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Una quinzena esperançadora

La vaga del ram de construcció a Madrid

BARCELONA HA RINT AL SOL

Menee les impressions del Govern són opfimistes la U. G. T.
acorda secundar el moviment
en cas d'anar a la vaga general

El temps ha volgut afavorir amb
avanç primaveral que enamora
..es facècies del Carnestoltes i la
normalitat deis dies que l'han seguit. La tebior benigna del sol, la
clemencia de l'aire, tot conspira a
desarrugar el front dels que s'obstinen a veure amenaces a tot arrea.
Barcelona ha passat uns quants dies
deufória tonificadora, que si mes
no, mornenaniament ha arreconat
els presagis que pugnen per fer-se
endèmics en la fantasia dels descontents, que mai co en falten enUne Les fotografies obtingudes dimecres. per les muntanyes dels vol.
tanto de Barcelona. sent documents
d'un optimisme ben eloqüent: la gent
hi és sorpresa en un abandó cordial,
en rodones familiars davant
minestra apetitosa, en grupa animats i riallers, sota els pins pedomats. La mateixa gernació fa més
impressionant el document. Les informacions quotidianes no registra.
y en cap incident important ni desagradable, malgrat els milers de datadans mobilitzats amb un bagatge
auculent i complicat.
Barcelona sha estes beatament
sol i ha rigut bondadosament; Fatraccia del paisatge en aquesta última quinzena ha estar sentida amb
tal intensitat, que en pocs dies, en
dues exposicions de pintares, dos
artistes eminents han venut quaranta mil duros de paisatge. No tot
han estat expansions plebees, corn
algú podria suposar maliciosament.
Hi ha hagut algú que en comptes
d'anar a fer acatament al paisatge
s'ha estimar mis portar-se el paisatge a casa per a goig dels ulls i
plaer de resperit. Ben cert que
aquesta unanimitat idii1ica no es
dóna pas a tot arrea. Les agencies
ens canten daltabaixos sagnants i
comentaristes espanyols encara
trenen i destrenen averanys torbadoro. El fet és. perä que a Catalunya, a Barcelona, els ecos daquests no hi prosperen. Tant
se val que els estrategs de ralarma s'entestin a escampar el malhumor i el recel: la gent comença estar cansada de sentir predicar el
mal temps, i se'ls gira d'esquena;
de mica en mica, fins els mes sorruts. perdran el rubor de trobar
acceptable aquesta realitat tan poc
esquerpa. i finalment els escapara
el ciare, perque rhome de bona fe,
a iútini. tumbé es cansa de fer el
bot a gratcient,
Les coses, és clan que no aniran
mai com tothom voldria ni cap Govern governarà a gust de tothom.
Peró ja is molt que vagin a gust
de la majoria i que no es governi
exclusivament contra ningó determinat. El gran problema és crear
ordre que eatisfaci molla sense

sacrificar cruelinent els pocs. I
aquest ordre, la gent que no són
víctimes de prejudicis o que no
viuen arnb la rabia al cos perquè
no els surten els comptes personals,
presenten i senten que s'esta elaborant a Catalunya. I encara, el
que primer cal, perque aquesta sensac:ci pacificadora es vigoritzi, és
que els que ocupen els llocs de mes
responsabilitat a les corporacions
donin l'exemple d'un comportament
irreprotxable. Aquesta part externa
en ractuació pública és de les coses
inés delicades í més importants Per
a inspirar confiança i respecte. Molt
sovint el desmanegament, l'abandó
personal ha fet semblar pitjor del
que era ractuació d'homes públics
carregats de bones intencions. Dc
hen intencionats. però, l'infern n'es
ple, diu la dita, i l'infern molt so,
vint do el descredit i la repulsa.
Es evident que en aquesta nava
etapa, tant a la Generalitat com a
l'Ajuntament, s'ha instaurar un criteri saludable, que estilitzarà satisfactòriament la vida pública i corporativa. Per ací calia cornengar, i
segurament que els efectes no trigaran a fer-se sentir en la confiança
general. Els problemes que es
plantegen al Govern de Catalunya
i al de la ciutat són considerables
i dificils, i ho serien igualment per a
qualsevol que ¿aquello llocs estant
llagues de solucionar-los; cal tenir
present, peno'', que la collaboració de
la coniianea popular i ciutadana és
un auxili inapreciable en aquesta
feina de tant mal fer. El cami emores is el millor per atraure-se-la,
i la ciutat, arnb la seva espontaneitat, rlätta senyas inequivocs que és
sensible a la minora del funcionament corporatim L'alegria d'aquests
dies, resperanea que insensiblement
es va concretant en la consciencia
popular ha cresser l'estimul mes poderös per als que es veuen generosament correspostos per la majoria
dels ciutadans.
El trist paper que la Lliga
assignat d'envi que perdia les e!eccions municipals l'obliga a etzivar
tenebroses mirades de reüll per no
perdre el pool. La nota que.ies-4tpública, mantenint la retirada del
Parlament, condimentada amb retrets estantissos i amb apellacions
esbravades, demostra resfore malaguanyat que ha de fer per a manteni r la cara de tres deus que s'ha
fet per cohibir incautes. Ja se'n cansará. Mentrestant que miri i escolti
al seu voltant amb cor Heuger, i
veurà que desafina i no inquieta
ningú. Catalunya i Barcelona han
rigut al sol; ella botzina a rombra.
Catalunya sense ella farà el seu jet:
ella sena. el Doble e atalä n o será
sinó un record esborradis.

L'ordre públic

a

Catalunya

Els alumnes de l'Escola de
Policia de la Generalitat fan
fracassar tres intents
d'incendis de tramvies
Ahir, i dos guares de cinc de la
matinada, en el primer tramvia de la
lira de Sant Andreu, i que porta el
número 4o, que surt de la Plaga de
Comerç de Sant Andreu en direcció a
Barcelona, en arribar a la Riera de
Sant Andreu, montaren quatre desconeguts. En ésser dalt del tramvia, es
tragueren les pistoles, i encarant-les
a:s iuncionaris dei tramvia, els obligaren a fer parar el cotxe, i el públic
a baixar d'aquest. En aquella hora
el tramvia anava ple de gurn a gom,
i la major part de la gene que hi
baria venia a Barcelona a treballar.
Nu cal dir l'ensurt que va tcoir.
El propòsit dels desconeguts no era
altre que el de calar foc al cotxe. I
ho haurien fet a no isser la circumstancia que hi prestessin servei dos
agents auxiliars de l'Escola de Policia
de la GenesaliLit, els senyors Ferran
Massip i Antoni Martí, els quals, en
adunar-se dels propasits dels quatre
drsconeguts, els enmantaren a trets, i
s.entaulä un tiroteig entre ells. Els
quatre incendiaris fugiren muntant
dale d'un taxi que els esperara prop
del tramvia, i que ja feia estona que
el segura de prop: abandonaren, en la
seva fugida, una garrafa de gasolina,
una ampolla de benzina i un paquet
embolicat amb un paper. el qual contenia uns piilvors blancs.
UN ALTRE A LA LINIA
DE BADALONA
Si fa no fa a la inmensa hora, tumbé s'Intenta cremar un altre tramvia
de la bina 43, dels que presten serrei des de Barcelona a Badalona. Era
el primer tramvia que surt de les cmacres per a començar ei ervei des de
Badalona, i que sol estar format d'un
cotxe motor i d'un remolc. En arribar ti tratará al peal de la Riera

d'Harta, uns desconeguts calaren toc
al remede, que porta el Munero 1672,
amenaçant el cobrador amb les seres
pistoles. El conductor del tranivia se
n'adonä, i aleshores va baixar del motor, i, donant mostres de passeir molta presencia danim, va desenganxar
el rernolc del motor, per tal d'evitar
que rincendi es propagues a aquest
darrer cotxe.
(Seguim a la pág. 3, COL 3)

Avui tindri lloc una assemblea obrera, de la
qual sortiri la determinació de tornar al treball
o de requerir la vaga dele nitro estaments

Despria dele disturbis al barri de las Ventas, a Madrid, la força
pública escarcen& ele transeiinta
Madrid, 16. — S'ba reunit la comissió executiva de la U. G. T. , sota la presidencia d'Anastasi de Gracia i actuant de secretari el senyor
Largo Caballero.
Entre altrei acords s'han ves els
unicar als vaguistes de la
'meció que la comissió executiva está disposada a ajudar-los en
tot allä que pugui, i el que consti
en acta l'admiració de la comissió
per la defensa de les idees i els interessos dels trehalladors que fan els
socialistes d'Austria.
S'lla acordat també telegrafiar a
la Federació Sindical Internacional expressant-li la seca solidaritat
amb aquells obrers, amb la causa
dels quals la U. G. T. se sent absolutament identificada.
LES PRECAUCIONS
HAN CONTINUAT
Les precauciono adoptades pel Govern davant els anuncis revolucionaris i, mis concretament, davant la
possible vaga general per solidaritat
amb Eatur de la construcció persisteixen a Madrid.
No obstant, ramenaea de vaga general no es concreta.
Segons els rumors, havia de ¿echa.
rar-se ara', i segons uns altres començarà el dilluns, penó les impres.
sions del ministre de Treball. sobre
el conflicte de la Construcció continuen essent optimistes.
Creu que coincidint ambdues
parts en la base principal, les altres
podran acohlar-se en una reunió que
se celebrara acial.
En la darrera reunió celebrada eatre el ministre, una representació
obrera i una altra de patronal pér
tal de resoldre la vaga de ha construcció, no es pague arribar a un
acord.
El vice-president de la Federació
Local de l'Ediíicació ha manifestar

Una frase de Lerroux

("Sjc home que Va amb Ins eren
desitja arribar al Colgotha-)

' con

—Si m'han de crucificar, que em posin l'Emiliano a un costal
1 en Mate a ralee&

que no él cert que en l'assemblea
del dijous ela obrers de la C. N . T.
es mostressin propicis a acceptar la
fórmula oferta pel Govern, mentre
els de la U. G. T. la rebutjaven.
La veritat és que uns i altres es
mostraren • traMed amb ella, sempre
que loa avalada pels patrons.

El president de la Federació Local
de l'Edificació ha declarat que la situació de la vaga de la construcció
continua en cl niateix estat i que denla se celebrar una nora assemblea
d'obrers, de la quai podría sortir l'acord de renovar el treball o, pel contrari, persistir en la vaga i
lar la solidaritat d'altres societats
obreres, algunes de les quals ja tenen, per si es presenta el cas, lijanats els corresponents oficis de vaga.
El eennitè de vaga de l'Edificació
Ira visitat l'alcalde per tal de saber
les obres que el Municipi projecta i
dintre de quin termini han de CO.
menear.
L'alcalde els n'ha fet una relació,
afegint que dues que començaran abans
de final d'aquest mes representen un
NOIUM de mes de 4 1/Miaus de pessetes, i una tercera representa mig milió.
Segurament en el ma teix Periode
en un termini breit podran estar en
ries de fet.
N'Ini ha d'altres d'importbcia, com
les obres del Pare de lest, de reatazació immediata.
Sembla que el Comité ha sortit molt
ben impressionat d'aquesta entrevista
amb l'alcalde.
Aquesta tarda shan reunit els vocals patrons del jurat mixt de la
Construcció. Slan ocupat de la petici • obrera referente a la setmana de
415 hores, i vhs acordat per unanimitat
rebutjar-la de pla i no admetre-la sota
cap concepte.
Referent a les altres bases que han
plantejat latan del mili de la Construccid, un deis vocals ha dit als P eriodis
-tesqualjdicn'emba
patronal que s'antara a celebrar segurafórmula
la
ment s'acordaria rebutjar
trarranjament proposada pel Govern.
El senyor Estadella ha fet nianifr . tacions sobre la reunió celebrada
anit al seu departan/ene per patrons i
obrers i sota la seva presidencia.
El ministre del Treball ha dir que
en el punt mis essencial de la proposta s'arriba a un acord entre les dues
parts, ¡ es el de la rcadmissiä dels
ob r er s acomiadats per les empreses Per
falta de trehall, la possihilitat del
qua/ negaren els obren, i el nomenament d'un tribunal arbitral que comprovi aque ets extrenis en el cas que
si gu i efectiva la falta de treball que
les empreses alleguen.
En aquest últim ras ¡'Estas ocuparia en le, obres paliques que emprengui els aeomiadats.
ES APEDREGAT
EL MINISTERI D'ESTA?
Madrid, 16. — A les vuit del vespre alta presentat a la plaga de
Santa Creu un nodrit grup d'indi•
vidus que, donant mita sultversius,
han sonlençat a tirar pedres contra
el Ministeri d'Estat, i han destroçat
alguns vidres.
(Sc g oris pdd. 5, Pe» col. 4)
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La guerra civil al cor 'd'Europa

La situació gen belga i 3181113111i
actual d'Espa- Ces Hieles Oficiosos sobre 13 sibació 3
nya jutjada
Austria sill o11 abulia
per Amadeu
LES D'AVUI CONFIRMEN QUE LA RESISHurtado
TENCIA SOCIALISTA S'HA ACABAT
I

"Ahora", en la sera edició arribada ahir a Barcelona publicara una enquesta sobre el tenia 'Que va a pafar en Espata?", d'un gran interés
per les personalitats politiques que exposasen la sera opinió. Contestaren
a l'enquesta els senyors Lerroux, Goicoechea, Rodezno, Gil ¡toldes, Martínez de Velasco, Martínez Barrio, Melmitades Alvarez, Azada, Casares Quisoga, Amadeu Hurtado, Pestaila,
Primo de Rivera, Gordón Urdas,
Franchy Roca, Ventosa i Calvell, Maurin i Nin.
Els nostres lectors coneixen un re311M de l'opinió de les esmentades personalitats per haver-lo publicat aliir
en la informació telefónica de Madrid, Creiem avui interessant reproduir textualment ropinió del senyor
¡lardado.
Diu "Ahora":
'Lamenta don Amadeo IIurtado las
amenazas demagógicas de un extremo
a otro por todo el ambito nacional.
Pero en caso de que estallase el movimiento revolucionario, anunciado incluso desde el Parlamento, no tiene ni
una duda u vacilación de que los partidos republicanos defenderían la República, poniéndose resueltamente al
lado del Poder constituido.
Guarda un pequeño silencio y luego aclara:
—Si se tratase de derribar un régimen impuesto por la fuerza, deberian
los republicanos de izquierda sumarse a cualquier movinnento revolucionario que lo intentase. Pero derribar
la República porque el sufragio popular le ha dado, transitoriatnente, un
color o una tendenc'a que no s , tista' ce, pluzle hacerlo zwsktusecl,....litrudo
menos los partidos republicanos.
—Por el contrario, ¿le parece posible un movimiento fascista o monárquico?
—Ni posible ni imposible. Ya he dicho otras veces que en la actual
constelación del mundo es peligroso
empujar la masa popular a tomar actitudes de violencia, porque un sentimiento misterioso, que nadie ha explicado todavia, convierte fatalmente
esta clase de agitaciones en movimientos políticos de tipo absolutista, inspirados por un nacionalismo agresivo
que hace de la patria una secta. Esto
es el fascismo, que toma un aspecto
distinto en cada país, de acuerdo con
SS', peculiares características.
Provocar u:1 movimiento de esta índole por afecto doctrinal fascista o
por sugestiones de la moda, me parece una tontería, y en este sentido
juzgo imposible que se produzca en
España. Pero como reacción natural
de una agitación de violencias revolucionarias, no sólo lo juzgo posible,
sino inevitable.
Hace quince años las cosas parecían de otro untado. Las revoluciones
sociales, inspiradas por la lucha de
clases, eran lo esperado como solución fatal de las graves inquietudes
populares del dia. Pero los hechos
han demostrado lo contrario.
(Scgueix a la pdg. 6 col. 1.)

Cota no té res d'estrany, d'Austria
no arriben altres noticies que les oficiases. De totes matteres. Le Sitie
Brunei-les i el Berliner Tageblatt han
agur tenir noticies del que farsa entre Viena i la frontera alemanya. Tots
dos diario. tan diferents pel que fa a
color politic, coincideixen a afirmar
que les noticies oficiala sdn Mdii ateHundes i alluntades de la realitat de
la situacii5, pertin,' lis Ibtita no esta
a prof' d'acabor-se. Se sal,. per erempl.-, que la ciutat de Viena segueix
privada d'electricitat i que els trens
funcionen atril, mates limitacions 1 irregularitat.
Tota la pronta eurnpea reaccionaria is tuidnime a deplorar l'actitud
de Dollfuss, que ha transformas una
vaga general cona tantes se'n declaren a tots els falsos en una guerra civil. El que resulta entriss de constatar
is que a la deploració general s'hagi
unit tata la prentsa alemanya, la qual,
dcspres de fer constar eme sota /a re-

alguns dies sostenint una guerra de
guerrilles intermitent.
La capital ha recobrat el seta aspecte normal.
Els distints consells de guerra coastituits continuen actuant itne interrupció.
Anit, retudes les darreres formacions del; rebels socialistes, es donara
virtualmente per acabada la guerra
civil.
Els teatres han continuat tancats ,
i no es crea que obrin fino a derna,
diumenge, el mateix que les escoles.
Noticies oficiases diuen que a coneqüencia de la crida feta pel caneeller Dollfuss prometent amnistia als
combatents que es rendeixin, han estat
lliurades 73 ametralladores. 3.276 fusells, 3.708 revälvers, 204000 cartutsos de fusell. 59 cartutxos d'ametralladora, diversos cartutxos de dinamita i divers material de guerra.
Tot aixä ha estat lliurat als comissaris del a i 21 districtes de Viena.

La faSana de la casa Karl Marx, a Viena, feu deis socialistes, esventrada pels °busca i les bal es de les trapes de Dollfuss
volució alemanya no ha costal /a saug
que s'ha MIJO/ a Austria aquests dies,
afirme que 110 es pot garernar
les hainnetes.
La Vossische Zeitung afegeis
Parallel entre els a;alots de Paris que
provocaren la dimissi,5 del Copern
la revolla vienesa mi?, 0 l'ittrer.:4
hauria de servir per a consolidar ei
govern del cancelter nollfuss.
El (liar; b Orlm,n iì s per,), s'esta Prou
b. d'observar que aquestcs difernejes són deglutes a la distancia ,me
ha entre els rCgints dictatorials i els
dmocratics.
Els esdevenitnents d'Austria han
tingut, naluraltnent, repercussions
ternacionals; perd d'atad rus ocupo',
en un altre ¡loe.
Viena, 16. — Tota resistencia
organitzada per part dels socialistes
Ira cessat ja, si be és posssible que
petits grups aillats continuin durant

"GENT D'ORDRE"

Fa atinas diee que &parda «meta inacripci6 al abad del momarnent
4 l'encrenamsat de la Ra tabla de Catahlaya 1 el caer« de
Corta. Li veurem encer a (airea diez?

Un manifest del President de /a República

El President de la República, en una
carta destinada a es.ser invado als
edificis pnblics i pels carrers. dóna
lea grades al canceller Dolliuss, al
Govern i a les forces armades per haver assegurat el triomf de la legalitat.
El President invita la classe egresa a repudiar les prediques dels caps
marxistes i a cercar la salraciä en e l
cami patriòtic del poble austriac.
Fey, condecorat
El president de la República ha
concedit al vice-canceller senyor Fee,
ministre de Seguretat, el Gran Contó
del Merit Austriac, per serveis preutata a la patria en perill.
Les intencions del Govern
la destituctO 'del burgmestre de
Viena setnbla que será seguida de
l'adopció de mesures simi'ars a provineies.
En efecte, en un discurs pronosciar a Linz pel princep Starhemberg,
aquest ha atacat els membres del
Govern de l'Alta Austria, als quals
fa responsables dels combata de
Linz, i demana la dissolució del dit
Govern.
Per ultra banda, el canceller senyor DcslIbiss, ha fet veme, segons
sembla, al Govern de Carynthia, l'oportunitat de presentar la dimissió,
en vista de les graos %repites que
existeixen de la sera tendencia vers
la Gran Alemanya.
cert nombre de diputats cristiano-socials han manifestat que
%Tar jen arnh gust la reobertura del
Parlament austriac, per considerar
que això contrihuiria a l'esfonsament
del partit social demócrata.
Als circels competents es cren
saver que aquesta suggestió té poques prohabilitats d'ésser acollida
pel canceller que no alimenta de cap
manera el propòsit de seguir sobre
aquest punt el precedent alemany,
apellant al concurs d'un Parlament
trunca: i desproveir de tota autoritat davant el pais.
Un diputar de la Lliga popular
cristiano-social ha presentat a It
Dista d'Insbruck una demanda crinterpellaciä demanaet que s'amplitn
els poders del ('overn, que s'adjunti
una Comiasiö consultiva i que
Dieta decreti la seta dissolució.
4.1egt4eir o la pdg. 7 CO!. 1.)
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Notes sobre F. Dostoiewski
per

FERRAN PLANES i VILELLA

Res més difícil per a nosaltres,
esperits eminentment llatins, que
comprendre de bon principi les valora ideològiques i estètiques que enclou la literatura russa—altrament,
la mis tardana i la més sorprenent de les literatures europees"—.
Perb aquesta dificultat de comprensi6 augmentada quan d'entre
els literats russos d'avantguerra fixem l'atenció sobre la persona i
l'obra literaria de F. Dostoiewski.
I això per diverses raons.
En primer lloc, en Dostoiewski,
més que en cap altre novelista rus,
és on es fa patent la profunda divergencia que hi ha entre la nostra
concepció occidental de la vida, de
l'esperit humi i de la cultura, i
que sobre aquestes concepcions pos
-seixl'prtesaumi tc.Garebé, si fóssim partidaris d'una multiplicitat lógica, sostindriem que la
dels personatges dostoiewskians es
mou en un pla estructural diferent
de la riostra. Penó almenys si que
creiem que resperit rus de Dostoiewski, quan s'entreté en reflexions psicològiques, en l'arui ja vulgaritzat "monòleg interior", ultrapassa genialment la nostra ratlla europeitzada, i s'endinsa agudarnent fins
a les profunditats mes pregones de
l'anima humana— fins a les estructures irltimes de l'esperit —. I és en
aquesta qualitat innata, que ningú
com el ha pogut posseir, que colverteix l'autor de "Els germana Karamazor" en artista genial, a desgrat del seu estil incorrecte i de la
seva forma descurada, i en precursor intultiu de la moderna ciencia
psicológica, arnb totes les seres innovacions freudianes i neo-freudianes (estudis sobre l'inconscient, el
psicoanälisi, els somnis, etc.). No
endebades digné Nietzsche: "Fora
de Dostoiewski, ningú no m'ha ensenyat res en psicologia".
Segonament is en Dostoiewiski
on s'evidencien mis les caracteristiques incoherents, contradictòries
paradoxals que distingeixen essencialment els diversos corneas ideoMítica de la Rússia moderna. DOStoiewski, que nasqué en 1821 i mori
l'any /884 veid fracassar al seu país
la Revolució de 1 848, quan en el
ple del seu ardor jovenivol havia
adoptat les doctrines socialistes que
el portaren a l'exili i que li havien
de produir aquell monstruós turment de "morir abans de morir".
Anys despris era acusat de reaccionari per gairebé tota la crítica periodística russa, que en el seu temps
havia adoptat una actitud "snob" de
simpatía envers el pensament
tic europeu concretat en els principis de la Revolució francesa. La
seva exacerbació nacionalista el porti a un odi extremat a tot el que
era exbtie, a tot allò que no portara la marca inesborrable de l'esperit eslau; odi que mes tard degenerara en galomania. per creure que
era a França on residia el nucli
essencial de la cultura europea
Pero— i és aci on es fa mes evident el sentit paradoxal de :'obra
de Dostoiewski— els Seilj protagonistes, victimes d'aquella abominada
cultura, que senten batre, per des.
sota de la sera vulgaritat aparent,
en el més recóndit de Ilur esperit,
una sublim idealitat que eis purifica
i els enlaira, lluny d'esser inquisitorialment condemnats pel seu autor al foc abrasador del "nihiiisme",
són amorosament redimits en una
vida de remordiment i d'alegria espiritual, la narració de la qual ell
anuncia i que, per una coincidencia
molt significativa, mai no arriba a
fer-ho.
• ••
Voldríem, per això, per fixar l'atenció del lector en les cines obres
"Crim i cistig" i "Els germans Karamazov", punto neurálgica, al nostre parer, de l'obra dostoiewslciana.
En la primera "histbria psicológica
d'un crin" és on s'evidencien Inés
els dots i q ualitats de novellista que
Dostoiewski posseia. L'artilisi psieolinsie arriba en aquesta obra a una
profunditat i intensitat fin, ara mai
no assolides. Raskolnikov, l'estudiant
misérrim, que comet un crin impulsat per la seva sensibilitat malaltisaa i pel classic "tot esti prenses".
que Dostoiewelci assigna a tors
aquella q ue segueixen l'ateieme que
ell qualifica de "social", dóna Inc
l
a qua l'autor faci un eeguit de considerado!» filosediques, en les quals
Ira teórica que impulsen Raskednikov a cometre el cris no en surten
pas gaire malparades. El astil' provi a l'assassi pel fet que el seu crim
hagi fracassat, que no li hagi servil
per a res: del contrari, ell, nou Napoleó, banda fet servir Fassassinat
de la vella usurera con, un Tolb que
l'havia de portar a la vietbria definitiva. Sens acut ara comparar la
figura central de "Crim i cistig"
amb la elt l'incoherent "Lafeadio"
de les "Caves du VatIcan", d'Andre
Crlde, literat buces al quid nosaltres atribuim una mentalitat
tament antidostolewakiana. Laicadio, :tamal espontani, Mata per
tatiffer un joc mental, perqui "ha
sortit un llutn abans de contar fin.
ß dotte". Ben a l'inrevés, Rastro!.
nikov, ultra les circumstancies que
atenuen la uva falta, Mata mo1141 per la itY1 Mistela I occeix predllanaent 111 ene miserable, una

vella fastigosa que sois viu per andar les miséries dels pobres. En
canvi, quants favors es podrien fer
amb els seus diners mútila! En
aquest pensament atrevidissim sen clon tota la força moral de lissasst
i el fa inexpugnable, malgrat tot , a
les penes iittimCs del remordirnent.
Remordiments de que?", s'atreveix a preguntar Raskolnikov. I podem veure ací mateix que la conde:una que li formula Dostoiewski
sembla que sigui artifical. imbuida
més per 1 ambient de l'època que pel
propi convenciment interior.

Eis

'libres nous

"El acabóse del ario y nuevo
de 1931"
(Cruz y Raya para todos. Madrid)
L'animador de l'excellent rev:sta
medrad:ya 'Cruz y Raya'', José
Bergamin, er15 ()lerda avui un almanac mereixedor de tots els elogia.
Acunada edició i noltálgia d'una
gravats instructius i inefables. Gairebé tots els textos pertanyen a
temps esmicolats que ara serveixen
per a lamentar-se. So:ament eis
noms actuals de Pedro Salinas, Jorge Guillen, José María Quiroga Pla.
Luís Rosa:es i Felipe Vivanco es
barregen amb aquest chor de desapareguts. Llurs veus s'apaguen una
mica per confondre's en la vorágine de veus llunyanes que avui
s'apoderen del primer almanac editas per la revista "Cruz y Raya".
Escriviem la paraula nortilgia.
Tot l'ends d'aquest almanac sorgeix
en aquesta reverberació i trasplantació d'uns temps antics empoisinats de grandesa. L'almanac no está
sotmès a la caducitat de les nostres
hores quotidianes i normals i podria
servir per a tots els ama. Té tumbé
quelcom de breviari. Fóra mesqui
creure que es tracta d'uns eiimers
fulls co:andera que pots llegir en
qualsevol d'aquestes tardes d'hivern.
Caldrà llegir-lo a poc a poc, fragment per fragment, en l'espai de
molts dies i encara repetir Mlassablement la sera companyia. Es preferible seguir el guió de mesos i no
saltar per sobre el temps condadonador del nostre riure i la nostra
lectura.
Ni cal dir que tos l'ixis d'aquest
almanac s'explica amb la tria. Podriem assenyalar molts encerts. Alternen, com en els nostres dies, pagines de seriositat i meditació amb
pagines d'oci i d'un lleuger i ágil
atreviment. Pägines torbadores i
pigmea assenyades. Gust pel pitatoresc i pel contrast, Troballes de
gratia i invents i problemes d'Algehra que són alguna cosa Inés Cllit
invenció i álgebra.
En aquesta tasca de selecció han
collaborat, ami José Bergamin, eis
sens-ors José F. alontesionos: Rafael Sánchez-Mazas ¡ Eugenio ¡miau.
A tots els els correspon part del
merit d'aquesta recopilació.
JOAN TEIXIDOR
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La lectura del poeta
López-Picó
Es agradable de constatar l'interès
amb qué les lectures dels Poetes són
seguides pel nostre púbtic intelligent.
A lit lectura de López Picó bou fácil
d'adonar-se que els prejudicis sobre
la claredat o l'obscuritat den escriptors no influeix gens ni en la presencia ni en el judici dels amadora
de la nostra
López- Picó comenai per invocar el
nom d'un gran desaparegut: Folguera.
Establí la seca posició personal davant l'esfare de la crítica per a definir la rodia i descriví la hita del
poeta per exsessar-se. " Aquesta
— va dir — Es la mateixa.
pnesia. El combat es fa Isla aquesta
la claredat es un rieor. 1 la victbria sota aquesta alt ra llei: la ela rea at és na veatara." El tema etern
tKeta — digna López-Pica —
ei lo, amb un triangle: Déu, Amor,
Mart. con/ a fans."
Llegí d:vereos poemes amollaci,l del
seu rlarrer !libre "Mu s eu": Andreu
,4-1 Saeta. Pietro de'la Franresen. CeRobb,o,
Van Dtick. En Ilegi d'altres delicats
als llibres de aamunt la talo qtle
annrnena "Hilares
re'-ós'. Reas
rremer del'ea r c a fluir, Shakesoelre.
Ariosto. Radia-. Sant Agusta ' Caínnora, La fonrain-. Goethe, Shelley.
l"ctor
BaudelAire, Gautier,
.aniersen. Alt-es poemas dedicar, a Verchzuer. af ís tral. Raasinyal. (,,meran de Liosa Riaa. Carter
i Seearra,
Lle aí encara d'altres poemes: Destin•. Sonet de la illyirié,
Un a ntsucliment fervorós subratllä
antiesta lectura.

EL CORREU D'AVUI
* En aquests moments
delicatt per a la vida •utanoma
de la Pätria. la tasca Inés uegent.
cairebé única, dels patriotes i de les
autoritats es: catalanitzor. Sabem que
el Consell municiaal de Earre:ona enIlertira en peca 'lies la catalanització
dels mas: dels carrera, detrae tan sergonyosament transgredit per l'ajuntamelar anterior. Creiern. atea, que a
aauesta tasca de catalanització inteeral hi han de contrariar tea, els citatalans: ands els rétols de Ilurs establiment, i amb el paneras de Ilues
negocis, dama part: ami la subscrinció als eVaris j revistes catalana, i l'aportada) d'anancis a la premsa catalana. Ela diaris dels catalans han d'ésser només en Ilengua catalana. Si ami
catalanistes demberates i liberan, el
vostre diari iS LA PUBLICITAT.
'etiatudal, suotadpascins e aaas1
.niursintv , ) up oista3y :E.13S et tet+e
amun ea:tapase:a . s rd ap termal
-pm! uraun.tow iap luam.% al:eaa
s e ,a Jp!,P v“7.2..+4 cu, ) *
* La millar eepista es "Peo. de carácter monográfic,
de.dicada al moriment artistic conternporani és la publicació catalana
R T. Si no ho has fet encara, sub,* C a in p sn a e. Reconeguda
corn és la figura del pintor Ramon
Carnnmany corn una de les mes represematives en l'art actual de Cetalunya,
la sera exposició es l'esievenimeat
sa hresortint de l'actualitat artistica de
can Paré,.
* E I s 6. — Aquest és el nom
d'un neu grup , cornpost de sis artistes
que han decidit ajuntar les seres setivitats i presentar-5e al pahlic, en una
eseposició. que s'anunciarä oportunasena El, component s d'aquest cene
sein els següents: Siam. Benieani,

SOPAR A HONOR DEL SENYORS E. DURAN-REYNALS.
I TOMAS PUMAROLA
Avui, dissabte, a les nou del vespre, tindrä lloc. al Restaurant Catalunya, Plica ele Catalunya, a, un
sopar a honor dels senyors E. DuranRevnals i Tomas Pumarola, conseIlers de l'Ajuntamen$ de Barcelona,
ofert per llurs consocis (le l'Ateneu
Catalä Ropublice del Districte VI
(ceder Aribau, nl, baixos).
L'acte, pel nombre de tiquets despatxats i l'anunciada assistència de
destacarles pereonalitats del Partit,
promet a s solir extraordinari relleu.
ATENEU NACIONALISTA
LLIBERTAT
Districte II
Den», diumeng,., a les sisee del
mata tindrä llana al g en estatge social, Creu dels Molers, an, l'Assemblea general ordinaria, (!'acord amb
el següent ordre del dia:
I. Lectura de l'acta anterior.
2. Aprovació de l'estat de comptes.

3. Renovaciä de la Junta Directiva.
Precs i preguntes.
"
En constituir-se, dins l'Ateneu Nacionalista Llibertat, del Districte
amb carácter autimont, la sera Joventut "Arnunt", el seis primer acte
ha estat cursar la seva adhesió
totes les Joventuts del Partit, i d'una manera especial a la Joventut
Catalanista Republicana, per treballar amb tot l'entusiasme i prestar-hi

la seva collaboració per la peonaguió dels ideals (l'A. C. R.
'ea
La Secció d'escacs cEAmun't, Joventut C. de l'Ateneu Nacionalista
Llibertat, ha organitzat per a la setmana vinent una sessi6 de simultinies a arree del soci Enríe Bishal.
Lluitarà contra vint destacats jutradors de :a Joventut.
CONVOCATORIA
Demi, diumenge, se celebrará, a les deu del mati, una reunió al carrer de Sant Andreu,
núm. 52, baixos, per proced:r
a la constitució d'un Centra
d'Acc:6 Catalana a la barriada
de Sant Andreu. Es prega a tots
els Pinie. i simpatitzants del
nostre Partit que assisteixin a
Fementida reunió.

ATENEU CATALANISTA
REPUBLICA DE SANT MARTf
Demi, diumenge, aquest Ateneu

farà una visa'a collectiva al Parlament de Catalunya.
A aquest efecte, es prega a tots
els socia i aimpat::eants que acudir
a les portes del Parlament a dos
quema de delire en punt del matí
Punta. Ros, Bartoli Anein. - Aquests
sis humoristes estan disposats a radiar als (nutre vents el seu humoristre tant en exposiciano particular,
collectives, ros en conferencies,
converses, etc.. etc.

INAUGURAL
Aquesta larda, a les sis. el
Pene Seginiiin ilialiguritrii ilnpinPlard exposipid de

pinturas seves a la Sala Barcino. do 1,1 Rambla le Calalunya.

pÓivor,
colonid
al
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REVISTA DE PREMSA
El cas del Sr. Gil Robles
Rovira i Virgili. a LA HC.1.1.4.‘'
TAT, relreu que fa dies que es parla
de l'adverimerli d i un gotern . LerrouxGil Robles-Veniom. El —ti lo — AMO Versió que mercix cr2dit ja que ii/1 tal quvern, encara que impopular, findria
fosca al Parlament. ¿Perd—preguwaserie sonso( confiar a Gil Robles un
Iloe preponderad a la Replililica?

"Es rara que cal respectar el resultar de les elcccions del dia in de
norembre, i que un Govern que tingui majoria parlamentaria is un
Govern constitucional. Si: de rnoment. sí. Pecó també reunía aquestes condicions el Govern Azaaa, i
ja saben/ com va acabar.
No discutirem aquest aspecte.
Alti, que remarcaren/. és que per a
posar els ressarts del Govern a
nsans de determinarles persones,
(lins un regim democràtic, no n'In
ha prou ami: l'aprovació i el suport de la majoria parlamentaria.
Cal, de més a mes, que hi hagi, si
no la 5(g/tratar absoluta, almenys la
presumpció racional que aquelles
persones que han d'ésser posades
en non estrategics guardaran fidelitat al rigim i respectaran el lliure
funcionament del mecanisme constitucional.
I be: en el cas del senyor Josep
Maria Gil Robles— i no vo:em parlar avui deis altres dos costats del
triangle— no hi pot haver aquesta
presumpció. Mis encara: hi ha =sitia per creure que Gil Robles adoptaria, tan aviat com pagué, i Ir con'
vingués, una actitud ant:constitucio.
nal. Ell no vacilaría a apenar al
cola d'Ectat, al top de force i a la
violencia material.
¡Qui ho diu això? Ho diu ell
matriz. Ho repeteixen el. seus companys de partit i el, seus òrgans de
Premsa, ho ciee:arà en un dels seus

discursos de propaganda electoral.
"Si quan nosaltres governem — digne — el Parlament es converteix
en una nosa, passarem per damunt
del Parlament u el destruirem."
Un home que ha dit això i que
ho tosté, un home que es declara
disposat a saltar per damunt del
Parlament i de la Constitució,
són obstacle per a imposar la sena
acció des del Govern, esta políticament i moralment incapacitar per A
governar. Donar el Govern a aquest
home es tac:atar-1i la realització
dela seus desIgnis sinistres, é.s ferseas cómplice.
¡Paraules, les seres, de míting o
conferencia de combat? ¡Exageracions verbals? No, no! Es trama Je
propasits reals, d'intencions ventaIrles, d'un estat d'esperit efectiu.
Portar Gil Robles al poder. no és
guansar-lo per a la República denme:sir:ea. Es donar-li les ma:rass
possibilitats per a l'obra de disuadura ¡ de violencia que ell mateix
Ira anunciar descaradament."

Els plans parlamentaris
del senyor Alba
El sarro, Pla, a LA VE1.2 DE CATALUNi l'A, en la seva crintieo des de
Madrid, considera que el treball del
senyor Alba propasan 1111 Pla de treball Par:amen:ad siga:Vea una alsa ab r a per apoderar-se ad Goaarn:
"El lector recordará que el senyor Alba proposi el següent conjunt de disposicions: formació d'una
preasupostos: solució del dolorós
Prcblema de l'atur forcis; estructuració d'un Estatut de calmas per
es itar els salaris de fam, que cal superar de totes passades: {Val:tejamcnt d'una fórmula ferros-iria per
a morar límit a l'embull en que
visten l'Estat i les Companyies; formecía d'una hei d'arrendaments
rastics als termes en que, per virtut d'una cnncardia parlamentaria,
s'havia pogut arribar a les Consta
tuents; revaloracia de la riquesa
rúnica i ramaelera, i elaborada
d 1 n 111 hei electaral.
Tnthom esta d'acord que aauest
programa del senyor Alba és un
excelleat programa Pecó !Miga no
Ira pogut amagar la sorpresa considerable que aquest arte - ha prodin. La Premsa de dreta, astorada
Per agitest acte, no el comenta. La
rresguerra, preveient que el senasor
Alba llano un programa per tal
d'arribar, baaant- $e en el Prestigi
q ue dóna l'esser vice-president de
la Repfiblica i aprofitant el ~asirle de la situació politice, a la ores.dancia de l'exceutiti, l'ataca vivament.
S'exclusa es clan, que des del moment que el Presislent del Congrea
propos. un programa parlamentara
és que no est à conforme ni amb el
del scnyor Lerroux, ni ainli la marXa que ha seguir fina ara el Parlament.
Ea necessita molta paciancia, naturalment, per considerar que l'obra
d'aquest Govern es excellent.
El senyor Alba, que coneix les
interio:itata (le la simuló present,
¡ que está convençut, Segens fine
•
ele diversos aspectes de l'actual politice no poden durar, „iiiIsla basar fet un tete, Pancant
aquestes declaracions, Per a Pre p arar Un traspis normal del Poder cap
a un Govern mes actiu 1, naturalment, mes acarat amb l ' UniCa base
s edidament parlamentiela possible,
o sigu, cap a un centre-dure.
Semilla, per altra part, Que una
bona par, dels diputate radical, eatan molt d'acord amb les ide u del
senyor All,a. Alaruna creuen q ue cal
liquidar el que en dluen "qtlestió
Martínez Barrio" 1 les seves famo-

ses declaracions a "Blanco y Negro", que consideren - un acte de
franca indisciplina: Altres creuen
que és necessari reforçar l'autoritat
del Govern i substituir els ministres
mes adormits CO la beatitud de les
poltrones per elements mes actius."

Dccididament MartInez Barrio la
nosa a Governació per als propòsits ele
les dreies. Vet oci la darrera envestida
que ii dedica EL DEBATE. Després
d'oferir un panorama dels dieturbie duquests darrers dies, diu:
-La apariencia de cuanto ocurre
parece descubrir un hecho que en
las circunstancias presentes seria
demasiado grave: la impresión es
de que en el Gobierno, o al menos
en el departamento eapecificamente
ocupado del orden público, no se
dan cuenta exacta de los verdaderos términos del problema planteado. Estamos frente a una preparación revolucionaria de gran hondura, a la cual se han entregado los
directores de las masas obreras organizadas. Presenciarnos los episodios de la etapa previa que, en el
ánimo de esos directores durará lo
que ellos necesiten para concluir su
preparación y que en cierto (nodo
forma parte de ella. Huelgas inmotivadas, de alcance politico, mantenimiento de la alarma, excitación
del eapiritu de la masa por medio
de trágicas declamaciones, de caluinnia: al adversario y de toda
suerte de informaciones mendaces,
ml 'versiones estratégicas que consisten en agitar este o ei otro fantasma para desviar la atención... Todo
e.S0 forma un con:unto de experiencias y de tanteos, con los cuales se
penetra ert el cansino Pa ra v er en
qué estado se halla a : , a: paso, se
avanza un poco por él creando un
ambiente de inquietud.
Y nuestra pregunta es: ¿No hay
otro recurso que esperar a que los
enemigos de la sociedad maduren
sus planes, tomen sus medidas y decidan el momento de mmvocar el
choque? ,No debe ir encaminada
toda una prudente y enesgica política de Gobierno a evitar que ese
choque se produzca? Y entiéndase
que decirnos matarlo, no dilatar su
paazo, no darse por satisfechos con
que no ha surgido en el momento
que se esperaba. en este sentido
cabe decir ne no se advierte por
parte a:guna :a labor que se ha hecho. El balance do 96 pistola, siete
revólveres a una bomba, es bien escaso para Madrid, ¡Prosigue la labor de desarme? Vengan, no aauncios de ella, sino l'atas de armas
recogidas. Se lleva hasta donde es
posible la necesaria labor previsora?
Conózcanlos los resultados. Esto es
lo que e: país aguarda del Gobierno.
No que diga:
n opuedo
q d oaip
,,aplastar
te aa rz :Jadias de luto y de ruina, cortando el
paso a quienes la preparan y desbaratando sus maniobras previas.

Parlant amb Otto Bauer,
cap del socialisme austríac
HERALDO DE MADRID publica
un interziu club OH., Bate., un Icis
ce rzie lts ;mis foeunds de la social-domo.
cracia. realitat—dm el reductor (Lit
"Horaido"—Bau.ir ha salud iiifond, e
una actitud constructiva al moriment
obri, d'Austri mn . i, diutre de la levali•
tat constitucional , l'h ., imailsat vers
mis su bstaiciais
Vet
les seves declaracions.
Morir abans de cedir..,
"—La experiencia .cle Alemania
nos ha demostrado que la claudica-

ción es peor que la derrota. No cederemos sin combatir. Muerte O libertad. Para evitar la huelga general y la guerra civil salo cabe renunciar a Ja anulación ilegal de la
Constitución y a toda tentativa contra el Municipio de Viena, el parsido o los Sindicatos. Cualquier medida de esta índole seria suficiente
para que la clase obrera se lanzase
a la calle. Esa es la v oluntad unánime del proletariado austriaco."

nos para restablecer sólidamente
nuestra economía."
Les relacions amb Italia i
"—Establecido el principio de la
neutralidad de Austria, considero
que nada se opondría al restablecimiento de relaciones económicas
normales. Alemania e Italia pueden
y deben acordar un régimen de favor a los productos, no solamente
de Austria, sino de Hungría, Yugo.

eslavia y Rumania, con las cuales
llegaríamos, en provecho de todas.
a concertar una unión económica."
Cal enfortir la dcmocrdcia...
"—Acaso tengan razón quienea
afirman que para implantar la democracia se hacen precisos los procedimientos dictatoriales. La libertad sólo es posible con aquellos que
se sometan efectivamente a sus postu:ados esenciales. Pero reconozco
que es un error el conceder sus beneficios a los partidos cuya finalidad
es la de mermar o destruir las conquistas democráticas y sociales.
Desgraciadamente nadie aprovecha
la experiencia ajena. Espaaa se encuentra en un caso análogo al nuestro. La derrota de los republicanos
y socialistas españoles ha repercutido en Austria lana ha nado nuevos alientos a nuestros enemigos y
entr e. nuestros partidarios ha producido pésimo efecto."

Catalanisme, espanyolisme
catolicisme
Valls i Tarcrnar. a EL DEBATE,
rso ,isnZsfraa (.e.as'r7aairu'riizlayrt
re!nt
xisme i el seraratisnie, i dcmanu en
liases parados que ca prepari ací ja
consciaicia pcpular, can es pa a la resta d'Esprni,t, Per a la imp.antaczó del
forrase, Per oca:seguir-ha segons el
senyor Valls i Taz:alter, cal treballa,.
.o favor d'cquests tres ideals: catalanSsme, espanyolisme 1 catolicismo:
'
En estos tres ideales hemos de
procurar instaurar todas las cosas
esenciales de nuestra vkla colectiva
para hacerla fecunda, ordenada y
venturosa, inmunizándola de la corrupción materialirta y dernagagica.
Patentizado, además, de modo
rotundo el fracaso del Estado denso.
liberal; notoria de toda evidencia la
calamidad que representa el sistema
basado en el sufrag:o universal
inargän.co, y palpable s a de manera trágica la ruina general que
acarrea el método odioso de la lucha cle clases. no cabe duda que deberia hacerse todo lo posible—dentro de la licitud—para llegar a la
transformación del Estado, y que
a tal objeto urge aqui, canso se viene haciendo en otras regiones de
Espaaa, preparar la conciencia popular, encaminándola hac a la unp'antacion, dentro de la República,
de un regiman politico-social mejor y mae eaciente para la realización del bien público, (:e Ull reg::sien que restablezca la coheaión y
la justicia; de un régimen que otorgue y garantice mayar 1 herrad para
el bien y menos faziaclades para el
mal, que ampare los derechos legttünos y haga cumplir a todos los
deberes correspondiente>. Ai punto
adonels nas ha llevado la
obra nefasta de la Revoluc:án, hemos de realizar todos un esfuerzo
decisivo para liquidar ei mal P r oducido por ésta, en cuanto sea posila,e y a costa de los sacrificios que
' fueren necesarios."
Seas dubto, pecó, e! vivas Valls
Tizzirner, ron ho Prora el Ist que tac,- ° oestes proPagandes des de "El De:bate - . se sent cada dio iiks espanvolista que catalanista ¡ rne,g amie de Gil
Robles que de l'Autonomia.

ADVERTIMENT
Advertim a les persones a les
gneis interesal la publ;caci6 Irnmediata de lea notes que ens en-

La interveució de la S. D. N...

viril que di original. han de dirigir-se rota a la Redacció, Corte
Catalanes, 58g, Lar Pis, iban'
de les nou del vespre. Els que

"—Aceptamos la intervención de
la Sociedad de las Naciones para
que por medio de una fannula aceptable en Derecho internacional se
garantice de una vez por todas la
neutralidad política y jurídica de
Austria. Es el saMeo Medici de su,,traer nuestro pata a la rivalidad de
las potencias y facilitar la unian
económica con los Estados danubia-

ens arribin més tard d'aquesta
hora o vagin adreçats a ta
impremta del diari: Barbad, :u,
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La Viga encara no troba la
fórmula per reincorporar-se
J a la normahtat
El Cansell de Govern de Lliga
Catalana, en sessió plenaria, celebrada el dia 10 de Itbrer, a la tarda,
acordis publicar la clec:atacir', seguent:

"La conducta del partit d'E s querra Republicana i la que segueixen
els seas lirones en el t'aovara de la
Generalitat, no permiten al partit
de Lliga Catalana modificar el sil
acord de 18 de gener, puix que ni
aot abandonar cl mes eticag ressort
:egal de qué disposa perque aquella
politice sigui rectificada ni pot recalzar amb la seva collaboració una
obre demagógica que (SI* CenSUmant la tasca antipatriótica d'afeblir
la te deis catalans en Eautenomia.
Unes derlaracions favorables al

regirr, de representació proporcional.
abans de saber corn i quan es convertiran en una realitat legislativa,
i la publicada, d'unes bases per a
reclutament del p ersonal de S,RU"
!val. que no sabem coto seran interpretades i complertes, no podKen
esser mai mes que 3atisfacció in :cient a les queixes i :Te:anatemas públieament formulades en
adoptar-lo.
No poden, per& ni tan sois ésser
presea seriosament ami a indici d'una nava orientació j d'una rectificada de pro.sed,ine;:li i de conducta.
Per una banda, la campanya que
ve ient e: partit d • Esquerra Catalana per aconseguir la impunitat
ICS vioiencies, coaccions, falsedats i
altres delictes comesos amb ocasió
de :es darreres elecciona , demostra
que e: partit que governa la Ger.eralitat no sols no esta resolt a
ase , en l'esdevenidor, siguin iropas eis fets delicties que. per vergonya de Catalunya, les caracteritzarca sine, que vol assegurar, andi
:a impunitat, repeticiti, sense
pensar que la aistunatica prostitticia

suiragi comporta, fatalment, la
mort de les institucions democratitorea que en ell es fonamenten.
Per a tra banda. el Decret publiaa t ahir, dia 15, transionnant ;a gor:osa instituzao catalana del So:tic:cut en una organitzacia aotmese a
les influandes politiques, j que c:
nomenazneat de cap d'aquella instilada, insairat evidenunnet en cona:deracions partidistes, provea que
el Govern d'Esquerra persisteix en
c: seu propas:t insensat de convert:r !es funcions d'ordre públic
insto:meza al servei del seu partit.
rer aquestes raons. el Consell de
Covern de Lliga Catalana ha acoraat manttnir la so y a actitud d'atotcacaa tal, que llagar tatas atoraos
(les d'una manera eieztiva les Satan.
ties e emental , de conv:vencia civil
oblica per ella recae/nades.
n&rzeona, 16 de genar de 1934.Caza aauran rist els fcclues la Lligl
Co ret...!c:x lantentablemcnt. Ea aQuC.r-

tergr trefila mil vots tufo lire ella, i
ni (re • 'S 'O/ lei deeisül. Fit •tnetS NO
rcl recordar que tot el mal li Ve de
Ir r- tor imaerdamaahr que vi róele re en
¿er- ions kpislotires, i Cl! errors
li . (: nMCSia llena ea P14111.- 11 SnItP , C ;ara
I:o sup per anees c.rperihcies que
1 2,n eo, no rol recordcr ¡ que hourio
renie han presento. Hect insistir reiteradarnent a observar-li aire, mittel
atolles 'repartes, i ý i s ea silettri
ea, sob r e la qii-sti6 rol dir que retortert ta lera eriteroció del ln de na
r e. Ara :orc a a equirmar-se, 5-raz
aluesta equivoca:5d 46,, ',oh.; dels seus
mieles i simpalilzants gte ;a reentr-exe rt ext lirirotnenr. La dr,tcrrid tense
„Mil; por so qs/ re tuommitänIatnenf ;
la 'larga , ter & des y ema/arar i e,tetra.
Quart hi rolde j ame a 'Otee Af por
trabar watt la sorp r esa d'halar parcia
hsiis i rsqurlIcs.

UNA DONA INTENTA
SUICIDAR-SE
Prop de restada) iie PS
produf tina gran alarma entre
vis passatgers d'un tren, ert

aturar-se aquest :ahans ifliaver
'Iba? ä Vestaoias t ereure's
que la parada era motivada per
uns atracador, que assallaven
el oombni.

El que va succeir fou que
una dona Slavin Ilançal a la
via, la qual cosa vela el maquinista ¡ parä amb gran preclpi-

tació por evitar alr.tpellar-Iss.
lana parella de la guttrdia civil
que pres lava servei als vollunts
In'! lloc del :suecas_ lingua cara
do retirar la &lona do la \ lo, la

quid. interrogada. digne anomenar-se Maria Cauta . i alarcel. de 10 anys, i aregf qua
Misia intenta( Ilatizr-se la vida
le/ .

r-Se

a Barcelona.

sense parents nt ansias, ¡ estar
latinead.* en abs a luf de miljans
a alendre la seva subsisIPneat.
per

EN UN MAS DELS AFORES DE REUS SON TRO-

BADES 138 BOMBES
Reus , 10. -- L'eneauragal
.laista masas plagiara a Rema
ailiatzla a lo partida alinda
i Halas. aneatienat lattgatti Roig.
va abservar que, sense que ell
ha llagues ordena'. liavia estat

onett un clot de bastant .1iameire i profondital_ i volt
pogut /,://1//,,var illle agur.11
a tal havia ealitt cobort navainetit ii nili territ.
asixa Vlia fet sospilar i ha
pcnsat
le? a caneiaement
l'as:lauda!. la qual ha disposal
que CO presentes la goisolia .9\ id a j'es iti e l o ;ala t'anea j ale,_
llores alta proeedil a St-eure In
ra que l'aval es/tul reitioginla

dcclaracions no hi ha ultra novelar
/a vis:ble fatiga que reveleu. cap
artrumen t que justifioui la sera actitud
eq5a,ocada, inctrimissible en tots
: Por <11n n.‘ si tot assistir o les scss ! ons 1111MiCilels es considcra
:IhIc amb cl Parlatneut,' 3 /entre na
fin gur exPlicar aquesta ainsrditot no
j i t o aaa valor la Se7(1 cuniarella
era/humorada. Ningi mis cortvenotir
que ella ntateixa que no ra pecdre
eleceions pels Mi re in vo c a : tal per--

al fons han Irobtoles
th ollhOS cilinitrignes cafregades. rollintioles cnt eje/ells.
Haiti (tu) les hi va
mita forat'. Els arlefactes han
esfal re,' ' litt ami) les ileg,inles
preeattrions per al sed exa-

:r-e e.-rana la Cocla-fa d'E:quieres la

mPii. -- C.

Jin j
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Eis incendiaires
de lramvies
(l'e de la rimero pilatudl
Des alumnes de Itaca' de Polla
de la Generalitat que hi prestaren ser.

sei en concepte d'auxiliar" taren inc
contra en ineendiaris. Aquests es
veieren obligar' a t'asir camps a través.

En aquest precis motnent va apareixer un cotxe des que presten servci
de proterció als tramvies i als antebusos, dintre el qual anaven L'agent
seuyor Suffu i dos guerdies rEassalt,
i en veure'ls tullir, els aerszguiren a
trets.
Van aconseguir dctenir dos inalviclus dels que fugien, anomeaats Autoni Reina Martinen, natural d'Albalate (Alacanta de vint-i-set anys, i Tri+Mari Garzia Rocamore, de visa-anua
a ns s, tumbé natural trAlbalate. No
seas traba cap pistola ni cap ampolla
de liquid inaatuable, pera tot i aixa.
sembla que oGn dels individus que volien cremar-lo, i ham suposa que, en
veure's perseguits per la policia, Ibanearen le trines que portasen i les
ampolles que contenien licita:as. inflamables. Foros conduits a la Cum/usatia d'Ordre Pública j ingresteren, incoinunaatts, als talabas:los.
I UN ALTRE INTENT
AL CARRER DE MARINA

Una znica mes tard, prop de dos
quarts de sis de la matinada, s'intenta incendiar un trainvia de la linia 56, en el precis monient que anava a posar-se en marea. El fet va
acarree al correr de alarina, cantanada al de Corta Catalanes.
Un grup de sin desconeguts que
batearen d'un auto particular amenaçaren amb les pinoles al cobrador
i al conductor, anomenats, respectivament, Antoni Santamaria i Antnni
Casanoves. El znateix feren amb
passatger que hi havia, peda
resulta que era un agent auxiliar de
l'Escala de Policia de la Generalitat. En dir-li els desconeguts que
baixes del cotxe, aquest simula creureas, peda es tregua la pistola i va
disparar contra l'incendiari que tenia mes a proa, el grial caigué a
terra ferit, segura:neta de gres atas.
Rapirlament fou recollit pels seus
companys, que el ficaren dins del
cotxe que portaven. Es produi
intens tiroteig, a conscqüencia del
qual resultaren trencats tres riclrzs
del tramvia.
El policia auxiliar que va fer froto
al: incendiaris resulta ferit durarit la darrera vaga general de
transports, en un autobas, que Ion
tirotejat al carrer de Muntanya. Li
senibla rcconeixer en l'incendian un
individu de la E. A. I., que va
Ser au
un deis que dispararen cartea
aquel' autobús, i, segons digué, desitjava trobar-lo
DETENCIO D'UN EXTREMISTA SIGNIFICAT
Aliir a la matinada ion detingut
per la malicia el cunegut extremista Josep Robles Miguel, el qual as
consideras com el cap de l'organitzeda, del,, que es dediquen als actes
de sabotatge, i que fou el que a re
-sidleamb vguist
traniviaires 1 d'autobusos, celebrados
darrcrament. Eeia molt de temas que
la t'olida seguia les petjades d'aqurst individu sense aconseguir trohar-lo. En ensenyar-li una de les
ampolles que havien estat trohades
ahir ea un dels tras -vies que s'intentaren incendiar, va contentar que
era vinagre. Nege que liaguét tinparticipacia en cap acte delictiu.

LA VAGA DiLS Ir tHRÖ-

CARItILS CATALAN8
Ha eomengat a mitja nit

i ü promaguda pel desig
d'obtenir millares
El conseller de Governaciú manis
feata anit periodiales que a les
dotze de la nit comenease la vaga

des obrera dele Ferrocarril, Catalans, i que les gest/ans per al sea
arranjanicat les dula la conselleria
de Trehall, cut se celebrara en

aquella momento una reina', relacionada amb l'afer.
El Seins ir Selves afegi me crin(jai a en mur solucia, ja que lea principal" peticiona •'havien ja gairehe
arranjat, i ea augtnents en els sous,
que en un principi arribaven a
gnomon pessetes anuals, e'havien
reaaixat a armorna co g e que representara una rebaixa de mies del
quaracta per cent,
A pesar dels corrents d'harrnoma
que existeixen, digné el senyor Sel-

vas que hacia donat toteit lea orares
percute' s'evité, tat acte de penarbacid de l'ordre pahlic. Ha afegit
nue la vaga ia peefectanent
in nur l'han anunciada en el temaa

que marca la

Els emplead de la Companyia
dels Ferrocarrils Catalans de servei
al dipòsit de miquines, que as a
L'HospItalet, s'han presentas a l'an¡orinal i lb han dit que deixaven les
maquines en perfecte estar i cogedNades. i que aluden a la vaga per
aconseguir millares que creuen justes.

EN RECORD DEL DOCTOR

FREIXES 1 FREIXES

Biografia pel Dr. Josep
Cornudella
A la sala d'actes de l'Hospital de
la Santa Creu i Sant Pau fou celebrada una sessió necrológica a la
memada del doctor Joan Freixes i
Freire', li/lustre metge catalanista
que fou director dege deis establimetas bcnefics de Cataliniya.
L'acte fou a residie P ele adminis"
tradors canonges doctor; Auguet i
Hospital. pel president del con facultatiu, doctor Gallard, i pels representants de la Facultar de Medicino,
Acadennes, Sindicat de 2%1 enges i
autoritat s.

També hi havia diversos membres
de la familia Errares i nonihrosa
concurrencia de nie/ges i astiles de
l'illustre difunt.
El doctor %Medien va donar comp.
te de record del cos facultatiu de
pasar el retrat del doctor Erais:es a
la sala d'actes.
Seguidamem el doctor Josep Cornudella llei una hingrafia del doctor
Freixes, en la qual, amb calor d'afecte i competencia de tecnic i d'esarador, estudia la personalitat del
doctor Freixes eran a home, coni a
nieter. com a mesure, com a director de l'Hospital, com a patriota i
con, a cscriptor.
Finalinezit el doctor Auguet va
pronunciar un parlament d'elogi a la
personalitat del doctor Freixes i a
la bingrafia escrita pel doctor Cornudella,
III rctrat del doctor Feriare re s tara a la sitsdita sala cc« a llame monge perpetu a le seca memada.

194ALAM'ST

S'aprovareet diversos 'articles de

lrilejge

Contractes de Conreu.-S'ajornà la discussió
d'un projecte de Hei de transfeiencies de crèdit
Foren aprovades definitivment la l 'ei d'aigües minero . medioInats 1 la

segarla part de la Llei Municipal
A un quart de sis comenca la AeN•
sota la prisidencae del eenyor
CASANOV ES.
Al batir y ermen hi ha el conseIler de l'alances m'yaz . Martí Es•
leve,
Fas escons i les tribunes estart
dcsanimadtssims.
Un secretad llegeix l'acta de la
843Fió anterior la qull et yrorada.
Tot seguit entren' en l'ordre del
alio

dia

els

PREC8 1 PREGUNTES
El senyor SIMO I BOEARL'LL
demana a la mesa que pregui als
cometer% que contestas els arces
que ti, dirigeixen els tliputats en

Ilur absència.
'rol Arana formula un prec al conseller de Justicia sobre la situacai
del personal secundad de l'admiMaraca', de Justicia.
Historia la situacia precaria d'aquest personal durant la primera i
!afgana dictadura i darrerament dufans la Repüblica. Demana que es
aigu:n donades nota mena de sera:Mes. car del contrari es produira

un veritable contlicte social.
Parla després nIgI càrrec de cap
dels Sornetents de Catalunya, de la
creació del qual el Parlament no en
sap res. Afegeix que ella nomenat una
Comissió encarregada de reorganitcae el Sometent.
Pregunta quin criteri te el Govern
en relació amb aquesta institució i
si pensa portar tata la questió a la
Cambra.
El PRESIDENT promet traslladar els precs als consellers respectius.
El senyor ROM E\':4, es reiereix
a la Ilei aprovada en la sessió del
dijous, per la (mal es concedeixin unes
pensions als tutelas de dos funcionad% de Cultura. senyors Rossell i
Vllar i Campalans.
Creo que aquestes pensions san
de justaaa. pera no troba be que
cada cegada slagin de concedir per
una Ilei especial. Suposa que la Generalitat te majans suficiente per a
concedar pensions als seus funcionario, , Ph ha molts funzionaris — continua — que no tenen assenyalada la
aituacia aarnin:strativa, especialment
els urnfe,sors, als qua!: sisa de conceda- uns drets passius igualment
que ele altres funcionadn ja tenen.
Exposa Ilargament la situada am/nimala en que es trnhen molts u anelanaris dacents de la Generalitat.
n Egnes de consideracia taza sol; els
altres.
El CONSELLER DE FINANCES manifesta que des del seu punt
de vista co presenten dificultats que
prncurara vencer el Govern de la
Generalitat.

Historia les dificultats amb les
quals toparen la Mancomunitat i la
Generalitat per a organiaar servelo de cultura, importantissinis per
a Catalunya, Remarca samba els
sacrificis dels professors que procuraren per tnts rnitjans portar endavant les institucions culturals C3talanes.
Considera que Op te els funcionaris
tenen dret a una rensuneració justa

MIIMn

atia de l'esiónine i dele intestina?

VETINAL
GUMM
Un nou cas de guariment que gustosament sotmetem a l'examen i comprovació per part del públic.
El senyor JOSEP M. LANAQUERA OTS, de 63 anys d'edat, resident a GANDIA, carrer d'ALBAIDA, número 7,
se g on, ens ha tramès la interessant carta que copiem a continuació i que tanim ala nostres Laboratoris a la dispo&ició del públic.
LI. TEXT DE LA CARTA 18 COM EISCUEIX:
cirñi'u ,loin
-"Gillidia. 26 de dieienthre de 1 9 33.
31ny ' p ino timo l,um prp-cute es para darle hl; mes expresivas graeiids por loe grandes efectos que. me ha produeldo su tun
prodinef. SERVETINAL.
Hace %endiente. ata, qua VPnin
A>11'.111itg.. reeln'llende
I n en 111111,11'S 11 -.1111Inientle, volt lis anules me aliviaba algo, pero ine p ra intpoditile continua' g• oti ellos por su elevarlo cotHe y porque me impedlan cumplir con Mi> obligado!lee para ganarme p i sustento.
Mi enfermedad une hacia pasar dias niuy mulos y noches desusloisas; aunque las
'pie Imitaba eran de fácil digeslidn, los devolvia a la inedia liara do iiigeridaa;
Pie tiesos [' vi alto y loseta algtitiars s emes fue de›euba la muerte.
1:n primeros de seplielphee ultimo i•otnpre itti frateo n 10
deltvETINAL
11111bai Iii ?i i nli n , y a los ¡loa i t tres
días, ya me encontraba algo illIVI n01(0: lerillitiA Al fra, n • nn iuteiltitl. ini eatata ttgo mitimiti/atto como al %tunea huldese padeeido. Repelf
e(i tt el r p iitidss, 1/111//1ule no no, erti precieur. y Ituhlu la fecha me p ticiiettlro alisolulionent bien; C011141 cuanto me apeteee, duermo
s- trabajo tranquilo. e• III filtleH aiglinn: laido es ida, qtte estoy pasando las Pascuas .1e Navidad ron buen humor y muy !l'iota.
10 que nü crei g p A r Ildher sufrido Lodos años y pnr ini edad t'e s ETENT.1 4, 'I
SOS, que cumpliré en el proximo niel; lid n'ardo.
¡sin otro Fa/ 1 ir /llar. le •iffi(1, Un lela y próspero Afta Nuevo. S. S. ti. e. y. ni,
JOSE MARIA I,ANAQUERA OTS
Sic: Calle Alhaida. l'edlner0 7. segluid.2-'

Eilila .4 legnIm SERVI STINAL 1 no adhs etela mibitItuel l on ts
Interesando» durearä tsind resaltad

Preu: 5'80 ptes. (""tar )

DE CATALUNYA

De venda ala Cehtres d'Esp ecifics i principals Farrnicies d'Espanya, Franca i Portugal,
i al Carrer Ample, 1. -- Barcelona
baelbees

i adequada que el Govern procurara
eatisier-lot, amb els mitjans de quä
(Esposa, melaras no existir un es.
s ama de funcionaris que reguli
situada.
El senyor ROMEVA rectifi.at per
a significar que aquesta obra sera
una obra patriótica, car els lumia.
mis docents Són elf que mis han
treballa: per la nostra cu:tura.
(Entren el president de la Generas
litat i el conseller de G poomac.o.)

APROVACIO DEFINITIVA DE
DUES LLEIS
Es sotmesa a votacid definitiva la
Ilei d'aigües minero-medicinals i d'algües pur es de regim.
El PRESIDENT pregunta si sapm -va per unanimitat.
(A la Cambra hi ha una dotzena
de diputats.)
El senyor RO MEVA demana

Queda en suspens la votació de
rantcle 14.
E4 pasta a discutir Earticle 28,
car els anteriors no estaa encara

redactats definitivament per la Comidió. S'aprova l'article amb una
esmena.
Eh senyor RUIZ 1 PONSETI
formula unes observados» a l'amicie 20, les quals, segens cl mayor
CEREZO, de la Comidió, ja es
resalan en l'article 33. S'abreva l'arfide 29.
A l'articie 3 0 hi ha UN& esmena
de la majoria, que fa acceptada per
la COrniSSió. S'aprova l'adiete 3o,
i tot segun el 31,
El senyor RUIZ I PONSETI
formula ara les mateixes observa.
non d'abans en el sentit de considerar millor l'antiga relata de
l'article 32, en el qual s'assenyalava

paraula per a manifestar que es diputad haurien de mostrar mes in-

que l'arrendatari podria cobrar-se,
rescatant-los dels pagaments de

Seres en les Ileis de Catalunya i rúnica manera de demostrar-ho is assistint a les sessions. Es lamenta que
s'hagi de recórrer a una ficció per
simular que a la Carnbra hi ha mes
diputats dels que veritablement hi
són.

lloguers, els deutes que amb ell hagues canteen el propietari.
El senyor CEREZO assegura que
no era tan letífica la redacció primitiva, i la Comisen) aecepta la
nova.
El senyor RUIZ 1 PONSETI

El PRESIDENT manUesta que
es troben reunides simultiniament
diverses Cornissions i a aquest fet
cal afegir-hi la circurnstanc:a d'haver-se absentat del Parlament la minoria mis importad?. (Entren el consetter de Sanitat i nombrosos diputeas.)
El secretad senyor DOT llegeix
la llei i s'aprova definitivament.

Seguidatnent el dit secretari Ilegelx la segona part de la Lle municipal que compren es ardides del
182 al 208 i forma una sola Ilei.

S'aprova aquesta Ilei per unan:Islam.

LA DISCUSSIO D'UNES
TRANS FE REN CIES
DE CREDIT
Entrem tot seguir a la discussia
d'un projecte de llei de transferencita de erecta, Un secretad Ilegeix
el dictamen de la Comissai de Finances.
El senyor ANDREU defensa
una esniena al projecte de Ilei.
Combas una disposició del Patronas
Universitari per la qual suprimas
Eensenyament lliure i obligava els
estudiants a assistir mati i tarda
a les aleases de la Univeraitat. Crea
que aixe, perjudica co gran manera
els estudiants obrers, que han de
treballar Per mantenir-se i a hores
extraordinàries han d'estudiar per
guanyar un titol academia que ara
no poden obstine.
Demana que aquells erectas per a
la Universitat Autänoma siguin de-

dicats integrament a la crearles de
beues i pensions per als fills d'obrers que estiguin capacitats per
a obtenir una carrera universitaria.
El senyor SIMO / BOE.aRULL
demana que sigui suspesa aquesta
discussia, ionamentant-la en la manca d'antecedents per a discutir
aquestes transierencies, els quals
fern demanats al departament
Cultura i encara no han arribar.
Manifesta que en el projecte no
es fonamenten per a res les tratoferencies i les concessions de eredit a la Universitat Aula:loma.
Mostra la seva contornases :sud,
les paraules (lel senyor Andreu.
Anuncia una interpellacia al Govern
sobre l'actuada del Patronas Una
versitari, la qual considera equivocada.

El CONSELLER DE FINANCES exposa el seu criteri que quedi
suspesa aquesta discusai3 fins que
pugui intervenir-hi el conseller de
Cultura, avui absent per una Miestió d'urgencia, donada l'intima re-

lad,?' de l'esmentat conseller amb
aquest projecte de transterencies.
Manifesta que ell Ve aterir ja els
antecedents del seu departament a
otts els .31iputats, i suposa que
aquella antecedents que no han
estar facilitats no tenen cap relacia and, rl seu departament. Ne
obstant, per la urgencia de les

dentina que la discu s3.1.; sigui represa en la admire
aessia que celebri la Cambra,
sigui la itel dimarts visant, i ro
ajornada indelinidament. Alti s'acnrda, i el PRESIDENT suspèn
tran,:ferinciee,

aquesta

diNCLISIM.

ELS CONTRACTES
DE CONREU •
Ei repren la disemia+ de l'artiatiat d'aqueet projecte de Ild.
lEntra el consaller de Justicia.)
El secretad, •snyor DOT, dona
compte de la nava redacció de l'arlicle 15, i en preeedir-se a la votació,
al senyor RUIZ I PONSETI, de
la rninoria socialista, demana votaciO nominal.
Efectuada aquesta, dóna per reSalta! 41 vots a favor i cap en contra. }hm votat a favor, ultra la
majoria. els soilaliates i el senyor

Romera.

insisteix en el sea punt de vista.
S'aprova finalment Earticte 32
anth e/ vot en contra de!, socialistes.
S'aproven a r a ntinuaci6 els artieles 33. 34. .35. 3 6 i 37 amb uns
esmera acceptada per la Comisen.
Se suspen aquesta dinensaid, i a
petició del senyor TAULER , la
dels articles del projecte de creada
del Tribunal de Cassació de Catalunya.
El PRESIDENT cm: ronceoient aixecar la sessió per tal que
pugnin reunir-se dirime* comissions. Aixf s'acorda. Sdn les set en
punt del vespre.

PELS PASSADISSOS
EL NOU CAP DE LES FORCILI
DE SEGURETAT I D'ASSALT
VISITA EL PRESIDEN?
.ahir a la tarda estigué a oferir-se
al President el nou cap de les iones

Seguretat i d'Assalt de Cataluma.

senyor Ricard.
Despees d'hacer saludan el senyor
Casanoves, el senyor Ricard va visitar les dependències de 14 casa.
REUNIONS DE COMISSIONS
Abans de zomenear la mina N471
r eunir-se les Comissiona d'Economia i
Governacia. Segons sine va manifestar, en la primera de lee esmentarits
reunions van estudiar-se diverses pro-

jectes de hiel Manió a cooperativos;
la Comissió de Governacia ve ocupar-se deis funcionaria
Tambe al deaartament de Justicia
Dret va celebran un canal d'impresa
sinos la Conlissia que entern del 'trajeare de Ilei de centractes de room.

VOTACIO NOMINAL
A la Cambra, en anar-se a procedir a Eaprolacia, ca votadò ordinaria, de Earticle 13 de la Ilei de Conreu del (ami), el diputat socialista URuiz i Ponseti va ¿emanar, enrnig de l'astorament general, vatazió
f?) or

nominal.
La sorpresa ami en "crescendo"
quan, en correspondre-li el torra el
diputat 3,a:taliste senyor Fronjed va
votar am?' la majada. Contra el que

era de sopesar, el propi senyor Ruiz
i Ponsett va donar el seu tos a l'u-

mentat

A qua otea, doncs,
damasial votada nominal?
Molts ho atributen a un error so-

fert pel diputas socialista. El «ayer
herretes i Duran, peral, va aclazir-ho:
— El tensar Romera — ve
slavia quetzal de la manea de cancurrencia a la Cambia. Per ier-lo quedar be, el senyor Ruiz i PünSeti sa
demanar votació nominal. En resalentau votació, tenint ni compre l'abs.bicia del, diputata de la LEO i les
actes reuunciadts, abs
a &mateas que

la aoncurrencia avui era nuntbrosis-

i/J117.
TROB A LLA D'ARMES

EN UNA CASA EN
CONSTRUCCIO
En virtud de confidències que tenia,
la policia practica taut escorcoll en una

Cisa en construcció de) carrer de la
Riera de Sant Miguel, i s'incauta de
cinc escopetes de caña engreitades i
en perfecte estat de conServaciA
rifle Winchester, una pistola Miuser
tnetralladora i diversas cartutxeres
anal municions.

Alió, ~in d'aquest desenbetnent,
diitti el conseller de Governació que
es lañen gesnone, per tal de veure si
hi ha alguna abra persena complicada.
La policia estigué a usa del contractista de la dita obra, tense trabarlo, i verifica tres escorcolls domiciliaria, sigan en cases de peona« conosudes, que tampoc no donaren &I
sultat que 44 erija.

'"7"7", 99"77919519,
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LES ESTRENES
"El amor nunca muere"
Fémina

M. C. M.

Era urs experiment curiós a fer
contrastar el romanticisme (diguem-ne romanticisme d'aquest estat d'esperit especial d'exaltacio
amorosa) de la darrera meitat del
segle passat (influenciat de l'epoca
romàntica) i el dels nostres dies,
aquest contrast el veiem en "El
amor nunca muere", que en realitat
es titula "La flama eterna". 1 era
curiós perquè amb ell podiem veure si aquella exaltació s'avenía mes
amb una indumentària que amb
tra o bé era, segons el tito!, eterna.
I fet l'experiment veiem com, si els
sentiments en si són — evidentment
ho són si el món ha de continuar
existint un dia més, els rnateixos —
la seca expressió, la seva forma,
sí que varien, i que tenen una manera premia en cada época. I amé
ho veiem amb tota evidencia comparant les escenes de lany 68 i les
del temps de la guerra europea,
que dirieu — aquestes darreres —
amb un lleuger desencaix que desplaca l'interés un cop vistes les
primeres.
L'argument és un poema dels que
en altres temps es deien d'amor i
odi. Quan una parella d'enamorats
esta casant-se, un rival d'en mata
a ella. Des d'aleshores el vida conserva l'amor de la morta i
per lassassi com una obsessiú. Al
cap de poc temps entra a casa seca
una neboda de la difunta que ha
quedas òrfena, i ella és l'única alegria del desesperat. Pera quan ;a
és gran, es troba un dia amb un
xicot que arriba d'Amèrica per allistar-se a l'exercit britänic, i resulta
que és el fill de lassassí. El drama
hom l'imagiva; les lluites entre
oncle i neboda, la prometença d ella
d'oblidar-lo en saber la història —
molt ben narrada en imatges —, la
impossibilitat de complir-la, la tornada del promès de la guerra amh
les carnes paralítiques i el perdis
final de ronde, que es reuneix —
sobreimpressions—amb la seva muller.
Tot això, narras en un estil poetic — dirieu en endecasilabs —• té
moments que impressionen proinnS s ment l'espectador; però despees
de la narració de l'oncle, els amara
contrariats de la noia queden 'sallids i perden una intensitat i un
interés que altrarnent tindrien. I és
que els manca l'exaltacia de l'epoca, que s'ave mes be amb els fracs
i els pantalons de traveta i alias
les crinolines que no pos anal) els
vestits severs del temps de la guerra. Al final, pera.), després d'un Ilarg
periode d'encalmament, el film torna a agafar intensitat, i és que aleshores s'hi barregen elements dramàtics independents d'aquella exalSació com és ara la figura impotent
del promès (hom no es pot estar
de recordar el Clifford de "L'amant
de Lady Chatterlessa de Lawrence, i l'esdevenidor d'un semblant
amor) i els moments de contenció,
mes que d'exaltació, Inés moderns
evidentment, en que ea retroben eis
enamorats i en que ronde, finalment, cedeix i mor.
Però el millor del film és la ira
terpretaci ma Norma Shearer ens dóna una Kathleen meravellosa en els
dos papers. i això no és pus sorprenent coneixent l'actriu, i Leslie
Howard un John Carteret, Funde,
de gran actor. Frederic March, el
promès en la segona epoca, el rival
en la primera, ple d'una passió interior que s'endevina mis en l'expressió que no pas es tradueix en
el gest, sempre sobri i contingut.
Sidney Franklyn ens explica

l'obra amb un cert to d'història de
la vellúria o de conte de fades Per
a persones grans— els contes de
fades per a persones grans sempre
són tristos.
A. FERRAN

d'un
film

(.1

* Cal que retnarquers Faxis de
"Vuelan mis canciones", el film (me
actualment es projecta al Fantäsio.
La realització del film ii música
de Schubert, admirablement interpretada, fan aguantar al cartell aquesta película senzilla, perä feta ami)
una seguretat i un dornini de la
tècnica perfectes.
* L'Agrupació de Periodistas
Cinematográfica presentará l'exclusiva de Selecciona Capitolio "El
primer derecho de un hijo...", el film,
interpretar per Hertha Thiele, la famosa protagonista de "Noics d'una
forme".
* Aquest mes sala dr comencar
a rodar als estudia de la "London
Filma a a Elstrec, un film interpreta: per Douglas Fairbanks, el primer que en la seva vida roda fora
dels EE. UU. La película portara
per titol "Exit Don Juan" ('Surt
Don Juan"). En el repartiment
figuren Merle Oberon, l'Arma Balena de "La vida privada d'Enric VIII". La direcció anirà a cartee daalexander Korda, i els decorata senil del seu germä Vicenç, el
qual, juntament amb Douglas, fa
pac han estat a Espanya a la recerca
d'apunta per a la 'miar en sCétle".
* B. F. Zeidnian, director de la
Universal, emprendrà dins de poc la
filmada de "Embeleso", obra original d'Edita Ferber. Els papera essellara d'aquesta película aniran a
càrrec de Paul I•alcas i Russ Colambo. En principi el paper femení
estaca designat a Glòria Stuart, pera
aquesta es troba impossibilitada de
ier-ho per estar acmaiment rodant
" W here is Brown. 4 , amb Edmund
Lowe i Pat Carien.
* En la realització d Alicia
al país de les rneravelles" f Alice In
Wonderland") colaboren destacats
elements tecnics de la Pararnount.
El director del film és Norman alc
Leod, que ha dirigit, entre altres,
el film "E:s trencaclosques", dels
germana Marx, "El miracle de la
fe, de Silvia Sidney. Laassistent
del director és Edwing Scott, director de "Iglooa el farnós film de
les regions polars. William Carneron, director artistic de la pellícu. a. també ho feu del celebre film
de Douglas Fairbanks "El ladre
de Bagdad .. . Hans Dreier. també
director artistic, junt amb Carneron,
ho ha estat de Zubitsch, von Sternberg, afamoulian, Raoul Walsh i
altres gratis directors.
L'arrar;-tment cinematogràfic de
l'obra lite:raria de Lewis Carrol ha
estat fet per Menzies i Mankiewiez, autor de l'arranjament de
"Si yo tuviera un millón".

.nnattegreprdeetatFanetomLasi.iaAqucest ftilmti Es
Jaques Erwin, Monique Roland i
.Ainand.
* Als estudis Tobis, d'Epinay.
3..farguerite Viel ha començat a rodar "La banque Nerno", de l'obra
teatral de Louis Verneuil. El paper
principal va a càrrec de Víctor Boueher.

Dissabte, 17 de febrer de 1934
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Una

anguniosa

d'amor al

crida

de la
societat actual
cor

Florian Rey, el director de "La
*
Aldea Maldita", el film que passà
desapercebut per a molts i que és
de les primeres pellicules hispäniques en la qual veiem el treball d'un
cineista, ens presentara dins de poc
"Sierra de Ronda" , film fet a Espanya; si no sha influencias de la
banalitat de la producció nacional,
és indubtable que hi veurem alguna
cosa.

Transcendental obra de
tesi que serà presentada
el proper dimarts dia 20
per l'Agrupació de Per iodistes Cinematogràfics al

Mello(

Cine

ma
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Conflicte entre dos amors

CONCERT DE CANT. El d:
mecres vinent. dia 21, a dos quarts de
cinc de la tarda, Saldrá lloc a la Casa
de Familia per a Cegues, Empor
Santa Llúcia, ami concert a cärree du
la soprano senyoreta Montserrat Salvador, acampara ada per la pianiaz
,enyora Menea Carreres de Dalia.
Obres de Schubert, Schumann, Mozart,
Brahms, Grieg, Malea Pujol i Toldra.
SIMFONIA PER A DUES ORQUESTRES, DE JOAN CHR.
BACH. — L'"Osquestra Clässica de
Barcelona", q ue dirigtix Ferninent
mestre Josep Sabater. prendrä part en
el concert de demä, diumenge, a laAssaciació de Música da Cantera, per
cellabarar en l'execució dels "concertos" de Mozart i Dvorack que interpretara la violinista nord-americana
Ruth Posselt. Ens oferirlu. encara, dies
obres exclusivament simfaniques: l'Obertura de "Cosi fan tutte" , la bella
òpera de Mozart. i una primera audició molt interessant: la Simfonia opertura 18, núm , a per a doble orquestes, de Joan Cristià Baat, el 111é5 jove
i mas famas (lela quatre filia rnasics
de Joan Sebastiä Bach. Aquesta Simfónia és una de les creacians mes personals de Joan Cristiä.

* Els interpreta d'aquest film
de Florian Rey són Roana Díaz Jimeno, que la podeu recordar de
"Susana tiene un secreto"; Marina
Torres, que també la veurern en "El
Café de la Marina"; Antoni Portago i Alfred Hurtado (Pitusin).
* "Adiós a las armas", el film
de Frank Borzage, és interpretat
per Helen Huyes, actriu que avui
coneix tothom que va al cinema,
però que el públic america li hacia
atorgat el seu favor al teatre. Recentment hem Ilegit de procedencia
americana que Helena Hayes resorda a Lilian Ciala lactriu que,
incorporada altra cegada a l'escena,
ha obtingut grans éxits. Estem segurs que entre alguna deis cineistes
d'ad els farà sornriure el comparar Rayes amb Gish, perque entre nosaltres fon moda dir que la
Gish (Ilavors dels seas éxito cinematogràfics) era una actriu carrinclona. Nosaltres, que hem opinar
opcaadament, esa agrada que gent
autoritzada comparteixi Vopiniä
que en teniem formada, per exempie, Georges Peet, el cenia cinernatogräfic de "The Stage". Diu
aquest: "La Gish, amb el seu minim gest. omple reacena; per aixet
duta al llene la seva expressió ens
explicava tot el que llavors no deia
el cinema .. . Arnb fielen llares en
"El Pecat de Madelon Cl'audet"
apuntävern bones qualitats: no dubtem que en el nou film Paramount
de Borzage podrem aferrnar la nostra seguretat en la vaina daquesta
actriu.

gris) corresponent a l'esmentat Periode. Exclusivament per als socis de
l'Associació Obrera de Concerts.

La sessió del setmanari
"Xut" a l'Intim Cinema

De tot tesups guarda la literatura
El dilluns vinent, organitzada per
clässica l'e s sensi a de l'amor, i en
l'humoristic setmanari esportiu "El
tots els CaSOit procurará analitzar
X ut tindrà lloc una sessió de ciels caràcters i idosincräcies dels
nema retrospectiu a l'Intim Cinema,
personatges que viviren real o Unai es projectaran filma produits duginäriarnent problemes i conflictes
rant els anys mob al lato.
basar: en la lluita de dos sumes.
Per aixa veiem moltes vegades:
Totes aquestes "joies cinernatouncs amb la preferencia dels pares
gráfiques" que cridaren tan podero.
sobre ilurs fills, d'altea, l'espes que
sament l'atenciú d'aquel públic descomp:cta la seva vida Iligada als
filaran pel llene de I . Intim Cinema
amors castos ¡ pura de l'esposa amb
perquè pugusm admitan-nos de la
les manyagueries i hipocresies
tScnica d'aquella epoca.
l'antant.
A Inés, el gran caricaturista seat el llene dargent ens prenyor Valentí Castanys donará una
sentara el eonflicte d'un elegant jove
conferencia sobre la moralita t amequa aialagat per l'amor de dile
ricana, el film sonor i diversos asdones, lltata amb ell mateix per tal
pestes Inés de la cinematografia,
de vencer les seves passions i aconque promet esser un veritable essegueix el triomf de la virtut, que
deveniment.
en definitiva és la que assoleix la
*
Jo s é arcaica el veurem
seva felicitar.
nou en "La cruz y la espada", pelAquesta és la tesi que es deseolicula Fox; aquesta cegada els que
rodia en la "Dolía Erancisquita"
l'han mogol d'acompanyar en la inc. neinatografica, que es diferencia
terpretadas san Anita Campillo i
de la teatral en que el conflicte o
Juan Torena. El II ihre del film, que
problema amorós no es entre pare
NOTICIAR!
ens disten digne de Mojica, és de/
ifll. sinó entre l'amor de dues dasenyor Miguel de Zarraga. prestirles sembla iguals i !ten distintes
gias autor mexicà.
en el fans. La primera representara') de la =drama a castisa. que,
ASSOCIACIO OBRERA DE
* Christian Jaque ha donas per
coneixedora del que es la vida, sap
CONCERTS /Fundadar: Pau Caacabada la realització del film "Vifer esclaus e:s bornes que ala fisalsa — Diumenge, dia 18, a les anze
laine histaire a film policías que
xaren i tingueren la debilitat de tidel mati, l'Associació Obrera de Canforma part de la serie "Une heure
rar-li amoretes u desigs ciaconsstarta celebrará el seu ruite concert
d'angoisse". Tots els "scenarios"
gMraa. Laltra, expressi ó d'una no, curs actual, en el erial el Quartet Cas
d'aquests films són escrits per Mardona candorosa, que iltititra t srs els
tala, compast pchs artistes Eduard
cel Allain, el celebre novelista que
encarta amb qué la ilota la mire
Bocauet i Rafel Ferrer iviolins ! a
amb Souvestre crearen el persanaturalesa per tal de iera se adorar
-seaJulihrtvEnc
estimar del que, ai vsurc-la. no
(violoncel), donará lata interessantissabe ni volgué donar-li importancia.
s ima sess:ó de música de cambra, inPer .aix6 la "Erancisquita Ideal"
terP r cta n t el scenent programa:
del mestre Vives guanya al cinema
Primera part: Quartet en re major,
un percentatge no despreciable en el
oTa 66. núm. 4, Haydn; segarla. part:
seu valor eapiritual. Al cinema, el
Q uartet nú m . 7 en mi bemol, alllhatid;
conflicte és entre dos amors de dona
tercera part : Quartet, Joaquirn Turique anejen el mateix horne i no
na. Essent al/test cn ineert el primer
entre pare i fill per la mateixa do.
corresponent al primer semestre de
Sa, cona sembla ésser al statte. Els
/934. per a la seva assistencia caldea
adaptadora ' del librea adonant-se
presentar el nou titol de soci (colut
mriectament del veritable conflicte,
procuren donar al sea argament una
real:tat Inés en consonancia amb els
nostres temps, sense treure-li el gust 6•44444444.11444.4444444444
delicat de la "bola Francisquita"
DILLUNS, ESTRENA AL
teatral.
Han bassat la trama de la pea
CINEMA CATALUNYA
Holla a través de la difeta:ncia radel film de JAIVIES CRUZ
cial de dos caräcters oposats, amb
duei formes diferents de pensar i
estimar, amb dos procediments distints per a agonseguir el mateix objectiu, 'alome estima
I tima que molts creuran un error,
sera prec.sament go que donarä mis
valor a la cinta, ja que tots estaran
aonfortnes a reconéixer com a més
1.—Una atrevldfselma visió dele balxos fons eoolale, amb les moral, mis hunni u Inés convenient
Conlroban de xinesos a la costa
más obscuros I träglques &nomines de la sexualltat I totes les a la tesi cinernatogräfica, que el
conflicte signi entre duce dones discali loira tana
perversions del sexo.
2.--Coihaboren en &que l film les más 'Ilustres •mIndnoles tintes i no entre pare i fill, que no Producció d'EDINARD ENALL
de e etanol& mddloo-sexual, tale com Voronoff, Thellhaber, Peham, ha de fer-se comparacions que reper als ARTIETEll ASSOCIATS
Clavaoal I anima ¡Ilustres professors de les UnlversItats europeos. sulten o dioses 1 solucions que posen
mal 'parar l'amor paternal.
3 —Aquesta pelUoula de nova I parlada SR espanyol.
.•••••••••444.44.1144.41414.

LA

MUSICA

n.RQUESTR.4 SIMFONICA
DE MADRID, A BARCELONA. —
L'Associació de Música da Camera fa
gestaseis perque l'Orquestra Sinifänica de Madrid, que dirigeix
mestre Arhoe, vingui a donar dos contenta a Barcelona, dedicats als components de I esmentada Assaciació.
D'és , er °s'asible la vista/ala de la Sanfónica. "Música da Cantera" es propasa donar a aquests ccmcerts un re heim extranrdinara aportant-hi collabaración< exceacionals. roen a tribal
(l'afecte i admiració al mestre Arlsoc.
en °casa', del seu septuagesim aniversari i carn a adliesió al merescut
homenatge que tal el món musical
acaba de tributar-li.
OREE° GRACIF.NC. — Es COM17ala senyors socis de l'Orfeó Gracienc que aquesta benemérita entitat
farcelonina té en preparació un extranrdinari cnncert derlicat als setis
pratectars, que tindrà lloc al seu e5tatge social. d'avui en vuit, dia 24. a
les den de la nit. En aquest concert
e, donara a coneixer //na tria ríela
més reeixits fragments de l'execasa
obra del mesure Haydn: "La Crearla". El, Sefly . I'S socia poden ye''non-se ja per la Secretaria de renta
tat, ami el, seran lliurades les corre s
-ponet,ivacs.
nica

CONCERT MATINAL .a LA
SAI.A CAPSIR. Dema. diturenge, a les onze del mata tindrà lar
un coneert matinal a careev de l'Orfea Llevant i Schola Orpheanica,
de les Gavines i Gaveta d'Accia Catalana de la Barceloneta. Ambdós O r.
feons executaran, sota la batuta de:
muestre Jmep Alier, un programa Ir
cancans que, sena dubte. posaran 'fe
manifest la meritbria tasca que venen
realitzant aquestes dura postulara entitats =sirria. Aquesta manifestacií
art'stka servirà ner a fer la presensacia en rail& de la Seccia infantil
d'Acció Catalana de la Rarcelonets,
Gavins s i Gaveta, la qua!. sola !a
direcció del niestre Josep Taxés, desgranará un seguit de cançons ata
gestas.

es'
Denla, diumenge. a dos atrarts de
cinc de la larda, tindri lloc a la Ca a
me Faml ia 'er a Ceeties (Emnar
— Avinauda delTib- un concer t a arree de immane serian:eta Montserrat Salado".
s,amPanala a al pian , aer la sensoreta
ale r ce Carreres de Dslfa. En el progr ama. oh-es de S'hubest. Schirman,
Mozart. Pashms. Grieg, Millet.
Toldra.
• • •

Derma diutnenae. . a dos quarts
d'onze del mata timira llac, a la Sala
Mazart. ch Rer-rtiment de Diplomes i
nun concert im carrec esas alumnes que
concurren a les cl ss se , de P ia n o , vial
i cant de l'Academia Ainaud. El progranta, forra interessant. será inters
Mete ren les senvorems Marta Obrevan. Ca-nie Nadal. arada del Río,
'a-arfa aforran, Adol fina Burgalés,
Dolors Hueles, Carme Richter, Caeme Hue les , Carme Lozano, Maria
Gla asa, SI ssia .4 miman. Dolors de
la Pasa i Teresa Manresa i els sera ra Tasa Artigues, Rafel Romero,
Miguel 1.asden, Plu Joven Antoni
Cresan, P sre M Perramon. Francesc
Cardna a. Rafe! 1:am-trames i Pere Sitges. Poden mIlicitar . se invitacions a
la nt5teix3 Sala Manea Canuda, 31.

EL TEATRE
Escenaris
Aquesta tarda, al teatre Studium. representació de la comedia de s , r John
Irvine Anthony and Arma, De; la companyia dels -English Players". Aqueas
ta obra, considerada com ata de les
millors del seit autor, no ha estat estrenada encara a Angiaterra.
A la /lit, al raateix teatre i per la
rnateixa companyia, representscia de
la comedia de Bernard Shaw Pon never can tell (Mai no es pot saber).
* Al Barcelona, al vespre, represa del melodrama Li señora Aa per la
companyia Ladrón de Guevara-Rivelles.
* Al teatre-circ Barcelooes, tarda
i nit, debut d'un programa de "varistes" a base de la bailar:na Pilar Alcarde i de la canconetista Teresa
Manzana. Daquest programa formen
també parta entre altres números, els
argentins germana Marbel, el sis amibates Saboya i la parella de clawas
Mercedes i Nana una de les Paellas
paneles de clowns en qué l'enfarinat,
que precisament no hi va, es una dona;
es tracta d'una filla del vell cloaca
Guerra i de la que fou famosa filferrista Virginia Aragón, germana dels
clowns Pompoif u Teddy.
* Per disposició de l'autoritat, fou
suspesa anit l'estrena, al Victória, de
l'obra "simbólica" La victòria del coronel catala. Ho trobein molt encertat
i acompanyern el jove Satusú en el senamena
* La gentil actriu catalana Coima
.-'1.1onso ha estas solicitada per a interpretar A papen principal d'un film titulas statalien que Francesc Gargallo
ha de començar a rodar dintre de poc
en aquesta ciutat. Ha estat ofert tarnbe un Paper , en aquesta película, a
ractriu Enriqueta Torres, però sembla
que no ha acceptat. "Mentre les coses
ea, canviin—ens ha dit—estic molt be
a casa."
* L'estrella de la amartela Redencitin, de la qual parlävem ahir, tindrà
lloc, al teatre Nou, la settnana que ve.
No está fixat encara el dia. Eis dos
¡nterprets principals seran ha tiple Matilde alartin i el bariton Lluís Gimeno.
* Es diu que potser anira al Victarja la companyia lírica el, principals
elements de la qua! són En/par Sans,
Ferran Vallejo ¡ Rodolf Blanca. Ahir
Per poc i demä per massa, el teatre liric esta exposat sempre, al Parallel, a
tota mena de contingències.
* La companyia que representa
actualment El Dirimo Impaciente 31
Romea acaba el dia at i se'n va 10 5
seguit a Valencia. Però na cal que
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EITHER

"desesperin" els pobles de Catalunya:
tindran tumbé Divina Impaciente. FI
senyor Herrera, concessionari exclusiu
d'aquesta obra, és a Barcelona precisament per veure si hi ha manera da
formar, amb elements residents ací, una
companyia que exploti la famosa comedia del cacee nicala senyor Penan
per terres catalanes.
* Ja que parlem de El Divino Impaciente, farem públic que l'actor Raid Tubau, popular al Parallel pel tipus de P agé s que acostuma a interpretar en els cafés-concerts on es repre
a-sentavodil,hcruepa
l'esmentada obra. Es titula Et verdadero impaciente i té un caire social.
Sospitem per endavant que id"veritable impacient" deu éster el Poble —
així , en majúscula—i sospitem també
que, si fa o no fa, ens agradará el
mateix aquesta comedia que la del senyor Pemän.

* Contra el que suposärem, Esperanca Ortiz i Baidomer—ai ! Guille.nw—Grases no faran ranxo a part.
Han estas contractats per actuar en
la companyia de Carmen Díaz.
* De dilluns vinent en sana dia
26, acabara la seca actuació al Barcelona la companyia Ladrón de Gusvara-Rivelles. Fina aleshores seguiri
danant reposicions. Tenia el propasa
d'estrenar la traducció de Le bonheur,
de Bernstein, comedia que está asasjant, pera a darrera hora, en vista de
l'exit de Felipe Dcrblay, De mala ra.sa
i altres obres de repertori, ho ha deixat careta
* Substituirá la companst Ladrón de Guevara-Rivelles, en I escensri del Barcelona, l'argentina RiveraDe Rosas. El debut será el dia 27 del
mes que som, amb l'estrena de la traducció de Le ocre faible, de Bourclet.
Com que en castella existeix una soraquesta
suela titulada El sexo
traduccia saldrá per titol EI bello
continuaEnric de Rosas estrenarà a
cié dues obres de Jacques Deval: Madeinnoiocll i Tarara-a.
* Isiolts periadics, entre ells LA
PUBLICITAT, han recollit el rumor
que l'artista Lina Santamaria passana de la revista a la comadia i seria
contractada per a integrar la companyia Vila-Daví. Dones be: poden] afirmar que la segona part del rumor no
té cap mena de fonament.
* Virem avenear ahir la nova d,:
pròxim debut al cómic de la vedetfe
Olga Arenas. Segons ens heut informas posteriament, sembla que la fan
venir per a "reposar", i substituir si
cal, l'admirable artista Mapy Cortes,
a la qual no veu tothom amb massa
bons ulls, en aquella casa, a causa
del seu 'éxito No ens estranyaria que
Mapv Cortés, que s'ha ademar de lamabient /ase favorable que la radeja a
l'escenari, se nanas el dia menys pensar, sobretot si es té en compte que
li han ofert un important papen en el
film que els Irusta. Fugazot i Dentare
comeacaran un d'aquesta dies.

TEA1RE AMATEUR
A Barcelona
Associació d'Amics del Teatre. —
El diumenge passat, al Teatre Escola. la Sra. F. Papel!, les senyoretes V. Grau, E. al oresó, A. Pertejäs
i C. Cabanyes, i els senyors P. Estrua, J. i 1'. Moix, B. Plag, A. Buxadós, 11. Soler, A. Cabanyes i
J. Garcia, representaren el drama
"La fosca", de F. Cornet, i el sainet
"La casa de l'art", de S. Rossinyol.
Tingue cura de la direcció escénica
el senyor Francesa Grau i de lartistica el senyor Joan Canela.

T1V OLI

Presentació de la formosa producció LONDON FILMS,
distribuida per ARTISTES ASSOCIATS
10)16 LAS
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Els fabricants, magatze
mistes i manufacturers

MTAIINA DE RIMA

han de redactar en cabal
llurs factures, albarans,
dirigides als cliente de Ca-

talunya

L'obra suprema d ' uns adietes, d'un director I dun e productora. Un magnfflo drama d'amor I d'Intrigues a la
fastuosa 1 dIssoluta Cort Imperial moscovita
ecos+
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Direcció artística: ALEXANDER KORDA
Realltsaol6 as PAUL, CZIRMER

Dtisabte,i7 da febrer da 1934

LA PUOLICITAT

D'ESP

INF ORMACIO
El

Govern de Madrid

El Consell de ministres
s'ocupà ahir de l'ordre púbiic
i de l'actitud del Nunci en
la festa religiosa del

diumenge passal
I acord it cursar una nota diplomàtica al Nunci
i una reconvenció al Cardenal primat pels discursos pronunciats diumenge a l'església de
Sant Isidre
Madrid. 16. — Des de dos quarts
donze del mati fins a tres quarts
de duet de la tarda ha estar reunit
a la Presidencia el Consell de Ministres.
Quan ha sortit el senyor Lerroux
ha estar preguntat per un periodista
si eres molt importante ele assumptes tractats en la reunió, ministerial.
—Encara que no siguin raspeetants—ha contestar el senyor Lerrroux—sempre eón interessants les
coses que es tracten en Consell de
Ministres.
El Inés important que he de dir
es que demá celebrarern un altre
Consell de Ministres, aqui, a la Pres1dincia, en el qual ens ocuparem
exclusivament dels pressupostos.
— iA quest Consell sera al mati o
a la tarda?
—Al metí.
Ha dit despees el cap del Govern
Sue la mejor part de la reunió s'hasia invertir en examinar assumptes
ce trämit dele diferente Ministeris.
Els mis importants correspongueren al departament d'Instrucciä
Pública.
Ha dit també que havien parlas
del preu dels diaris, i acordaren deixar l'assumpte pendent per tornar-lo
a examinar d'una manera més detinguda abans d'adoptar una determinació.
Tarnhe hem fet—ha afegit—alguna
nomenaments que ara veureu en la
nota oficiosa.
—.Heu parlar d'assumptes politice
i parlamentaras?
—No. Només ben, parlar de qüestions d'ordre públic, sense arribar a
prendre decisions que, per altea part,
ja estas preses, tal com tots rosal.
tres sabeu.
—I que es mantenen? — ha preguntas un periodista.
—Naturalment —ha costestat el senyor Lerroux.
Respecte de qüestions parlamentaries. no ala tractat res, perquè encara entern a regular distancia d'elles.
iii ha per entremig dos Consells de
Ministres.
--z El de dama i el de d'ataras, no
és aisci?— ha preguntat un altre periodista.
—No, el de dema i el de dilluns —
ha contestat el senyor Lerroux —
perquè jo he pregat als metas companys que ens reunim el dilluns en
compres del dimarts, puix que aquest
dia vull assistir a la reunió de la
minerria radical.
Ja salan que éa costum que aquestes reunions les presideixi un ministre, i aquesta regada han volgut
que sigui jo.
ocupas el Consell de
claracions del senyor Alba?
les- de
—Per éster la iniciativa de qui és,
denla ens ocuparen) de l'assumpte,
ptrque suposo que com que no haurem d'ocupar-nos mes que de pressupostos, ens quedara ternos per parlar
del cas que ha p;antejat el senyor
Alba.
El ministre d'Instructió Pública
ha estas preguntas en que consistien els assumptes importante del
seu departament.
Desitjo— ha contestat —modificar
atril, teta classe d'informes i projectes tot el que es refereix a remeso-anea, valent-me de les darles del
Consell Nacional de Cultura i de les
Universitats, i amb aisró fer un extracte per portar-lo a les Corta en
bteu termini.
Será— ha afegit — amb un projecte de hei o amh un decret.
les eircumetincies ho aconsellaran.
El minietre de Trehall Ita parlat
també amb s periodistes i eta lis
dit que en el Consell ha informar
sobre l'estas de la vaga del ram de
la Construcció a Madrid.
Jo Mero — ha efegit —que ja que
en la reunió celebrada en- ea va
arribar en els punta principal, a una
iotelligentia entre pitrons i obrers,
el tersiiiete tindrä ja tusa soluei6
L'INCIDENT POLITICO-StELL.

GIOS DE DIUMENGE
El tema polltic tractat en el Consil! de Ministres d'avui amb mds
extensió ha estat el derivas de l'acre
celebra, a la seu de Madrid amb
motiu del XII aniversari de la corenació del Sant Pire, en el qual
Petaaseiarea • &cama et .preeidept

(AMA Celta, «ayer Miel Mes'-

rara, i el Nunci de S S.. monsenyor
Tede-chini.
El ministre d'Estat ha donat
compte al Consell de com s'havia
produit aquest acte, de la seca organització i del to i sentit dels discursos pronunciare.
Seguidament ha parlar el ministre
de Justicia per anunciar que, al ec u
judici, no solarnent havia d'actuar
el ministre d'Estar prop del repreoentant de la Santa Seu, sinó el
ministre de Justicia. donada l'aplica_
ció que a l'Església de San ledro
.s'ha donar pel bisbe de la diócesi,
en aquesta ocasiö.
La unanimitat a aprec:ar la gravetat dele jets ha estar absoluta al
Govern, ádhuc per part dels representants deis grups de significaciia
mes dretista.
Despees d'amplia deliberació
acordar que el ministre d'Estas entaub una reelarnació per via diplomática, en la qual s'expressi el desgrat del Govern espanyol; primer,
perque el Nunci de S. S., actuara
com a dega del Cos Diplomatie,
organitzis lacte i bi invites els representante acreditase a Espanya
tots els palees, i segon. pel to que
empri en el seu discurs de censura
envera la hei fonamental de l'Estat
Espanyol i respecte a la legislació
de caracter tale aprovada per les
Corte Constituents.
El ministre de Justicia, per la ,5eta
part a dirigira lambe una reconvenció enérgica a l'arquebisbe-bisbe de
Madrid-Alcalà, doctor Eijoo Gara,
per lis que ha donat a l'esglesia
Catedral, puix que en virtu t de la
legislació vigent. l'Estat te cedits
els temples a l'Església per ala acres de culte exclusivament, però no
per a manifestacions de carácter pi.
Mica com les fries amb motiu de la
celebració de !'aniversari de la coronació del Papa, en l'acte de la qual
pronunciaren discursos el senyor
Herrera i monsenyor Tedeschini,
dissertacions que el Govern creu de
censura per a l'obra de la República.
L'ORDRE PÚBLIC
El ministre de la Governació ha
donat compre detallar de la situació
de landre públic i de les mesures
precautóries adoptades davant els
ternera que es provoqui el moviment
revolucionari que es venia anunciant.
Terna noticies el Govern que l'organització socialista internacional
preparava un moviment que havia de
produir-se, precisament, el dia 16 de
lebrel-. El (vivero austriac
provocat anticipadament donant lloc
a la lluita enjaulada aquests darrers dies a Viena i altres ciutats
austríaques.
Aqueas movintent abastava tanibé
Espanya, i lins al floreen havien
arribar inforrnacions d'algunes autoritats d'Extremadura i Andalusia,
que es feien ressò de l'anunciar nto.
viment que circulava per les seves
dernarcacions.
A més, a la premsa francesa s'anunciava tainbe per al dia d'avui.
Aquests anuncia han determinas
les mesures extraordinaries d'aguarteratnent i vigilancia especial establert avui als edificis pública i als
encreuaments de les carretee" on
han estas detinguts i sotmeses a recontixement per la guardia civil ele
autonnabils que circulaven.
No ohstant aquestes mesures de
precaució adoptarles, el Govern te la
impreseió que el moviment no es
produirà en vista del Iracas del dominar. a Austria, que en tot cae ha
estas diferir.
El ministre de Financea ha recomanat als seise companys que portin al
Consell que s'ha de celebrar ilemi
totalment acabats els pressupostos
j' arríala dele respectius departaments,
per tal que quedi acabas el presospost entre els Consells de demi i
de riffluns, per a poder presentar-lo
a lea Corts durant la semita; entrena

PLUJA DE POLS
A CANARIES
Las Palmas, 16. — Des d'ahir eatt
sobre aquieta Ola una pluja de poi,
impalpable procedent del desert de
Sahara.

L'huraci que a'ha desencadenar he

mune mas doy' a lea plaatatione
del asad de le illa,

A.

El malestar en el partit radical
Comentaris
A Bilbao circulen 110111 ÐNÃ CONFtlhlitll 381111E al manyest del Pels cercles politics es concedeix
senyor Alba gran importància a la reunió
rumors de vaga ge- EL VIITI! NE TE mumit
Madrid, tb. — El fet «liases anunpie el dimarts vinent tindró la
L'ES1E11TO8Filli
(-n'yen) que en el Conciar
neral i es prenen
sell del mati s'ocuparien els ministres
set projec16. —
del standest (lel sensor Alba ha estar
t'anoria parlamentaria radical
precal mona
tat viatge a l'estratosfera ha donas
causa que expressessin llar opinió soseva anunciada conferencia a la Casa
personalitats.
bre aquest
presidida pel senyor Lerroux
de Guadalajara el finesa coronel
L'EX-COMTE DE ROMA'NONES
L'agitació obrera

EL 81111OR EMILI

SI

el cap del

Madrid,

Sobre el

la

Estan plantejats diversos
contlict3s a tot Espanya
Bilbao, 16. — Interrogar el governador civil sobre els rumore de
vaga general, ha manifestar que els
coneixia, i que baria pres les mesures necessàries per a contrarestar
el moviment, que coincideix amb la
tienda revolucionaria que es ve preconitzant.
Ila afegit que ets ras d'esclatar el
moviment, clarament illegal. toree
les empreses quedaran en llibertat
de substituir el personal vaguista.
Si la vaga es produeix. confio
nue el roble collaborara pos esperit
de ciutadan:a a j udant la forn

La U. G. T., per la seva rara ha
enviat una nota a la prenisa advertint als tritt afiliats que sos atenruin les seres ordres i cu re no fncin
ras dels falsos rurnors, une tendeixen a desorientar.
Nena les ve-siens que han circular respete a la vaga general.
CONFLICTE SOLUCIONAT
La Coruäa, 16. — S'he solucionat el conilicte vaguistic que esteva
pendent des de fa set Ilesos. Han
reprès el treball els obrers del ram
de la construcció en totes les obres.
VAGA DE SEDERS A MURCIA
Múrcia, 16. — Els obrers de les
fabriques de filatures de seda, en
les quats s'havia anuncias el sancament per mancar de materia prima,
iban declarar en vaga aquest mati.
Una consistió sha entrevistas
el governador i l'ha assabentat de
les gestiens que e! realitzen per evitar la paralització.
La vaga ha estat declarada illegal
Les obreres han moisés tornar al
trehall.
TROBALLA D'EXPLOSIUS I
MUNICIONS EN UN SINDICAT
1.a Corunya, 16. — A la fábrica de
curtits del poble de Cerolos de Meile II n, ha esclatat una bemba. Han estas
detinguts cem a presumptes autora el
president i el secretari del Sindicar
d'Oficio. diversos. - En un escorcoll
practicas a l'estatge social. s'han trobar dos cartutxos de dinamita. rana
bomba preparada per a esclatar i diverses municions.
MINAIRES EN VAGA
Puertollann, 16. — Amb mona
d'haver-se acordat algunes reduccions
en les tasques de la nauta de Santa
Maria, han ahandonat el trehall els
o b rers de la dita explotació minera,
per solidaritat amb els altres companys de la Companyia de Petarroya.
S'espera l'arribada del delegar del
governador per solucionar el con flicte.
Lazar afecta utt miler d'obrera.
OFICI DE VAGA
Valencia, tb. — S'assegura que Ir,
associacions (-meces de Jar ag o han
presentas l'ofici de vaga general.
Com que el
ofici no ha arribar
al Govern civil. e« . reu eme la vaga
na arribará a declarar-(e.
MANIFESTACIONS CONTRA
L'AUGMENT DEL PREU
DEL PA
Malaga, r6. — Per a :es cinc de la
tarda s'Ita .aa anuncias una mandestació per a protestar de l'augment ea
el preu del pa.
Les autoritats han adoptar graos
precauciona, a pesar (le les (mala
formal la manifestació, (pie peneni
al carrer de I.arins ¡ apedreaá diversos cnmerens, trennatme eds vidres
dels aperadora.
Tamba han apedreen el Círcol
la Unió Mercantil. Han causas grane
destroces a les finestres i a les portes.
lii ha harnt alguna dispara sense
conseqüancies.
La força pública ha donas una raerega. per tal de dissoldre els manifestante.
El comerç ha tancat les portes. per
Water que confinaras els disturbis.

LA INTERVENCIO D'UN
DIPUTAT TRADICIONALISTA NO ES GRATA
ALS OBRERS FERROVIARIS
Madrid, 16. — El Sindicar ausjinom
ferroviari del Mis:cha ha enviat a la
premsa una nota en la qual combat la
intervenció l'obrer fe r ro ei ari Genis
Martinez, diputar tradicionalista, en
les diferencies que sostenen els obrera
amb la companyia amb motiu de lea
sentirme n càstigs que aquesta projeetu imposar a aquells per Ilur partici
pació e a el moviment de desembre.
Afirma que els obren' són prou ells
sola per dissuadir la companyia de4
seas propbsits, i que en el ces que
aquella insisteixi anifien a un "pla n.
te" que secundaria tot el pereced.

diverses

menor

Emili Herrera.
El local era ple de palie, el qual ha
seguit amb gran interes la conferencia.
El senyor Hurera ha raposas interessants detalle del seu viatge, tara
en l'aspecte cientific amen de defensa
personal contra el medi.
Despees ha fer una explicada sobre
el que és l'estratosfera dient que és
zona de l'atrasaren que comença per
uns als 11 qralómetree i arriba frie ale
25, i per altres ala r6 i arriba fins
als So quilómetres.
Tracta ute les in a es rigacio ns eohre h
irradiació cósmica, que arriba a penetrar platines de plom de metre 1
ql ne repre s enta l'alfa i l'omega de la
física.
Alludeix a la correspondencia que
mente amb Piccard ¡ amb els que han
fet aque s ta mena cl g seensiens, i dar
que li faciliten indicacions de Val
interés per al Sell objecte.
Assenyala toles les experiències que
realitza abet is del vol per ev itar qual
desagradable.
-sevulaorp
Expot , les caracteristiques del gisbus qu: utilitzarà per a la sera empresa, el volum del qual Es de 245 00 me•
tres cúbica, que no ha estas realitzat
fine ara.
Afegen que lanar en barqueta °berra fa indispensable l'escafandra.
La temperatura al sol serà de 60
gratia tobre zero i a rombra de 6o
gratas 5 s ia erro. per a la (mal cosa cal
prncedir a la trammissió regular de
temperatura.
PortarA al vestís cale(accia re gulable incleaenaeet a cada Pact del ces.
La ca l efacciii del vestir té l'incanvenient dele curt-circuits, i seria desagradable—din--que comencés a crem ar el veatit.
El senyor Herrera ha estat molt
aplaudir.
Desatas ha dit particularment que la
I despean del viatge era de 7 s eroso pesseres, per 3 la qual Ii havia corleedis sorteos pessetes la Fundada, Nacional d'Investieacions Cientifiques.

La reunió minisFerial de di/mis a
no va lenir

unporlänem
Madrid. 16. — "El Sol" diu que el
motiu de reunir-se aquesta marinada
al ministeri de la Governació diversos
ministres 1 el director general de Seguretat antb el senyor Martirice Barrio
es (Rana a haver circular el rumor que
ha arribar a oides del Goleen que a
la Casa del Poble s'havien celebrar
les reunions preparatóries de tersa actitud qua havia de desenrofflar-se asan.
Altrament el seny Or MartineZ Barrl0
ha desmentir el rumor, ¡ ha dit que no
passava res ni pida pastar, i que la
presPiucia de/e, ministres a h dit centre
era (legua al desig d'aconmanyar-lo
con, l'atara marinada.

La vaga de la
construcció a
Madrid
primera priginu)
(
Ve de la

De la caserna de Pontejos ha sortit Una cccii de guárdies d'asaalt
que ha perseguir els pertortradors cap
al careen de Toledo.
En arribar a aquest carnee slian
sentir algaras dispara, fets sena dubte pchs guardies a fi d'espantar els
fugitius.
Aquet,ts han aconseguit desapareines- i no sita practicat cap detenciii

UNA MANIESTACIO
COMUNISTA
FRUSTRADA
Aqucst nutrí ha circulat per Madrid un full comunista convocara
els setas afiliats a una manifestadó
que havia de partir a les sis de la
tarda de la placa del Callao.
Assabentada d'aliad la policía, ha
disposat un servei de vigilancia, a
canee de guärdies de seguretat de
caralleria i infanteria.
Det de dos quarts de set han comingas a formar-be grupa, que han
romis en actitud expectant.
A tres guarro de set ala intetuat
dissoldre'ls pacíficament, i a les set
i deu els grupo han tomençat a
donar trisa subversius, la qual cosa
ha obligat la loro, de cavalleria
a dispersar-los.

F.Is manifestants &han refet poc
despees, i ha calmas que un capita
de guirdies d'assalt, amb force' a
lea tetes ordres. dones una cirrega
per tal d'aclarir detinitivament
plaça del Callao.

L'ex-emite de Ramanones ha da a. .
Lre el dit melificar:
Ea un dacument altarnent interessant,
un veritable programa que sáj asta a
les exigincies del montera poLuc actual; es, en fi, e¡ programa d'un futur
cap de Govern.
EL SR. LARGO CABALLERO

El seriyor Largo Caballero opa,. que
t a s t en aquesta (ansió cona (pian mengue possessiö de la (*residencia de la
Cambra ha procedit no con a president de la Cumbre, sinó com a cap
del Govern.
En aquella ocasió traca un pragra nia ¡ en arme aa llena
in altre programa. Aixó no correspun
a un presiden, del Parlament, sina a
un cap politic probable cap de Govern.
EL SENYOR BARCIA
E; senyur August
cal de la
n'anoria d'esquerra, dic:
L'orientaciö expo5ada gel Sr. kba
en aqueas demuelo Cm sembla ha, i :a
necessitat de realitzar aquestes mesures
la considero absoluta, encara que crec
que també hi ha altres coses molt importants a fer.
El que no veig molt clar is que le
realitzacia d'aquestes mesures migan
essen tan rápida cnts sembla esperar
el senyor Alba.
El que ell diu en el sera manifest
hauria (Lesser part d'un pla general
de mesures urgente que obeeixi a
Ull el iieri económic i rinancer que
inspiri la conducta del Cimera d'acord amb les minories.
resurn: el que diu e arnYor
Alba esta he. pera no is mes gime
una mica del molt que hauria de
ter -se.
EL SENYOR MARTINEZ
DE VELASCO
El senyor Martinez de Velasco.
al (mal han interrogar els periodistes, s'lla negat en principi a opina r ; però com que han insistir, ha
dit:
—Dones be: sense alludir per a
res la nota del senjor Alha, termie
no vull fer sobre ella cap comentara us diré que la soluciä del problema que avui tenias plantejat a
les Corta esta simplement recluirla
a qué aquestes funcionen, i la manera de resoldre'l esta en que en
primer iernie Se sotmetin a discus•
su ó els assumptes que figuren a
l'ordre del dia. alguns dels queda
constitueixen un veritable compromis per a torees molt considerables
de la Cambra, i després, cont mes
aviar millor, perque és labor d'ur•
gencia que se sotmeti a Eaprovació
Parlament la llei econämica que ha
de regir en aquest any 1934, perque
la realització del progranta que va
contingut en la nota publicada en
alean periódic, atribuida al senynr
Santiago Alba. jo cree que porta
implicita la supressió le iota ailue.is
problemes dels quals us he parlat
anterior-mena i que era senil-da gde
han de mereixer per part del Cc'.
vesn una atenció preferent. parque
cree que el pe cal fer s ev.P,r
que puguem continuar en la simació en que avui mis trobern, donant
davant el país la sensació que un
dels ärgans mes importants de la
soliirania nacional, con, ei el Par!antena no funciona.

ASSASSINAT D'UN DEPENDENT A MADRID
Madrid. 1 Ii. — Aquesd vospre,
;t les non locadas,, miau ina rnava pol Cal • er i le Ventura de
Nesla Vr' 6 ,1 tul In ' ine I" vc.
se li ha apropal tin indit idu
i Ii imtm lislitmm:uh alguns trels.
Despeas ha fegil.
L'agreilit ha 'st at recoffit por
alguna transoilids j portal l'atildar-1mM a l'Hospital Provincial, on ha ingressat jit ondaVer.

El bit ge titu guiirdia slia mesoutill a Elloapilial j ha prooedit it identifierar la N'Intima_ lira
restalla! #sser J,hufv de Dios de
Dios, de 28 suyo, dopendent
deis N:1gal z e in a II inleigunz.
Al lloc del fet loan eritmt rvccdlils ummu l'abre d'itugleei tIll
exercici matuiscril en el inalein
I mutt exemplar 111.1
lic "Luir".
La pulida ha comeneat a
N'a(' I ir a r gestiona per sal da
deacobeir l'autor del crint.

VISITEU

NUBE,

Sastre

Presenta una gran ookleool6
per a mieles I ebrios

d'entrotempe
SONDA DI SANT PENO, 84
Ttliton 18815

Madrid, 16. — En les tertúlies politigues continua concedint-se gran
importancia a la reunió que, sota la
presidencia del senyor Lerraux, celebrará el vinent dimana la minoria
parlamentaria radical, per supsoar-se
que s'In podrá manifestar lescissió
de que es para aquests die,.
Alguns comentaristes asseguren que
l'escissió ja es pot considerar com un
iet, i que, en consemienda, aviar deixaran d'esser ministres ele sen mira
Martínez Barrio, Guarra de! Rio, S'a mpe r i Lara.
Asseguren, també. que el ministre
de la Covernació fan tina crida a les
esquerres republicanes d'Espanya, per
tal de Rimar unides.
Airees comentaristes, en canvi, úpinen que en la reunió de dimatis no
pasman a res, i que sin demostrara que
pesi a cenes diferenziarrons de matis,
la unanimitat en la minoría del partir
radical és absoluta.
diputat radical que ha estas interrogar pela periodistes abre aquesta
extrema ha jet les segnents mandesraciona:

—Pot afirmar-se que en el partit
radical existeix latent certa divisió.
seixanta per cent dele seus diputare sima irancament dreristes o muderata; un co per cera són el5 autonomiste; vale:ideas, qae són d'esauerra.
i l'altre vint per cent es lambe esquerr:sta, i esta (armar pels que acr
repten cont a cap el senyor Martirios
Barrio.
El que ah trastee entender — Ira anhat dient la dita personalitat — ha
de fer el Sr. Diclac Martínez Barrio
deixar com mis arias malora urgentment. la cartera de Governacia i
dirigir un manifest al pais, procurara
harmonitrar tras els corrents d'esa uer
-raepulsicnmPtru•
redor i nou que tanguee resultar eiiCae.

El Sr. Alexandre Lerroux esta interessat que el Sr. Mart ser Barrio
no surti del Govern. t el gin dt i ael

que representa el Ministeri de la Go.

vernaciO.
La aituaeld ks refrita i elelindíssima_ Aixis es pot afirmar tense enbuts.
El sots-secretari d • Instrucci6 Pública i diputar per Málaga senyor
Pere Armase ha dit:
—No cree que en la reunió que
dimane hure de celebrar la minoria
es produeixin (eta desagradables per
a ranga (lel partir.
Quant a l'actitud del senyor Mar.
tinca Barrio, la seva mateixa conducta u les ceses mateixes panales reiterarles de devoció i adhesió al senyor
lerroux ja diuen prou. Dimart3 no
‚trece-irá res de nou ni de sensacional.
Per la seva pan.
sias, al qual s'assenyala cons a promntnr de la caes-anta in.ciada dintre del partir radical contra el se
nycir Martínez Barrio, ha dit:
—Fin causen admiració les ceses inconcretes i absurdes que es diuen a
aquest resnecte La situació de la
Costra minoria és exemplar. No hi ha
divergencies n¡ molt menys divisions
entre nmaltres. En anem contra ningil del nostre parta.
La riostra actitud °hertz als requeriments 1 exhortamenta que reben,
constantment dels mernbres de la minaría dernanant-nos que ea governi esa
radical. ja que as-ui está el poder a
mans del nastre partir; que es governi
netament en radical pel( radiells no
en herefici exclusiu n^stre. sisó a faaus 1 res al be de tos'.
I aína/ cal per a aixi poder recorren/era , la gran massa decoriertada dintre el reg i m grade« a la gestió gevernarrental dels anomenats honres
d'e5querra
Consta dones. que ni contra el senyor hfartisirt Barrio ni contra ningti
aneen. Solament ens proposem donar
Sati5S3CCi .'i al que ea anhel del sestee
partir : que es governi en radical d'una
manera neta.

Els serveis hidräu'ics LA FUSIO DELS
de la conca de l'Ebre PARTITS REPUBLICANS
adhuc els de Catalu
D'ESQUERRA
nya continuaran depeMadrid, Id. — Segueixen els
nen de la C. H. E. In eballs
per a la Instó de tOti
els partas republicans d'eaamb residencia a
guerra.
Saragossa
El Consell ha acordes reorganitzar
els aerveis Indrografics de la tunca
de dEbre, aarovant el p ro j ec te del
ministre d'Obres Públiques en vieras
del qual e3 modifica restructuraciä
donada a aquests serveis pel Govern
provisional de la Repüblica, sota la
denorninació de Slancomunitat Hidrográfica de lEhre, i es restableix
el de Coniederació donat per l'encolme de Guadalhorce en época de
la dictadura.
Se li slóna, no obstant, a aquest
organiame una estructuració mes liberal i encara que es restableix rontonoinia per a l'execució d'obres na
es restableix la caixa especial de la
primitiva Coniederació.
La transiarilleCia d'aquests serveis, tornant al regim autonòmic,
tenia caracter d'urgència, pino que
en acordar el n'aspas del servei d'Obres Públiques ;a la Generalitat de
Catalunya, a'establia que no se Segregaria la part que afecta a Catalunya del; serveis hidrograiics de
l'Ebre en cas que se li (lora el regirla autonòmic.
Aprovat el projecte el ministre
d'Obres Públiques ha visitas a la
tarda el president de la República al
qua! ha Ilitirat el corresponent decrea anticipant l'hora del desnate
(lel president del Consell reunir en
compre l'interas que el senyor Alcall
Zamora te per tots els aasumptes que
afecten a la regia catalana.
En conseqüencia tots els 'serveis
hidráulica de la conca de l'Ebre continuaran depenent de la Confederació
que segttira a la Seva residencia (le
Saragossa.

Han estat uomenades dues
ponatmies encarregades, respec13-amen!, de redactar els Estalista i de traçar el programa.
Formen la primera els seayos.; Corles Esplä 1 Josep Calaiito i la senyoreta
La angosta ponència es integrada pela senyors Josep SalmerOtt, Eurie Ramos i Emili
Lionzälea López.
Autbdues ponencies s'han retinit aquesta MI per tal de celetiriir 1111 eallVi

EL ROBATORI DE LA
CREU DE CARAVACA
Ha estat nomenat un jutge
especial
Murcia. t. — L'Audiència Territorial ha designas jutge especial per
conèixer en el sumara rasaran amb
ntotiu del robatori de la Creu
Caravaca, el jutge de Daimiel,
ny or Autoni Alvarez Manzano El governador ha mandestat que
continuaven les geations per deseobrir els atnors del robatori.
Han anat a Caravaca policies de
Murcia i de Madrid, i el tincas coro.
nel de la guardia ivil.
Caravaca, a. — Sisan curaat telegranice al ministre de Justkia i al
President de l'Audiencia Territorial
interessant el nomenament d'un jutge especial per entendre en el suntari obert pel robatori de la tamoSS crea.

EL SUMARI CONTRA
UN EVADIT DE VILLA
CISNEROS'
Madrid, tb. — La Sala sisena del
Tribunal Suprem ha designat el magistrat senyor Iglesitt Portal jutge especial per instruir sUrnari orara el tinent de cavalleria Alfons Gómez Pineda, que intervingué en els SIKCeS5os
ocorreguts a Madrid el dia to d'agost
de 1930 1 s'evadí de Villa Cisneros
on estava deportar.
Al senyor Iglesias Portal l'auxiliasenyor josep Torrejón.
rä
Avtij han comencat a instruir-se les
primeres diligeneseb

Tarabe l'ha telegrafies al cap de
la minoria Popular Agraria, senyor
Gil Robles, sollieitant que recolzi la
peticiO.
Han arribas alguns agents de la
brigada nibbil que han procedit a la
detencia dels ferrers Ramos i Manuel Nieto, per sospitar-se que foren
elle que construiren el ganxo de
ferro trobat a la corda que penjava d'un marlet del castell.
Una comissid ha anat a Müticia
per entrevistar-se amb el governa.
don acompanyada dele dibutats Reberte i Marrinez Moya.
Ele comissionats han tornar mesh
satisfets percate el governador els
ha moisés que desplegaría en l'assenrte la major activitat.
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La guerra civ,1 a Austria
,l • e de la Prinieea
Un dlacyies de . MacheroCero

tervenciO de la Societat de Nacions
en el cas que qualsevol força estrangera pretengues briervenir a
Austria arnb motiu de la situació
que travessa actualment el dit paja.

El viatge europea d'Eclort
El viatge de
Bek a Moscou La premsa alemanya ataca
El senyor Fleck surtí dar de Unacons

despres duna estala de tres dies.

.amb insistencia ha corregut el
duran! els quals ¡ha entret,:istat diret•
rutator que el princep Staremberg
ses segades "I, Lilvinote i alles seres tropes harten esta t . sitia- Ele nazis no chi han de
tres membres del gorros. L'attunci de
¿-:es per les Orces de la Schutsbund ficar
la transformacid de les deleaaeions
d'enthdas pomos en anihailada it
a Steyr, però als circols ben inforBerlin, tI. - L'inspector del parsigue dar d, fa solielera de l'amista
mal; s'ha fet constar que aquests
tit nacional-socialista anetviac. se¡'0i,
ntora no tenen cap fonament.
nyor Ha brictrt. ha pronunciar un que s'Ad trarat ent r e Ri'issia i
Fa efecte, se sap que el .princep discute. que ha estar radiar, en el sin i que co una garantid de poe en
oriunda ahir un discurs a
req i , i d'Europa.
goal ha criticar energicament !es
Ln ..05UC:ti gengräfice de Polbnia
a,• ensillant 3:5 elements insurgcnts
Mesures adoptades pel Govern del
a tornada a . la nornialitat.
l' of Permetre-li d'ésser una garantia de
senyor Dollfuss. Despees ha Mani- pan
entre Alemanya i Rüssia,
Per altra banda, i segons informes
festar que II direcci6 del partit
s un jet d'un l7 ratt valor Per la frande bona font, els rebele socialistes
prohibeix. grita pena de sancions quil-Erat
de tots tres pulsos, l'acció cou-a no ocupen cap posició d'imporserenas:untes. a tots ele nacionaldala a terdels quals-si
tancia estrategica.
sócialistes • anstrfats que es rneselin cordal:1
amb sineeriial-pot tenir tenseEl Govera ira acordat procedir a en dé esdeveniments.
qüencies molt benefiques;
una gran batuda als canals subter'Ha afcgit que el partir nacional['er Par, de i de Russin no
ranis de la ciutat, puix que se susocialista au striac estä dispsat
mu ,pei qsie senthla, reserves, i p:1
?' ,a Tur grups d'insurrectes armats
fer tata mena de sacrificis pmr so- hj
fa o Alrmanya, 110/Iti$ l'esdrtenis'I'an refugiar alli disposats a tot.
lucionar les qüestions prudente en que
dor Pof resta,:dre.
De Linz comuniquen que a la cin- un sentir alemany, com ho ha estat
ta: regna la més completa tranquil- sempre.
Varsòvia, 16. - Es reben noticies
'.nat. però que durant la nit paseile aloscon donant compre d'haver sora elan produits nous combats als A Londres són optimistas
tit d'aquella capital e) ministre poloLondres, 16. - Totes les infor- nès d'Afers estrangers, senyor Sed:,
,Titarits de la població.
macions que es reben de Viena un cop acabades les negociacions que
Pena de mort
diuen que !a tranquillitat es abso- han portat a cap amh el senyor Litrupres,or socialista Kalapp. que
luta a tot el país i que 110 s'han vinOr.
ieu jet presoner per les torres goEl seu Niatge ha estat cornentat molt
,ernarnentala quan lluitava contra prochnt nous combate. En vista
d'aiN6 han estar suprimides la maiavorablement en tots els circols P0aluestes. ha comparegut davant un
jar part de les rigoroses
d'aquesta capital, on s'expressa
,•onsell de guerra surnari5sim, essent
adoptades durant els passats dies. l'esperança que els dos Estats podran
condernnat a la darrera pena.
Ha quedar gairebé restablerta la d'ara endavant conaborar mis estreEl President de :a República l'ha
normalitat en la vida dels negocis. tament en la consolidació de la pau.
indultat. cormnutant-li la dita pena
També diuen els desasta:os de
la de den anys de presidi.
Vierta que han estat acollides t'ayoTribunal marcial ha sondern-sr aquesta tarda a /roer oir rehcl rablement les noticies segons les TRIOMF D'UN CANDIacusat d'haver di sparat so- quals el Govern au g triac intenta fer
DAT CONSERVADOR
d'una prudencial cien/inda arrth
un policia ferit.
Londres. 16. -- Eloccions leels vencurs. Tampoc no semilla pee»
Ei Tribunal marcial de Saint Poelhableque signin afusellats altres gislativos parcials rol disfriele
ten Alta Au s tria ./ ha dictat tumbe
le LowoAlorfl. Ha triorafal el
cap: socialistes.
perla de mort contra dos rebels
si mlidat conservador seuyora
n'ha condernnat dos mis a cinc anys Els socialistes suissos
Leflus, per 15.912 a ols. Els
treballs forçats.
Berna.
1O.
A
Berna,
Basilea
1-wwisies Ira ii obl ingul 13.992
L'editor impressor dels periòdics
i
Zurie
han
tingut
lloc
reunions
so'cual s se favor del candidat
sc,cialistes "Allgemeine Zeitung".
cialiste>, en les quals han estar
1er SurenAen. El liberal hule" Mittag Zeitung" i "Strabiatt". sevotarles
nto,:ons
de
simpatia
al
pendent Nfr. Smilh ha oblingitt
r?-or Lan g, q ue era un dels cap: de
prolztariat
austríac.
:t.30; vols.
'a Schutzhund, s'ha tend ..t a la po:•ia.
s-Ae•-•••••
El Govern ha decretat la dis soluc'6 d'altres 26 societats i organhza::ons social:stes, entre les qua], figuren el Sind i car d'Empleats de C. i
T. T., de Tràfic i altres professions.
Toas els bens mobles i immobles
d'aquestes orgaMtzacons seran confsca..,
Un comentand del periòdic 'Reich post"
FI "Reic .c ., , ost - . reicrint-se als

La Cambra francesa acorda
el nomenament d'una cornissió d enquesta per l'afer
Stavisky

violentament França per la
seva resposta
Al. Quai d'Orsay i'esiä
de d'ildertant activilat, garthou rebe

dhir Bens i a:14 s'entrovi.gara
Eden,

Dos . ;t ome; polisics de diversa f ilia cid, l'un representant d'aquella P.;t,!a
Eutcsa que aviti e.rerceix nr, paper
primer [la e n+ la polilLa enrOPC4:1,
l'altre de la naeii; que un temps tinqué
la supremacia del toll c'antinent u 4 : f0

s'esfoefa per mantenir-la, 3C11SC aCC111SC5:11S-110 Completament, no solament
pergu,; els tentps han canviat sind pervacitIan1 i
qub la seva pofitica

,:zceFsos d'Austria, diu que no han
'-tat una topada entre dos parfts.
La votació global del pressupost
- 71,, un atar ai Govern per part d'u7'a forca :Ilegal, secretament armaParis. 16. --- La S P S,i‘ j celeCal que
da, en el moment que el Govern brada aquesla tarda a la Calo- tran9Arls els forrocarrils 1 ele f
per earrelern i Pudefen sava enfront d'un ad- bu a de Diputals ha Iranecorreeud11S01111 des niel sets lloc.
ve7g ari de talla, la !libertar i la inde- gut amb
( . 0111ribueixin a assegurar ol
rtndencia d'Austria.
fracord :mili al liwvern , s'h,,
servei ami)
inein.rs
El periOdic "Ne , % . \Vicnner Tage- decidit minninienient pe l pro- despeses.
i (plan lixi, siaul
Elan" anuncia que aquest triad ha cediment de mans eulaire el aulil s'Imuris (lonad un gran pos
!non a l'hospital. a conseqüència
intria
CiindssiA perquè. turni a la Aeva anliaa
ferides %ofertes, l'esposa del
d'empiesla integrada per
reeononiia perlórhada.
llorar socialista austriac senyor
niembres que oStariüfl enearreDonant un exemple de
gals le 'Cl isar Irles les responpliuta -- h acabat tlient
a i ita
re5ulta ferida
polítiques adniinisiren la cansa del pais. lot se r e: bornhardeg del harri
raii ‘ es que liagin pogul origiei
prig.ia
enSenIS la VOSI
nar-se des del principi de rafe,:
Schmitz no va • Berlin
iii an ¡u-kv.
.
Una tstitemt dels socialistas Bastld, president de la
1.1 diari -.1mtliche NachrichtensComissió d'Afers Estrane:le" desmenteix categ Aricament e! sollicilatil que aguesIn
gers
gaud e i g i de pochos
mor. segeng el qual , el non comis_
,
e
,Ittrii la qual el t n Oterll
Paris. 16. --- En una reunió
general de Viena, senyor Schha planlejat la questró de roner-tu, haar ana t nr tingui el ProP6nda per a tractar tl l'eafiança, ha estar rebutj' ada per
s • 'lanar a Berlin.
n (111)111P, Al gIllp radioal-aoriai3d
cnnira 1:0,
hila ha tfecidil presentar PI tseEl ronjunt -niel pi-injerte ny9r BaSlid per a la presiden.4/gunes dones, esposes d'insurcrea Hl la L..riiissi(i parlamencia de la Cradesid nS NegoeiS
z. its detinguts o m orts durant
c,s,tingute amb les trapes taria d ' einjaAS1a ha ', sial adop- EAleangers de la Cambra, en
substilució del senyor
tet P" 57n 5o10,"
10o' vernamentals, s'han envidar.
La votaoló global del
Clausura d'un Rano
La votaCI6 d'ahir
.
i2Arheiter Bank ha estar tancat pressupost :1 1: :: 1:
Paria, 16. Fai la verlaci..i
1J-tintaste')
Parle,
16. - - La
te7 ordre del prefecte de policia.
d'In:s enda tic la- La obra . ha sobr e l'ajortlainettl de la (bracio
Als cerdeo politics corre el rule data per a lit 111S,11SAVI
t per 23 vóts
set
mor que' el Govern te el proposit
inlerpellneinns, rl resultar
projecle de ei pel qual s • es• crear un tninistcri del Treuall.
luid
n tirti se sap.
lahlrix quo el preast upost per a
El Govern timo no ha
1113 podrä Asser votal global- ,hulra 125. .1quest u datrers
ajudat els socialistas ::
de
la
seguen1
de-cúiuri.men
rnpflUIS, ande
ment
Praga, 16. - L'Agència Ce!eka
maneen:
rlesmenteix que Txecoslo,aquia ba- l ' ..blecle d'e% stur que siliagi
soi-talislos. 3 ,:ocjah4c.s
rardri PI' de tion , a1 sistema de
o, contribuit a larmament dels so- dolaenes provisional:s.
de la U inrI ubrera,
li P
- alistes au 'triare.
indepandeids, 3 de Ensquerrit
Doumergue
ore:ab:lela
una
Afegeix la dita Agencia que és
independeol. I elf . 1 U1'11 p sociareunió de les force, eco7nfsible que bastir/ e-tat trobades
lista de França i ropuhlieä sonttiniques
a inane d'alguns mimbres de la
cialistä i 10 mimunisles.
16. El i • a.p . del GS.hutztrund armes de fabricació
preildre
' lis 1 i iigueren
Si
-in, s.enr, Hournergue, ha
t xtcoslon aca. pera') diu que en aquest
prosidit la reunió eelebrada parl a la votariö 68 diptitats.
Cae es tractaria d'algun antic encàrrec j et a TxtscosloNäquia d'acord aquest 'naif pel Gonsell nm-to- sigui:
25 del grup railicial n tadical
¡Jai . en P I gual eslän represenkath lee autoritats austriaques
socialista. 14 del urtlp 4111-lavorg, o Iré d'armes transportarles Lides toles les forres
Jades.
:pies
franceses
organd
,
lis t a de Fram:a i republica srs,l andestinament sensc coneixement
El Presidenl eI st adreçal la cialisla, 24 . soeialistes de Eran_
de les autoritats txecoslova'ques.
n'alelas( ..rida a frt y .or nié ro / dre, ça. 2 de Ersquerra itidependenh.
1'1 senyor Krofta, adt upr al Mi
he unió ¡ el treball que , ea ter
independente i 1 socialista.
-nisterd'AfFag,het ähir
a la Frant,:a política.
dávant la Cemissió del rato 'de la
HH 11. 1l 'que ar I ualment es
Cambra ele diputats una declarvid p l eenta
per at Consell marroslsre el g esdevenimert: d'Anste:a
Les negociacions comer; j ai orúnóruir l'ocasió d'atendre
en la qual ha Inalificat d'absu-da
h
, i ha \il al Plß
ua
ts
crida
rlj
cial a franco - espanyoles
f antasia el rumor stgons el qual
elbIeta I s h restddre, ditilté
Teecoelosiquia propoSaria una inesperil de collabora,i.5 el prat er,enció 1 militar a Austria.
Mema de la roOrdinarni del&
' Parle, 16. - Coni se cap, el creu
Ttecoeldiviquie - ha afegit que le/ negociación/ coinercials francoti al principi de rio intervenció, però
afegit qiie el cand
reCil quE ha de cridar-se l'atenció
ferro ds nial servei públic essen- espanyoles, que s'han prosseguit actide les ' potencies sobre les passibles
dal,'Iant per A l'economía com %amera aquedm setmana, podrien quedar eidlestidea asan, divendres, u Orepe rcitssion g dele elite eedevenior . 1 la defensa nacional, i hin
mente, i estä dispersada a coVaborar d'essen' imllocat en condicions rna dissahte, miró dircultats soreidss
CC la reglamentaciA comuna d'aqrreeproduc- a darrera ' hora existeixen la celebraW,
d'efectuar 1 'a
tt amh rehjecte d'evitar has. deixant al inaleit leirips d'alguna TM/lit') completnentär a dele
un poesible confliete.
gire l'aulontAbil es desenniihipi delegats r1'ambd6s paisos.
Tz teeelevigula contra la
De totes mallete,. la dilaciä no serä
Su el ,olnip iinmen g que se li
betareenelé *atrampen ::
i record podrà leier iirmat en
oferaix, APANA pertorbar
ele
primer% dies de la sitntani entrant,
• econtdnic . de lJ lariff$
Amb . carieter oficial s'estancia
floner el dimarts.
livocirla la /n- ferroviäries.

equivocado.

•
pel que sentbla, ho informal
Barthou de les 0, 5 . 05 tasques de la "pelito" Confereccia del Desarmament
que ha fingid lloc a Londres, però essent ministre fin'anger$ de
T.recoslovaquia . 110 ha mancal ele e.'clamar ratenció del sea coWega frafteh
sobr, /a situacid d'Austria, que éS
motitt de ,a r ett 1".eactiPaCid ¡'ce vt,
ta is. Es sabut que la poblada au5tr;7ca era, en la scva gran malaria, adversaria de r.-Inschluss, :ant mbs que en
mililaz'a en la social-detnocrObona
eia. Elini:nada aquesta, les forres enabsOluta majOeia,
rin tuiin avni
re/er enganyar-se no preveure asa
imininent aeció deis nanif, facilitada
enerva per la tniireelesa de los trapes
.n 7overnamentels. I com que el motittle111 ihnuria de Verifica r din!, mitiaus
ousfrioes. el ¡el seria de !tontica ins,- flor , i con, que ICS potincies liaa
(rema haver d'intervenir en fu merra
civil austriaca , efCllyS 1. 0errillti 1 f, en
un con de . retolticiti nazi.
Barthan ha compartit el punt de ;usen de Rent,e, i. ;out es dedueix de lee
infor macions que arriben. Ist A rce ; mi mediatameal d'una arcid
diplomática per a nn aeord entre Paris,
Lardees i Roma, el qual sindria cene a
rime, efrde fi / lj 12014 rekrent a :a
independi, ttria d'Ausfria. .
Barthou tu, )1.11 Ittancnt de prorae
aenstanient entre T.recoslovaqua
pe•-el no set,, , la factible. pe r due 1fussedini, cl • fe In,, enit,, s 1)011f1ISs
en lo sevn aeriii contra In social-denloerheia. vol veto . , in- orne/fria la sere
de feirisfilzcs-i n l rr.dterfrin. Perb
ai,r3 net ‚s'e) e.renitf j'erais. ja que
posaria .1t3Ea • en mala situarió amb

.11emanya.
Eden, en rant .i. haurä d'oenpar-se.
en 151 ronyersa
del desarma•
.çembla ,estrany que mentre 1015
els OSiSAS rolen artnar-se nh'S. CS Sao-1; de liieilaci,i rielo armonienls, pen;
en.• .4noloter ,-rt eneara vol fer
•
le o• Atativ •i en ligues, sentí f .
Es nl, remarcar e. , Irnqi estat Pelee,
i re S'itera el IN C emluu's aquest
7..:^ t ae tea P l's ea. Aira aadria
•
eme el Eereion Of .fice rol liaula, el prrai, ceenerna•isos
i
una n eta tOriPi'
E ts• pant.e de • ris , a (U:den i de Simio,, l'un corseermefor
M'erol un toitteide,.ren
sn o b r^lnio s1 Oth/i (1.(lesav
n he ns 1Stre 'S er Rarthre.
,„
• erttis!ex
errief
Turnier,

•

i P,1l,sie- /Tontea d.• fenelb,

diferc .r. perb tit/n taifteidees
e

Erle4 .e .,4rwrir
een,,,n,-,-r• que
MI ii he, de fe,. raer meefr e i e ft r (1, lor out hn fet.
13 tnityinfr.
el ntemnrdmium
bulo., 1 1,..n 94 e.Cliei!,
rS , ,n
d'una hl.• erens
perrati,, e.< rreie 'pe
I •M ia renl : nune les nen e c'n e inte t: r rditeri haidry . amh ter fave r , pm-que e n rl• 1,5!en rnnerniqr
tretentionf tdenICHyr.e d'un rearmaFrenen aro

"'^'°•
Ler Serie :ene
.,,r/7,1 tres., rt!
(),,d;
e,. lt/ d0f . ;1 de de et , 011 , ", " 09.
re,-3
s. ofser
ohl;deo• ase e.f
•
tnsfil . 174,
1S
1,Inst ee..1
ets
Pchhria 1 .4tcAt
/77raff seaari.rra rAnend(4,rni
a
e - a hifIrriona emn un perill per la

Londres, tb. - El senyor Edrar
ha einprès el seu siarge al rontihent.
.N l'euse n han acuelit a acontiadar-lo el ministre de Negocis Estranger5, Sir ‚1 omm Siiunon, i els Rinba:xaderr. de Franca i Italia.
f'aris, 16. - El lord del Segell
Privat, Sir .\ nthony Eden, que ha
5 0 r11 Minen mati cap a París, Berlin i (torna per discutir, el memorandinn britinic relatin al desatinan/el/t,
s'entrevistara a París amb 111. nemnitritue i amb M. Barthem. Paseara
el diumenge a Pari s , u elilluns sertira cap a Berlín. .‘ Berlin será rebmnI pel canteller Hitler, el dimarts,
per altres ministres el dirnecres.
Seg011.5 despatxos de Londres, el
sen:%or Eden iortiri de Berlin a dar ,
rete de la g ettnana entrant i es dirigiti a Roma. L'entrevista imb el
senyor Nftreeolini xenibla que etti
fi x ada per al dia ab- Despees de
conferenciar amb el eenyor Mussolini, Nfr. Eden tornara a Londres, un
reinUed el sub-col/tire de desarma'
nient. El euh-comite prendri nota
de les geetión% realitades pel capitän Eden, i comprovarà si ele punts
de vista recollits a les tres capitals
estad en !Armenia m'eh el tul del
memor' ändum britinicit •

(la arribat aquesta tarda, en el
räpid "La sageta doc.', el sots-se-

creutri anglès de Negocie Estrangers, senyOr Eden.
Mala Imprees16 a Berlin
Berlín, 16.- Als circols politirs
alemanys e% creu que la contestacii
francesa sobre la giteetiö del desarmament no ha catt5et bona inapress, per entendre's que s'aparta del
tema al qual extrirtament hav,a
No s'accepta el pinol de vista hinces que . les Seccione d'assalt i les
esquadres de protecció tinguin caracter militar, com es tren de la
banda francesa.
Finalment no s'accepta que la
qiiesti6 del desarmament hagi d éser involucrada atril) la dele Pactess
no agreisió i el Tractat de Locar:10.
Els periòdics alemanys comentant
la nota francesa fan ressiltar la insufic:encia absoluta nIel desatmament
que proposa Erario..
La "Deutsche Zeitung" declara
que. el Coreen alemany ha exposat
clarament estar diaposat a acceptar
un control, al qual tots el; Estala
e starien igualnient sormesos, i el Goven irance5 hauria pogut, anib un
xic de bona voluntat, tenir en compte aquesta' declaraciä.
La "Germina" es refereix a la
resolució de la Comissi6 de l'Exercit
del Senat francés de 14 del mrs ql1e
50/11. que diu que Franca no pot
recluir ele efectius del sen exercit i
assenyala que es certament singular
que aquetsa resoluci6 i05 adoptada
el ntateix dia que era Ultimada a Berlín la nota francesa.
El "Berliner Tageblatt" ja ressaltar que el qiiestionari de detall adjunt a la nota alemanya va essen
plement bandejada, a',xt com els arguments alemanys, inentre qUe no
van ésser tinguts en compre ei5 arguments italians i anglesos.
Re s tilta de tot aix6 que el Govern
francés demostra no pensar ni c fr
nialt ni en arribar al desarmament
ni a la realització de la igualtat dc
drets d'Alemanya. Paris, irr, - Ee continua que
s'han entaulat conve.r,es entre els
Governs de Londres, T'asís i Roma,
per tal de Publicar simultàniament
un comunicar en el qual les tres
grane potencie> afirmen la tiecessitat
de respectar la indeprndéncia i integritat- d'Austria.
I.a Comisdó d'Ajen: Estrangers
de la C.ambra ha celebrar sessi6 cxtraordintria per examnae el; esdeveniment; d'Austria, i ha adoptar
una resolució demanant al Govern
que asseguri la pau mitjançant la
independencia d'Austria.
La Comissió d'Afers E...trangerS
del Senat, per la sera part , després
de 5 entir el seu president, senyor
Strenger, ha considerat per unaninii tat que la independenca i la integritar d'Austria segueixin essent
condicions indispensables per a la
pan l'equilibti d'Europa.
La enunció a Austria

Londres, 16, - I. • Agencia Rellter, referint . se a una c iarI evima celebrarla pel Ministre d'A ustt a amb
s ,s r John .Sitnon, din que la conversa
bu molt curta i sc celebra io-a del
Foreing Off;ce, i que test/tentar thplomitie no Piltra al ministre cap
informaci.'n real ira a la crida que
el Govern austriac hagi de dirigir a
la Societat de Nac.ons.
Per a llra part. s'assegura , t ue Ausida no suggeriri la idea que Anglaterra, Franca i Italia jachi can
rIce arad,',

LES GESTIONS DE
BENES A PARIS
París, -- El mini lee d'.\iees
F.trangers eche ahir la visita del
senor genes.
1. 3 com risa dura hora i ludida, i
segons es in:mi:está en acabar l'entrevi s ta, es doe niiMstrer estiguteen
de n roupItt nene (' en el une es refereix a la situaciO d'Europa.
11 semen Penes lun marea, a tres
quarts ast ‘nit del e cops e, en tren,
cap a Praga.

LA DEPRECIACIO DE
LA MONEDA TXECOSLOVACA
. Prags, 16. - DeSpres d'un

debal en el quat han intet . virtgut els lepresentents dele diferente parliis, Ist Lesnibra ha
volat Un Pr C. J ACI e l O Ilei
a la dosvalortleaoiö de IA corona !leen:local:a , apta.% anl les
declaraciones del president

Consell,
Btu nirlut d'equesta nona llei,

conlingut en la CiNl'AllA
SA111 ininsal (lo 113158 gratos a
37.015 granui.
es i,linne a ( 51 r',tLit'l luto
ni elAilleu de 30 a 2; per 100..

I.a depreciaseis) de la rota n tlit

aura, daties,,de • fe'ti . per 100.

Berlin, 16.-En virtut de la Llei
promulgada el geste de l'any que
som, queda suprimida i passa al
Aekh 1 aiobirania dels diversos Estats alemanys en materia judicial.
El ministre de Justicia anuncia
que el Reich en el que es ref ereix
a l'Administració judicial es dividirte
en tres grups, o sigui: Alemanya
del nord. Alemanya central i Ale:nativa del sud.
Les sentencies dele Tribunals es
dictaran en nom del noble alernany, i
no en nora del poble de tal o qual
pele.
Lee actee notarial% seran valides
en el conjunt del Reicb.
A aquesta reforma seguiran d'altres
en igual sentir.

EL$ DIPOS

EN BANCA
WaobiogfOn,*1 6. - A
riments del presided4, seg1/04 .
flooSevelt ha eetat ertfeeää a - 1S
Comissió bancària del Senat.u*
piojede sie Ilei prorrogabt Reg
un any ele efeetee de la que
anib aquest caracter provisi0+
mal regen en ractualitat, i
vigencia de la qual araba el
dio 3 de març ninent, Aobre ge.
rantia deis dipdsitä existeatli

L'ARQUEBISBE DE MUMC ES PRONUNCIA
CONTRA LA LLEI D'ESTERILITZACIO
Munir, 16. - En una pa storal publicada arnb motiu de la Quaresma,
el cardenal arquebisbe de Munic,
despees de rendir homenatge ala ealambo que realitzen els nacional-sotaliste.. per alluitar contra la immoralitat. declara a propiasit de l'esterilitzari6 que la consciéncia cat6lica no pot adrnetre una semblant
intervenciO, i que no pot, per tant,
autoritzar ningú a sollicitar-la ni per
a en ni per a tina altra persona.
1. 1 cardenal acaba la Pastoral
aiirmant que la moral no és solament el que serveix al he de la nacid,, sin6 el que esta d'acord amb
la Ioluntat i els manaments de Deu.

EL GOVERN HOLANDES NO VOL ALIANCES
MILITARS
16. -- A la Cambra,
ami/ mullir do Ist IliSCIIS>1. ", Ini
I'
1/ . .VP1 . S ES' ngerS.
II
un dipural ha preguntal si s • halia tractat d'arribar a la cond'un lractal ele no agro,ei.; ami-) Aleiniinva,
minislre fers 1:;traiigors Ita 0.(ptestat el e el Govern
holandós s'opcisit a bala aliança
d ecaräcter

AFER D'ESPIONATGE
A FRANÇA
nIelt. tb. - Per agents de la

Segurolat General ha estal &litigia un indi,idu anomenat
Mitellnr , natural del Sarre, acusat trespionalge a, fanor . cr una
uncid • s1 ra ligera .
L'isenielitat
iun,iuei,Iit
haiio
imonseguit entrar en telacions
amb diverses persones a les
sil darnanar que li facilitessin
dades sobre els arlIti ament
efeclius de la cuan/jaló de

Als centres interessats
guarda molla reserva sobre
aguas! afer.

INSULL ESTA MALALT
.‘lont. I 6. --- El Con,iel 1 do
ininislres luss decidit comunicar
a la Legaciii ilets Estals UnilS
ipte. Seiln . 11S Opilliti glinlire s lada
polS n i el gens
e-all
e'd finanoer senyor Inistull. aquest

e s. ?roba en la impossibilitat
d'ens P reildr,' cd P eis,l ge.
Con' ja salml. Cestradic, • io del sanyor Insnll hania estat
rednrliada a Grecia pel Govern
arnericä.

UNA VIOLENTA TEMPESTAT I)E NEU A
ESTAMBUL
E e slandnil. 16. - Ena
lenta tenipestal de 11en ha cauha
sal norithrosos areidents
;mis.
Iraalornal tolalinmil
.\
i st :Otros p i )blade la 11011
5 . 1 n n 11S.
acumulada als terrals s'han e s
asteS 1 a/1111i,-fondratlgus
e -, te , in .1 ívia quo flan naufragal algunes embarcurions, 1'"' in
fin,: ara lioni ignora si In
huerta t% iclimes.

PROTESTA DELS
JAPONESOS
1,1 ministre
Estrangers 113 encauce-

'n'olmo,

16. -

d'Aten;
z,k1 al rilmsol general japones a
V i allis i' slock deant les autoritals sovieliques
contra l'augment de la tasa de
eAnlei enlre al rutile i el yen.
que acaba d'ésser elevada de
32 . 3 a 5 per ruble.

REDUCCIO DE SOUS
:Amago, 16. - Un Cemille
compottt pels direntoes de lee
principals xarxes ferroniaries
deis F.slats Units ha 9. 1 públic
un mis, segons el qual a partir del día 1 de julio'
nlillVals en un t 5 per l00
els sous ile lt11S PIS treballadors
ferroviaris.
Aquesta initixa e uldra
Silbe/11111r l a del tO per 100 que
evistAix actitalui p tit, la vigencia de -la qual acabe el die 30
de juny.

als

Banca.

ARRIBADA A GINEBRA
DEL PRESIDENT DE LA
COMISSIO DEL SARBB
Ginebra, 16. - Aquest inati
ha aribat a Ginebra P I president de la Comissió de goverA
del Sarre.
r

ELS ESTATS UNITS
I ELS DEUTES DE

GUERRA
washington, 16, El lid«'

deinUitrata senyor -flobiuson 'ha
exposat al Serial, l'opinifs que
potser e9 podria .donar per descomptat tin estancament permanen 1 en rafe,' relatiu als

/lentes.
Ha afean que lenke la convicció moral que Da aula arribat a cap acord per a FI/mil-.
lacio o 111111Na dels deutes de
guerra, i que creia que el poble
ilels Eslals Cuils insistirá en
et p, agament integre deis dit i
delires.

LA RESPOSTA BOLIVIANA A LA COMISSIO
DE LA S. DE N.
La Paz. 16. - La resposta
ana a les proposicions d'arranja-

ment formulades per la Cotnissier
de la Societat de Nacions ha estat
niurada al doctor Cast Rojas. Es
guarda absolut arescrva sobre el
seu contingut.
E: general Hundt ha soRicitat
que ii sigui concedit el pera/fe necessari per a trasIlarlar-se a Alemanya, amb motiu de la mort
seva e52052.

REUNIO DE PRODUCTORS DE CAUTXU
Amsterdam. ter. - L'Agència telegràfica neerlandesa din saber que l'Alsociació de productors de czutatú de
les lndies neerlandeses ha celebrar una
reunió de caricter esmictament prisat,
en el curo de la qual els reunits han
pre5lat jura i rent de no comunicar res
relacionat amb les deliberacions que
tinguin Iler.
Hom creu ere la 3m:id ha retal
importantissima i que s'in ha tractat
d'una comunicació relativa a la re,tricció de la produccib,
slembla, u,, obstant. que no ha •gtat
ElOptarla cap cleeisi: Obre el percentatge a apl:ear abs productors et:ropeus i als indigenes.

EL BALANÇ DEL BANC

DE FRANCA
Paris, 16. - El balarte del
Bailo Frallt: a registra une
minna de 1.977 milion g de
frartrA, aprolunadainen t . per
or , que puta actual.
inout
I.a suma de hitIlels qua es
trolien eis circulaci6 s'eleva *
mes de 82.000 auch 4*
alucinen! de 333 wilicms.
VI total del: compromiso% a
la %isla puja MAS* dIP 96.000
milions, ami./ una min\ a de
:103.

ARGENTINA NO PREN.
1)R PART EN EL CAMPIONAT MUNDIAL DE
FUTBOL
litienos Aires , 16. - La 1Wiga
Argent in a de Fullicd ha aeoc.
da1 prendre part en el Carnpional mundial que haurit d e
celeboar-se 11 Roma, tenle en
compte, entre allres cC(sea, el
perjudici que representalia per,
als difereals Clubs argentins
Vabeencia deis SAUS nnillors
jugadurs. durant el temps
•
PS trobessin tara del pista.

«I
DARIUS CONTINUARA
EMPRESONAT
Baiona, 16.--EI Jutjat
truccid de Baiona ha rebUtAt
la nona dernancla llibertat
pro/ isional que havia metal
presentada pel senyor

Llegiu LA PUILICIT4
PROPAOIMINLAI

1

/7?

Diseebtei 17 de•febrer de 934 •

LA- PW3LMTAT-

BAR C
FULL DE DIETARI
Jugar amb foc
j(2rantes hores fa que no han total
loe a Ils1 tramvial
En faci vint-i-quatre, en hui dea.
Vi fati una, resPort a que es dedica
ramorquisme despitat no mereixera pas
dz mama aplaudintents.
No els necessitaf De mottocnt, no. Ni
sis metas, ni els d'un milla de ciutadans
glid pelLtit4 COM j0. Les sedes anlisocid:.
solament se'n riuen, de la societat, sind que tan bon punt deixen
riu re-st'n perden llur caractcristieu
mis frenada.
Per() es evident que el fet que un
mili6 de ciutadons en una c!utat que
en ti pocs mders 111iS del l'alió tandemnin aquesta mena d'acres te importancia. Adhuc una import.:lucia decisiva.
Ale la crema sistematice; de relnieles, els anarquistas que van manar els
obrers a la darrera vaga pretenen seas
tittbte atenuar o dissimular Ilur f; -ocàs.
Pera is impossible que ells tnateisos
no s'adonin que aquest esport no MOdifiCara gens ni mica la situació de j'un
pretesos protegits, i en canvi pot engendrar un d'aquel!: moviments d'exasPeraci6 latent que, ben explolats pelo
sectors reaccionaris, aplanen el comí
deis governs de foros.
I si dic airò de la crema de tramvies i d'autoónotiblas, no diria paz una
cosa gaire diferent (lactes com els realifsats Per determinats contbrers madrilenys a negar-se a servir mis personeitges de tal o tal sector politic...
També Gira és peniliós. Pertany a
aquella mena doctos que transporten la
Iluita politica i social de Ilur pla collecho al pla privat i directe. Ami sé»,
114,5 cambrers que fulgen uns clients;
dend, un maquinista de tren que, com
en la Italia Pre-feixista, es riego a engegar fa locomotora si uns viatgers de
tal o tal partit no es queden en terca.
iNo som en uns rigodons on calgui
guardar esguards i consideracions i far
saltas i dir compliments! ¡La Iluita de
ciaste: és una llufta temible i ¡rase

'fuerce?

Molt bi, molt bé. Tot airó eslä divinament. Però cal que els líder: doquistes concepcions mesurin ben bi
lisies forces abans d'arrosscgar-le: a
un plantejament agut dc la guerra social. Si des/ir': di:0% yr Ilaseat el
guant resulta que no fan SinÓ SUCI111,Sir smb mis o menys dignitat sota l'aIlau d'una reacció, podran en el cas mis
favorable aspirar al titol de nzartirs o
d'herois, Pera no pas al de bons politics ni al de boas cabdills.

E L 0.. N

INOT 1 C I A R I VIDA SOCIAL
.

Servei

de

Meteorològic
Catalunya

lItTUACIO
ATAIOINNINICA
•EUNCINA A LEI SET DEL INA
II DE FEBRE'. Dt 1884
A ta blediterrienla, cap a la Illa
de Sicilia, este centrada uno decreaste, birembtrIca sota le influencia d• la cual s'han eetablert
mute Ten@ del nord, des de Franca Ins • lea proalmItats de lee
~es d'Atrita.
4 la PenInsola Iber/ca fe ben
ternos, vera persietelzen lee Alacodee a tot l'Interior.
Les altas p
lene salan entuben a Irlanda, I ea realetren monee
bares a /Inglaterra, oto Palies ‚.11.

101 I • Alemanya.
A

TTTTT DEL TUPA
CATALUNYA, A LEA %MI?

El col oatb completament sera
i dominen vente •ece d•I nora. que
sen forte a l'Empordà. • la costa
brave t • les golee de l'Ebro.
Lee temperaturea mlnImas
TTTTTT •vel han tingut lloe a l'Estangente i • RIbee, melle 6 t • graos
sota : • ro, reapactivament.
Cabal del Segre, • Carnaraea, 40
metros cúbico per upen.
Cabal del Noguera, a Trame,
metros cúbica per seden.
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11..es otaervacions Set tema
Barceiona. a lea set , van a la cap
calera da te primera pagina.)

Ingressà ahir a la Clínica L'Aliança Francesc Cira ¡ Gualba, arnb una
ferida greu, produida per haver-li seccionas un peu un tren, a l'estació de
Premia, en el moment de baixar. El
ierit te seixanta-cinc anys.
Avui, dissabte, a dos quarts d'onze
del respre, se celebrará a l'Ateneu
Empordanès el tradicional ball del
"Barraló", amb oferiment de calvosos premis humoristics. Será amenitzat per l'orquestrina "Rabassa Or-

chestra".

L'entitat "Ronda de Sant Pere"
(Agrupació de Dependents i Dependelates) convoca tots els seus afiliats
a la reunió general ordinäria. que ti:letra lloc al seu estatge (Avinguda del
Portal de Ftlngel, 6, principal) denla,
a les deu del mati de primera convocafi)ria, i mitja hora mes tard de segona.

pessetes.
—
Juli Chinchilla denuncie,
un individu que es fingf nievenic de maquines de (emir
va donar la seva perque rapaMes, i alta quedat amb la tà
i amb el motor que Pa--quina

companyava.

Moviment maritim
VAIXELLS ENTRATS
Veper italià "Augustus", anib
cärrega general i 11 paesalgere,
de Génova; vapor etspenyce "Fletis", arab carrega general i -'s
pgasatgers, de Valeneia; vapor
romantes "Alba Julia", ainb n‘ärrega general J 2 pneeafgere,
Constança; vapor esp. "Ciudad
'de Barcelona", amb eärrega general i 92 passatgers, de Patine; vapor espanyol 'Rey Jaime II", amb deroga general i
49 passalgers, de Mine; afeo
espanyol "V. La Roda - . amb
earrege general 1 31 paenstgers,
d'Allecaut; vapor eepanyul "auborlo II", atAb eAnAge. (general,
d'4110i/Mae:

La Companyia Telefònica Nacional
d'Espanva adverteix als satis abonats
que re not icies que es fan gestions
per a la venda cl'anarells per a la
pantecaió dels cord ems dels telefons, i
rom s i g ui oue la instaNazió i conservaciA deis apare//o es a arree , exdusivanient, d'agnella r empinvia, es
fa a, inent que no admet la instalad iA d'aquells aparells, perquè la
Companyia renova gratuitament els
cordons.
Ahir a la tarda va morir a l'Hospital Clinic el nen Josep Lusiana i Casanoves, de 1 3 anys , que en la matinada darrera aa ¿oler trobat gresnient ferit a la carretera d'Esplugues,
prop de Peclraibes. S'ignora com
foren produides les ferides. La policia realitza actives gestions per tal de
trobar im altre nen que anava en companvia de Lusiana, el nom del qual,
pesó, es desconeix.
La Delegació d'Hisenda ha asaenyalat per a ovni els segiienta pagaments: Carme Cornell. aan pessetes:
l'icene Estruch. oro; Domine Graner, o.oso: Manet i Guaach. 45 e8 5:
Albert Marcha!, sucio: Gabriel 'Storagues. t3.noo; Miguel Serrano Lázaro, no: Josep Sala i Amat, 7.318.15:
.Toan Torres i Puig, 2.445: Josep Volt!. L000; Rafe! farda Fiado,
3.33113: Jan Montorio. te: Josep
Serrat. 3.4e450: „Tosen Vida! i Torres. 33312: F. C. Econismics S. A..
1.11371: lgnaci Bohiguea. 283' 2 s: Xavier rastel!. 87'213: Ramon Cebrian,
7613; tirilla de D. Dsorika, meza,:
Jaime Depares, 1.5oo; !Anís Q uin tana, roceee: Alfred Santamaria,
Administrad() de !arderles número 35.

ELS CONSE1L8 DEL MEIGE

En un magatzern de drogues
del carrer de Memindez Pelayo,
que in propietat del senyor Josep Altabò 1 Miralles, sh va
cometre un robatori de generes valorat en 5.000 pessetes.
— A l'arribada d'un tren a
l'estaciú de França uns agents
interrogaren un individu anomenat Joaquim Comes 1 Saura,
que els inspirà sospites, sobre
el contingut d'un paquet que
portava. Aquel! es nebä rudonament a ensenyar el que hi
duia, i en voler-Phi obligar comen/in a cridar: ' L'eches!, Iladrest", i intente fugir pujant
a un taxi.
Els agents de policía el perseguiren i van poder detenir-lo
despees d'una Huila, durant la
qual aquel! insultà i agredí els
agents de policia. Fou posat a
disposici6 del Jutjat de guärdia, i es tramita el sumar pel
procediment d'urgencia. El paquet, al capdavall, contenta un
abric i dues tovalles, que eren
de la propietat del detingut.
Antoni Solana, que habita a la plaça del Palau, ha
denunciat que havia estat víctima d'un robatori cunsistent
en generes per valor de 2.000

TA Lliga de Corredora del Cntnere
i de la Indústria celebrara avui. dissabte. a les deu de la nit una setliada iiezrológica amb tnotin de la col1-_cacie., a Eesmentada cntitat tQuintaita. 3. oral). del retrat del culi 101.1
psimer President de la Generalitst de
Catalunva.
.• Francesc Macià. - A lacte,
que promet isser rmat csmearregut.
pres Irá part. en non/ del Gorern de
Catalunya, el 5e11 Conseller Ventura
Gassni.

2.311' 5 2: Enric Cosider. 2.07 8roe: i

Caries SOLDEVILA

FETS DIVERSOS

El nostre bun ¡unir Pere Garriga i
Roig ha estat donat dalia d'urna operan', ímirúrgica que ti ha practicat
el Dr. Garcia i Torna% a la cl uica
de la Crea Reja. Amb una sincera
satisfacció lt dancm Eenhorabona.

Combateu aquesta dolença que us amarga
la vida
No podeu negar que Parlrius ha convertit en un
ósser \O -tiOsnti
agil al, el: vostres freqüents insuninis, us priven de reparar
les furees fesiquee i sovint I/O
P asea q ue lle llev e u lan fatigat
cona guau us beta final, al 'lit.
A muís, per erecta de no treballa!: el vostre fulge ecnn cal, lis
escunieten de tiiiit en tant crisis
maleneonia. La depressió
moral 1, 0 progressiva. Pel mot
més fútil us elifurismeu. Us
heu fornat atrabiliari, violen!.
Si a tíd ilixft sument la falla
d'agilita( i les nottibroses titules( ies dolors, opreissions. nettralains. reu litt - 1 rampes) que
patiu, comprendrent sense es'ele, que el veetre mallininer
augment a die per dia.
¡Per que, dones, no us iilli-

bereu d'aquest assot? elgteereu
que una (hilan interna dieria,

una escombrada de les toxinas
que obstruiren el vostre () rúa Pisaste hastarien per a restablir
niquilibri de la vuslrit salut i

ternar-vos l'alogria?
„No sabeu que una cullerada
ilTrealunal dissolta en un gol
fraigua es .1a "pedra de loe"
per a aconseguir ittubdós fins
facilitar-ves 1;1 tornada progressiva a la vida normal?
III ropittnf Dr. Sampief ro
aead(imie de
ia de Nfediciiiit de Saragossa.
que en diversos casos ba
comprovar l'efinotia
lt pelita ifit9i (1 . 1 . 1 . n .111W11. ltill
"Conaidero el produalo
nal ccems el preparado f armacAtilico mes recional per su anchan reguladora del metabolismo •rgenico, en el tratamiento
d o loe retimeticus arterieeer!erAl n'os y ele todos los estados
et cilla en general."
Aeeabenteu-tus deis beneficis
d'una cara
i
priseliques islas a la ',miseree,eie de la salid. Ilogint l'obra
del Dr. Dimos "La Mediranii)ii
del Hl-4W'. (Me ele Lehorateris
de l'Urodena I, Aparta t 718. Barcelona, faciliten gratuilarnent.
El delegas general honorari de la
Fra Internacional de Praga (Tuecos1....aqu i as Sr. Lita: San José Calle

(1: am:un, 103 ) te a la disposicI6 de
les cases interessades relació de les
fàbriques de vidre i porcellana que ex.
posaron Ilura adietes en el proper

certamea.

homo.

Aquesta nit. a dos quarts d'onze,
tindrà bloc, al Saló "Venus" (Bailén, io61, un esplendid hall confina
de "Pinyata". el qual ée organitzat
a profit de la Germandat Vilardell.
Els bailable; aniran a e-arree de les
Orquestrinea, Fantasio i Biaca, i seran
repartas valuosos premis a les disfresses.

NOTES POLITIQUES
LA TENED NACIONALISTA

LLIBERTAT DEL DISTRICTE
SF.GON. — El vinent diumenge, clia
18 del corrent, en compliment del (me
preceptuen els Estatuto de l'Ateneu
Nacionalista Llibertat del districte II,
tindrà noc una reunió general ordi
convocatòria a dos-naridepm
quarts de dotze del rnatí, i de segona
a les dotze, sota el segfient ordre del
día: Lectura i aprovació de l'acta anterior. Aprovació de l'estat de comptes. Renovació de carrecs de la Junta Directiva. Assumptes renerals. Es
recrímana a tots els socis la puntual
assistincia.
P. N. R. E. — 1, n 1 Delegació
ilel Parla Nacionalista liepulsliris (l'Esquerrit del districte
citmula correr (le l'Hospit; t l.
no, principal, ha organitzat
, a av u dissabte, a les deu
per
de la vellet. unes cm/ferie/eles
de i s ex-regidurs Joaqiiiin Ventalle i Pere COMPS, els
guate donaran m'ulule de di feere) t s meldet os de la SeV11 gesió municipal.
l'ESTA GAT.1LANA p ito eltt-

Nt:elENT Ml)11.1titiES.—Per

I le 1'. 11 .14:11101111' ala) (ti idea llana
cada pe! Pa: h i t Nacianialiala

el Eoment .le la Sardana illiustaft-uttes ha mg:mita:O una feala magna. luir a re-

chic eah;sls pro Uli . lulnlent a
Joisep aloragties. da, la qttal
mol t aviat ponea deunr
Les entilate sarclantetiquee que
de.; itgin
si
pregadee d'enviar un repreeentant a la i-ennid, que tindrs
deu
P I din 19 del eorrent, a
de la vellla a l'eslatge del Fernent. de la enrdana d'Hostefrenes, Sarriä, le. interior.
le• n•

No poden publicar les
notes pregades que no
vinguin escrites en catalä
un timbre o signatura coneguda

1 amb

Lis obrero dele diaria, —
prega ale insulte; a la Bolisa de
Treball de jAseueiacie libreta
de la Premsa Diària de learee-

lona que se sor% eixin paaaar
pel dutuieili satal, It.ndatui
visan, 7 i 9, primer, a l'objecle de legalilzar Huir J1111;1(.112,
1111iX que transcorregut el t ee
de quine elles es moceditä-min
e 13 fernincie de la nota l'isla,
eu el heu enlea que de DO ter-ho
va e l t l' e nlini assmiyaint re11 1 111HPII a seguir figura: E/1 en
Easitintilnda Borsa,
Asseolaol6 de Funoionaris de
la Generalitat de Cataluny a.- Aquesta entil a l celebrara una
assemblea general exlraordinnria a la Sala Gripsir (aferraders, 3 8) el dilluns vinent,
din 16, a dos quarls de deu del
xespre, pet • tractar, entre nitres
assumptes, de les gestions tetes pel Consell davant
del Consell de llover') de la
Generalit al, referents a millorar la siluarió dels funcionales.
La Socletat de Protesslons 1
Oficio Diversos U. G. T.), Setció de serveis daniestics i neteja en general, prega als seus
a h ilials que passin per la Casa
del Peble. Nou lezant. Froncese, 7, secretaria número 17,
de sis a vuit de la larda, cada
dia, per a ssabentar-los d'un

assumpte ql1A els interessa.
Front Unic d'Obrera de la
Indústrla Fabril I Textil. — Ja
estala ultimals els treballs per
a portar a la realitat el Fruta
Unte d'Obrers de la Indústria
Fablil i Textil de la Unió General de Treballadors i el Sindicat Fabril i TexIll crOposieiú,
al qual pudran adlierir-sli tules les organitzacions obreres
de la indústria textil que vulguin porlar-hí la seva collaboparió. De inoment, ja ha estat
nomenada una Comissió que
esrudia amb la mäxima activiIst l'elaboració d'unes bases
de fabril i textil. eo que es
posa a coneixemeut de lots els
obrers del raro, i eitaems es
prega a tots aquells que tin-

guin inieiatives m erientacions
envers aqueet afer, que es posin en contarte amb la Comissió pro bases, domiciliada a !a
Casa del Poble, carrer del Primer do Maig, número 7, i Alt
de Sant I t ere, /1.
Assoolacló General d'Emplasta d'Assegurances. —
Junta directiva de l'Associaeit's
General d'Empleats d'Assegat'anees eonvoca i prega l'asedsteneia de tots els socis a
emnblea general extraordinera
que tindrit Roe ¡Date :bes:dile,
a dos guares de (pudre de la
tarda, de primera convneata,sm,
i a les qu 'Ore de segona, a l i n
Penya Kiss-Me, Cstts-ca)del
Catalanes, 498.
Jurats Mixtos del Treball en
les Indústrles de l'Allmentacl6.
Assabent al aquest Jurad, que
per part de gran nomb(i.s. de
palrons flequers d'aquesta (tautal no es &mil exacte copt;.timent a les bases de treball
aprovades per aquest organi s
. nspecialment en el que fa-mo
referencia a la qiiestiú llorare
es posa a reneieement dels inclustrials flequers en general,
quo los Comissions inspectores
han ennuttigal a actuar en data
dpl correal.

LES OPOSICIONS A SECRETARIS MUNICIPALS DE CATALUNYA

Amb el segell de la "Associaci6 de
Llicenciats en Administraciú pública", 5 rius demana la inserció de la
següent nota:
"Constitueix una anomalia el fet
que ba y eta acabat el divendres, da
q, les oposicions del primer exercici,
as hores després, o sigui, el dissabte. dia 10, es tornava a reunir e'.
mateix Tribunal per examinar novament els que havien estat
nats poc abano, havent-se aprovat
alguno dels opositora primerament
desqualificats.
No tan sols acaba an i Eanormalitat constituida, sitió que tenitn entes que el dia 19 tornara a reunir-se
altra vegada el Tribunal perque
guin repetir el primer exercici tots
aquells opo:itors que ja havien estar eliminase.
Creiem que aque,t cami no ea
pu s el mis adient per a proporcionar a les Corporacinna municipais
de Catalunya el personal competent
i arte que es necesana per a organitzar la nova estrueturació local, i
per tant, no constitueix cap garantia per a l'autonumia mankipal.
En cridar fatenció del conseller
de Governaeid, i del director general
d'Administrasen:, local, creiem osan&ir ort deure social, i esperem que
seran preses mesures urgents i def ir a ria en detensa daqueats princi•
pis, que foren avalats per unanitnital pel primer Congres de Mutacipis Catalans i per l'Assemblea de
Funcionaris municipals de Catalunya, que se celebraren l'estiu pasme i que vol consagrar Lt .nova
Llei municipal de Catalunyek"

Cursos i conferöncies PEDAGOGIA
CERCLE REPUBLICA DEMOCRATIC FEDERAL DEL DISTRICTE VII
"Camina de perfecció humana"
Al t cacle Republicä Democràtic
donä
Federal del districte
sera anunciada conferencia el senyor Joan Lampde.avreu Purés, qui
desenvolupà el tenla "Camins de
perfecciO humana-.
Glo,sant el tan popu l ar aforisine
"per teas els cam:n5 es va a Roma",
digné que realment tots els carnitas
són útils per a arribar a la consecució d'un obectiu determinas, pela',
en el que engloba el complex de ia
perfecció humana, no es tracta d'un
detall com l'aparició d'un nou tractat de L losa /j a, de ciencia, cl'art o
d'economia, ni d'un nou invent, ni
d'una noca escala. ni d'una nová experiencia que en ;a vida quotidiana

s'adquireix.
Influbtablement tota aquesta s;nie de:enteras contrilmeix a escur-

S a r el camí per arribar a una millor
perfecció; per& arcei és poc i el proces és excessivarnent lent per a seguir el rime que es exigencies de
la vida moderna impoaen.
El que interessa és aglutinar punts
de coincidencia sobre un problema
determinat, ¡mar voluntats, crear
una foro i accelerar la marxa de
la nora civilització.
En Fordre pal/tic tothom esta
convençut que els pobles han dessen regits per sacies Ileis i de sentit
hurnä i progressiu. Ningú no ignora
que perque tal fenornen es realitzi
és totalment indispensable que el
poble tingui cura a elegir les seres

majors capacitats morals i inteneetuals per enlairar-los a la funció
de legisladors. Penó sea q U e el potde que tal cosa desitja coordina
sempre les/ore per aconseguir-ho?
Evidentment, 110. 1201105 be: perque
un poble es redimeixi amb rapidesa,
per acoblar aquest conjunt
ligents i austers legisladors i administradora, es de tot pum precis concentrar el máximum d'esfore Co el
rnate:x sentit. Sois obrant s'escareará conselerablement el cann de
la periecció d'aquell poble.
E:1 un altre ordre d'idees—continua l'orador—es parlar constantment
de !a necessitat absoluta i dels incalculables beneficis que reportaria a
la humanitat l'establiment d'un idioma internacional auxiliar, neutral,
com a nstrument d'intercomprensic', genera; propi per a tots els pobles de la terra. s Per que, dones, no
sha implantas ja? Evidentment per
les mateixes raons del tema anterior,
o sigui per no haver-se sumas les
suficients voluntats per a la seca
total realitzaciO.
Un altre problema capitalissim es
la possible abolició de la moneda,
o quan menya, n'entre aquesta mesura sigui impracticable, endegar
el seu U; perqué compleixi finalitato socials total/amar diverses a les
que exerceix en Vactualitat. Sobre
aísuest pum l'orador s'estén sobre
la manera que ell enten que lumia
de veriiicar-se l'evolució del sistema
nionetari. Propugna per l'establis
meta d'una moneda Unica universal,
o alnienye de moment europea, aixi
com per Eabolició del; actuals exercito nacionals, constituint-ne un
d'internacional; per la racionalització mundial de les indústries i per
la supressin total de les dlianes.
Totes aquestes reformes, creu
l'orador, sOtt totalment factibles t
podrien portar-se a la práctisa bense el més petit trastorn de l'actual
economía mundial, ja que, segons
els seus raonaments, no sols no la
pertobarien, simia tot al contrari,
Penrobustirien ¡ la hunianitzarien
preparant la seca normal, pera') rápida, evolucto sense la tnes lleugera
violencia.
Acaba exhortant a tots perque
sumin la major quantitat de voluntata en llançar-se a la conquesta de
talo ideals, arnb la seguretat que
cada victória assolida cls ha d'escursar d'una manera insospitada el
Ilarguíssim camí que falta a recOrrer per arribar a la total perfecció
de la humanitat.
El senyor Cannidelacreu, en acabar la seca intere-santiasima conferencia, fou molt aplaudit i (elícitat.
CONFERENCIA CLUB
-Antoni Ribera
Nat a Barcelona, el muestre Ribera
va anar de bei jove a Alemana-a,
on perurniava eis bel;$ coneixements
sota el guiase deis niestres Riemanis i Mottl. Allí deseas-001a la
sera notable catiacitat en la direcs:O de l'oravJestra.
De tcrnada a Barcelona tunt el,
primen coneerts que (fingí, cont els
articles c n inbatius i innovadrirs, :es
traduccions le \Vagner, i de: del
5903 les seres aetuacinns saitades
al Lieb, que el, filharmònics encara esmenten coas 11114 fila radiant
de l'era wagneriana, posaren Cenement en curs el 5[11 destarat temperament musical treballant pe r lestudi. La lamulilla Wagn honor h
aciticst talent confiant-li u:s Use en
'a . 1: Tecei6 (lela iest/vals le Bzy-

reuth.
Ara el muestre Ribera resideix
d'anys tallé a Madrid. Allí, molt
estimat en alguna de les seres se.

tuacions davant la Simfónica, ami)
l'afany de totalitat que el caracte-

UNIVERSITAT AUTONOMA
Titels de batxiller. — Pe! Recto-

ritza prossegueix dirigint, ensenyant
el cant i la música, dins el món tan
sea de la interpretació dels tenles
musicals en les obres candals. Des
surt en "tournées", com a
conferenciant o director, per tot Es-

rat han estas signats els titols de
batxiller a favor dels segiients senyors:
De l'Institut de Palma de MaHorca: Lluís Fereagut i Pou, Da.
loroValenzuela Landaria, Josep
Orlandis i Roviaa, Enric López Bernejo, Jordi Llull i Burguera, Fausti
Morell i Rovira.
De l'Institut de Manresa: Jordi
Sacos i Poncet.
Del de Lleida: Enríe Llorenç :Torre, Jaume Santandreu i Fabregat.
Del Martí d'Ardenya, de Tarragona: Josefa Bofarull i Carbonell,
Entalla Bravo i Arboe.
Seminari de Pedagogía de la
Univcaasitat. — El senyor Josep
María Balcells donará un curset
monográfic sobre EArt i l'Escola al
Serninari els dies 19, dilluns. 21,
dimecres i aé, &natas, a les set del

panya.
Antoni Ribera té un daquells

temperaments d'artista que abasseguen tot Ehome. Comenea per tenir
una testa de músic que no deixa
lloc a dubtes. Es dinàmic. La sera
vocació, quasi diriern el seu furor
musical, és en tot ell, camina, sosgargamella i gesticula arnb ell; Per
ell viu i es gasta la vida. Cal haver tingut sota els ulls les seres
carteo lacòniques, agresa/ves, inmeratives; cal haver-lo vist moure'a
movent ets altres en els assaigs d'una Opera , o dins la cambra d'estudi,
arnb una capacita, de treball singular, llevat des de l'alba, de cap
sobre els papero, cura el piano obert,
passant per alt les hores del menjar i el dormir si els altres no el
tornessin a la realitat.
Aquesta és. breument apuntada. !a
figura que Barcelona recobra even•
tualment dins el marc selecte de
Conferencia Club.
La conferencia "Sobre la manera
d'escoltar la música" que el mestre
Ribera dedica als associats de Conferencia Club, tindrä lloc a l'Hotel
Ritz, el dilluns rinent, a les set en
punt de la tarda.
PUBLI CLUB. — Es fa avis
*
nent als assistents al cicle de conferencies que se celebren cada dilluns,
a carnea del psicóleg Pere Co
- alb i
Pie, que la segona tindrä lloc dilluns,
a dos guatas de vuit del vespre. Versará sobre "La psicotecnia i les seves
possililitata publicitaries", i será illustrada ami, projeccions.
*
AC:IDE317.4 DE IIEDICIN.4.
—El dilluns vinent, a les set de la
tarda, l'Acadè mia de 'Medicina celebrará sessió científica pública, en la qual
es tractaran els temes segilents: doctor Alzina i Melis, "Bases bielegieues de la Psiquiatría infantil"; <loeter P. Gonzälez,"Influfmcia de lea pernuitites natusals en la composició
les aigiies".
CLUB TEOSOFIC. Asati,
*
dissabte, a dos quarts de vine del vespre, el sensor J. Come; i Sola donará
una conferencia al Club Teosófic
q11,,e3s a.. ). . Terna: "Consideraeions
tifi
cl iCe onmta
DELEGACIO DE. "NOSAL*
TRES ,SOLS" DE S.41?RIA (Dos da

Sant Erancesc, 14, 11 rsh — Densa, a
les cinc de la tarda, el aenyor Narcia
Macó i Valent) diascriara sobre "L'educació del caräster el triond deis
ideals catalarnates".
* SOCl/ST.41 . /SE CULTURA
LITERARIA.— Aquesta tarda, a les
set , celebrará sessi,, Uta, la
qual el senyor Frederic Planella tara
una exposició sobre "L'esperit de la
nieva poesía", i donará a coneixer diei-js
i,ie
tes . de les seves composicions P4,e * ACCIO RERCBLICAMA DEL
DISTRICTE 171.e. — El dia 23 del
concia començarà un curs gratuit dc
taquigrafia, sistema Martí, per als ablo/o, familiars i simpatitzants d'Acció
Republicana les classes tindran
els dilluns, dimecres i divendres, de
dos guante de van a dos quarts de nou
(lel vespre. Les inscripcions per a
aquest curs poden fer-se al local del
centre (Entenca, 67, Pral.).
SIND1CAT 13.-1RCELONI DF.
*
L'AGULL.4 (Alt de Sant Pere,

ro 45, pral). — Denla, diumenge, a
les sis de la tarda, la senyora Na F rancesca Bonnemaison, vídua de Verdaguer, dissertarà sobre "La familia".
Ensetns horn podrá visitar una magnífica tómbola a benefici de les obreres de l'agalla.
*

UNJO DEMOCRATICA DE

CA TALUN1'.4-GRACIA. — Atad, a
tres quarts de vuit del vespre, donara
una conferencia el senyor Joan Eta.
Roca i Cavall cobre el tenia "Transcendencia del nostre ideari".

EL COLLEGI OFICIAL
DE LLEVADORES
En la junta general convocada per
la Conselleria tIc Sanitat de la Generalitat per al dia 15 del corrent
foren elegides delegados per tal de
formar el nou Collegi de Llevadores de Catalunya les senyores segamas:
Vieenta Hernändez, Mafia Llnisa
Jiménez, Nat a /,a Mor, Catare Sinmere, Ant ,imia Díaz, Fedesació Martínez, Dolors Capta. Concepció Pujo!, Dolors Fälsregues, Antiania )(l a nico, Empar Gare/a. Mara Cinta
Garriga, Manuela Rigola. Jnlia CitacOtt, Elvira Sivila, Retsa Cssanores,
Concepció Crío% Carrne Sallent, Concepció Rarhany, Julana Bueno, Maria Rotneu, Merce Alea, Dolors Sunyol, Otília Blanco, Caterina Casanoves, Maria Ruiz, Mari; Busqucts, Merce Barba. Francesca Solana, Francesca Gómez, Josefa Piazuelo, Teresa March, Mercè Baliu,
Anna Viladoinat, .Magdalena Cuasi,
Quiteria Tarragó, Mantillas Pérez.
Matilde F.:3ms,

vespre.
ENSENYAMENT PRIMAR'
Davant la secció administrativa
de Primera Ensenyanea han incoat expedients, per al legal fulcionament de collegis partirulars, a
Barcelona, els senyors Joan B.
Montobbio i Joan Pasqual i Rius.
a Per la Direeció General de
Primera Ensenyança es cecee/rin
un mes de Ilicencia, per malaltia. a
la psoiessora especial de Taquigraba i Mecanografía de Bareeinra
senyora Pilar Anton de la Raqueta.

ELS MESTRES
Els mestres i mestresses soasedarrerament. — El Patronat

nato

Escolar de Barcelona recomana als
mestres nacionals nomenats pel
Ministeri d'Inst:uccié Pública, segons ordre apareguda a la "Gaceta"
de Madrid del dia ro del corrent
mes, que vulguin passar el día pr:nier del propvinent mes de mara, de
les nou del matí a la una de :a
tarda, per les oficines de l'esmentat
organisme (primer pis de la Casa
de la Ciutat) proveits del corresponent titol administratiu, a Fobjecte de prendre possessió de :a
plaga respectiva. A continuaciO es
detalla el bloc on han estat plaeats
cha mea/res ailudits:
aUstres. — Enríe Adroher i Fascina], a Grup Escolar de Sarriä; Josep Albages i Ventura, a Institucigts
Maciä, dirneros o i Josep Aragonés i Cabrera a Pi i Margall; Josep
Lrmengol i Vallverdia. a Pi ¡ Margall; Manuel Nadal i Banyuls, a Grup
Escolar de Sarria: Joan-Jesuaid 13:ader i Pinol, a Grup Escolar de Sarria; Angel Barcons i Alias, Grup Eacolar de Sarria; Miguel Callol i Batalla, a Grup Escolar de Sarra; Perras Cid i MonlIb, a Pau Iglésies:
Eduard Crespell i Casah. a Ramon
Llull; Josep García i Ejea, a Institucions Maca, 2 i 3; Raman
eues i Beltran, a Pan Igiesies; Jaume Ferrer i Fabregat, a Grup Ese,
lar de Sarrià; Manuel Gabriel i Ca,
a Grup Escolar del correr de-te/Id.
Casp; Pau Grau i Ron, a Pau Iglesies; Josep Guillermo i Andrés. a
Pau Iglesies; Boaaventura luir i Mallo!, a Grup Escolar de Sarria; Joset> Misaer i 13anclis, a Grup Escolar
Anea a la Normal; Josep Mar",
li -as) i Ferrero, Institució Maca
ntunera t ; Juan Ilota i Rabassa, a
Pau Iglesies; Esteve Pitareh i
Grup Escolar de Casp; Jatune
Quadrat i Rialp, arup Escolar de
Sarria; Fräncesc Ribó i Rovira,
Grup Escolar Ramos' Llull; Josep
cantata i Gamma, Crup Escolar Giner
de los Ríos; Tor/bi Serrano i Pablo,
Grup Escolar de Sarria; Josep Tapia i 13ujalance, Crup Escolar Caries Aribau; Joaquim Valles i Mas
duell, Grup Escolar de Rosselló;
mutis Vicenç i Regin6s, Inst, Francesc Maca, número
Densa, diumenge, dia 1 5 de
l'actual, a dos quarts d'orne del
mati, la "Unió de Proiessors Particulars del Districte Unis-ersitari
de Barcelona" celebraré la cinquena assemblea extraordinéria per tal
de portar a cap la reforma deis
estatuts de l'entitat. La sessió tindrà Boa a l'estatge de l'Academia
Fuster, Provenga, 25 0 .
Mestress cs, — Elvira Aliaga ¡ Lidón, Grup Escolar Pi i Margall; Carne Bartra i Miguel, Giner de las
Rios; Erminia Benítez i Seises, Diputació 112; Dolosa Bootes i
Crup Anea a l'Escota Normal de la
Generaltat; Teresa Clos i
Grup 13. Carles A:ibau; Josefina Esquer ì Ruar, Grujt Pi i :alargan; Bernardina Estaper i Valis, Gcup U. Caeles .Aribati; Maria Assunyció Fibregiles i Vidal, Inst. F. Maca nuen. st
Mafia Josefa Fernindez i Gartia.
Gfup Escobar B. Garles Aribau; Metei Fasses i Ferrer, Grup Ramon de

Penyafort; Rosalia Gelabert i Isan,
Inst. Francesc Maciä taína. 1: Francesca Hervàs i Miguel, Grup Escolar
Garles Aribau; Laura Hidatgo de Lara, Crup Encolar de Sarria; Teresa
Jcu Bohé, Grup Escolar de Casp;
bar Llarena Lluna, Crup Escolar Ramón de Penyafort; arene Mora
aluntaner, lati g ueen, F. Maciä 2
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LA PUBLICITAT

ARC EL ON A AL D
Pels centres oficials ELS TRIBUNALS

Dolors Obiols I Vinyoles, Pi i Marpa: Antònia Pages i Moreno, Pau
Maria Lluisa Prats i Mana losa F. Macla 2 i 3; Maria MerPuig i Pasqual, Pau Iglisies; Ros, Ramon i Serra, Grua Escolar La
farigola; Josefa Sagrera i Riera,
Srup Escolar Pi i Margall; Matilde
5aiixo i Ferrer, Diputad..., 112; Jejeiina Simia j Ruiz, Baldiri Reixach;
Josefa Valle i \ • ila, Grup Escolar La
Farigola, i Ramona Saragossa i
Grup Escolar Caso
* A proposta del Patronat local
iyemació professional de Terrassa
nomenen vocals d'aquest el senyor
jasa Rossich i Rubiera, corn a directos de les Escales de Trehall, i el sesycr Gaspar Ermengol i Taló, coto
a representant de la Generalitat de

GENERALITAT
--

Recaplació de Contriburions
de Barcelona: Ilinerari per al
cobrament dels rebota de la
contribució del primer trimestre del 1934 als nobles que s'esmenten de les Zones de Minirosa i Sanl Film sie Llobergi.t.
's'erio d'Agricultura de 'l l arragoita • Preuis da les faino.,
panifieables per al mes de
febrer.

L'Associació de Tarragona convoca
presidents deis partas de la dita

Consellerla de Clovernae16.
El Consig no de Governacid,
nyor Selves. ha impesat les segamas multes als eslabliments
on Mes muera es jugara als
prohibas. A un cafe del cartee
Baix (le Sant Pero. 250 pessetes; al Call e Carreres. de Satis,
5110 pessetes, i t'ion que allir
torna,a a jugar ha estat
augmeniada amb 500 tnes 1 ha
estat clausura l el loont. 1111
ca fe del carrer de Saline
250 pe»cles; a un de la Placa
de Sarria, 500; a un del cart er
de Vilailotnat. 300 j 2.50 a un
del earter t le Pupter.
Aliir al Plan, en jexprifs
*
de SI:M[1M mona a Barcelona
el senyor Senas. delegat especial del ministre d'Obres PM:diques, el quin ha vintaul ami)
l'oh j ecte d'entrevistar-se anth
els ubre' a fert. uviaris de la
Coinpanyia deis Ferroearrils

r7;,incia. per tal de celebrar reunir,

Catalans, que Its lle11 1111U11CiUtla

¿amä , diumeng e. a les once del mati,
trEscola de: senyor DelcIós, a fi de
trastar assumptes societaris dinteres i
a...alisar per a la classe.
* Denla. diumenge. a les once del
iran tindrà lloc al Casal del Motee
.slaSa d'Urquinaona, 4. principal)
l'Assemblea general ordinaria de la
Germandat. de Mestres Nacionals
:s 'provincia".
* El darrer número de El Magisportantveu de la Federa- de Mestres Nacionais de Catalu7:.3 . publica el segnent sumari: Datan: d'una carnpanya. Decret plausiper Juan Munt i Rabassa. Sec(añeja', Infarinació de l'asilan)."
:darles. Noves comentalis.

la vaga per a as tia

Ilers municipals relehrades 71
Cal:intuya el 14 de gener d'enguany.
14elaig i1 dels eititadans cine
eonstiluiran les Jnoles Slunictpals del Cens electoral de Gatahinya durara el hienni 193ó1355.

L'Associació Nacional de Mes:res del parta de Terrassa ha coarozar a reunió els mestres nacionals
assanats, per a demà diumenge, da
1 . E 5,„:a
a l'hora de costuna
Graduada número 1, d'aquella poblall oblecte de tractor del qucsr.
scaari presentat per F.Associacio ¡ir,-

corral.

ELS ESTUDIANTS
Assemblea extraordinaria dels
alurrines de la Facultat de Dret. F'r7 a aval, dissabte. a les deu, la
Junta de Govern de rAssociació
Professional d'Alunoles de la Facultas de Dret convosa tots els
ilumines d'aquesta Facultar a
(calidez extraordinñrla per a raprosació dels reglamenta: .1.assentbles.
• Sin nioltes les con sultes que
diäriament es ceben a l'Oficina erataita d'informació escolar estable'1 per la Unió d'Estudiants al seu
'surge social. Rivadeneyra, 4. sesan (placa de Catalunya). de la
?asiera i on es poden realitsar el;
Ciii de preparació per a l'ingres
a la Uni y ersitat. .leuesta preparac:; eS absolutament Ilinre. i Vesm'aant pot fer-la on cónsíderi
can y enient, subjectant-se. per', al
realament d'assignatures establert
s Cr a acuestes proves d'ingrés. Fis
er .altants forans nonies han de
p ss ar im segell per a la resposta.
pod a n demanar orientacions
organitzac1;
classes partirula•s.

* L'Instiltll Agriecila de Sant
.tadreu lii tramies al conseller
(le sloventariti 150 pessetes

destinada de la guardia civil

pels setreis prestats en aquella
barriada.
* El conseller de Governacid mainfesta altir al vespre

;lis periodistes que la milicia

lumia presta' un non servei.
electe, per confidencies es Va
saber que la hacia 11/1 1111i;usit
d ' aflitt . $ ts ti 1:113 Casa en voust • tleciet de 11 !Itera de San(
Praetieat un ese o reo 11.
l'aren froltatles cinc fsseiquq

tle raea. una Winchester. una
p i stola ylauser a diverses carearregailors.
ttaxerrs

* La Surielal del Tir Nacional ha acidia les disposicions
Ines.

sobre l'u.

I tinens. a ii

ir-

* Parlan( de la vaga deis
obrera dels Ferrocarril; Calalans, el senyor Selves (ligue

que malgrat estar anunciado
per a les dolze de la mi j liaver-se deelarat legitimen!, creta
que s'arribaria a un iicord. puix
Gatiginenl dele: bous demana l,
900.000 pessetes

Jr

recital a 500.000. El
esta en tillitis Ie1 con:selles de
Treball, seils ir Barrera. Aisi i
tol, s'llan cursa!. Ira orines
oportunes per MI que
es tltilrlitigUt. esclati o no 11
Vaga.

* La Juida de la Cooperativa de Trattsports La Llevan.
tina ha estal a la secrelaria
d'Econoinia i .1griculttira (le la
lieurrali t s t per 1111 11 . 01111evislar-se ami) el conseller i

xar-se de l'orilre

111

ministeri

de Treliall i Previsitl tic dala
14 del t'orlan'', 11 grial a fuel:.

l'esinenladit Ctío1"'r"livít•

Llegiu LA PUBLICITAT

Propagueu-la!

UN LLIBRE QUE
HA D'ADQUIRIR

TOT CATALA

En la inipossibildat

d't,sser

;ilesos pul cottseller, luin estal
rebuts peI nett secretar, poli' Ir,

seityor Eroltjosä, el qual els Ins
que tranlladaria les seves
pariailes al consell e r i que no
tinguessin cap itunte 911(1 el
tioverit de la Getrerni litit fat•ia
tot el possible per tal que foosin re:s itial:do els drels dr Gataltitt n a reconegu t s en l'Esta -

Iza,
Visites. - Alti'. al ntipalia el
senyor Companys va manifes-

tar hilo periodtsles. per
del sen>or Alavellra, gin. dorala el mal( hacia rehnt gran

nombre de

i que no te-

inri ros it romunidar - 1,9.
* utilati Oficial de la GeneFui cl sea mimen,
ralitat.

•Fallir publica el següenl
inari:
Presidencia: Decret publicant,
per a la seca 111a »Ir difusta j

l'obra cabdal i definitiva dd
gran filòleg català, el Mestre
Pompeu Fabra, en lo qual ha
t reballat más d• vint anya
Ei

Un volum de 1730 págs. mese
ni ficamsnt redllgat Pasast•a 65
a l comprar; a t•rminls d•
Po melos 10 al mes, Passofizz 75
Si desitjo

adquirir aquesta obra
tolli i iemetrns el segiient copó
r.
o.
Guro.
Leeeileee
•

Mere el Olcdowtort Gem•r& do

1.4.906 use... I peper./e
LLI BRERIA CATALONIA
R ondo d• Sant Pura,
R

AR CELO Re

als efeeles eseitietils, el del Dovern tle la ItepUbliva. pel qual
ós disposal ipie passi als CO11sollers 11e la Gentuatlital, als
funcionarios als qua is deleguitt.
Fordeuitein de les de sp esos que
1 1 ,4 deriven dels serveis que siguiti traspassals.
Obres Públig11:13:
Ordre els s'ocias pa!rolo; ¡ obrers, eferlins i suplents, dcl Jural SIGO. del Comer.; 1, 11 general de 'Destosa.
Ordre inalienant els senyors
Eerran Higueras Barrútut i
Irse') (hiero t Molares. presiden!. ¡ vire-presid e n!, respectivanient, de l'Agrupad.; (le Juraja Mixtos del Trehall do Coinets al Major, Cometa: al De-

Banca, Assegurances
i Oficines de Barcelona.
Ordre nomenant el senyor
Joan C'arulln j Anords. cicepresident del Jurat Mixt do les
!n'Instiles de la Siderúrgia, Metaltürgia i Derivate. de Barcelona.
¡ de

Comissaria Delegada a
rutian Preus deis arlicleä

de
subministrament a tes forces de
de la guardia civil
l'exercil
durant el mes de gener proppassat.

Sentid AgrniMmira de Turra gium: Brin ei ui dels cened,rs
llavors de los comarques turragonines auloritzals per si la
venda.
Primera Divisió
Foreslal de la Corlen inferior o,
l'Ehre i Pireneus Ortentals, -

Anuncio
Junl u le Glassifiraen't i
It e elitlanienl núm. 76, de ¡Ini rcelona.Anning.

cisi.i de la Caixa de

Juntes Munieipals del Gens
Electoral de Catalunya: Resultals de les eleceions (le Conse-

Ilelacid dels Incals destinats
a Collegis electorals durara
Fany 1934. •
Adillitlislraeió Municipal. Edictos. subleastea 1•1111.111/SuS
d'Ajiintanient o do Calnlisnya.
AilministraciA de Jostieiii. Audiencia de flareelona:
estela de siml enoms.
Tribunal Contenoioso-Atintiiiisl cal itt de Ilarcelona: Anunei.
Falir1OS le Jutjats de primera instäncia i de
Gatalunya.
f.:dictes de Jutjats de primera institneia i instrucció de fosa
do Cala lunya.

lis' is'iru r»ililar: Requisaneles de diverso; aultats.

COMISSARIA GENERAL
D'ORDRE PUBLIC
El 'Meta coronel cap do les
l'orces uiassstlt i do segutelat,
sertyor

estigne ¡d'ir al

mal( a l'Atultioiria, per l sil

complimenlar el president i el
finir

pri. 7.127;. vires, 8.936; solfpeds, 305, o sigui en total
88.418 raps.
Tninbe foren inspeccionades
153 vedelles de procedencia ferana. Rendiment del pes en ca-

eviram, 27 unit als.

Sala Segona. - Menor quantia:
Angeles González contra "Plus UlA la Secció Primera e s va veure una ! tra". Pobresa, Joaquim Solis contra
afirme! Valls i Cledia Qiiatse divoscausa contra Agusti Taronder, el qua:
es presenta, acompanyat d'un altre cis: Manuel Fiter i Dasca centra
Amada Lozano d'Arévalo; Maria
individu que no ha estat detingut,
Alzina i Castells contra Ramon Luí
en un establiment dedicat a la venda
i Caselles: Elisa Cuento i Ortiz conle bicicletes que está installat al
tra Dominen Planes i fiscal: Maria
carrer de Tantaramana, per COlnClotilde Cruz contra Josep Cases i
prar-ne una. Mentre Agustí donaCasaulleres.
va conversa al propietari (le l'esAUDIENCIA PROVINCIAL
tabliment , rindividil que l'acompanyaya va multe al carrer a provar-la;
Secci6 Primera-Un oral per
per.; veient que passava el temps i estafa contra Ramos' Folch.
que aquell no torna y a, cl propietari
Seccisii Segona.-Un oral per esde restabliment a j a uns policies
tafa i desobediencia contra Albert
i fea detenir .agusti Taronder. El
Sauret.
fiscal, considerant-lo encobridor del
Secció Tercera.- Tres oral, per
fet i convençut que esta y a en comdos flirts i un per temptativa de robinad.; amb desaparegut,
hatnri contra Andreu Pasqual, Andemana a la sala que el conslemnes
toni Pasqual i .Nntoni Martí.
a la pena de tres (Ilesos de reclusia.
Secció Quarta.- no, arals per
len; contra Joan Surtas i Rail
A la Secció Segona va compaSalichs. Un clivorcí .ldria Rubio
rñixer Joan Allalet, acusat d'un decontra Pepa Joan Nogues.
fiere de furt. El fiscal, després de
les proves, les quals van resultar
favorable al processat, va retirar ANUNCIS JUDICIALS

Cimmirsul .le Ilets: al Mercal
Central l'oren recollides prr ¡al
proenelir a llrun smmuàltnu, 3I0
most/i. s.sle les quals cml resullagen 7 d'antireglanduditries, i
es decomissaren (miau; 25 tiForen rerollides
1 l'OS
les Ileleries per tal de procedir
a ur annlist 1019 mostres, resullänt-ne antireglamrintäri e s 65.

A la Secció Tercera es va veme
una causa contra Ramon Carmona,
el qual fou detingut en e: runruent
que es diáposay a a aposlerar-se d'un,
quants conills en una horta situada
a la muntanya de Montjuic. La
pena que el fiscal sollkita que li
íos aplicada fou una multa de daquanta pessetes.

nal del bestiar sacrificat: boxt
majo'', 368.223 quilos; menor.
965.191; llamo' ¡ (talad. 066.250;
por qu i. 1.033.088 ; sol quals.
57.11;1; vedella fortuna 7.897:
tolal, 3. 097.752
Decomissos; vitipirs. 17; ve(kilos , 4; total bestias 1)00, 71.
Moltons, 5; oVPlieS. 62; sais.
22; total de bestiar himituer, 149.
Crestals, 4; valores:, 11; oahrils,
11; 1 III al hesl lar eapri, 26.
Porro. 71 solfpeds, 3; haixes
merca l bes1 lar M.O, 2; Uta n., r. 1; capri, 1: letal, 161.

Sercei dvIS Morruts

do F. rov p irehnils: deoomissos de
eitrus diversos, 6 quilos; peix.
211.0$8; niarise. 4; despulles,
404; haltds, 5; frailes i ver:Jures, 11.21:1; i uns, 1.368 nudillo:

Itegisl re N osogrä tic : ;trusa
los segiients Imites; cavalls,
112: ,e,:. , In; bes! iar boci, 88:
calad, 19 ; I la vier. 311; porqui,
75. Total, 613 csups.

Avis a uns opositora. pr-vr uutu ui i ii, l lo rs que han
pros part a les oposiehots
1.111 111 ra h. ri d . .trialisi (Afilie que
se serceixin passar pel N t guuu Sanilal en llores de I relta II , per tal de recollir
els .1i-cometas que arompiiseva itistion•ia.
nyaten
Els noguera que papa l'Ajunla avinent que
tament. ---

LOCAL
Oposicions a secretaria d'AJuntamente. - El dilluns
dia 11i . a l..s grial re 11 0
In larda lindran ll oe a la sala
ir:irles d' ir la l'iliversilal Industrial els exerricis praetico en
les opositions per a l'ingras
In seg011:1 1r:11er:urja du g.eurutatis d'Atunlanteutis.
Por ribete inseril al
Oficial d'alar han estat con‘..-

vals, a Feferte, tots els
silors,

locals que te

el 11-2our

arrendats l'Ajuittainent de Barrorresponent als meso,'
de gr q lor , febrer i mare sera
paga' a la laipositaria Slunieipal els dies 17 id 2 2 del eordos quarls de deu del
toril ,
n'ah a la tuna .10 la larda.

1

DIRECCIO GENERAL
D'ADMINISTRACIO

ml

Meca de proposic16. - Fino
dia ..!1 dii mes que sifin,

loS uI 1 er, suiuluumel 1*.ill mil Negovial (l'Obres PUbliques de la
Secein Slunicipal le Fotnent
Idee s de propositiú per a optar
al coneurs priva? d'insIttllació
do diversos nulos elaetrios a
les aticinea d'Assislencia
nieisial dol earrer del Carme, al
I imis de 17890 posseles, ¡

trrs prr

a

oplar al concites

(Finstallació d'aparells
prival
elaidries i alineo Irelialls al
:llorera do la Revolneiú, al lipus
de 2.5 lUtli pesseles.

Vida Corporativa

AJUNTAMENT
visites a l'alcalde. de, senyor fiarles lt i Stinyer.
ca rebre aliir, entre si II les
Se g üents: visites; senyor FriorCese Allit111 j f.:01101a, ilgili sil
:II Parlanimil u1 Gatalunva;
»yor Jult Niigues ¡ Cui/ tilgtraer val, delega l de la Inri...coi
a la Xarxsi Ca la lana dels For• rocarrils .le M. S.
Atdoid

de la Rosa, administrador de
la lanaria de Bareelima, st J'yo!'

tittent eononei
Cos de Seaorelal; la Jutila de 3litsetia
Barcelona, i Ist
11 . 1111 1'1111111r de cola-

Jiian

Ilistrul,

primer cap del

panyouni dedirat per la Barceloneta ii conseller senyor
Ililar¡ Salrador, al (mal han
uns ilal i i senyor ale:adv.
Ela servels da Veterinària,iltil Cus
Ist 1)11
tuitrisu 3litincipal fa pUhlic el
seguent resulta esladtslitt dels
serveis que ha realilzat aquell
Los tlurinil el mes de genio'

darrer:
Servei d'esIncions i fielats:
itesliar reconegul a la sev't
arribada a la citilat: bovf.
eitios; Ilaner, 57.1117;
12.585
capri, '3.617; porqui, 6.1183;
Ilpeds, 71; avirain ¡ iionills,
117.162. -- Deri g niss(Js: bovl.
3 milis; llaner, 8); (l 'Inri, 4;
porqiii, 3; sollped, 1; avisan' i
conills, 194. - SlthlitneiPS ah-

menloses decondsoades a l'eslució del Morro': 103.730 quilos de tarnnges. Servei de
l'Esenrxador: inspecció en chi
en canal besliar sacrifica': bous, 98: vaques. 1.275;
cedelles, 11.619. - Total de
heul lar boxf. 13.032; inollnns,
5.930: ovellee, 4.015: sois.
49.033. - Total de hesitar Ilnner, 58.098; creststs I hoce.
182;

8.833.

cabree,

412;

catira s ,

Total de bestie,r ea-

Causes vistea ahir

RENOVACIO DE JUNTES
Acola Republicana - Centre
del dIstrlote VII. -- Presidenl,
S O IT II I CrOhp I I N'i ce i .resAdertt. Josep Jurilibi M ' iraseerelari. DalsiO1 Bona i
VivOS; 5 ice-serr o laf1. Al-111;11111
Cars lr • I lr's : Ifors Orsq- , Ilattiou Sa l ri u; ; t'intitulados, Franeeso Mant _
; NOt • ;11,1 : E11111 . 111 n 1 Nave.,
j doeop Alar -

Lliga Regionalista. -- Presiden', llano vieeptii'sidentS: Joan Ventosa i Galvol] . p a r,. hat i „la , Fmumiu alay_
nes i Gaspar i liluis Puig de la
tresorer ,
Bellat • asa :
Bausa': climplador, Josep
ría Ginesta; serretari, Narris de
Joan Valles i
Carreres;
jals, Joaquim Degollada.

1.1itis Duran i Ventosa, Antoni
Joan Noguera, Andt.eit
Jus•ep SI SlarinMs. Josep
Cileador, Jannte Saulonin,
Janittii Ronce i
Fr
• ederie Atoar

Oreml de Detallistas per a la
Venda de Llet. - ,President
.1gust1 Girhati; serretari. Jume!,
Sales; tresorer, Lluis Puig: ilelegal i te secretaria. Artur ,font•

; vorals: Josep Sf. Marlet

i Pau Vinyoles.
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No podem publicar lee

notes pre g adem que no
vinguin eseriter en català
amb un timbre o signa.
tira «merada

l'acusació.

A la Secció Quarta ea y a sus•
pendre la vista de la causa per ti.
renca d'explosius que eslava anunciada, per malaltia de l'adensar deirnsor.
VARIA
Pet fiscal de guardia han estat
denunciats CIS sermanaris "Tierra
Libertad" i "Rebelión". F.Is ar,rtec
de policia han recollit les SerfS
edicion*.

Pe! j uti s t número rIn're iba dirute processament i pres.;
sense fianca i li han estar assenyaladeo 25.0no pessetes per la !libertar provisional. al sithdit (le l'Uragitai. Víctor Balaguer Gimes,
si tial esta acusar de dedicar-se a la
venda d'estupefaents.
tat ante

Ahir al mati, al jutjat
cine, va declarar afanad Garrees.
niarit de Pepeta Oliveres. la qual
va morir a conseqüencia (le le: iesirle rebudes arnb momia de explosió d'una bomba a l'Avinguda
Alistral. Digne que no sabia gran
cosa del fet ni de la mort perquñ
aleshares es trobava a Mallorca per
exigencies dcl seu negoci.

El jutjat 11(1111ern In, encarregat de
la instrucció del suniari per l'atracoicen: a la farini\ria dr l'Avinentla
Gaudí, es persona abur a la tarda a la
presa per melare declaració als detinguts Joan Antoni Sola i Cases i Martí Alvarez Gallego, &ringlas c.ont a
suposats participants del dit atracament. Sola es ratifica en les neues declaracions i acusa Alvarez d'ami/mamar-1o , i en canvi aquest i Molina
-que també esta acusar - van negar llar participació. El Jutjat prendrä
asid una resolució referent als detingura
Per a avui Id ha assenyalailes. al
Tribunal d'urgencia les següents causes: per M'enea huila d'arma de foc,
contra Andreu Aranda Ortiz, Jceep
Alauno Cesan i Higo Ganga,
Angel Teilifilo Castill a . per als quals
el fiscal sollicita un any de presó.
jamba
Contra Jaciat Termes i
per tintina ¡II' cita d'armes, sollicita la
pena de dos anys de preó, i com
que en esser detingut sa donar un
nom fila per tal de no ingressar a
complir la pena de tres anys que per
furt t rendent, la pena de quatre
n'esos d'arrest per aquest delicte.
Ila estas qualificatla pel fiscal la
causa seg uirla rer lineo d'explositis
crntra C8ndi-1 C7i.liseda, que el din
30 juny del passat any, en un es.
corcoll verificar en el sea domicili:
carrer de Sant Toser, 16, li van es e "amarles 2 1 hombes carregatles.
PI fiscal demana la pena de sis anys
de siseó. - Tamb, ha estas qualifie-idi la causa que instruí el jutjat de
Vilafranea 'contra Manuel Ripoll i
Barra s . el qual, la nit del 8 d'oc triture de l'any passat, trabant-se
diversos veremadors r174, en una tavena denominada del Sahater, de Sant
afartí Sarroca, el processat clava una
ganivetada a Ventura Olmos Clari!ton i Ii causi una ferida al pulmñ,
a ronsennencia de la qua l mori a
l'Hespital de Vilafratra el dia 14 seaiient. Qualifica els fets el fiscal dho.
micidi i ciernan] la pena de 14 anys, 8
me,¡ 1 t dis ile presó per al processat, i mono pessetes d'indemnitracid a la familia de la víctima, i com
que, eneara, al processat Ii fou nellred* una pistola ‚ente el cnrresponent
permls, la pena d'un any mes de presta

Auenyalaments per a avul
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sal. Primara.- Contribució: Dei
fries, S. A. contra Contencioso-Ad-

EDICTOS
CEDULA DE REQUERIMIENTO
En virtud de lo dispuesto por el
Sr. Juez de primera instancia del Jua-

gado número miese de esta Capitel
en providencia de este dictada eum OS

autos de lucio declarativo de menor
cuanna en extra:ion de sentencia, proii lau, lis pci do. Jose Valls
Abata
contra don Alberto A. Dots
endre h ; por ei er,cnte ee requiere al
expresado don Albeo.> A. Dios ar sadrell. de taminia u peratIcto, para que
dentro de seis dias presente en Ssarelacia los titulas de propiedad de 14
finca esubarKaile u bt, de una casa sutu en Blanes sehelade ele ininse:o 44
antigun y 76 niudefrio err le calle de
la Esperanza.
Apercibid. 0 que de lo conuario le
parara el perjuicio que en derecho
hubiere lagar.
Barcelona, diez y Seis de febrero de
mil novelera., treniticuano Secretario Licdo s José al'. Salva.
E:1 virtud de lo dispuesto le d- el señor Jet, de primer. instancia numero uno de esta ciudad, en {,ru,Illtilvia
de esta techa. dittada euu el juicio ejecutivo pur don 1,1e11,0 IlurstSetfat ¡<ostra contra lus Ignorados
herederos cle doit Pedro Sagues
une talletIó eh esta Ciudad ets
reillt1SeiS de septiembre del ailo
por la presente se ret t mere . di-

a,

chos ignorados herederos de don Prílro Soguea: BOilila, al pago de las
responsabilidades porusie se tles;sssIso
ejecución por auto de treUlla
de enero Ultima, o sean trece mil quinientas pesetas de capital adeudado,
intereses de dicha Suma a rason
seis por ciento anual a rotular desde
cinco de nuneintle uIrl dilo nimias,
y oastas.
Al prop:o tiempo se cita de remate
a dichos ignorados herederos de dos
Pedro Sagués Boada , para que dentro de nueve dias imprurrogables comparezcan a oponerse a 1a ejesucion
despachada, si les conviniere. pers.nändose en hirma en los aun, bajo
apercibimiento, si no lo veribtan, de
scr declarados en rebeldia s no hacerles otras notificaciones que las prevenidas por la ley, prerinitildo a du
ellosejecutados, que en et dia de
ayer, y por ignorarse su paradero, st
Ira ctica el embargo, sin previo requerimiento de pago, sobre los hierres
ebpeCiallUellle hipotecades en :a escritura base del procedimiento, Cull sus
frutos t rentas.
Barcelona, trece de febrero de mil
novecientos treinta y cuatro.
El Secretario, itiend-PaSC.O.
En virtud de lo dispuesto por el señor Juez de Primera Instancia numero cuatro de los ele esta capital, eit
providencia de esta ¡echa, dictada tu
las diligencias de apremio que insta
el Procurador don Pedro Puigdollers
contra su cliente don Domingo Garcia
Vinuesa, se anuncia la venta en pública subasta por primera ver, término
de ocho shas y precio de avala, u de los
siguientes bienes, existentes en el domicilio de t'alto deudor de la calle
Alta de San Pedro, núnicro cuarenta
y tres y °brames en deposito del mismo: 146 piezas (camiseta y pantalon)
Punta ingles, ambos sexos. 39 camisas y combinaciones tricot. 13 4 bragas y culots seda tricot. 88 camisas,
sobre b ti io y estantbre, finas, seilora.
45 calzoncillos iinos, caballero. lo
manteles blancos y 4 docenos servilletas ordinarias. 3 cortes cuti damasco, ordinario. 79 camisetas punto
sport, caballero y niño, y 54 idem,
clase corriente y ordinaria. 70 docenas suelen, nene, ordinarioa 286 aueters señora, Pirineo, y o ídem negros.
193 sueters caballero con y sin mangas. y 16 pullovers idem. 197 sueles'
señora varia, clases, ordinarias. 33
vestidos señora, fantasía. 634 pullovers flia.). ordinarios. 357 suelen señora fantasía, lana y seda (mezcla).
08 bufandas y 68o sueltes para niño,
algodón ordinario, se bufandas de lana y seda y 24 trajes niño, de punto.
107 cazadoras, clase Ordinaria, para

caballero y nifio. 43o pullover, niño y
señora, en algodón ordinario no meter. sellara, lana y seda afelpados 16
docenas bufandas seda artificial. 68
cajas adornos pasamanería, saldo en
clase ordinaria . 37 docenas bayetas
ordinarias id., de punto inglés,
marca Molina, señora. 43 id., íd., blancos corrientes, algodón. 3m bolsos de
piel señora y niña, saldo y deteriorados. 6.271 agujas sombrero, de cristal, saldo go docenas saetera niño,
regenerados, cierre 130 id, calcetines
algodón, gruesos, caballero. ao id.,
blusas señora, algodón regenerado. 76
id. paños cocina, 94 íd calcetines
sport, niño, cheviot i 85 id., id., íd., íd.,
niño, laatasia. lo íd blusas algodón,
ordinario. 123 id., medias punto inglés, negras, señora. 658 sueltes se(mora, algodon, lana y seda, estampados. 48 docenas calcetines sport, fantasía, niño. 27 id., medias señora, standard, varias clases. baío Piezas goma
para liga, ordinaria 'pasadas en su
mayoría). lob camisas de punto franela, caballero, botones y cierre. 265 camisas algodón, botones, para caballero. 235 camisas de punto algodón, bolenes, para niño. 104 mantas lana, Of-.
dinarias, todas pequeñas. 277 camisas
punto, algodón. caballero y niño, con
botones, y alguna con cierre, manga
corta y larga y de lana. 84 stieters seda y algodón para señora. 42 docenas
camisetas caballera, manga corta y
cierre. 22 id cubre-corsés color sin
mangas, aleadan. 30 íd., medias hilo
para niño, ordinarias y 52 quilos de hilo pintado. 752 sueters niño de punto
algodón, ordinarios. 5 decenas sueters,
niño, cierre algodón regenerado. 36
id suertes niña. cuella corbata, algodon punto, 25 id camisetas punto
ingles, caballero. 5 id. camisetas ypantalones, punto ingles. señora 45
doernas sucters señora, algodón regenerada. 9 id práctico, señora, algodón regenerado, y 6o íd bresiers franela, niño. Loor alfombras tamaño pe-.
quito (salto cama). 82 cortinas de algodun. varios tamaños. 9 docenas delantales de cocina, ordinarias. 7 tulipa> opal, imana cOnica. 9 docenas calcetines ordinarios, caballero, y 7
ni, de medias de algodón y lana, ordinarios. to íd. calcetines punto y
aguja algodan, y 40 id íd sport, de
algodón, niño. 86 id. de bufandas de
algodón, blancas. Una docena camisetas afelpadas de algixión, caballero. 6
docenas robes señora. franela. Una
id., camisetas llispania, varios colorea Itu camisetas de algodón Manco coa tapeta y cierre, caballero. 73
cannsetas spoit y manga corta, caballero y niño, en colores. 114 trajes
baño sehora. lana ordinaria, punto y
alCodOn. 9 s:Ilianas tohalla, para baño,
blancas. 4 toreras franela, señora. 1i4
caninas caballera, punto fino, manga
carta, blancas. 14 camisetas punto ingles, niño, y 21,1 robes señora y camisetas franela, caballero. 14 camisetas
de caballero cheviot. 3,1 pailas higiénicos, osdinarios, y 8 toba:las crep.
no robes (le señora. franela fina. 28
camisetas lana. para caballero. ,p robes de señora, franela, ordinarios. 81
camisetas y pantalones franela, caballero. 304 camnetas verano, caballero, 111driga corta y larga. 49 camisetas
y pantalanes lana, caballero.
Se ha señalado para el acto del remate de tales bienes, inie tendra lugar en la Sala Ausliencia del antes expresado Juzgado, el dia veintiocho de
los corrientes y hora de las doce, previniendase a los licitadores que no se
admitirä postura alguna inferior al
precio de n'atoo, siendo esta la suma
sic veinticuatro mil quinientas cincuenta y siete pesetas y a la que no
preceda el depósito en la Caja General (Delegacirn de Hacienda) de una
cantidad igual por lo menos al diez
por cierna sle aquel precio, y que los
gastos de subasta y demás inherentes
a la posesian y entrega de bienes al
rematante. sean a careo del mismo.
Barcelona, trece de febrero de mil
novecientos treinta y cuatro.
Ei Secretaria, Ernesto Pascual.
eeleeoleeeeene------

La Iluita contra la rabia
AVIS ALS PROMETA.
RIS DE GOSSOS
El comience delegat d'Iligiene ¡ Sanilat t e interiia a re-

marean que segueixen cigents
les leh oros diclades respecte
a la recollida (le gossos a la via
pittilica, per tal d•intensiticar
itixi la Intini antirabica iniciada anill tant (l'esa l'est in possal. liara endavutst els untos
deis gossos recollits que arre-

ditin hacer pagat el eorrespe.
neta arbitri municipal d'iris..
eripcid i que ensenis pugurn,
exhibir el certificat sle vacunaciö antirabica tiauran de eaDoler iiiticament cinc pesse tes
l'011) a

penyora i cinc pessetes
en concepte (Farbitri inunlci-

pat. Perque els °sine:aula rerI ira s de VSICUISOCIS tinguln
calidesa balitan d'estar legahizats pel Laboratori Muniet•I•
pa).
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AGRUPAMENT DE TORTOSA

Max Schmeling torna a Europa

Boy-Scouts. — Conferencia a les tatge sedal pi comissari de Rovers senyor Climent.
Bo yar-Scouts.— Soctide a la Gr.naddla. Practiques de ruina. Con-

Manifestacions de Paulino

ferencia sobre "Conreu, recolleccg
i elaboraría de l'arròs

• La

púgils joves amb dos de veteranr.
Un d'ells, Batalno, és un coming-

premsa de tot arreu segueix

cent desfeta de Max Schmeling a
mans del pes fort americà Steve

trobava inversemblant, és ara considerat com un resultat fins a un
cert punt lògic, si hom té en comp .

els darrers rounds—diuen
els diaris alemanys—Schrneling va
encaixar e ls cops contraris arnb el
somriure als llavis, i si ell tenia
l'ull esquerre en mal estat, el nas
del seu antagonista mostrara visibles senyals del combar. Fou en el
curs d'un infighting terrible—segueix
dient aquesta informació de font
alemanya—que el gong final sana.
Els 16 mil espectadors dempeus
bramaren; pera el combar acabat,
Schmeling, gens commogut, va somriure al seu adversari i va rebre la
mes formidable ovació de la sera
carrera de boxador."
Es de totes maneres indulitable
Que el resultar adrers que acaba
dobtenir perjudicar à l'alemany, el
qual necessita, ara més que mai, de
reivindicar el lloc on el van situar
els seus dos combats contra Jack
Sharke). La desfeta que la temporada passada Il infligí Max Baer i
la que ara ha experimentar, és molt
possible que determinin injustament
molts crítica a esborrar-lo d'entre
els pesos forts de primer rengle.
A Berlín hom atribueix a Schmeling el propósit de regressar immediatament a Europa. Neusel, el sen
compatriota, que ha de boxar el
dia 9 del mes que ve a Nova York
contra King Lewinsky, es propasa
desafiar Lex-campió del món per a
un mata, válid per al titol de cam-

concurs d'Atletisme, menjar fred.
Segarla Categoría.— Sortida a Can
Guardia . Pressupost. i'3o pessetes.
Reunió a tres quarts de m'ir del
matf, a la Placa de F. Lesseps. Practiques de tercera n' a se. La patrulla
del Búfal portara la minestra freda
i la partida de l'Isard la jara a!
ramo.

Categoria.— Sortida a
Palausolitar per Mollee Pressupost,
i'80 pesaeres. Reunió a l'estació del
Nord (Plaça Catalunya), a les 7'4o.
Primera

Concursos de Patrulles. "Prora de
"Prova de Guia", concurs

d'Atletisme i Equip.
Senior-Scouts.— Sortida als voltanta de la Emir Groga. Reunió a
dos quarts de s et del mate als
dios del Passeig de Gracia. (Peanpeia.) Fxamens reglamentarts. Practiques de "Footing".
Rover-Scouts.— Sortida amb els
diferents grups i comisions assenya-

lades a l'efecte.
Girl-Scouts.— Sortida a Sant Geroni de la Murtra ( Badalori a) • sornada per Sant Andreu. Reunió a les
set del mate a l'església de Sant
Francesc. Practiques de rastreig. cuina i orientació.
Llobetons.— Reunió a Rivadeneira
a tres quart, de vuit del, luan. Sorlista a Sant Cebria, despesa d5n,

AQUESTA NIT A L'IRIS PARK
OLANGUA, SICILIANO, BATALINO I DE NEGRI EN PROGRAMA

manjar fred.
Per a detalls: el: Boy-Sconts a
Via Laietana, 6t, i les tiiel-Scouts
a Plaza de la Saneada Familia, 3.

AGRUPAMENT DE TERRASSA
Reunió a l'estatg e a tres quarts de
set del mate Sertida a la Font de
l'Alba, font del Trance, i les Foradarles. Explicació de la Llei Scout,
practiques de morse i jocs escoltiste.

La vetllada d'aquesta nit posa cara
• cara en els dos combats hasics

Per a detalls al seu estatge social,
Sant Josep, 49.
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PER REFORMA DEL LOCAL

una visita a

El C. E. La Morella realitzarà una excursió al Figuerie Puiggraciós, Sant Miguel del Fai, Riells
i La Garriga. Sortida: a les sis del
mati, de lestació del Nord.
— El G. E. Joventut Catalana
efectuará una excureió a Creu de
Montcabrer i castell de Burriac.
Reunió: a tres quarts de sis, a
l'estacin de França.
També portara a cap una sortida
a Montserrat i al Carrat.
—

-

Grandiosa liquidacié
—_
DE

Oficina Central d'InO,rmaciO. Germanar de Minyons de Muntanya,
Corta Catalanes, 592, pral. primera.
Tel. 20019.
Airees llocs d'informaciO.— Santa
Anno ro. primer., Floridaldanca. 37.
boriga, Gracia, 3, botiga Mozart, 27.

"Dinimic Club" oroanitza
una excursió familiar a Panela,
Montmany, Corbera. Sant Pone i

Sala Andreu de la Barca. Idee de
reunió: a dos quarts de vuit, a la

ESPORTS DE NEU
—

plaça d'F.spanya.
I.'Agrupaci6 Excursionista
Muntanya ciectua a una excursiO

Les curses internacionals
de demà a La Molina

Mobiliaris i lämpares
DE FABRICACIO RECENT
--

la

— El Club Excursionista de
Gricia efe -mara durant el, dies 17

11 els segnents actes;
Dies 17 18: Surtida per esquiar

i1

Chambrenaud, Barus, Barbean Girald,

G oudin, Soler, Verdier, Crauzet, el
campió deis Pireneus. Heory 1 lele, i
daltres.
Com sigui que san molts e:s esquiadora que pensen traslladar -se denla,
a La Molina, el Centre ExeursOonsta
de Catalunya ha gestionar de la Conopanyia del Nord que amplu el servei
per al dia esmentat. a l'objecte d'asescire com cal Iaglomeracio d'esportrus

a la Molina.
18: So -Sida de Camping
Dies t7
a Bellaterra. Sortida nels Ferrocarril: de Catalunya (estad' de
Gracia). a les guatee de la tarda

del dia 77.
El dia r£1. al =ti. la Secció
d'Estudi de Topografía tara una
, e , s ,n de prictiques al tiró de la
Rovira. Rennie: al Chile a do;
m ' art de viitt.
Dia 18: Excirsie, antli el nitcli
reminal a la font de la Port.:11a.
Tereas s e, paula de fa 'Out_

que es congregaran per a pee-enviar
íes proee,. i espectaiment I espectacular de taus, la qual, arnb la partieipació estrangera, Ondea per miniera
regada una ress,náncía internacion ur l.
Es d'esperar que la Companyia del
Nord, que darreeament ha minorar el
servei, no aolainent en abundancia de
material, sine que també en la regio
l antat d'horari, sabrá superar-se demá, diumenge, ainb malta de tan important reunió.

rionera. ca lOIra. font de la Portolta. Rellinars, Vacarisaea. Sortirla:
pels Fe-rocarrils sie Catalmiva testarjó de Griscial. a lm sis del rnati
A les eis de la tarda de diurna/roe
inati eftiraC A cruna exresi.-ió de moles i mor• ers. Col la l,oració de Joan
Ren ace i J. Celemines.
—...-.n • n•111. •

PILOTA BASCA

Els partits de demà
CLUB

Tercer, lambe del crup A: Torrenta 11 - Nugues contra Ortega-Mi,Ileda.
Quart, d'entrenament: AramendiaTorrents 1 contra Salsamendi-12. Sm g

-man.

a Menjadors, Dormitoris, Salons, Despatzos,
Mobles auxiliars d'estils cläss cs i moderns, a
PREUS SORPRI:NENTS

I• liquidació d'Antiguitats

Matesanz crinTercer. Tintorer
tex losheras-Guasch.
Quart : Charroalde-Riquer contra
Gutiérrez -Maderrer.
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LIQUIDACIO
AVU11,18

DE FERRER

tindrä lloc la inauguració de
l'Exposició dels rnabiliaris
fabricats en els tres mesos
darrers
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A y ! ACTO

I Frontis Principal Palacio
Printer, a les den: Diazolorda contra BatI1O-Gama.
Segon: J. Balet M. Bald t contra

'Tot Barcelona es b neficiarä d'aque ta

Roca, ()rein e . fans

1.a
Picant, castell de Burriac i Vilassar
de Mar. Sortida: a tres (marta de
sis. de Lestació de M. S. A.
— LA. E. "La Punxa" portará
a teme denla, diumenge, una sorSida a Sant Lolrene del Munt, seta
el segiient recorregut: Terrassa,
Matadepera, 1,a Mo%, cosa de SantAenes. Les Arenes. Sant l'ello
del Recé. Castellar i Sabadell. Reunió: eetaci6 dels Ferrocarril , de
Catalunya ( p laca de Catalunyal,
tres quarts de cinc del mati
liranollers.

Cada dia es reben naves inscripcions per a le, proves internacionals
d'esqui de salts i ions que tineran Ilue
densa a La Molina, com a counnento ració del XX
V aniversari la fussda:O, de la Secciú d'Esports dc Musslama del Centre Excursionista de eatalunya. Pedem anunciar la participada de l'equip del Ski-Club de la
Montagne Noto: de Mazamet, í
be dels Ski-Club Toulousain. de Tolosa, del Ski-Llub-Saint-Gironnais, del
Ski-Club Font -Romeu-Carlitte i del
Ski-Club de Bareges. Daquests clubs,
els coneguts corredora Manaud, Signare', Savignao, Pacóuil. Adaud,

BASe.ONIA
a
(Frontó
Novetated
011
P7inlef. a les den. cle coneura, grup
q
l
Peot-Esteve contra Lázaro - Bagunya.
Segon, del grup A: Rosal-Lloveres
contra Vazogiz-a. idal i Ribes.

c

Vadtnini s tració de CO7-

rens. Lloc de reunió: al peu de
l'edifici (plaça d'Antoni López), 3
les onze en punt del mati.

canto.

Tercera Categoria.—Sortida a
Santa Creu d'Olorde. Pressupost, una
pesseta. Reunió a tres quarts de set
del mati, a la Plaça de Catalunya-Rivadencira. Concursos de Patrulles,

Ha acabar dient: "El mareta
Steve ¡famas posa k. o. Loughran,
i ací está Loughran rreparant-se per
discutir el tito l mundial a Cantera."

— La Unió Excursionista de
Catalunya. — Barcelona efectuara

Comarca del Bregada
Berga. Sortida de Practiques al

DE BARCELONA

paraciO deguda.

Eeixes i Cerdanyola.
-- L'Agrupad() Excursionista
Tagamanent efectuará una aorticla
a les pistes de 1.a alolina.
l'usa alt a sortida a: Coma d'en
Sot de Coma d'Infern. La Pala, iont d'en Ribo, i Terras aa . SorSida: placa de Catalunya. a les si,.

ques

AGRUPAMENT

Un colega de Sant Sebastià s'ha

mate
— El Centre Excursionista Rodam6n efectuará una excursió a
Manteada, Reixac, Sant 'seta de lea

Follets. Sortida al Regué. Practid'atletisme i de jocs escoltistes.

Boy-Scouts de Catalunya

dirigir a Paulino en cerca de les
ses-es inipressions sobre el darrer
combar de Schmeling i Ii ha densanat, de mes a més, si el projectat
encontre de Barcelona, en vista del
resultar, restaré armilar.
—Per mi, no—ha cht. Paulino—.
L'alemany es un limite de gran
classe, que si ha estar derrotar per
Steve Halitas ha estar perquè ha comes el pecar de confiar massa en
la seva superioritat, sense adonar-se
que aquests joves són rnao-a
SO5 per a afrontar-los acuse la pre-

l'estació del Nord, a les sis de!

Comarca de Baga
Manresa. Agrumarnent Escoltista
de Manresa. Seccin de alMyons de
Muntanya. Colla Sant Jordi. Sortida
amb l'Estol de Follets. Esto! de

liada en dos quatre rounds.

pió d'Alernanya, que se celebrarla
a Berlin l'estiu vinent.

L'Agrupació Excursionista
Monta« fará una excursió amb el
aegiicnt itinerari: Aiguaf erta, Tagamanent i Eigueró. Partida per

Agrupament Escoltista fosco de
Margarit, d'U. E. C.— Secció de
Minyons de Muntanya. Surtida al
Castell de Montornis, per MotitineOi i tornada per Mollee Práct.ques
de Rastreig i Orientaci6. Aspirants
a guia. SorCrla a Can Coil. Practiques d'aixecament topogràfic.
Agrupament Escolti s ta Pan Claris, de Palestra.— Surtida per calles
de la Secció de Minyons de Manta((ya. Prectiques de segona classe.

Els lleugers Burke ¡ Serrano i els
ploma Cobacho i Marco sim els
braus Iluitadors que obriran la vet-

va actuar el diumenge passat a
l'Hipòdrom de tan Tunis.
El conferenciant, al qual se li han
de reconiixer tnirits mes que suficiente per a tachar sobre la mate-

a restacin del Nord.

Germanor de Minyons de Muntanya
Barcelona-Ciutat

Olangua, acabar el seu servei militar, reapareix, notablement millota les circumstincies del cornbat.
rat en la seca part científica, poliEn primer lloc ha estat un handida amb els seus recents i llargs
cap per a l'alemany la seva perllongada absència del ring; en segon, entrenaments amb Paulino i
ja que la seva fortíssima pegada
la ferida que va produir-se a l'ull
és dificilment superable, El ;en conen el curs de la vuitena represa va
coHocar-lo en una s;tuaciO tal trin.trincant será Siciliano, suara arribat
ferioritat, que és un mèrit per a eil de la seca tournée per América,
En tercer combar, dos bona pesos
d'haver pogut superar resistint fins
gall que despunten entre els baanains
al final un adversari fogosíssim que
s'aprofità tant con': t'a poder de la que aspiren a colocar-se a primera
serie.
circumstància que Schmeling no hi

sessió p.actica sobre paracaigudes,
la qual anirä a cärrec de l'expert
professional senyor Pires Mur, que

Maig, Can Cerda, Valldaura i Horta. Reunió: a tres quarts de set,

Agrupament Escoltista Jean Maragall. del G. E. J. C.—Esalet d'Englantines. Sortida a la Font del M:!scarie Practiques de cuina, Morse i
primeres cures.

campionat.

vela bé.
"Dins

E:s Minyons del Centre Excursionista Minerva han organitzat una
excursió a les aceres de Cerola. Itinerari: Cerdanytla,(irania llar de

Acres a efectuar els propers dies
17 i 78.
Germanor de Moles Escoltistes
Barcelona-Ciutat

man destaeadissim en la divislö deis
ploma, que derpres de Hartas mesos
d'obligar descans reapareix davant el
batallador italià De Negri. Batalino
es borne al qual taL 1 posa les seves esperances, i surt aquesta n:t
disposat a mantente el pavella per
reprendre la sera carrera cap al

Mamas; aquesta desfeta que en els
prirners moments havia produit una
certa consternació en els medis pugiliatics, especialment a Berlin, és
ara considerada amb serenitat, fins
a l'extrem que el que primer hom

Bortidea per a dend

INSTITUCIO CATALANA
D'ÜSCOLTISME

dos

ocupant-se amb extensió de la re-

Carnet
de l'ocursion
—

R. Bo-E. Po.

Una s o ss i 6 präctiea sobre
paracakudes, a eärrec de
F. Prez Mur
Iniciant el cicle de conferencies
previst per al present exercici.
lOacro Club de Catalunva ha organitzat per a denn ä a la tarda una
FRONTO N OVET ATS
v1-1. nissmiTE
Tarda,

• les 4s

AZURNI ENDI - PUSO(
centra

QUINTANA IV - UNAINUNO
Mit, • un aubet

ZARRACA - URTAY
centre

EOLOZARAL - PENEN
Dottillt per «Melle

(FrontO .amálit)
contra l aquer i Nogueres, Manso
Semi, a les 9 '13 (concurs) t Pérez
(M.) i Andreu, vermells, contra Farró i Malel, blaus.
Tercer, a les

deu (Campionat

Copa): Club Base del Poble Kou, vermella, contra Club alanista, taus.
Quart, a les orne: Gil i Labeaga,
vermells, contra Argilés, Benito i Ser.
suben, Mata.

iHustrarä la aeva diaserraciO
practicantent: realitzarà l'obertura
d'un paracaigudes. aixi com el seu
plegament despees.
1.a conferencia será donada als
salons de l'antiga casa Izabal, passeig de Gracia, 35, i comeneara puntualment a les set de la vetlla.
L'Aero Club de Catalunya invita a aque s ta conferencia els aasociats de totes les entitats ateoMitifiques de Catalunya. So:ament
cal per a l'entrada la presentarió
del carnet d'identitat o rebut de
soci. Els aficionats que no pertanym
a cap Ateo Club o entitat d'aviació
poden passar a recollir les oportumea invitarions a leatatge social de
i'.aero Club de Catalunya, carrer de
Caer. em,
ria.

L'AERO CLUB DE CATALUNYA ORGANITZA UNA SESSUS D'ACROBACIA D'ALTA
ESCOLA, A CARREC DEL
FRANCES MALINVAUD

diumenge. al trate
Prat, l'Aero Club de Catalunya,
dacord amb l'as trances Fernand
Malinvaud, ha organitzat una ses sir de demostracions d'alta acrobacia, a cärrec de l'esmentat pilot.
Cona s'ha vingut ja manifestant,
una perit a . atarla de carburador el
va impossibilitar el' passat dia al
Per a denla,

al

d'efectuar una serie d'exercicis que

havien estat anunciats i que els
aficionats esperaren amb veritable
interés. Resalta ja la qiiest , ó de la
posta a punt. F.aero Club de Cara•
lunya ha obtingut la seva canformitat perquè au1sta e
s'efectui demà, diurnen ge, al mati,
a l'aeròdrom de l'Escota d'Aviació
Barcelona.
Donat l'interés que hi ha entre
els aficionats locals per assisU
aqueixa demostració. 1' Arras 1. Inh
de Catalunya ha disposat que l'entrada al camp, denti. diumengee
gui absolmament per invitaciO, les
quala poden pastar a retirar-se a la
secretaria de l'entitat, carrer de
Casp, 26.
Per a traslladar-se al carro s'ornanitzarà un eervei especial d'autoómnibus. que sortiran de la Ronda
de la Univeraitat cantonada a Balines, a partir de dos quarts de deu
del mati.

ATLETISME

Cursa de selecció
definitiva
Denla tindri llar a 1'Hipad:0m
de Can .funis el c.oas-country de
selvoso) definitiva per ala atletcs oreseleccionara per a representar Lataltniya en ei Lamo/orlar dtapany a
de cross country, que tindrä lloc a
l'Hipòdrom de Lasarte (Sala Sebastia 1, el d;a 4 de filarÇ

ta FederaciO eatalana dAtletisme ha seleccionat ja delinitivament
cinc atlites proposats per 1 entrenador, leidre Mestre. ¡ dec i
dernie diumenge.-diráenla.tos
els dos atletas que llaman de conapandee la totalitat de lequip.
Fil cross eera del següent circuir:
So: tina i cinc voltea a l'interior de
l'H ipnd rr in, U p a volta al circuit de
lora i itfla rolla interior a l'Hipedrom a l'arribada, amb un total
d'un' to.500 metres. 1,2 sortida sera
donada a les once del mate i els
aletea hauran d'estar pT?sentS a

l'Hipòdrom a dos quarts d'onze del
rnati.
INTENT DEL RECORD
DE LA MILLA
El diumenge dia 4 de mae.g. i amb
inotiu del II Troieu Molock's per
a debutant e . se celebrara un linera
de récord d'Espanya i de Catalunya de la rttillu. a t'arree de l'atleta del E. C. Barcelona senyor
EurO Piferrer.
Per tant i de conforrnitat amb
el que té establert la EedevaciO
Catalana d'Atletisme, es fa rüblic
a totes tea persones que desitgin

participar en aquesta cursa que és
de Iliure participació, havent-se
,finscriure préviernent al local de
la Federacia, carrer del Doctor
Dou, ninnero lo, cada día de les
vuit a les nou del raspee fina al
dia primer de mare.

Es d'esperar que l'atleta seto«

Piferrer reeixiri en el test intent,

començant aquesta

tempo r ada atol,

l'enderrocament d'un record anunci de gratis jornada s atlètiques.

CLUB MANISTA
Primer, a das guar ta de nou (concurs); Santos i Pérez A.. vermells,

NOVESA E TOT AiREU
—

Frontó Principal Palace
Atili. n Ii‘ A ahfe. Tarda. 115
°MIEL - AREITIO
contra

OURUCEA0A - UGALDE
Nit, 101 5

IRIOOYEN III - GUTIERREZ
entera

ASTIGARRAGA UGARTECHEN
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Llegiu
tots els dijous
«MIRADOR»

Sr
e aiosament ferit al tercer round
1111X
del combar que estaca disputant al
pes Ileuger argenti Vargas, el boxador base de la mateixa categoria
de pes Feliz Pérez fou declarar hatut per inierioritat.
— A Valenciennes Challange fou
batut per Frank Harsene per punta
en deu represes.
— El dimana passat, a Paris,
Cande] va vencer Costas Vassis,
carripió de Grecia dels pesos mitjana,
per desqualificació, al sise round. A
la mateixa reunió, el nostre conegut
Baumas vence Varia per punta en
den reune.
— Abans-d'ahir, al Paris Ring Valean Angelmann, caminó de Franca
(Uds mosca, ra vencer O'Neil per
punts en deu represes. El francés sa
estar molt poc brillant en aquest combar ¡ el públic el va xiular.
— Els diaris americana fan campanya per a un matx entre Van Klaveren, holandés, i Locatelli, dalia, els
quals es traben als E.stals Units. En
un matx disputat fa temps entre els
esmentats a Amsterdam, Locate7l va
adjudicar-se la decisió.

CICLIBMIL
— Ahir arrbá del Marroc Josep
Zamora, el gran pistard que fou,
no fa gaire temps, idol del desaparegut veladrom de Sans, el qual,
per carta, ha autoritzat la seca firma
per defensar en la temporada vinent
els colora de l'A. C. llontjuic.
— La Federaeió Alemanya de Ciisu ntsi.e ha publicar la seca memória
anual, la qual conté dades interesl
Federació cumpta actualment amb
3.300 saeietats, amb un total de 150,0,50
sotas i 78 velódromo la qual cosa demostea test-st tlorent del ciclistne aleLa

moho

En l a Menn:oia s'inclou el programa de les aolvitats ciclistes al Reich
per a la presem temporada.
Per al carnpionat alernany compraran les segnents provea:
22 d'abril: Volta a Colrissssa ; 2 55 d'abril: Gran Freno de Francfort; 13
de maig: Munic-Nurernberg; 24 de
jimy: Gran Preini de Saxonia; 5 dagost: Volta a Berlín.
Els tres primera classificats en el
campionat d'Alemanya restarais auno
mäticament inscrits per a Prend re flirt
als campolnats del mear que han de
disputar-se a Leipzic el 18 (Vagase
— Heus ad la darrera classificaciO
als sis dies d'Anvers:

1, .a. Buyese-Deneef, 195 punts; 2,
Pijdenburg- \Vals, 183: 3, Shoen.i, 157; 4, Charlier-Loucke, 143;
yRitue,h155
5' . J. Van Kempen-Braspening. 110.
A una valla: .1. Aerts-Husrgen, 90
A dues voltes : Bogaerts-Slaats, go
ponts.
Dehaets el dia abens sofri una sumisa caiguda, que no resulta tan gran
caen hom suposa als primers moments,
a l'extrem (lile es n'el) une atad podra
emprendre el viatge a Nora York.
— Actual ment són 74 eis inserir, a
la prova Paris-Niça, pera es procedi-

ch
ci _lato nuLl'arr

riea er atpipertiap dal aint'ips a:: pe t
1:dlie:pcó

prensil en la Volta a Franca arriba,
de rnonient, a 54 t.690 frailes.

IMPORTO DE NEU
La Federada Catalana d'Esqui ta
avinent a totes les entitats excursionistes i als esquiadors en general que denla, diumenge, correrá fins a La Molina el tren especial de les cinc del

Equips que es donen com a pro
hables per a demà:
Barcelona: Nogués, Villacampa,
balo, Santos, Salas, Font, Goibure,
Trujillo , Morera, Padrón i Pedro!. En
qualitat de suplents figuren Llorens

Alcoriza.
Espanyol: Florenea, 1-lerdee, Pérez,
Marti, Soler, Cristià, Prat, Edelmiro
Iriondo, Edelmiro II i Bosch.
Sabadell: FourMer, Morral, LIMO
Gräcia, Duran, Sitges, Crespo, Calve,
Gua!, Cros i Esteve.
— L'Athletic de Bilbao, quan
semblava que tenia segur el eampionat de Lliga, e5 troba que no pet
comprar per lesions amb un serie de
jugadora corn san: Blasco, Roberto,
Lafuente, fraragorri, Castellanos i
Aguirrezabala.
— Definitivamen l'Argentina ha
acordat no acudir al campionat de!
món.
-- Portugal es prepara per als rar.
tits amb Espanya; ha jugat ja treu
partir; de preselacció. Es donen
segitents noma per a extreure'n els

han d'integrar requip
Soares dos Reis, Avelino Matojo,
Nova, Alvaro Pereira, Carlos Pereira,
Waldemar Mota, Acacio Mosquita i
Pinga (del F. C. do Porto), Carlos
.e lees, Lusitano Gil i Brito e Cunha
(de l'Académico F. C.), Rui Cenln
tde rAcarlimia de Coimbra), Augusto
Hictor i Bernardo (Baleanses), Arnaro, Victor Silva i Dorainga
Lopea (Bernfical, Serrano, Jurarlo .
Mouroa (Sporting) 1 Gaspar Pinto

(Carcavelinhos).
EIOTOLIENIE
Per a demä, diumenge, Stadium 'Maz
Club té organitzada una excursia cc:-

lectiva a Sant aliquei del Fui per Caides i Sant Feliu de Codincs atub ternada Per l'Alterna.
La sortida Ondea. lloc davazd de:
social, Caos, 339, a dos ;pan:
cal social,
vuit del man. A l'excursió queden
virara tots els socia del S. 11. C. i e.)
aiiCiOnat> al motor en genera:.

TErs 111
— El o:apee dia 3 de mare romencari a disputar-se al Tenis Club

Turó la Copa Garriga Nogués.
prova reservada a socia de l'esmerar.

del

Club.

Els fulls d'inscripció seran facllitats
als jugadors a la Secretaria del Club.
— En l'Assemblea general de socia celebrada pel Tenis Club del Tusa
nomenada la següent Directiva:
President, Josep Lluis de Prat: vice-p7esident, Jordi Barnicé; secretari, Dionis de la Huerta; vire-secretari. Noel Canso; tresorer, Josep Maria de Delas; vice- tresorer, Gaspar
Cali; biblictecari, Miguel Garbo; cap
de Materia:, Ramon Puigmarti; vocals: Arnold Tableo Josep Mana
Saldrá, Josep Garriga-Nogues i
ou

nasi Puigmarti.

— Tilden ha atrapar novaraent Vines. i catan igualats a vuit victòries
cada un. A Saint-l... nuis t Estats L'ano
ha esto celebrar aquest darrer mata
amb l'escore 7-5, 2-0, S-6, 3-0, 0-1 a
favor del meterá. Sembla que curso
Satten nous encontres.
— Esì els campionats de Dinamarca en pistes cobertes el primer jugo
don alemany, Volt Cramm, ha *rato
en final el recent guanyader de Boro
Ira. resperanca sueca Schroeder.
5-7, 6-3, 7-3, 0-2. El mateix jugador.
en companyia del danés Ulrich, has
batid Schreeder-aletaxa en final di.
doble, 9-7, 6-1, 6- 4.
— En els campiorats del país de
Flandes. celebrar; a Sm:haix arnb

gran éxit, han guanyat Boussus

Stile . Adarnson, eis
Boussus-Ecret el doble.
tURCIOCICIa
— El velera Brugnon, ben ccee
En la darrera assernblea general
gut a Barcelona, ha guanyat, en cene
ordinaria, celebrada pel G. E. Jodoble del Cal:
ventut Catalana el dia 28 de gente, panyia de Gentien, el Cannes, i er
cura Internacional de
va quedar elegir el segitent Canse!!
companyia de Miss Roan, el doble
directito
mixt del mateix concurs.
President. A. Gou i Irartia: ricepresident, E. Sabater i Soler; secre
— El jugador Eilsworth Vints ti
J. Calis i Carbona; vice-ee--tan,
declaracions dient que està sat:sfe
cretari„\. Serra i Garcia; tresorer, d'haver-se passat professional, i die
R. Gausset i Perra; cornptarlor, J.
no haver-ho
Culat l'Orne que li reca ésque
Cornil i Jofre; bibliotecari,
ha de vebr
abans. A mis, diu
i Ferrer; arxiver, Perra i Serra;
com a amaque
llar mis seriosarnent
Dates
vocals: Ratnon T.. Ra!)ella, Ci.
reir, pecó en canvi está molt mis
A.
i
i 011er, V. Buron i L'aren g
tranquil ¡ pot dedicar-se completa
Serra i
ment al joc. Parlant deis seas partas
— El Club Exeutoionista de Gracia amb Tilden, en els quals tant sovionprepara per a darrers del mes que sorn
gen els empars, declara que en con`oa
un Mtereshallt cicle de conierendes codel que es pugui pensar no hi
marcals sota l'aspecte excursionista. combinació de cap mena entre els e,”
Aquesta primera tanda anirà a arree jugadors.
de cultes elements dels centres excur— L'Associació Francesa dels Pro
sionistes de Sabadell, Igualada, Vilafessoes i Professionals del Tenis
GranoPenedea,
Manresa
i
franca del
organitzat una prosa dita "Prerni
llers. Oportunament secan assenyalata Primavera" per a final' d'aluest n'Ice
conaquestes
que
tirotean
Une
els dies
reservada als professors de ten:'.
fereneita, tom lambe el nona del; día- Aquesta prova se celebrara a les P.'"
sertante.
tes cobertes del Tenis Miraleeau
gran nombre d'inscrits fa esperar tel
IrUTBOL
aquesta prova constituirá un exit.
Programa de partits que anun— Despees d'algunes setmanes d'
cia per a diutnenge el C. E. de
rerós
els jugadora australiana de la
Gracia.
dest*
Copa Davis s'embarcaran amb
A les vuit del rnati: C. E. Arties
nació a Europa per prendre Par,
gires i C. d'E. de Gracia (selecci61.
eta nombrases campionats nacionad
A les den del mau: Pem a Valorganitzats a l'antic continent. el, d'
dés i C. E. Ripids.
['rano i els Concursos de Wimbledea
A les dues de la tarda: Espanya
entre ell: L'equip australiä esta
F. C. i C. d'E. de Gracia (Patita
mat pels jugadora CraWfOrd,
Rodee).
Gratis, Quist i Turnbull, i será ac,r
A dos murta de guatee de la tarpanyat per la campiona el:A(1441bl,
da: Barcelona F. C. tselecció) i

mati,

Centre d'Esports de Gracia.

miss l'anidan.
-ssimasswer

LA PUBLICITAT

pissable, 17 de febrer de 1934

La tasca de la Societati FIN AN C E S
d'Atracció de forasters MOVIMENT BORSARI

LA TASCA REALITZADA DURANT L'ANY

PASSAT

i de la desapareguda Diputació pro:.
com avui el té de la (ieneralitat de Catalunya; remercii al senyor Joaquini Ventallti, represta•
tant de l'Ajuntament din: la Directiva, pels serveis que havia los a
la Societat; fin ull comp:et elogi del
delegat general a artétt:c, senyor
Bertran de Quintana, ami , mollee
d'haver obtingut en tan allimvat
paie 84 socia protectors. i aeabi congratulant-se del gran nombre de turistcs vingut; a Barcelona per mar
i per terra l'any 1933, ço que demostra que eis desigs cmistants de
FAIracciO i la tasca per ella real:tnada sense desmais durant v:nt-i-sis
anys comencen a produir real.tats
encoratjadores, les quals l'obliguen
treballar amb una fe absoluta en
l'esdevenidor.

MERCAT LLIURE
Les sesions que celebri ahir el
sector tl'especulació, es desenvoluparen en un ambient mis favorable
que no en la jornada anterior. La
contractadó es mostri mes ben disposada i encara que no acensegui reaEtzar un volant doperacions molt
considerable, es nota més activitat
que en dies precedents. Pel que respecta al; canvis, la irregularitat persisteix, i veiérem com rnentre en la
reunió del Borsi la deprestó era
manif esta, en la de tarda es registrä
remienda més favorable, i la mejor
part de valors aconsegueixen nivells
que sehrepassen la tanca anterior;
d'aquests es de remarcar l'assol;t
per .aigiies ordinäries, que assenyala
un augment apreciable.
1.es continuea oscillacions que reg'stra aquest sector, donen mostres
d'una manca absoluta d'orientació. i
si tenim en compre l e s anorinalitats
que erren es manifesten en tots els
ordres, potser no hern d'estranyarnos d'aquesta indecisió i recel que
assenyala la contractadó.
Tanca fixada pel Mercat Llittre
de Valore en la sess:6 de Borsa:

Anuncis oficials

IENCIE
Les radiacions d'obres teatrals

Els Ajuntamenta acusen una minva molt considerable en la contractació, i són en nombre limitar les
emissions que ?han operar. Les posicions, pecó, no assenyalen cap mo•
dificació a remarcar i si s'aprecia
variació, és en alee (l'un quart o rM14
enter.
De les Diputacione, repeteixen
canvis les 4 I/O %, serie Ft, frior) i
0%, 87'50; les Provinciale, 8775

tessin sospeso; mitin. sobre fideQuan es retransmeten obres munues de auspenaions cardan, que a la
sicals per lea ernissoran de radiodivegada permeten orientar - loa tegoos
fusió del hostre país, eis radio-Menta
llurs eixos horitzontals i venial*,
DADES FACILITA021 PER
podran observar que mai no són la
segons les necessitats.
reproducen', fidel de la realitat, per.
LA CASA .1011aUlt1 IIITGE3
qub generalment la distorsió és
Combinarla amb apuesta divemos
PADR085
aparells hi ha també una 'tramoia
molt gran i molts deis instrumenta
surten completament deformats. Per
radiofónica". que pot produir elf
111/191188
aixri is dinterits explicar. encara
etectes mis originals i sie vegadea
st6.4
iste4to
recete
atea Astas
que sigui breument, cene es fan les
mas interessants des del punt de
y_ - • retransmissions de les Operes en el vista artistic.
Crcau Nov. York
Teatre de l'Opera de Paria, que re(±0.23).
L'adaptació d'aquests dispositius
5t5
7
5.15
presenta un model en aquesta branCedules Hipotecaries, gairel,e
ala teatres moderna, que compteu
5.35
a
s 31
5 7S1
5
5 50
ca de la radiodifusió.
arnh equipo ele retransmissid combifan negoci: les Crèdit Local, sestee
La determinara!) del nombre de
veure's molt sollic dad te, realttlen 011
nats amb les grans emisforeo, él la
Sucre Nov, York
mica-Mona,
aixi
com
llar
situacin,
va
1.37
1.61
regular nombre doperacions I precorrent als principal% tutees del
1.,n 2
1 .1,0
objecte
d'una
serie
d'estudis
é
s
ser
mAn. Al teatre de l 'Opera de Charsenten avanços entorn d'un quart
1 67
1.13A
per
raó
de
les
graos
experiencies,
lottenburg, els cortases, durant una
d'enter.
Blat Liverpool
dimensions de la sala i de Vencede les representaeions, van ése«
El grup de carrils, es vea me.;
5/8
4 h 3 55
4.1
nari, per captar perfectament els dicollocate no sobre l'escena, alisó en
act:u en contractar, i acusa un avan.;
5,8
4.3
c a 3/14
versos instrumente de l'orqueetra i
3144
una habitació separada, de$ de la
4.4 1/4
••• 4.4 7,3
bastara apreciable en el total rece •
irutailaa mis perque les diverses
udestitnrat i el
teor s epgeuri r
aqIutat ,poadcin
litzat, respecte la jornada precelent.
Blas Xiesso
cions no fossin aparees. Era també
Els canvis, no presenten modifica11(1 3 s i
So Ort 1,3
precis
obtenir
una
bona
transmissió
veas. Els coristes cantasen davant
cions apreciables, i si fan varear'
2/11
Me 1/2 1/11
de les veus dels artistes 1 reeitadors,
de nt:crófons, el corrent dele quilla,
101
00 1 3
és de limitada importän&a, arete
periectament amb
equlibrant(us
després de pastar per un amplificaprevaler cap tendencia. Són de reMoreee Xieago •
i sobretot arnb els chors,
l'orquestra
, accionava un; altaveus sittorts
marcar les segiients cotitzac:ons que
II perquè tant les veus com la música dor
51 1/1
darrera l'escenari i cap a dale d'aer
3/A
corresponen a emissions que fa dies
5.1 S '8
resdtessin sentir-re amb llar; va53 3/4
1/8
33 ec 3
quest. Aix.5 va permetre collocar els
no s'havien operat. Nords, 5.' serie,
lora proporcionals.
actuants en les millors condiciona
(--3 . 10), Alsazues, ófoo
5265
Cate Nava York
Segons el principi cläss:c de disacústiques c obtenir determinats
;a7
8.80
3
i Franees 1864, 58 9 .)
8.69
posició de micrófons, es v an ins6.11
efectes artistics, com. per exemple,
(-1'75), Carrils de Catalunya, 6%,
9.85
8.07
ta/lar
micròfons
d'escenari,
calloel de fer predominar en un moment
loca
10.65
76' 00 (-s igo), :sietropolitit, 1922,
tosa
micròfons
1135
cats
entre
bastidors,
i
donat les vetas del; tiples sobre les
7700 (+1 ' 00), 11925, 7400 (-1.00),
tee.35
11.95
d'orquestra, situats en el lloc madels baixoe, o viceversa.
62' 00
Tramvies, 5 %,
General
sanperò
quelcom
a
teta
on
actua,
Sucre
lerdean
Als Estats Units, fa pec ternps
(-300 ) .
03
1 1/2
it
541 ,A
pass cap a lescenari, amb el fi de
que el doctor Stossaki, director de
5.1 1,2
5.6
1 1/2
De les navilercs es de remarcar
combinar els efectes sonors del; dos
5.9
5.8 1/4
3/4
Forquestra
simfònica de Filadelfia,
la baixa de les Transatläntiques
5.11
5.0 3,4
1/4
llocs. Després de moltissims assaigs
pa ier a Washington un adlig en
88.00
C011.51/11Cc011s,
per
1925,
es van adoptar do; micròfons d'oruna sala de concert, darant d'un pul.
(-1'00)
questra: l'un disposat al costat dels
blic selecta des del punt de vista
El sector delectrics, aigiics i inprimers violins i !'altre suspes somus:cal. A l'Acadimia de Música
dustrials, no gaire disposat, queda en
bre eis müsics, en l'eix de la sala,
d'aquella ciutat actuaven tos'
general a posicions sostingudes. Es
a l'aldria dels segons baltons i sufessors d'orquestra de l'esmentada
de remarcar les següents cotitzaficientment pròxim al tele,. per tal
entitat artistica, en la qual estaven
Programes europeos
cions: Barcelonesa d'Electricitat,
d'ev:tar tot eco perjudicial M'orina
installats tres micrOfotu. units tele1913, 9250 (+100 ) , Bons Catalana
per la diierincia de trajecte de les
selectes
fónicament per separat amb altres
Gat (170-180), 9900 (+1 ' 00), Conones sonores captades simultäniatres altaveus installats a la Sala de
perativa Fluid, 1921, 4 53 0
ment per aquest micròfon i pe!; de
Washington. encarregant-se el doc19'00. - Varsävla, 1.415 m.
i Energia Eléctrica 6%, 9550
Veseenari.
tor Stokowsiki de regular ela corMúsica estoniaim.
dos
micrófons
de
l'escenari
Els
rents rebuts. Els altaveus laterals
19'10. - Leipzi g , 383 "Ma el de l'orquestra són del tipus de
De les aceion , , e s de notar, Ai eren dan tipos de pavelló exponen•
carbó perieecionat mentre que el
gites ordinäries, 162 .00 (-123 ) , As- germana i jo". opereta de Becial de cekules, formats en realitat
suenes és etn micròfon electrostatic,
!ami (el canvi anterior data del 21 lla t zky.
per 16 eiements separats, ruentre
.-5.001,
1930, - Nord regional, 449 escollit aixi perque no presenta eitc•
de desembre darrer). 85;o0
que l'altaveu del centre estava consFord, 800'00 metres. lioneerl stinfOntr.
tes directrius cont e:s altres. Loa
Cros. 'n'eso
eran arnb un pavelló reflector eSpe(+10.00).
1930. - Buissa Italiana, 537 cabina de comandes está inetallada
cial. Amb aquests elements es Pan
niel res. "El inestre de empella", a lee dependències de l'escenari. i
combinar una amplificadors i litties
DE
PARIS
BORSA
en ella està siteat el harre:adOr
i11 p i ¿e eämica cle Paer.
disposades a Infecte, i es va fer la
de sons, o aparell destinas a proretransmissió d'una manera tan per1930. - Torre Elffel, 1.381
El mercas de París, prosseguelx
fecta que semi:tiara talment que tos,
m'ares. "La condessa riTscitr- duir una fusió 1 compenetració dels
poc actiu i deprimit en canvis. El
corrents
eléctries
que
procedeixen
questra eslava a la mateixa Sala de
hagna. • ", eeti ilota de Minare.
sector de rendes acusa banca gairedeis
diferents
micre,fons.
En
aquest
Washington. i no a la de Filadelfia.
19 ,45.
Palerm, b3 1 tu.
bé general i algunes s'apropen al
aparell
es
poden
egular
a
cada
cm es teja l'execució de l'obra mu'Trasquila", upei • ela de Lehar.
mig enter. cont 1918, 4 %, 7675
instant i d'una manera independent
sical.
(-045 ) . Banc de Franea, I14.20
20'00. - Breslau, 313 me- la potencia de modulació procedent
Aquesta Ileugera reasenya ens de(-1420). L'especulacci molt irregu•
tros. Concert per la Filharmöde cada un dels guatee micrófone.
mostra el que diverses vegades hern
lar: Ro Tinte, 16 ,55 (-51. Royal
Silesiznia.
dm
L'operador encarregat Cfaquesta
dit, o sigui que cada dia que passa
Dutch, repeteix a 182oo, Wagens
20'00. - Rädlo - Parla, 1.756 maniobra, a la regada que un ele:en; va arreconant dintre del terreny
06'00 (+l'oci)
racisquila",
metros. "Dofia En
troteenic zompetent. ha d'ésser un
de la radiodifusiú i ens estem
tperii de ViVeR. •
músico experimental qu e conegui al
nyant cada vegada Més de lea
general ordataria per al din SS
2025. - Suizas Italiana, 257 cletall la ins:rumentació de l'obra que
grans manifestacions radiofóniques
del correal, a les onze del inati,
es va a radiar. La cabina d'aquest
metres. -Els amants ultratjats",
del món. No són j a les nostres ernia.
operador, en la qua) també e, tro.
al local de lee oficines, Ronda
öpeni de Pacelli.
dores les que tenen Ur/a potencia
ben els aparells amplificadora de
de Saal Pata 43, principal.
veritablement ridicula davant les
micròfon, ha d'estar isolada acúsPer a clasista* a la dila junta
altres d'Europa, no es tarapoc la
As indispensable. ,le ro/tío/ataticanient respecte dels espectadors. i modulac16 la que deixa molt a deEXPOSICIONS D'ART els corrents microiónics que hi arri- sitjar la mejor part de les segado.
ttdl. antb l'artatle 13 dels Estaben han de controlar-se a la sorSula. diposilar almenj, 15 cut
sobretot quan es jan retransmisde l'amplificador acose que sicicins, clac dies abalea de l'ass e
GALF.RIFS AIF.TANES tida
sions d'obres teatrals, sinó que tamguin
influir;
per
Vaudició
‘Iireeta.
per a la inaleista .junta.-nyalt
Contra CATALANAS. 513
poc ningit no es preocupa que les
Al mateix tenme, una finestra de
Pintura
A. ArIrCIA
Els cliptmits d'accions hatn•an
nostres grans sales despectactes esD. 4344.721118
corredora
permet
escoltar
r
di
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do fee-se n it Citivn
tiguin perfeccionades segons e/s ccR. C 11.111r4A
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JOSAFA
MAINArell
tuals perfeccionaments de l'amplifiBeinda de Sant Pau, 43, prinInaugurao56 Hui, tarda
es
desitja.
cacle, eléctrica aplicada a les manicipal.
El;
corrents
dels
micrófono
de
la
festae1ons de l'art musical.
1.3arrelona. In do febrer die
sortida
del
barrejador
que
s'envien
LA
PINACOTECA
19 3 a - La Junta Directiva,
n••• ....cm •4
;Quin altre efecte lea eni liaguera
als aparells amplificadors, com ja
Pintura
▪ LAPORTA ASTORT
fet, per exernple, la representació
hem dit, pissen despees a la linia
Pina al ti del corren',
del "Parsif al" a! nostre Gran Teatelefónica i per ella arriben al centre
tre del Liceta si durant la grandiosa
telefónie de distribució, que els enescena de !a consagrad/, en lloc de
SALA
BUSOUETS via directament als amplificadors
pnvi..tio tse GRACIA 1111
tenir els chors al fons de l'escenari
tuodulació mIO l'emissora. Cada una
Me s 016 oreo» ya,.
slaguessin combinat amb un sistePinturas
de les operacions que es real:tata
DOUt3EFF
ma daltaveus i amplificadors cientiItIOALD 1111113es •aeultura I albulloa
Força concorreguda toa la
durant la retransmissia esta controFine al 28
ficament disposatsl N solament
lada per diversos aparells, disposats
sessió d'unir en aques1 mercal,
s'hauria augmentat el volum de les
elienrit que aquesla minora no
per duplicas, i cada grup clapat-ells
veas que, de vegades, era insuficient
infueix eu les vendes. les quals
s'alimenta per bateries independents,
SYRA
per a's espectador; situats cap al
releven 18710
DiPuTACtO 182
que, per mitja d'un joc de claus,
es reata/en anth dificultat.
4-^,inentaele
lotes de la sala, sino que tambe
•rt
poden substituir-se per altres de rePintura
Blats: La ferniesit See ols
PRANCIAC MAI19
satattrien pogu: matisar molt miANTONI MARPlat.4.0 ~92049,
eanvl en cas disuria o de q ua lsepreIls segueix eee. eill lit tuntelllor els efecte; de les diferents parts
F11111 al 33
vol deficiencfa que poguess j n prexn, peri) itquesla fahriciati9,
coral;, comhinant-les i fonent-les
sentar.
inalgral la laxa que exialeix en
arnh l'orquestra mols mis artiatiea•
Talaba' s'han leagut (le fer deli01 de lit tarima es resisleix
SALA PARES cats
mena i aconseguint amb el !tutti>:
eotudis per tal d'evitar ele efe:o• -.5 2‘03,. 6
amantar perqué compren (pie
nombre d'executant; un rendiment
tes
perjudicials
dinducció
entre
els
Pintura
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pot,sible
comparliv
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06extraordinäriament superior,
Pintura
V. M.2 I 42.12191
diversos
circuits,
que
Sól1
els
que
atta)
In
al
39
11,5.
dkposielima dicIndes
Apuestes són, en forma resumida,
produeixen els sorolls de foil:, tan
situacida quo pot lomsealttr-se.
les millores que l'ampliiicació tacdesagradable $ durant les relrans
111111
frl'ala
Ferinos:
trica ha portat a la rädio i al Nene.
SALA GASPAR
-mison.Ttelcdur%san
T., sumo
mica mea en PIS preite, pevh
t:Ch at.t. De aro i29
Quan podrem tenir a Barcelona
apantpolats electricament, i com que
Drague
Marc.
011:1 10.1 011 ,
/m'urea
111üllit par( deis fle ca/a r a AN
una instaMació se nthlant? cALvir
elotilurea
alma no tea encara prou sandeces,
moteen reIreli4 perque velten
Pintura
A, 4111INIACE51
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es van diaposar dc manera que resFine al 29
mi x1.* di fiel 1 poder encarrilar
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(tiillf11.1811'111.
101 1 que al alinislerl
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rf'SSa
si n9 disposlcions que brin

La Societat d'Atracc ió de Foras•
tres daquesta capital ha celebras la
Junta general ordinària que disposea els seus Estatuts , per tal de
de na r a conéiser l'actuació dc la
Junta i de les OfirMes d'Informar:O durant el fin:t any de 1033, aptoe27 l ' estat de compres correspanent
mateix periode i renovar una part
de la Directiva. Presidi lacte el O re siaent de Ventitat, senyor Mariä
Ra
i Bellver, acompanyat del,: ne tee vocal secretar: Manuel Riber. tresorer Manuel Saberme comprado r Josep Serra i dels senyors
sec als
Aarovada que fou l'acta de la sesDireztiva
sic anterior, el secretari general, sela
MarMello,
pasä
a
llegaryer
En la darrera sessid celebrada per
Memòria anual corresponent. refela junta Directiva de la Sacietat dArent a l'u: Meció interna i externa
traeció de Forasters sota la presirlende la Societat, treball documentar 1
cia del senyor Mariä RubiO i Beilver,
;eteressant del qual hern extret les
pzengueren possessió de llora cIrrees
dades següents:
de vocal els senyors Manuel de las
Ei dia 31 de desembre de 1933,
Da 1 6 Tanca Alga o
Valora
Heras, Vicene Sociats i Ribalta, Agus:A:racció es componia de 544 soc:s
anterior balsa
ti Guarro. Pere Olivella i Manuel Renumeraris, 4 de protectors i 84 de
cord i Ulló, que havien estat elegits
meeeradors, total 622 adherite. ot
per a formar part de la la:rcetiva en. Nords
+0.65
4820
rris que en finir l'any anterior, tro48.83
la Junta general, i es prengueren, desAlacants
4405
43 '3 0+0.55
Nsar-se el cos de de:egats comeoest
-025
pres.
els
acords
següents:
1425
Andalusos 14. 00
de eaz representants de la Socelat
+0'50
102.00
10250
Fer constar en acta Cl sentiment de
Gres E
rad:cats en aquesta forma: (eatalua-oTto
5-1'65
M. Rif
la Junta pe: traspàs dc l'estimat ceu55.25
nya. 33; resta d'Espanya, 62; Fu
+100
132.50
Exp',0sus 13350
SOCi Senyor Josep Armenteres i
:;pa, 84; ..Asia, 12; Airiza, S; Ana,
C0:01lial
4 3 • 5 0--o'15
43'35
trO; admetre com a suCis numeeates
riza. 59. i OceaMa, 14: eis delegats
+ 2. 50
16 2 75
.aieries
1 6 5.25
eis temor; Jcsep Regent i .Mafio _locee durant Vany han estat nomeeats
+1.00
(*hades
34900 3.18. 00
sen Palaudäries i Rico, tots dos dapaten 22, exercint lee iuncions Ilers
58'50
+ 0. 5 0
Montserrat 5900
euesta capital. i cern a cooperador;
:es cMtats que s'expressen: Aran23250
22250
Pons or
Eiv:ssa 1Espanya
els senyors Juan Vilahlach.
520
5.20
Petrolis
A17.':73 i Lieja tBélc.cal; ArnsterParduelcs. Cesar Pujol i Timuteu Es41.23
Felgueres 41.23
don (Holanda); Manchester (Ancude, de Mèxic D. F., i el; senyors
t6soo
150.
+ 1.00
Ford
,-.1..ortra); Belfast (Irlanda); DresI3us 1 uets i Comp., de Satt Lu.; de
, e Aleinanyv Pa:e:nto. Trieste,
Potosi, Reo ...lb:ice mexicana: felicitar
‚fels
Andalusos,
renca
anterior
la
05:0
i Ferrara
el senyor Esteve Se a leer hacer detat
Fe:gueres i Ford, és del dia 14 del
Nr.ruttga1; Rio de Jeneiro (BraBarcelona d ' Un e etan
tetes que som
Mérida
ele
Yucatan
i
Mexic
eral corn notable per el :,orensi iicl
D. E. (Mexic): Valencia 1 Venecafé "Moka:: demanar a la ( .nie.aBORSA AL COMPTAT
re&.a); Santurce IPuerto R:co
nyia dele Ferrocarrils M. S. A.
rotlles de comptat. a poc a poc
See Juan (Argentina n ; Colón (Pa que, d'seer pessible, e6 brice ad.,,ane
recuperen el terreny perdut en sese, i Urseong f India :inglesa).
segona
classe
als trens ex; res5u3
de
aimls precedents pel que respecta
que fan el ree„„s„ t tea, ,.e.t,a_p,,-;L es juntes celebrades per la D:recl'activitat contractadora, i mantenen
beeecom que es doni una ina a. a'• e.a si'" 18, hayent-ne rel' ut a le ' ami
en general posicions anteriors.
1 ' m ' o '''.
.°93
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'
el
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durada
als
hitllets
utilitzats
per
a/
e
'
c
'
ele"
de l'Estat, en aquesta
Els
deutes
c,3ns i cursan 1 .1 79: les intormacmus
dit rezerregut, i a la Lompanyta del
jornada es mostren un xic irregumonades siePa 'a ' la a ' s f° ra ' ters
Nord I s estealiment de bitliets donada
lars. Llevat dels Amortitzable 5 %,
teristes ascendeixen a 1/.720: ces
i tornada a Paris per als passatgers
1927. que realitzen un volurn de re-cremes T"'""""t"gats ' e "'
que unlitzin la linia de Puigcerda; felativa importancia, la resta d -e ociedues copes esportives. nie ¿ploma
licitar la Generalitat per la constituSOns
es veuen poc sollicitades; els
d'honor, guarro diplomes corrents i
ere, del ((E/Se:1 Sepericr i Junta Dicanvis tampoe donen mostees d'o:nt-1-quatre mezlalles, per a aloes
rectiva del Patronat de Turisme de
rientació. i s'observen oscillac:ons
no:s acres i festes cu:turals: també
Catalueya, i de Tarragona,
eritorn d'un quart d'enter, sense pre:onaren alguns prenc; en me.
senyor Feme Llores i Ordeix per la
dominar cap tendencia.
Els impresos de tota mena
participació que mengue en la realiter a:s passen de 60.000. De I . es zació
del
iormOs
passe:2
arqueològic
le cormrtee de Vaay Ileget pel
fine honora aquella ciutat; interessaroe comptadoe, aprolat per urase per a la miiior soluci6 de la des:e: resulta que e:s cobraments
viaeie, de la carretera de Barcelona
ceca a 6S.616 . e,o pessetes i e1,s
COMPANYIA GENERAL
a La »ronquera, que ara travesea Ca-,enecnIs a 68.44520.
lel:a amb perill per als vianzaus 1 couDE TRAMVIES
2 a5.5Ant a !es eseaclistiques de tu""ier " na e'ePa Per a éster adJude:,:ee de l'emnenteda Mener,ria trocala en les Fruyes "emacemais
Cola sigui que el (-Ea 1 de
earem aquestes dades oriciais ne
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Arbitre internacional:
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drInas", Karin
Dibuloos, Camica
1 Alracc16
John Boles.

Ult9j1 1 1100118
TELEA11195 5 3421.2450

4; ntt, a les /O:
grandids Axil de
Jean %rime I Clark Ciable

Aval, tarda, a /es

LA MASCARA
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La camisa de la Pompadour
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COTORRA i LA CAMISA DE LA P051PADOUR. 510: LA CAMISA DE LA
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Vuelan mis canciones
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primer regada a Barcelona

ur

RUTH POSSELT

CONTAL

ContIntia 315 larda: "Noche de gran
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tarda, [lema, seiSif, matinal

Orquestra Clàssica
Excluslvament per als socls
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I Revista

Dasio Nicorlemi LA ENEMIGA,
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NO, a les 10. BIllaqur , a 1 '100 e n f . sirió de PACA LA TELEFONISTA 1 LA
ALSACIANA, per E. Brito. La selmatri
entran!, csirena de REDENCION:
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VIES URIN ARIES
Mielan« ser AAAAA • Veten« «nula
Rambla ele Canaletes. 11,, I«

CERQUEU PIS?

bronquina 1 'mimes.

Lee PA1171LLge ~Al» sumen totes les commudee P er la erro comen,,
ció, que ne pot !asee mes racional I clentlfIca, gust a g radable I ésser les Un
ques en lea goal! al NI rete« el transcendental orobleni. deis medlcaments
balsamtes 1 Poliblle, Que es conserven Indefinidament 1 mantenen Inte gr e. le.
leves meravelloses propletats medlelnals per a combaire 1.11118 manera eOnstant
raplda I eficag les °mientes de les niel reipiratOrlea. que ato causa de TOS
de su'recar:A.
Les PASTILLAS 13PAINIE sOn les receptades pels [releed.
Les PUTILLE8 ASPAN» son les prererldes pels ¡mienta.
Exlgiu sempre les legitimes PASTILLES ASPAR» I no admeten sonante.
dona Interessades, d'en asnos o nuls resaltas!.
Lea PASTILLES ASPA"» es venen a UNA PESSETA CAP» en les pel v
etpals tramarles 1 droguerles, Illurant-se al marea ternos, grataltament,
eapaa Ile mostra, molt cómoda per portar a la millaca.
del
tepectentat farmadulutlea del Laboratorl BOKATARG. Orletnes
Ter, número 18. - Tele« sam - BARCELONA.
Nota Importentlaslma. Fer a demostrar I convencer els renda 1 uta.
factorls resultats per e nuarlr la TOS, nntjaneant les /ASTILLES ASPAN«, o,
!PM possibles amb lea nenes simuars 1 que no 111 ha actualment altres ¡destines
rme puguln superar- l es, el 1./t0fItOrl Bekelltal e f trarnet gratis una capseta•mos.
MI de PeatIlles «palme ala cine 1. inv127 el retall Vaques% anuncl. acompanyal
d'un se g ell rl cine céntima, tot dins d'un sobre franquea; amb dos centiou.

Per trdslladar . vos recordeu CASA CARRERA, fundada en 1887. Auteeenduaterol • 25 ptee. din. de la ello.« 1 per
«Pretera a 0• 10 ptee. km.
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