatoris dels fets observats per l'inspector, e:acepte en el cas que es faci
una observació en contra. Será tramesa al Consell Superior aconmanyala
d'un ofici. El Consell abrirá un expedient. La resolucia que s'adopti será notificada a l'entitat per correa
O per mitjà de l'Ajuntament. Les entitats [incitan recnrrer davant el conseller d'Econontia i d'Agricultura.
Les entitats =hades postran presentar
recurs en contra en el t ,e tne de guatee dies. No será admès si no va
acompanyat d'una cálala del document justificatiu d'haver-se dipositat
a la Caixa d'Estalvis de la Generalitat l'import de la multa. La resolucia
del conseller será inapellable. S'In precisa la quantia de les multes, que pudran ésser de deu a cene pessetes,
quan les entitats no trametin al Registre la documentació en el temps
prescrit i alter; de deu pessetes Mas
a un miximurn de mil.
En l'apartat seta es parla dels créelas que pudra concedir la Generalitat;
de la quantia deis prestecs; de la pisnciració de productes emmagatzemats;
de la de valora pública i de les quanllet que havia de presentar retinte
en sollicitar-los. S'hi estableixen les
Almir a la tarda foren ascondiciona necessinies per a llar consistidee al Dispensari Muasicicessió i el tinas d'inteies
pal da Santa Colom de AraL'apartat n'uitd tracta de la modi. menet [fi 1101ed Juana Parea
firacia i dissolució de les entitats, i
Pintado, d'onza anys. i Enriestableix que no sera valida cap moquela itll atlante:ea, calordificada deis estatuts Si no 4 anuze. le queda presentaven enap&anee d'intoxicaeló per haver lada al Registre i aprovada pel Consell Superior de la Federació; que ho
ingerit alimente en males contenis per A:soltada de l'autoritat
diciona.

FETS DIVERSOS
—

competent, i que el clamen prestdent
de qualsevol entitat d'aquesta mena
vindra obligas a donar-ne compte
Registre en el termini de vuit dies a
comptar de la data de l'acord de dissoluciä.
L'apartat nave tracta de 1:Economia
de les Cooperatives, i precisa que les
entitats que obtinguin préstecs o qualsevol altra mena d'ajut metallic de
la Generalitat o dels organismes de
Crèdit que en depenguin, hauran de
subjectar-se a unes normes que els dietara el Consell Superior de la Cooperad&
En l'apartas dese s'estableixen disposicions de carácter general referents
a les dirergencies que puguin surgir
entre les federacions o entre elles i els
socia i les federacions o entitats que
les formulin, al Conscll Superior du
la Cooperació.
Les resolucions que es prengum podran ésser apeldades davant del Consell Superior. I tumbé, contra la resolució d'aquest, les parts litigants podran recórrer, en darrera instancia.
davant del zonseller d'Economia i
Agricultura. Parla de les exemptions
i beneficis d'aquesta 11d, els quals podran ésser aplicables a obres eie carácter social. Eximeix les entitats de
tota mena d'itnpostos i tributs per
Carl del Govern de la Generalitat.
Els edificis que siguin propietat de lee
Cooperatives, Mutualitats, Sindical,
Agricoles, gaudiran dels beneficia que
la Ilei reconegati a les cases baratea.
P e I departament d'Economia
Agricultura es disposarà la formada..
d'uns béna i les federaciens vindree
obligadas a cooperar-hi. La Generalitat estabiirá en sets els seus centre docents l'ensenyament de la Cooperada i el Ilidualisme. Si una d'aovetes

eninats empra practiques contri,

riet a les establertes per les Beis s e .
advertida, i si l'adveniment no
ates, alesaores el servei de Cooperacio
posará el cas a coneixement del Conset' Superior, el qual podrá retirar-li
qualificacia i excloure-la del Registre.
L'apartat onze i darrer es refere
a les disposicians transitöries. La primera es reiereix a qué, en fer-se
traspas de Serveis de Looperative
Sindicato i Mutudiitats del Gorro, ds
la Generalitat de Catalunya. estice a
inscrites als Registres del "Minist e
a tr,-riodelTabjyPvsOn”o
altre ministeri, estaran subjectes a le,
disposicions d'aquesta Bel. En el serme d'un mes, despees de l'aprovació
d'aquesta hei. quedará establert a:
departament dEeoiomia i Aencultura
el servei de Cooperació i Mutualitats.
I, finahnent, que les Cooperatives.
Sindicats Agrfcoles i Mutualitats no
mercantils que en el tetare ¿aun any.
despeé, de la promulgacló d'aquesta
llei, no sic hagin acollit no padran
fer Us de la denominació corresponent.

VIDA SOCIAL
Jurat raixt d'Espectacles Pública de Catalunya ,Seerni
el'Ettipresaris i Artistes de Va-

ietats i Cite — ES recorda
als senyctrs empresaris 1 protessionals de l'estimulada Seceiú la ineludible ohligneió
ter Os del model oficial de Con1 tete nulo, aprovat [lec aqueet
organisme i publieat al "Butlleti de la Generalitat
de Calaltinva" anda dala 2 1 de
desenibre de Tany passat, ¿nivel: HM -los que en cas d'infraceij els seran imposades les
sanci.ms reglamentheies.
Mútua d'Empleats en el Corriere I Indústria. — En la dar-

;:sseffiblea

general cele:era
brada per la Mútua d'Empleats
en el Coniere i Indústria
Barcelona, correr de Fontane-,
Il a, número 10. segon, va quedar aeordtit l'establiment d'unes quanles quedes d'entrada.
l'impor t de les quals varia segons l'edat deis /mis associats.
Cona que els esmenlats &ele
d'entrada no seran eneara II pi
durant el present mes. es
fa públic perqub tots aquells
als quals interessi ingressar 3
l'esmerilada el/1 ital mutualista.
tinguin coneixement ay ançadament.

CONFEDERACIO GREMIAL CATALANA
La Coniederaciä Gremial Catalana
fa públic per tal que arribi a coneixenent de totes les entitats coniederadss
de Catalunya que l'Assemblea que tiavia de tenir 110.: avui, dia 16, per traetar de la Llei sobre Cooperatives promulgada Pel Parlament de Catalunya
s'ha ajornat a la mateixa hora del divendres dia 23, celebrant-se al matear
local (Tallets, núm. 22),

Llegiu LA PUBLICITAT
PROPAGUEU-LA I

LA PlIBLICITAT

• endre g, I 6 de febrer de 1994

IARCELONA AL DIA
DiSTMIT D'AMISTENcIA MEDICA MUNI-

SPORTS FINAN C

EL

CIPAL
--

siteveis prestats durant el
mes de gener
Als n'ese Dispensaris medico-quiennics: fe/in auxiliats, tato; opera•
non! prattiesdes, 80: visites ratui•
' es als loCalle, 7.43 3 : vistes Ure
domjceli, 231: reconeinementsna a
verss- n ea , 457; rtconeixernents a per; yics emules, 26; certificacions i
i,fanri es, a.067; auxilia a alcoholit-

BOXA
'
e
De com Steve Flamas va encer Max Schmeling per punts
en 12 repteses

rats. 31: vacimacio n s . 916: serveis
van s. 1.306.
A :es quatre Cases de Socors: Viites de cirurgia, 58r; visites de me7331 visites de oto-rino, 17.
A l'escorxador : accidents nous,
103: visites i curacions. 328.
Als Dispensaris d'especialitats: 01talrnelogia : visites practicades, 2.694;
,perazions, 14. Oto- rino - :aringologfa:
,. 2 jte5 pelar:cedes, 1.112; operacions,

Venerologia-Dermatologn Uronata: visites practides, 3.843: °pei nan!, 18. Puericultura: visites

artirticades. 402: vacunacions, 32.
Ginee010gia: vi5itea practicado, 1 37;
neranions. 7. Tocalogia: visites
sracticades. rta74; parte assistils.
vacunaciona 202. Estrmatolona: visites practicados, 18; opera'
cieno, CO. Odontoingfa: inspeccien;
a Its escolo municipals. 1.38 0 ; opescions practicades. 184.
Al Laboratori d'Anal:si Clinics:
Analtsi de Ilet de vaques. 40; anad d'orina, 460: andlisi de sang, 278;
ritisi de secrecions. 3.
A l'heapital de l'Esneran ssa: Maene de centres nerviosos: homes,
dones, 56. D'aparell respiratori

cacialatorit honics, 16: ilenes. 23.
tahereulosi: honies. 9: dones, 6.
tteoplasias: hamo. e: dones. 2.
articulacion s t hontes, 16:
tees, 16. p iltres rnalalties: hornos.
t; dones, 18. Tetan hornos. oia; done%. 121.
A CiI Municipal del Pare: Vi e' practicades als 48 aiimats, 637:
noeazions. a. Visites practicades a
ats rnalalt s no alienats: hamo,
5o: dones, 1 70.
A la Clínica de Rsiquiatria de L'r,incia: Visites practicados als tor
iienats, 1.97: oncraciens. 8.
A l 'Ach de Port: Reconeixements
ïs nous ingeessalo, 84; nialalts
$ 8; visites practicado als maIn', die.
5:1-veis prestats a la Direcciá
is Cnnsiestria de Beneficencia: vi'
5:2 5 do recemeixernent media per

- ferents cenceptes. 71.
A l'Arnhulimcia Sanitaria: Ferits
. slladats, 121: nrOalte traslladats.
clevers traslladats ald:pasit
47.

LES CARAMELLES
D'ENGUANY
-

Cnm cada cuy,. i organitials I

rel nosire Anint

oeloamen!.
braran les iiiis del 31 de atare
1 de l 19 dr mala vinent s. a la
Piara de la Rept'.bliett i al Pa'au Municipal de Bellos Alls.
,ls enneursns do ny:11 1 1011es ele

'onsueltiel. Tt d'ells ser:i ordiari i Vallen extraordinali. Els
etteursos seran regile per los
Iasos seguen

hl rematara ordinari 5e celebrhril ti In Plana n In la RopaMica. on hauran de cantar -se
d'es rancons: 11101, impoantia,
utahl'altra de !hure
e TellS soles. La prime;-a
txrit rnhim -De non inntr.
ave. Hi haurà un Jura l fnrnal pel C-uiseller regidor proAfleat de la CornisS:O de Gover-

menynr Josep M. Massip,

e, director de ia Banda
penyor ‚lona Límele da

Gr ignon. Joan LInngurres, Hal-

asar S'amper
Alfred Romea,
Si qual fallara lote dos concur!r,s
Per a l'ordinari esermeedi"rt premie de 500. 300 i 200
P • sseIes. Fas cors. pie hatiran
le tronar-se a la Pla.:a de la
4 . pedita el dia :31 de ;azul% a
quart do r re de la nit. po.
dxn inscriure's a l'Oficina do
Ce rtmonial da l'AjuntaMont
SI dia 28. a les sot de la tarda.
Per a re:draordinari, que ce
c el e hrarn el din 19 de ntaig,
da quarts d'onze de la nit, al
Pillan Municipal de Delira Art..
ed concediran un prerni anomerat -Copa Clave" i rail pessel es i un areessif de cine-rentes.
ladran prendre part les enIiht e que »gin gunnytit ante.
r ierment per tres vegedes el
Primer premi del enneurs
fla n. Les obres inipnendes eón

i planys" i "Pel juny.
l a tal,: al puny". lotes duce
fi avd. En acabar-8e ele toneur5 ns es (eren pública els verebl e a del Surat.

CURSOS
CONFERENCIES
* ATEAU N.4CIONALIST4
IYESQuERRA V0lecio, 3 3) -Da.
dissabte, a 1es deu de la nit, el
Joanuirn inane!' Abatatara obre el tema "F.1 nacionalisme d'evul".
* .1C40E311A SrArEc4.--ne556.
dissahte, a les sis de le tarda,
'.annarte pare del Curs de Cultura

htIllan,t-ameriessa, la «flora Rosa
Gin tstar. directora de Macote blnr-

re de Santo Domingo, diasertar! sobre "Es PaRa y la Espälleda".

"El Mundo Deportivo" d'ahir
recollia una iniormació de Filadelfia segons la qual Max Selnueling
hauria pujat al ririas 8 combatre
Steve Ramas en M'ea sondicions
iísiques. Schmeling, segons la dita
informació, es trobava malalt des
de tela alguno dies. 1 havent estat
sollicitat un Mornament del matx
pel seu manager, Joe Jacob. els
empresaris manifestaren que no pudien accedir-hi, per ter com el
Convention Hall. local on es disputa nencontre, eslava comprimes
Ous a darrers de nssrç Fou, dones,
per no perjudicar els empresariales entrades estaven sa totes venudes - roe Schmeling va Partir a
con/Mitre amb febre
Acuesta informai-ia no l'hem vista en les tres o quatre referencies
telegrifiques del dit encostre que
fins ara han passat per devane dels
nostres ulls D'aquestes referencies
recollim la d'un diari parisenc del
vespre que tris ha semblat imparcial i enserias la mes precisa:
"Ahir al vespre. a Filadelfia. el
campia alentara: dels pesos fort
Max Schmelina. experimenta una
sorprenent pera clara desfeta da.
vant del "comingman" americà Sicve flamas."
"El comba!, que va tenle noc a
desee represes. va transcórrer endeché sempre arnh avantatge de l'aman-fea, et qual s'adjudica eult represes sobre dues d'igualades i filtres dues d'avantatge de l'alemany."
"El comhat hacia suscitat un
gran interès, pa -ticularment en els
partidaria de Sehmeling. que veien
ja Ilur favorit en el cami del caraO j onas del món, i les apestes es
feien al voltant de vuit a cine a
favor de 1-hula acere..."
baria mes de 16.oen persones a la sala quan el combat va comenzar. Aquest cn in e nCam en t los t
de dornini de Schmeling, el qual
atarra y a fié15 netament que el sea
ad e erssri. FI seseen round fou rada
aviat de Hamo: perA al seniient
l'alemany desenveluna una intel:igent ofensi s ta 1 acortalà Eamerica
a les cerdea"
"A continua . -i6 Harnas vn boxar
amh Inés seny: fins a aquell moment no hacia fet mis que com
batre."

"Els round s següents foren mole
diiicils de jutjar, per- .5 al vuite
Schmeling fu ferit a toll esquerre
despréN d'un terrible ras a ces de
Harina. Des d'aquel l moment. cohen ele sana i visiblement molesta t roe la dificullat q ue c ape 'unenlava per veure-hi. Eluneling no pog llé fer altra ce s a que batre's en
retirada. Hotel arribi, a pensar que
l'ex-aampiA del min anava a abandonar despees del dese round, perer
doch mestres tIc coratge i va resistir fin% al Jimia"
"Lx eliferbrid de peces entre els
des bex ylor% no era t'arda notable.
cae Stene Harras hala acumat dar
ment la hasana 23'52ta quilate. i

"Steve Hansas, cine is d'erigen
linagares -diu un are diari té
attualment vint-i-quatre anys. Hom
pos. dones. considerar-lo coro una
real esperança: tant mis quan te al
Neu actiu viet;.ries per
le. o. sobre un total d'una cuarentena de rismhats que petera elionatvs. Ha veneut entre altres abata
del Hile Ternmy lamehran en una
represa, i Tel Sandwina, en (1/1313.
Ba risolt nrobable n d e ara hom
remos; a King Leivinsky pei marc:
i da titulé possilik qne a no trigar
gahe ea rreibi en s4115e:A de poder
disputar a Cansera el tito! mundial."

El matx Carnera-Loughran

ajornat
El combat entre Prime Cernera
i Torrimy 1.realiran, que s'llania de
celebrar el ni-emite ri j a 3 3 a Miami,
ha estat ajorca! fir 21 di a 15 le
güent, a causa de co , nridir la data
primerament fixada imb altres esdeveniments esportius d'importancia. La premsa anterieana s'Ocupa
extensament d'aquest combas, el resultas del qual hem cree gairebé
uninimement que ha d'esser lavoranle a Cansera Loughran ha manifestat que. si guama, té el pret.
pdsit d'efectuar un viatge a Europa.

Vetllada de rentrees la de demi
a l'Iris Park. Tres hornea de ran
popularitat als noseres rings reapateiaeran davant l'afició.
°lengua, el pes pesat navarres,
que despeé: de complir el servei
militar a la seca tarta ens arribe
inelt millorat amb ;es entenyanees
ohtingudes en llaegues setmanes
d'entrenament amb Paulino, de mal
en preparar el seis

intirn cembat amb Cernera, De la
jöventut del navarria pot eSperar - se
molt. i la seva rentrie ha despertat
nutres,
Li sen acarat un contrincant
perillas, que ja coneix per hacer
Es l'italia Siciliano, que-Iti
també fa la cesa rentrée de tornada
d'Am è rica, on :nimbe ha obtingut
bons izas.
Una altra reaparició a l'Iris e% la
de Batalino, la magnífica esperanna del pes ploma. el 4ual. absent del
punilisme actiu altauns mesas. denle
tindra eom a rival D, Neri.
EL CAMPIONAT D'ESPANYA

MICO-RIAMBAU
Definitivament, el dimecres vi•
nent, dia 21, tindré lloc el combas
per a disputar el titol. avui vacant,
de campió d'Espanya dels peses
lleugers entre Josep Minó i Vicenn
Riainhau. teles des aspirante nome•
nata per la Eederacie Espanyola.,
Aqueas campionat havia de celebrar-se a l'Olympia. però per ;nipossibilitat del local de la Ronda,
a causa del campionat de ball que
ii té llar, la tonada Riambau-Micd
tindra lloc al Neu M6n.

DIVVIDRES
Tarda.

Fernindei - Campea
tantee

Cristo I • VIllare
Nit. a

lee

guert f11:

Araaulataln • (M'AM°
;Altea

Dallada III - Ohlqulbe
Callada
Reune per ~ate

vettada mes, en la Mitsti6 dels velòdroms a Barcelona. Alai q ue unes

emites o una particulars tenen el
projecte de censtruir un velètrnm en.
bert. projeete q ue implica una serie
de preocupacions, una pila de molesties 1 un sens fi de saerificis, tot seguit surten uns altres senyors o unes
alees entitats que atan en disposici6
de censtruir un velòdrom a cada cantonada. sense planyer preocupacions,
molèsties i sacrificis.
be: els ciclistes i els aficinnate al
cielisnie restariein encisats d'aquest
estat de coses, si no taut a una mica
de semita que aquesta pluralitat de
projectes no signifiq uen altea cosa que
lamentables travetes encobertes contra
el que precisament sembla que té més
possibilitats de portar el cese projecte
a bon terma.
Si en tot aquest batibull entreveiessim que es cerquen i s'empren tete els
mitjans amb el desig d'aconseguir la
primicia, seriem els latinices a aprovar
tal actitud, per alió que el fi justifica els mitjans; però es que saben,
per experiencia que aquesta proiusió
ét en perjudici del mateix velòdrom.
Resulta que tot d'un plegat surten
filantrops dispoaats a totes les eventualitats, per tal d'aportar el seu ajut
a l'espora ciensta.
LItgim en uns llocs i ens informen
en alees. que es construiran velbdrems coherts a Hostafrancs i Sant
-Andreu un altre a la Placa de Catalunya, un pala y d'esports als terrenys
on Catara cncla y at "El Si glo " en el
qual, ultra el velòdrom, iii hairra tarainstallats frentb, teatre. cinema,
café, pisos per a despatstos...
Darrerament ens assabentem que
l'empresa de les Arenes tracta d'hahilltar aquella plana per a velòdrom

deentuntable.
Parlar cle desmontable en; fa erstdir a la membria el clec a la fira:

fustes per mi, ferro% Pe r allI, cordes
enlaire i, en conjunt, arreu perfil per
a l'acròbata. Anem darrera dain ve16drom cobert 1, per tent, la plaça ha
d'esser coberta. Muerta es la condició primordial. Un veledrom descobert no satisfit ningii, na interessa:
ti a l'abast gairebé da tothem. La plana ha d'estar eofterta amb sentit estetic. No et suficient cobrir-la per 307tir del ras. 1né$ aviat amb rhires
l'espectacie propi de la plai:a. Admeten, qua amb una mateixa entrada.
l'empresa ens doné chao menes de
curses, ja gin així ho permetra la
pista dearnuntahle. Pelan almenys i Untcament apuntem una possibilitat: que
nn sigui una coberta desmuntable.
Cont les d'envelat, per exemple.
El fas no is /tau. Na velem ferie
susceptibilitat, de ningni, al contrari:
volem creure que tothora obra de bona fe per portar a terne en satis pro•
jeans en prn del cirlisme. Peris cal
advertir que es significatin que es repeteivi el fet que sial que un eenyeir
in públic el propaiit de construir un

veibdrom cohert. l'endemà ja saben
d'un altre que intenta superar aquella
propi)sits. i al cap de vuit dies es
projectes,
coneix e n lata dottena
quals tenen la virtut de desinflar el
prhner, el qua l justificadarnent tem la
competencia, acabant a la fi per des-

coratjar-se tota deixart Rarcelona
rnse el VelMrom que pel seo historial ciclista li correspon.
Nosaltres volea] dir als bornes de
bona voluntat, als veritables animalene de l'ensota ciclista, als que de
bona fe tractin de portar a serme
un rernieete nascut del sea amor al
ciclismo que nn es deixin influentia:* per propagandes cris o menas vefdiques, per acords mes n atenys realitrables. per grandeses i fastunsitats

problematiques.
Qui es primer,

e, el primer, i com
mis serem... mes cichanite tareas.

N.

COTARRA

ATLETIOME

seiec•
cionador espanyol del
partit de diumenge

P3111181E8 D'IlLITIZE I U PLIIJI 111, C. N. DIIC1111

El que opina e)

Domes del partit jugat dimecres
Les Corts el seleccionador espata:mi
serryor García Salazar va emetre

seva impressió.
-En e.,tijunt-digue--el parta ha
estat entretingut, ja que si bi el inc
no ha adquirit la brillantesa cobejada,
co que no ein pot estränyar que es
tracta d'encontres d'aquesta índole, no
lea faltat voluntat.
He pogut constatar, per cert anib
gran Satisfacció, que Zamora ha realitzat un m'Infle partit, demostrant trobar-se en larnia forma, i també tuba
complagat l'asturia Pena.
Marctileta ha tingut una actuacin
completíssima, particularment a la :ej.
mera meitat del partit
Vega, sense ca p dubte, con, °corre
en acalesta mona de Pe rf1h . 4.8f
pressionat, ns rendint la seva taso
el que d'en rnelia esperar-se.
Deis cinc davanters, strillir dit deis
sic, ja que Ventoldra ha actuat solament quinze minuts, he vist (ice 1_e-tigura s'ha Ilittrat al primer temes, secundant-lo Regueirn. Devores, clavara
el temor de possibles lesiens, s'imposa
la pm/divida.
En el }tan contrari Mha agradat Nogués, que ha realitzat un bou rartit, se-

cundant • lo Rata.

Be Salas al segon t omPs, en el qu31
ha vessat energies.
friendo té molla vetluntat, Iteró els
sella esfeunos no es vanen sempre enteraos per l'exit.

El Campionat de Lliga

part al trofeo "3folock's" que orgaRa yan! la gran e xtenvie de nimia
amb qui actualment es veu afavorit 1 nitza Accia Atlética per al 4 de marc
a l'Estadi, desitjant deixar en ten Ilec
vine« club, l seu ("mite Esportiu
fas colora de la F.A.E.F..T.. la qual
ve portant a terne la reorganitzeció
creu que amh els eamentats elements
de les practiques d'Atletisme ella/napodran emprendre els estneliants
rren i sälts).
obrers la participació en le: organitEs pot considerar ja mi fet aquest
zacions universitarias i de la Federaprembsit que a base d'unes classes esció Catalana en perspectiva. per tal
pedals d'a q uesta brenca de la Cultura
d'aconseguir els millors remItats ele
Filia a ple aire i sol i en la magregeneracib fisica posible entre Velanifica platja del veten Club de l'Esmen' jove elle acut a les Escodes de
cullera, ex•eampi6 d'Espanya de
rugby, seran sena dubte digne ccmTreball.
plernent de la natació. gimnästica,
as ¡ joc de pilota, que conjuntament
(armen el nervi de les soto activi•
PILOTA BASCA
tata esportives.
Palesa a haslament l'interès deis
rO d'aquesta entitat per l'atletisine, el
Frontó Novetats
tet que les linees ebertes a la cesa
(Profesaionala)
Secretaria es vegin plenas d'adepto
que destigen actuar-hi.
Partits jugats el dia la ute fehrer
Diversos estris han estat posats a
de 1934.
la disposició ele rol/tentar Comité que
Tarda. quiniella: Azpiolea-Sarriove temor cura. amh la major atencin,
naindia-Pujana-Urquidi-Somnonstro.
dels treballs preparatoria per tal que
Guanyador. Colleras: Sornorrostro.
aquestes practiques assoleixin - van
Partit: Azpiolea-Pujana, 50; contot ho fa esperar - un veritable
tra Sarrimaindia-Sontarrostro, 35.
exit.

ACTIVITATS

RE LA PAFFT.

La terció d'Atletisme de la Vedeeació d'Alumnes i Ex-alumnes de
l'Escola del Trehall comença la teaspisada atletica portara a terme el diu•
menee die 25 del corrent. al mati. el
g en lt 1 Campinnat de Cross Social. que
se celebrara per terrenys de Pedralbes, atnb usa reeorregut d'uns cinc <mi -

lOmstres.

Per abra part, una nombnisa rep-esentaribi d'alumnes debtrtants 21
nostre esport es disposen u prendre

Pena durada fingiré la revifalla
que registré aquest sector en la ses•
¡lió de dimecres passat. Des del comannament del Borsí, la feixugor et
manifes t i en tots els ;caes i persistl fins a la meitat de la reunió de
Bona, que s'aprecia un mejor sostertiment de posicions. Després de
la unta continua aqutata mateixa
tònica i s'aconseguiren pones minores.

Pel q ue respecta el negoci dese n volupat, malgrat la passivitat que
hom non en el tranecurs de les
reuniona, s'aconsegui portar a cap
un regular nambee d'operaciens.
Tanca tiauda pel Mercat Lliure
de Valors en la reunió de Barca:
Valora

Dia

15

precien *vanos d'un quart d'ente r
en Alacants, Metropolità, 1925, 75.00
(-1'75). Sarria a Barcelona, 59' 00
(+2.00).

Tanca Alça o
anterior baila

De les navileres, és de notar la
baixa de les Transatlantiques 1923
especials, 875 0 (-Coo).

-1'oo
49 . 20
4820
43 . 3 044 30-070
-1' 00
mina 103 . 00
M. Rif
5465
53'3 0-0'93
Explos i us 13 2 5 0 1 3 4 1 5
-1.75
-0'75
Colonial
45'50
4 62 5
Plato
1450
2455
-125
164'cio
162'75
A:10es
Citades
348.00 333 00--5'no
5800
- Montserrat 3830
-5'5o
Bons or 2 2 230 san'on
5.20
520
Perrelis

El sector d'obligacions d'eiéctrics,

Nords
A I a c a ta ts
Gas E

eignes i industrials, tampoc es ven
Vire efectiu en operar i hom apreCid alguno' irregulaitats en canvis,
de limitada importancia. Madifiquen
mis, de les primeres. Gas O.
(-loe), serie G, tan- (--i'oo),
Energia Electrica, 6 %, e 0 '50
(+ Cito), Maquinista i Terrestre,
9250 (-Veo).
De les accions, és de notar la represa de les Cros, 120doo ( -na'oo),
Espanya Industrial, 1 3 100

La lance anterior dcls Montserrat
es de; dia y del mes que sola, 1 deL
13 la corresponent als ?lates i Fetrolle.

BORSA AL COMPTAT
Els rotiles de comptat no es veuen
gaire actius en aquesta jornada, i
ham aprecia un xi, sie pasan/ter en
la contractacie i quelcom de fcheugor en rancia.
Els Delates dc l'Estat, poc ifec

titis en contractar, queden en gene-

ral a penticions ben sostingudes. S'aprecien les pèrdues normals produides pel venciptent d'algunes enlissions que tallen cupé en aquesta
jornada. Bons or SWeS A i E, es cotitzen a 222. 00 (+Coc).
•

BORSA DE PARIS
El mercar de Paris, en la sessió
que celebra ahir, tot i presentar
lleugera renació en activitat i posicions, no aconsegueix recobrar la
normalitat. i es desenvolupa en utt

antnient d'indeciaió i irregularitat.
El sector de rendes es maltea sostiagut en posicions: s'aprecien alguno modiiicacions en alca i

poc apreciables. Rano de França,
11400 (-Hi8o), l'especulació ben sostinguda, sense presentar. però, caf0.
re; de represa: Rio Tinto, 166
(-1-9), Royal Dutch, 18.2oo (+23),
Suez, 2005 5 ) (+60). Kuhlmans, 634
(4-5 ) , Wagon; Lits, qe (-el. Barcelona Traction 5 1/2%, 713 (+6)-

• • ln

Sucre Nova York

MERCAT DE UNJA

FUTBOL

Secunda quinieHai Sedananai-Pa.
say-Unamuno-Inguirre-Porea. Guanyador: Pasar. Colliacat: Perea.

Segon partir S.alózabal-Perea, 33
contra Izaguarc-Unarnuno, 50.
Nit. Partit: Amorebieta 11-Chi95h i 10 Gallarta, 44: contra Zarraga-

La concurrencia en la sessió
traltir Oil aquest mercal va
esser foro animada, però les
transaccious es realilzaren anib
molla difietillat.
Blats: Sense vendes. i la fermesa cli st il anotó et,iitinua
alttb igual activitat.
Ordl 1 civada: Es mantenen
eis preus, i anotaren) 11/1,3
vendes amb ()Mi de Castella,
3 2 pessetes, atub civada
n-l'ExtrentadUra, a 29'5 O, tarifa
ourta, posat tot damunt vagó
origen.
Magulles: Sembla aturada la
initiva que anaven a sofrir els

m'ene d'aquest genere, degut a
qué l'.ifeeitnent éS queleoln
11103 erdintil. ¡ amb niés sost eniffi l> 1 11 1 les vendes. perd. pels

mollas que indicareat. es fati
bastan! difictla.
Mongetes 1 cigrona: Van sósteninl - Se els preus d'antbdös
Ilegurns, i per les elussPs .11periors, que sön les de mes estima. la fendenria As de enfermar-se dele preste netuals.
Els Ores generes, sestee noVP ta t.

COMA FACILITADES PER
LA DABA J0A01/116 SI TGES

PADROBA

Abasolo,
Quinielia: Verlasco-Mentlia-Irion- Giaenaga - Basureo. Cmanyader:

1.00
1.61
1.63
Etat Liverpool
4I
4.1 I c
4.3 1:1
1
4i7S
4.5
1. 00

TAPONAS
0.525
Frenad.

Ni.

Verclasco. Cnnacet: Mendia.
Segon partit: MendiaBasurco, 27:

M...

cantra Verdasco-Gnenaga, 30.

J.

.

1.1. ...
...

Cacau

4.'S

5.13
N.39

Aloa Ralla

Nova York
3,15
e 31

e en

17

4
1
1,3
115
1/5

Blat Xicago
Pe 1/4
519 3/3
es 19

90 1 'a
39 1,4
90

1/3

Moresc Xicage
st

7,0

72

:a

3/4

55 3 4

34

1,3
1,3

55

EXPOSICIONS D'A R'I'

GALERIES LAIETANES
coNTs A'TALA

13/3
Platura

a. ANT1GA
D. BAiXERES
R. CeLSINA
JOSEFA MAINAD€R

19

1.nauguracl 0 dama

LA PINACOTECA
R.

5.
- 69
LAPORTA ASTORT
Pintura
Fina al 23 dat corren

SALA BUSOLIETS
rallaf133 Ole GRACIA, 38
Nonio.

GOUSSEFF

O•aetee anee,
Pinturas

Enultura u amarzo%
Fina al 23

ILDALD SIMIA

SYRA

metan 113710
zek
araam•nlacla
Pintora
FOANCESC Mansa
ANTON1 MAR1NEL-LO
IlauariNlea
F.na al 23
ass

SALA PARES
.• 7 9177.03. 6

PLANAS 1313RIA
V. SOLE I JOROA
Fina al

Pintura

23

SALA GASPAR
Tal 16064
CON6ELL 04 tINO 3.23
Sara
Oraeila,
Molturas. Olbozaa.
•suluate
Pintura
A. GENN1NCER
Fina •I 23

PARTITS PER A DIUMENGE

QUE VE
-.-

PRIMERA D/VISIO
Espanynl - Valencia.
Racing Santander - Barcelona.
Athiettr Bilbao - Donóstia.
Ovienn • Arenes.
Setis - Madrid.
SEGONA DIVISIO
Sabadell - °suena.
!Hin - Celta.
Athletic • Sevilla.

Coru g a - SPorting.
Múr cia • Altives.
TERCERA D1V1E10
Reereetive Granada - Günniatic.

• •

LOITO110 • Villad01.4.

Samotia, - Baracalde.

fROIITO NOVETATS

Quan les fines són candes surten
gendrei. Aquest aforisme tan genumarnent negare es confirma, una

mes

Els Ajuntarnents, amb regular
efectivitat, no registren cap modificació remarcable en canvis.
Les Dputacions, nada actives que
en jornades precedents queden a posicions sostingudes, i cortés es de
remarcar la babea de les 6%, 8750
(-o'75), i Mancomunitat, z520, dresa
(+1.00).
Les cedules no es veuen gaire
sollicitaeles, en particular les Hipotecari; totes cotitzen a canela precedents.
El grup carriler, malgrat el yoluso poc considerable que manee%
mame posicions anteriors, i fins s'a-

MERCAT LLIURE

Mula de Velintrom'

DZMA A L'IRIS PARK
RENTREE DA BATALINO,
OLANGUA I SICILIANO

fou "sparring"

MOVIMENT BORSARI

CICLI SM E

Frontó Principal Palaci
Avni. divendres. Tarda, 415

IMALDI

II . 00ITIA

sil
Na Maria Antònia Soler Azcó de Santiii
morí el dia 10 del corrent, deslices de rebuts els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica

(A. C. S.)
Ele qui la ploren: espbo Dr. Vreneese Sanilfla )3regulat, atare, germit i germana (absents ` , germana
coneguts tan grett perditu. els
Mig n es P oliiit' s (Pr es en t o 1 absents), »chola, i famIlia Iota, en recordar a llurs ainics i
preguen que la linguin "' r ebelo en llur s ovaciona ¡ que se serveixin aseistir als funerals que, per reten descans
de lis ist‘'n änims, tindran lloc lesisit, disaahle, din 17 del corronl, a dos quarts d'utue, a l'església de la Gnais Pro-

Ceritet, i el proper dillsttie, die 19, a les deu, a l'osgl es in parrnquisl de la Vila de Canel de Mar, pela quals,
pielmene artes ele restaran verament agrnite.
Lee mIsaes doled', de l'oriol I tat seigult la del pardei'

vincial de

Contr a
«LAVA II - tONEVARNIA
Nit. 0'I5

aaavrl • III A NORLINO
contra
JTUAIrr* -

MATA

AL, DOL ti DONA PER 110011111111AT

ITO MI °ODIADA PARTIOULARAIRKT

L'Enarn. i hvdm. sr . Cardenai Arquebiebe de Tarragona 1 l'Eg em. i 11.1m. Sr. Bisbe de Barcelona, s'Itan dignar
eóneedir 200 1 50 diem d'indulg è ncia, reapeelivantenl, en la forma ecoatumada.

•

10

LA PUBLICITAT

PUBLI-

METROPOL

Avul, divendres, quart die del

1

YO, TU Y ELLA

La 'lima ete ni
(EL AMOR NUNCA MUERE)
Es projecla a le:: 1 - 25, 71 les 0'25
a les 1 11 13

TEATRE VICTORIA

A5111, di y enalres, 16 de. releer. NO, a
les deu, debut de /a Eroll CoMPanYI,1
catalana Robert Reme :Inda Trena
Sellsari01 61 1 de la grandiosa otra simbnIlea, e/1 1:11 pròleg, lees :irles 1 un cidleg, reparo is en den CM:otros. original
de ilanion Pons i Tomás lsanda

Jets histMics de la vida MI plorat
patriel Erancesr Macla)
Decorat exprPs de Pon I Sunt-er. Aculada preseulaeid I liderprelaciú. Dissali•
7e, dia 17, I cliiimenge. dia 1S, luda
i 1111, I Sempre, LA VICTORIA CEL
CORONEL CASALS, Es des* ia ea a
'
compladorla 1 als centres de loca/W/1s

a 1111 (Flarl (l'onza,

flioei6

Comegm

DEL REY LEAR: ni I. paposirlú

LA MUMR X
dus
ineumals popular,: s or l'emipen1 (1I70
l . .”00• 14r5 1 $ 1

1

EM/LI VENDRELL
f

REVISTES
Avul luda, a le s :,. 10,110eee
Eunduc: 1 plu.: ha rev i •Ia LAS PAVAS.
Ni/.
dli 1'e 5)11 !honda/

La camisa de la Pomnadour
rceI0/11
119
Peana. Luda i nii L 5 C 411111.54 DE LA
POMP4COUR

11fiZU fiel -O=- 114
741415603 23627•246/

/.'eSperlael e Mes Mil

estrena de la gran producen)

Anal,

Tu eres mío
-

3

per -

illora-Eaoantaleen-Barroso
Carrera dies d'ectuncie
1150, 1.110.1. I I do
BEVOR C-311A. \ 11. I, í 01 I III. JUZG421) 55 DiVtERTE. 1 , 111a. 111,11, I I
(lo
I
/ 1,
11 . 11,
1/1
1,0,0 ,10 II'
DOM PEDRO EL CRUEL.
I. nla o ma Ce 11 Comp., la Herrero-Soto.

Jean Marlow I Clark Gable
Eilms Metro Goldwyn 31 iyer
Es despalsUl dlógili i„ilsei 2mb lees
e•Moe.••nn••nn••••n

NOU

Gran Cornpanyia Licita
0501. lar 'o, 4 5 0 . nul-tque
•
Keil"2.31. O0 MAR-7Na
•
re CAD1Z, EL DUO DE LA AFE'11161..
Ir M 11/51115, I J. II
'O LA Ats,,oitNA, por E. 13rIto. ‚sil, 3 1,
1;.112.
1,74,oni
a 4
A Senehez en LUISA PERRA:VD,. 1 t
e:01.00.
0.11 d. ;REDNsto
n !1.11
Cloll:
alS ceit'l

ARAAAA.e.• AA

llene Letevbre

Recorren bis, sense demora,a les

PASTILLES

LES VERITABLES

PAST1LLES VALDA
EVITAN
els inconvenients del Frei, de la »mitra,
de la Pols, els perdis del Contagi.
les Congestiona.

CURAN

totales &lanilla de les Vies Respiratorios

ROT AL
C00/1001 3'15 tarda: "Grato virrso",
Lee Trary. -Los cid/nenes del mliseo",
Liunel ÃIXViII. No/leIarl, Cómica

CRISIS DE CATARROS,
ATACS D'ASMA, ETC.

BOHEMIA 1 PEDRO
contInna 3'13 larda: "nombre deAr1Ia.
000.1". -Boliche", e:1 espanyol, IrIIS
Is ugaz o l 1 Peinare. ilibuloos 1 Mellico

Po tenia pergué thMer si dexeu a le.3

en calca agur 1 prevenen lo repeita6

deh accidents cromo, corn

NENS, ADULTS,

et cuidado de preaervar-vo•
Perb rerliSeu sense rn iranients les
past. i l les quiso ofereixin al detall
i per uns poca centims,
dones no son mes que imitaciOnS.

CONSIGA. entre Muntanar 1 Arlbeet
IMUCKEY FUTBOLISTA, .11buives.
EL PRECIO DEL AMOR, per 11:130
51111 Ve 5110160, a la larda 5. 10105
grans superpro45leri00S, Et. 1ULLCARIO, per Nfrces Aliaga 1 1,1113
Menéndez, 1

No estareu certs de tenir

LES VERITABLES PASTILLES VALDA
sino les sompreu en CAIXES

Los crímenes del Museo
per

VEIS,

PASTILLES VALDA

CINEMA ESPLAI

amb el nom

Lionel 0151, 111 I Cuy Wray, en
coloro

VALDA a

la tapa

SOLSAMENT lea Veritables tezea eficagia.

SPLENDID CINEMA

«reato* 80415
tensen 4 9 Guat. 21 7
rul, OIl raordin a rl prOzrarna:
REVISTA SONORA
1.4 71rodure0i
ESTRELLA DE VALENCIA
prIlle Ilelm 1 Jean 0a015
Br
per
EN EL HOSPITAL
írnitja lIst i de 011 1 01, per slan Laure/
i OIl y er rily
DIBUIXOS SONORS
El in o raeelld a especia/de

EL SIGNO DE LA CRUZ

emlal

Centre Autonomista de DC.
pendents del C. i de la 1

Diversos

Pepa nyol,
Claudel te Colbert
PS

per Frecleelc Maroh. Ehlosa L17101
Ile, F.

Rambla Centre. II 1 N - TI.
COMICA 1 CHBUIX08
PEREZ CONTRA PEREZ, deliciosa
011.51C1 . 1 rer SIani Pandler

Lairet, Si - Tele. 31374

La

Tarda, 330; nit, 930
8C1 ARTISTES, 60 • Estrelles: GARCIA, ARGELINA, VALENCIA, TERRY.

senyoreta m3rn
Tothom a hure!

BARTOMEU, ESTRELLITA LOPEZ
Dancing di a 4 de la matinada
I un ALEGRE VODEVIL

CERQUEU PIS?

6,: 1
I1010:1115 1 ilerb e r1 \Upaban
espanye • Sen o 55 rooDo03

aran re ...0 . 10 de

1111 5
St II

Pm:muge. 41/1 I •. a Ies 3 de la 1:::.
PROGRAMA COMIC
I
orinIa comerlla

BA-TA-CLAN

CINE RAMBLAS

h centres d'espect11cs,a1 gel de 750 ettm

p,
la s r'ssiM1 numerarla
(le di uniengc, 6 tarda

VALDA

pera prevenir-vos, pera cuidar-vos

Un ladrón en la alcoba

Vuelan mis canclon9s
d0spat

eh que tenlo la Gola delicada;
aquella qu'eta Bronquis ela.-hi xiulen
al respirar; els febles de Pulmonsl

Continua 3' in larda: n ilvalo 500050-,
Loe Trary. "Los crímenes del museo".
Noticlari, Cómica
Lionel

.too I, /aula, de 4 a S: 101, a les 16,
b larlha Eggerth en l'insuperable 13101
lt

ASMATICS.
tos els abonats a ntalAties del N;

1

els calbs ho són per la seborrea, aquesta hipersecreci6 del cap,
que es manifesta amb 1'aparici6 de la
caspa La seborrea es el començament de la
calvicie. Combatre aquella és evitar aquesta.
No es conetx altre específic contra la se.
borrea que el sofre. I no es coneix mes que
un medicament que permeti utilitzar aquestes
propietats del sofre: el SULFOPILOL, ara
de nou ofert al públic.
El SULFOPILOL no Os, dona, un producte empfric, casolà, o de perhimeria, preparat sense reponsabilitat científica. Pel contrari,
està fet per facultatius catalans basat en fórmules deljr,.
gran dermatòleg Dr. Sabouraud.
Es l'únic remei que aconsellerä el seu metge, si el consulta. Amb el SULFOPILOL evitarä la calguda de/ cabell en qualsevol moment en que es trobi el seu procés de calvicie.
Amb el SULFOPILOL tindrà, dema, sempre
i perfectament el alba net 1 sec, evitant que
la caspa li malmeti la cabellera i faci Ileig i
brut damunt el coll de la seva roba exterior.

•••••n•••nn••••n••••••••••

TEATRE COMIC

BRORQUITICS, CATARk1SOS,

PALACC
c ontinua 1 1:1111.11 "La s grandes trua,
(Pa
hiero:, o cobarde'',
1' Inh Sununerville. .9:01/Ical Park". Joan
Monden. "S. O. s. I ceberg", FICul la
Rocqur
EXCELSIOR
1 tarda 1 930 nII, "Central Park" han11 . arnelll larda). - 1.05 grande a tragedias
nomillab,". -itere, o eobarde". 61110
Summerville. "S. 0. 0. Iceberg", BOLI
la Marque
M IRES
/arda I 070 101: Catira, Noticiar) I
C.;•InIea 1 filliramenl lardaL "Noche de
gran eil/flar/”. Barrene Val/e. "Una
rilente ideal", nene Leretbre
OBRAN TIATRE COMTAL
Coniinna 3'15 tarda: 3 71oche de eran
ciudad", elareelle Valle. "Una cliente
Ideal", llene Lerevbre. 1.6ollea 1 Dibuloos
MOR UM

?LIME tots

. luda. a le s t. du p. ,- pm jeodons de ONDAS MUSICALES.
:NI, a le tha i. REVISTA PARAINOUNT. RITMOS ne un PUERTO.
CONTRASTES PM:S:CALES. LADY
LOU, per feae Mol.
0011 Illms Paramonnt
:VII .

u

CUIDADO

!

BeVISIR

INIMMR11111.11111

I LA MALA LEY
015„:,,, farola: LOS HJAS

TEATRE

dialogada
deli( • inFa romPdia
cantado en frinn • Ps. n110 ) 151 rreer10 de
Lillan ilarrey I Charles Boyer

Reme) cientific
contra la calvície

beneri21 de itessort,ent
distes de BareeI011.1:

TEAnt roLloit...

110[60 I \l'heder 1 N. Woolsrt. i

YO Y LA EMPERATRIZ

SULFONLOL

Cinemes

LA PRISIONER 4

Los amos del presidio
per

RL

LA VICTORIA
DEL CORONEL CATALA

Companyla de comedia
Rivellea
Ladren de O

I

~ende. MIS I itel . • Telefon
0501. dleendres, tarda, a les 4'15, I 'III,
(10,' quarIS (le dril:
PECES DE COLORES, dibuitoe

Pase.. de (Miela, SR. Teil, 13352
'Ei re, de 4 a 9. seI00 N0111011;1;
MI, a les 10: Norma envarar en

1
LA REVISTA DE LA CERVEZA
dibuixos
Dem, larda I nil. el matelx
programa
Les localitats mes caves, a 3 irles.
Diumenge. matinal pOplikir. a I es
nitre, /Arda, a dos quarts /le una
Ire 1 a les sis; nil, a les 10, la
preciosa pealleu la

divendres. t all,, . n :Ju 0.01
Cle SIS:

nn••

72536

de Vital Aza
Dulaques a 230 I a 3 pics.

les CONGESTIONS, Li GRIPPE!

.....

SALÓ VICTORIA

Delirios del Trópico

As u:.

mildo". Merme

PERDIDAS

+••••••••••••n••

sab el NAL de COLL, les BRONQUITIS,

Atraccid
UNS...
ConlinUa 4 lai31,11 "Ha enlrado un ro.
negrero". -3Incharha rara o cruz'',
Chulo/le Ande, "La prornel ida de mi

anala Luis Alonso. Es despalut a la
1.15111:1,1 per a la munerade de din -

-e/n/Ñne,

El sombrero de copa

TEATRE BARÇELONA i

PARIS

CUIDADO. tee.-fei

dr

CINAES

T 1 ve L
4 farda I 10 MI: "Ile sido espla", COn•
rad Veldl. Palta/. Journal, 31a2azIne 1
Beeiste
4A1141TOL
4 larda I 10 1015 I. Pocero que fue ayer",
John Boles. Cbmica 1 Airarció
CATALUNYA
4 /arde I 10 nil "La e ocho golondrinos", Berna Hard?. ialbolsos, COMIca

menge, larda, 51 les 6. niumenge.
matinal, 10.3o. DIlluns elnent. dame
grano producrlens en un sol orogrulla: UN NOMINE VE CORAZON I LA ISLA DE LAS ALMAS

0111111ellge, Idrda, a (Co 5:

El canto del ruiseñor

eres te

Tarda, 430; n11, 0'15: Revlata
132•DJUD• IIIICXEY CONSTRUCT02, illinillos. Catalina Barreno ell

Rallón. 72 - Tete. 52343
Companyia Galligó

RUISENOR

7

CINEMA

TEATRE STUDIUM

presentada per la casa C.I.E.E.S.A.
A. mes es projertar a n les prerlotra
pelan/ tacs

SALONS

per Llano 11010
Aelat, esdeveniment cinernalogranc

n20.000 gruta en r tefe, 20000!!

EL CANTO DEL

1/.11

a

DORA GREEN

Dime quién

••nn•••nn>weeemee.emeemennroemexm....».•.ernmoo.m.

Tarda, & dos cplaels CP 5, 0 Iil.
a les den, tOrmidable e‘iia • n1 la
pellIcula sonora de produrcht
nacional

,

SALON

ballant
hores

Manager: Cae. MUCCI. Arbitre internacional: REYDELLET
Speaker: RAFAEL ARCOS
La mis gran competició artística i esportiva de l'any
BUTAQUES A DUES PESSETES

TEATRE NOVETATS

117)

51222

Porten
a3

¡e,

CINEMA

Liarla, 115 - Tebf,
Aval d' ye/Idees. tarde. a les 5; nil ,
les den:

Campionat Mundial de Ball

•
Toleren 1111011
Queden sis ilnlite dies de
EL DIVINO IMPACIENTE
DIVINO IMPACIENTE, de POMäno ld
representacions. Dinmenge. IrrenessIble
mena. darrer lila f0S1111, a les 310. 3
I r a 6 1 a les 1015: EL DIVINO IMPACIENTE. Divendres, 23. gramil/3 s estio-lentmeni, eslretis de l'arr3 p Jairenl
•
de Fernendez-ArdavIn LA PASION
Y MUERTE DE N. S. JESUCRISTO.

de 191

CINEMA

Actuelltate •undlele - 189811wArtais
Vietise • Me. - MANO continua
butlea UNA IMANTA
•

TEATRE OLYMPIA

TEATRE ROMEA

febrer

•••••.

ESPECTAPLES
Teatres -

Divendres, 16 de,

Mobles

.44.4.94•11•••

Per 1 r.,:11,1.51 5 1, 5 ree0,01• U CASA CARRERA, fundada en 1397. Autoecnduct›
res a 25 ptas. dios de la chau.
carretera a OSO otee. km.
Taléf011 31611
BORREL. 132

t luid/ario ennaith
oor (raspas. Ca •
mida. 35, Cesa del
reme Na us 00111
vottueu.

Offle1119111.11•n••••••

BORSA In BARCELONA AL COMPTAT 1 A TERME

Ðlt
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15 DE FEBRER 1934
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