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LES INQUIETUDS NACIONALS

El

Després de la guerra civil

rostabliment de la Confodereció
Hidrogràfic de l 'Ebre

LA INEFICACIA El Govern de la Generalitat França, Anglaterra i Itàlia tan
REVOLUCIONARIA manifesta el seu disgust pel saber la necessitat de salvadecret del ministeri d'Obres guardar la independència
d'Austria
Públiques, revelador d'un es-

-.-‘iiora" dedica el seu número del
cjoUS proppassat a publicar les opi"tus de diversos politics de la Repit
-a,glosnt
el terbol moment
Les maniiestacions de tots picas demostren el que item du tantes
egades: que la gent s'agita una Mica
erque si, i una aura per desfogar un
ylhurn or de rnotius purament t erso.
.s. Es diiícil posar en clar el proerta essencial que preocupa els
els partits e= no sigui el de
remar a gust de cada u. Com thuen
Provenea, patim en general de
de baca, i les actituds mes intior,t5 es dramatitzen i s'exalten atub
eticulacions impròpies de la sereni,: que exigeix la conducta dels afees
lies lògica, perque es mes natural,
xxl,:a la pobicid que prenen en l'en-:erta de Ahora els que tan politica
,zeinista a casa nostra, eis seis> ors

¡tarja, Pestaña i Nin. Perlen com
:arre de la lluita de tlasses, de la
/selució proletaria que seguerx com
sabra al cos a totes les revolucions
Sitiques semblants a la riostra riel 14
i de les espezances que en
speit sentit desvetlia ara faiianca
;azuda per al front únic obrer, cridat
tdinar la batalla decisiva contra la
2publica actual, dernocrauca i, per
ses, burgesa i eixorca, i establir dealtivament la Republiea socia n ista.
L'opinió dels tres liders es coinciea cona correspon ale que yo.eu
representar aquí el front Unir del
es:etarras espanyol. El que no di:tal res de non no es motiu per
:::ens,ar les seres paraules. Al con-are és, per a nosaltres, el inotiu
enema' de volee comerimar-les.
trque sorpreu que en e:s 111066,1116
.sra subs:steixi cii pensament que
anss entera gairehe tothon,
:suela mes com fevangeli, pero
t:e els fets han esvait a tot erren
o el pensament ha volgut esdeveer asee.
Ens sembla que els liders de
:brerisnie extremista. de la brisa
deis quals e/erigir no dubta. eón
sne are impermeables a lea 'Neo.
et les 1/163 remas es:per:elides i a
euerit dele temps. Potser un mo:ene de meditació els ajudaria a
Éser més agils per sortir del dos
:tri.:at deis vells dogmes i sitear-se
ere: . hora que vivirn.
Les soscs de la vida no són tan
S:r;:ej com creuen els doctrinar,
tots els sistemes

SOCialS Cene-

curda en cesta manera la reacció del
sentiment religids en temps de la
Reforma. Sembla una condemnació
que pesi damunt del geni germanic
que les seves grano empreses d'influencia universal li falIM quant a
robjeete que es proposa. Enmig d'aquella societat, entre escéptica i ambiciosa del Renaixement, en plena
decadencia de fesperit cristia i de
desvetllament de Ibutuanisme, la
Reforma, ( i rme Irania d'ésser un ideal
de %libertas, va encendre les hurtes
religioses amb una ferocitat que va
nertorbar la vida de tots els nobles,
nientre famany universalista de la
Reforma queia en l'esmicolament de
les esglésies locals, sota el domini
del poder temporal.
No es pot negar que ara assistim
a un espectacle semblant. La idea
universal de la nutra de classes, causa i estimul d'una evolució social, de
/a qual sisar a arribat a creure que
se'n coneixia el [-irme, no solar/1cm ha desvetllat l'esperit nacional
dels nobles, sense excloure les masses obreres, sin ' ; que ira exacerhat
el nacionalisme fine a ter-lo absorbent, dur, cruel, inquisitorial i tiraD'aixeS se'n diu feixitrne perqué
va prendre aquest nom en manifestar-se a Italia, pern el cas ea que no
olla revelat and, rota la atea intensitat dramática fins que ala maniiestat a Alemanya, que ha proiectat
una heim vivissirna sobre les causes
profundes del nmeiment de ene que
va esciatar fa mea ii. quinze anys
a Rússia.
Meditin els !idees obreristea sobre
la transcedincia d'aquests fets que
Iran obligas a rectificar tantes previsions i que amenacen aval la !libertar i la dignitat de tots. Contra el
que suposen, una //intimida proletisia, ami/ (tour únie o tense, no és
pas el semi per assolir ara les aspiracions del doctrinarisme social. Es
el rann í de tot el contrari. La sensibilitat del poble trances, que ha
desconcertat sovint la gent del nostre país. crtm la cf. molts d'alces.
sernbla que bagi endevinat el per-lt. Encara allí és la democräcia
ii h eral la que conté la caiguda que
ja han Sol Ort tants nobles d'Europa.
La crisi aguda que esta passant la
política a Franca es por resoldre de
manera que ens salvi a bits. Seria
una !lastima que Catalunya naufragues abans d'hora: perb tenim tanta
confianga en l'espert de la tersa, que
esperen/ que els linees del nostre
extrernisme obrerista. encara que no
rectifiqtnn el propi pensarnent. sadrenaran de la ineficacia (l'una actitud que en anmestes llores resulta almenes anaerbnica i rancia.

Són, al cuntrari, tan compleser, que l'borne nmes ben orieptat
liii perd. Tots, qui mes qui icen ) s,
aviem cregut de bona fe que 1 'es7!7:: de classe seria el motor prinúpal de les lluites humanes a les
:als caldria assistir, i tots, arrio
mis o menys conformitat, esperasen peesenciar o deixar cona a herencia immediata als que cie g uesS IS darrera nostre la gran topada
ree un capitalisme absorbent, pel
ftt d'una concentració monstruosa,
t uf/ proletariat enorme que coniIstedria gairehé la totalitat del poSe. Sota la influencia cfaquest penA dos quarts de tres d'aquesta
etre, que és encara el deis !idees
matinada ha quedat reso:ta la vaga
dels Feriotarrils Catalans. En la
robrerisme extremista de Catareunin, que ha estar presidida pel
a, eis
els altres factor; espiritual>
conseller de Treball, senyor Bari sotals de la vida tenien un valor
e t secundari. 1 de sobte, unan
rera. slan acorilat les liases de
treball que han estar aprovades prls
rese s ningú oho esperara. lea
Perú amb una força sorprenent la
representants de la Companyia i ele
smq nacional, que abans se), deis
representants ohrers.
rema neutra, que ara se'n diu a
Avui a les sis de: metí ha sortit
'1t amreu classe mitjana i que ele
ja el primer tren.
tertriaaris en diuen petíta burgesia,
A la pagina 3 donem la infortina imposat a tothom amb una , maciO de Fe s tat d'aquesta va ga en el
e nlenria esfereidora.
dia nialnir, quan encara no s'havia
1 arribar
a una enlució.
Aquest fenomen sorprenent re¡T.!.

S ha resolt la

vara
., dels Ferro-

earrtls (-aialans

'Hospital deSanta Creu d'abans

Institut d'Estudis Catalans d'ara

magnífic pati 1 el pou 1 imatge de t'out Pau de la Casa de
`41tiv a1esceacia, des d'ara «Urge de N'Imite d'Eetudia Catalana
(peala, • 14 Mime 3, el reporta4ge de Carlee Senas).

•

perit advers a l'Estatut
de Catalunya
El Contener de Finances ens parla d'aquest
important problema
Ahir al migdia el senyor Com.
pany, no va rebre els periodistes.
Per conducte del senyor Alavedra
va manifestar als representants de
la premsa, que la tarda se celebrarla un imporant consell i que a la
sortida sen i % facilitada la referencia
oficiosa a la premsa.
En eiecte, a les cinc de la tarda
el Govern de la Generables va pascar a reunir-se a l'r.ntic despatx de
la Conselieria de Governaci6, sota la
presidencia del senyor Companys.
Pels volts de les vuit, els senyors
Martl Esteve i Lluhi van abandonar

El ministre d'Obres Públiques,
senyor Guerra del Rio
per uns moments el Consell per tal
de facilitar als informadors la nota
de la reunió.
Els periodistes foren rebuts immediatament pels consellers esmentats, i el senyor Martí Esteve va
—El Consell segueix reunir, pern
com sigui que el eme tractat en
la reunió d'avió revesteix una singular importancia, hem cregut convenient snrtir a donar-vos una referencia oficiosa:
"El Govern de la Generalitat
Catalunya ha examinas la referencia
donada per la premsa d'avui del De.
irrt aprovat tn el darrer Cesasen
(le 'Ministres, relatiu al restabliment
de la Coniederació Hidrográfica de
l'Ehre.
Donats els termes amb qui apareix aquesta referencia, el Govern de
la Generalitat ha cregut que haría
d'intervenir immediatament, adhuz
sell,e esperar que el text de fe-nien.
tada disposició aparegui a la Gaseta
de 'Madrid.
El Decret alludit s'aprova en el
montent que la Comissid Mixta de
Traspassos tIc Serveis esteva discutint el relatiu a obres i aorofitaments hidràulics. Del test de l'Estatut i disposicions rninisterials posterairs , apareixia (i aixi ho deu hacer considerar el Govern de la República) tan clar el dret de Catalunya a exercir dins del seu territori
les funcione encomanades a l'antig a Mancomunitat Ilidrográfica de
FE, que hna calgut interferir 16/ acord
del Comisen de 3.1inistres per a mm ten.
mar resoldre una situacié, que notnés
o Inedia ésser tenint en compre :es
fle j e i els decrets anteriors, i que en
tot cas mimes tina nova Ilei votada
a les Corto i arnb els requi .iits ext.
gits per l'Estatur, podia alterar.
El Govern, per !unja de flinnorable President de la Generalitat, ha
fet present immediatament la seva
protesta davant del senyor president
del Consell de Ministres per l'abast
que es vol donar a l'esmentat decret, i conveneut que aquest no altera l'estat de dret segons el qual
s'ha de realitzar el traspàs de referencia, mantindrà el mateix criteri
(ms ara sostingut pels seno representants a la Cornissin Mixta.
Aquest decret podria fer creure
que ve a descobrir un estar d'anim
contrari a la !leal aplicació de l'Estatut de Catalunya. El Consell de la
Generalitat que es resisteix a donar-hi aquesta interpretad& ha con.
siderat mes convenient i urgent que
mai el projectat viatge del Preaident

de la Generalitat a Madrid, i ha
acordar que aquest viatge tingui llor
un deis primero die; de la semana
entran"
Anib referencia a aquesta questi(*) ea afegirt
—Com sigui que aquests acords
afecten a la ponencia formada pels
senyors Lluhi. Selves i el que us
parla, hem cregut convenient sentir
no s al t res dos a donar-vos aquesta
referencia, contrariament a facostumar que sigui el senyor Pencas.
1-fern enluta posar-nos en contacte
atnb vosaltres per si teniu a he fer
alguna pregunta aclaratbria sobre el
que acabo de manifestar.
A continuació els periodistes demanaren alguns aclariments. Nosaltres no els reproduirn, car per tal
d'informar els nostres lectors hem
celehrat amb el conseller de Finances la conversa que més avall publiquem.
TELEGRAMA AL PRESIDENT
DEL CONSELL
Anit paseada el President de la Generalitat va cursar el segnent telegrama:
"Presidente Generalidad de Cata:uña a Excmo. Sr. Presidente del
Consejo de Ministros. - Madrid.
Cútnplene hacer patente ante V. E.
contrariedad producida Consejo Generalidad por alcance dado Decreto
reetableciendo Contederacilm Hidrografica del Ebro. Juicio de este Consejo es que expresado Decrete, no
puede alterar situación juridica creada por Estatuto de Cataluña. pero ello
no obsta qtte esta presidencia considérese obligada manifestar prohmelo
desa g rado compatible siempre afecto
V. E. y respeto decisiones Gobie rn o
Repnblica."
EL CONSELLER DE FINANCES
COMENTA L'ABAST I LA SIG-

NIFICACIO DEL DECRET RESTABLINT LA CONFEDERACIO
HIDROGRAFICA DE L'EBRE
Vista la importancia i la transcendencia del Decret del ministre d'Obres Públiemes, pel que deixa trasfluir,
bein cregut opinen i interessant per
ab, nostres lectors cercar 011a ampliac j e., i una exposició d'antecedents. A
aquest im, a prinieres hores de la nit,
ens henil adreçat al senyor Martí Esteve, el qual ha accedit a donar-nos
unes explicacions que satisfessin les
11OhlreS preguntes. Responent a elles,
ha (lit:
— fluant a fastitud del Govern
la Generalitat respecte al decret de
restabliment de la Confederari6 Hidrográfica de l'Ebre, la nota donada
CoM a referencia del Consell no deixa
lloc a dubtes, si mis interessa coneixer concretament els antecedents
gusta qiiestin interessantissima dintre
la política deis traspassos de serveis,
us els vaig a donar suscintament.
(Continua a lo pagina 6, Col, 2)

DOLLFUSS, MUSSOLINI I GOMBOES CONFERENCIEN A ROMA
La situada a Austria scnibla haber
entrat en una fase de calma, encara
que el Daily Telegraph rebi del seu envía, especial a Viena noticies Que no
tenen res de tranquillitzadores. L'opinicf pública encara esta sota la impeessió
causada Pchs sagnants fets d'Austrja,
pub on lo indignada ha estar Inés
gran és a Allglatere0, JeaSe exeloure'n
esferes yoyo-motives. Es sobut que

PIOM1SOS COat eetS Per D011iaSS j

hemberg conh Mussolini , ato, mires
t ara mena de tríplice feixista de la
qual foemarirn part Italia, Austria i
Hongria. L'anunciat violar de Dollfuss
i Gomboes a Roma és prona
a aquest pro/ui:!.
(Continua a fa pagina 7, ref.

La batalla al barri obrer, davant les magnifiques construccions socials.
obra que fa honor a l'an tic Ajuntament de Viena
Simon

,

donat insintecions molt enir- I
.

piques al trunt rlee anglés a Austria per
to1 de cridar entenció u, Dollfuss so-.
bre tercie de mil jans mutis ea la repressiii de la sotragada poPular contra
la dictadura vigent i l'amenaca de feixistitzacitt de l'Estar. Tumbé is ¿abs!
que el cap del Foreign Office, inlerpretant el pensar/n.14 de MacDonald,
volgul qu e en el ronnatiéat Publica! d'aeord on,,ln Renta ¡ I'arís sobre
la independencia d'Austria fas suptimida una part proposada per Dalia, en
la oriol s'op t ar:oro la conducta dé Doll-

fuss.
dtaris anglesos rentarquén orartunament que el motiment so..ial-dennicrata vienes—can: ja haviein no:cifres — no lenin fuel- l e e ecvnIndonerri.
I aleayS encara marxista. SiOti 011e cs
/ruante únieantent d'una defensa contra /a projectatitz destrueeiti d.- la social-democracia que Slarhembera ¡ oi1, ms vallen rcalir:ar cit Profil d'un tt tgiro fei.risia.
les conseqüicies dr la derrota
secial-dennI c r ata, t aae si t'S aparen(
COM real, han redeillit Preat'llpaCit,aS
carticter iateraeli101101. El (roa inifinazislo s'fin esquerdar, i COM qiie Ita
Paites Segar que les foreros socialistes
Sin ailij011.11-SOrialiSm,•, eom preivn
Hitler, 140 SOIOMe i l: es f1 01 prevenre la
((ligada de Dallluss ‚'jr un mutar do
Paire flu uYa , sind tumbé rodz,ettiment
dl nacional-socialista, al gOVe r li, CO5,3
que preccdiria l'Anschluss.
AHÍ/laten a i Franca es preocupen de
is possibilital d ' Has intervenc ia italiana o ixecoslovaca. Aquesta ‚farrera 0,'1 í5 inevitable ',arnés en cl cas que Italia seutteixi la seesa aJeió sobre .4tistria
ell
i la sera feixistitzat
feeiOlLS6C, MC9a qfle

MALEE OLORS

—Alitä de la Filde0Re0f5Ci de l'Ebral
—te la "guerr a di don. •

l

inittantar un régins feixista, pera els
diaris italians no dissinntlen ein COM-

Al Pont del Dragó, a Sant
Andreu

Es trobat el cadàver
d'un home, horriblement mutilat pel foc
¿Es tracta de l'individu
que va realitzar actes de
sabotatge contra els tram-

vies?
Alije al mati bou trobat a la carretera del .Manicotni de Sant Andreu, prop Pont del Drago, el
cadáver d'un home, que semlilava
eme havia erial cremar. Avisat el
Jutjat, hi acnruhi immediatament, i
a la cuneta de fesquerra va trobar
el cadáver, Sernhlava que llaguessin portar a aquell lloc i baixat des
d'un venirle per mitjà d'una cerda
que hi havia al costar, i que, desores cl'haverslo dipositat a la cuneta,
l'havien regar amb algun liquid inflamable i calat foc despres.
El cadáver eslava cremas des del
cap fins als genolls, pesó no esteva
gens; desfigurar, i aix6, segurament,
facilitará la tasca de poder identificar-lo.
Anava vestit amb unes calces negres de coló, ami, eatIles blanques:
un alej e que semblava de color
marró, i calçava unes espardens es
neures.

Esteva estés sobre una (lascada.
Tenia gairebé tots ele cabells eremate pesé, es vete que tren rinsolats i negres.
El jutge va retire declarad' a algunes persones d'entre les que es
trobaven en aquell lloc i que havien
descobert el cadàver, sen:e que
aquestes diguessin res d'interessant
ni poguessin donar dades de cap
mena sobre la trohalla.
Hom té la impressiO que es
tracta de l'individu que va resultar ferit la matinada del dia
abans, divendres, a conseqúencia del
tiroteig que s'entaulà al carrer de
Marina, cantonada al carees de les
Corts Catalanes, entre un alumne
de l'Escota de Policia de la Generalitat i els desconeguts que Unentaven calar ¿oc a un tramvia. Per
tal de comprovar-ho, s'ordena que
l'alinee de l'Escola de Policia de
la Generalitat que va sostenir el
tiroteig acudís a l'Hospital Clinie,
on fou traslladat el cadáver, per tal
de vettre si, e/1 cítele, es tractava
d'aquell individis Tartibé s'ordena
abs agents de policia de la Comissaria del Gabinet d'Investigació que
vegin d'identificar el cadäver.
Amb relacid a acinesia descoberta, hom deia si l'estuentat individu
havia estat cremar pels seus compunto de omitiera. Car, com is sohut, aquests maliactora actuen en
bandea i descobert un d'ells, es relativament fiEl descobrir els altres.

JA TORNEM
A ESTAR

SALVATS DEL
BOLXEVISME
"Austria --diu un diari nazi de
Berlín — tiodra la seva Pasqua. el
dia de resurreeció, i Dollfuss hi
apareixera a l'estil de Jodes, perquè
ii abelli de vendre l'esperit germànic
per mies guantes mofletes miserables." Car el, feixistes austriacs, en
orgia de poder, són els asservits a
fláhut (Heimwehr): per3 encara no
tot és dit, penqui el socialisme esclafat era la sola (orca popular que
s'oposava a I . Ansehluse. o unid amb
Alernanya. El senyor Gil i Dollfuss
(perdn: lo un lapsus gairehe naturaD,
en nom del seu patrimisme austríac
ha abatut l'Unte ressort de la independencia del set palo: en nom de
sociolea cristiane ha fet migues
el proletarias
En aquestra columnes he parlat
una cegada del récord magnific de/
socialisme vfenès Era aO,IleS/ el mis
ectuaninte, liberal i intelleernaditzat
d'Europa. Distara mole mes del sovietisme que no pas els dos feixos
austriaes (fasservit a Alemanya i
fasservit a Itàlia), que al capdavall,
com tots ele feixos, no son sine,
reflex i plagi de restatolatria, la dictadura, el Iliberticidi, la supressiit de
la critica u els métodos de terror que
la gent de sa caos imputava a !a
secta moscovita Per.; ara podem
respirar. Tornen, a estar salvat, del
bolxevi s me. Le, ruines de les bellos
coses. l'ensulsiada dels nobles alan>a
s'estenen per Europa.
El socialisme espanyol sembla haver recollit con, a Ilien d'aquests
dies crextennini del austriae (la
paraula no és mera. sine. oficial d'aquell pais), la neces s itat de fer a
ternos la revollicio marxista. Felsen
hi ha una ultra ntei, possMie en la
qual hauria ele vagar-los de pan('
esment. En !a sempre honrado informacib del "Manchester Guardian•
Ilegetuot "E: veritat que la Iluita
comenea ami-. 13 resistencia oposada
a una recerca d'armes a Linz, per('
els que donaren Verdee de la recerca esperaven una tal resistencia con/
a pretext pee a la repressió". Hi
havia hag mmt un propissit de desarmament, peró unilateral: periódica
socialismos havien estas suspesoe. i
arbitrats, en insistent successia, mies
jans excepcionals i deliberadament
oiensius. La revolta socialista. diu
el "Manchester Guardian". ha estat
itrovOCada a gratcient: la guerra
organitaada i atiada. Els caps
sócialistes van a la força. ocre, el

partir socialista sagna, convuls. denso
un parany.
Hi ha un paraHelisme. que tampor no Os absolut. entre la sociología
cristiana feixistoide (sic' que crintrola l'Austria. i la que sentirla decidida a imposar-se indefinidament
al nostre grieten radical mediatitzat.
Una nota aguda d'aquest
me és potser la recollida d'armes que
s'anuncia: ¿afectarà igualment a les
extremes esquerres, als feixistes, als
minyons esportius de Gil Robles,
ale tilo/lar-gules, a la reorganització
dele sindicats Iliures? .Moltes vegades ha estas dernanat, i ands raó, el
desarmament, pesó generaL Desarmar tothorn, ni que ho fes el senyos
Lerroux, seria un gran assoliment
republia. Repeteixo encara que la
República viu de l'educació, i si Cal,
la sanciO, dels extrems, pesó simuls
tániament a l'una i l'altea banda.
El que no és República, minó guerra
civil, es adoptar en politka el sistema d'aquells eaeadors d'un indret
on la caça era gairebe inexistent,
i calla una certa nuMita nernel
pogués lluir les polaines i la jaqueta
de vellut, i, tanmate:x, diesmamr de
Sant en tant. Diu que anä en aquell
indret un foraster ben acollit, el
qua!, prenent pare en tina expedid&
anava a tornbar un conill que s'engegava de darrera un bruc. quan un
dels caçadors de la localitat li va
dir: —No, a agnest no li tiren, que
es En Ramonet. Aquest sempre
el deixem e s capar. Esperen de trobar l'altre. Fn euitnet, que jr a qui
tirem sempre.
Fs ver, que el pobre Quinte erra
d'aquells que, a ull i quan us tenvincha, poden anomener bolxeristee.
JOSEP CARNEE

Les jornades sagnants
de Paris

Da la die,. farà

relat dels
esdevenimemts.

un

Paris, 17. — El senyor Daladier ha
soHicitat fer personahnent un relat
del, esileveniments desenrotllats del 3 al
7 de l'actual, i es nega a fer abans
una declaració per considerar que ha
de reservar a la Comissió d'Enquesta
els documents i informes que parieseIran d'establir la varita* di rosorregut.
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PUBLICITAT

REVISTA DE PREMSAteu Pea LES LLETRES LES ART
la bit ormadd *ti Partit

L'actitud de la Lliga
LA HUMANITAT
Contenta la declaraei6 del coPuell de
g ayo% de la Miga, antb la qnal almeata Mita, decideix Persistir els la
otero actitud antiatatenomista:
"Sembla que li dol a la Lliga perdre el control d'una force armada
reaccionaria que, a Barcelona, capitanejada pel propi senyor Cambó,
es dedica activament, durant anys,
a la cacera de l'heme i a la conculcació de tots els dreta. Es curiosa
la sensibilitat de nervis que demostra la vella carcassa de la Lliga
quan algú es decideix a intervenir i
a controlar les tragiques terceroles
del Sometent català, servidores de
pistolers, de capitans d'il¡üstria i
virreis amb esperons j ¡abre.
Davant d'aquesta nota de la Lliga
repetim el que hem reiterat a cada
«asió: al Parlament, al Parlament.
Es alta on, si hi hagués patriotisme,
i decincia política, i catalanisme, i
fidelitat a la democracia, ¡ convicció republicana, haurien d'acudir els
diputats de la Lliga a expressar les
seves raons i a fonamentar les seves
actituds.
No acudir al Parlament és trair
la pitria i és enganyar l'opiniO pública. A la seva hora, el noble de.
manará comptes a la Lliga de la
seva actitud d'avui, que, en el fons,
no visa a altre objectiu que a una
baixa maniobra al servi del feixistue i de la dietadura.
Cal veure, en aquest sentit, amb
quin interés ricullen els diaris de la
Lliga lea declaracions del senyor
Gil Rebles i els fets ocorreguts a
Austria.
Són tan insensato, aquests collegues del senyor Gambó, que no han
apees ni una paraula en aquella Ilieo
que els proporcionä Primo de Rivera en el mes de setembre del 1923.
Si fos possible la reproducció da quella hora ignominiosa, els senyors
Puig i els senyors Duran tornarien
a clapotejar en la ignominia i tornarien a fer el joc a qui els traetarja després a punta de sabata."

que el Programa que ofereix ~al senyor ts ...la bo, peral que co era guarra, selSIONel, sitió en ~re meses, les
Corta actual: poden rcaliter-lo. No
de cifre) el pudor; el gest del senya.
Alba equival a declarar que el buce
Han un hi ha gimen. I alegeix, oinb
seecuitat i contundincia:

"Evidentemente, lo que ahora
dice el Sr. Alba, situindose al margen de su verdadera función de pre.
sidente de las Cortes, debió beberlo
dicho el presidente del Consejo
cuando contestó a D. Indalecio
Prieto. Aquélla era la ocasión y
aquélla la vía normal. La ocasión
fui desbaratada por la frivolidad del
banco azul, y la via se ha torcido incangruenternente, rasando del
Consejo de ministros a la Presidencia de la Cámara. En esas condicho.
nes, la iniciativa del Sr. Alba, juiciosisima y llena de interés. nos
parece de antemano condenada al
fracaso.
Periódieos y políticos republicanos vienen advirtiendo hace tiempo
que no es posible continuar aal, porque la esterilidad en q ue vivimos
COMO unos condenados, exalta los
sentimientos rencorosos y anárquicos de quienes se cansan de esperar.
Ya no le faltaban a la situación más
que dos grandes sentencias de desahucio: la del presidente del Congreso y la del Jefe del Estado. Esta
no ha llegado todavía; aquélla, vi;
se halla contenida en el documento
que acaba de publicar el Sr. Alba.
Si el Gobierno hubiera cumplido con
su deber desde el primer momento,
y si las Cortes hubiesen podido hacer algo útil durante los dos meses
y medio de vida que llevan, nu tendera su presidente ninguna necesidad de salir a la palestra para proponer programas de buen gobierno.
Lueg o la actitud del Sr. Alba no es
otra cosa que la declaración solemne
de la falta de Gobierno y de la inca.
pacidad de las Cortes.
Sabe demasiado de estas tusas el
diputado castellano para no catee en
la cuenta de que sólo en un régimen de incongruencias y de galimatías puede el presidente de una Cámara erigirse en sustituto del Poder ejecutivo. Si cuanto el propone
en estos momento;, y nosotros
aplaudimos, co tan claro y tan conveniente; si el patriotismo y la prudencia exigen proceder así, aguó
juicio merecen al Sr. Alba unos ministros y unos partidos mudos, sor-

LA VANGUARDIA
Es refereix a la sessi6 parlamentaria
• divendres, mis ani mada q u e les 3nteriers, i en la goal en una volacij
no
Al A rengueren Part 41 diputats, i
die:

"Cuarenta y un diputados son una
cantidad respetable, teniendo en
cuenta la ausencia de la minoría de
Lliga Catalana y las vacantes por
incompatibilidad o fallecimiento.
Esta votación nominal, que tuvo
la virtud de poblar los solitarios escaños, fui consecuencia— no cabe
la menor duda—de una enérgica
intervención del señor Romera,
quien se mostró dolido de las continuadas faltas de asistencia y del
abandono en que se tenia al Parlamento por parte de muchos diputados.
Sea por lo que fuere, lo cierto es
que ayer la Cámara empezó a receibrar aquella vivacidad y aquella
animación que no debiera haber
perdido nunca. Ahora sólo falta que
se confirmen los buenos augurios
de una pronta solución del grave
problema que el Parlamento tiene
planteado con la retirada de la Lila*. Si esto se consigue, podremos
decir que Cataluña y la Autonomía
han logrado superar uno de sus momentos mis desgraciados."
"La Vanguardia", pera, no té presents els proPOsits avui clars de la
Lliga, que S(51l els de reforçar la posició anliparlamentaria i anticurononis.
te de Gil Robles i els feixistes una.
drilenys.

dos y ciegos ante esa realidad y
ante esos problemas?
Hay en el documento del Sr. Alba
otro matiz que importa no desdebar. En incisos de sutil intenciOn
polltica, el presidente de la Cámara
otorga a D. Indalecio Prieto y a

D. Manuel Azafia una especia de
satisfacción por el desdén con que
en el ambiente oficial han sidc, acogidas las palabras de los dos políticos citados. El Sr. Alba viene a
decirnos que, al menos en buena
parte de Sus clamores y de sus pretestas, tienen ratón los titileo:es
Azaha y Prieto. Importante y aun
grave posición ésta para tomada
por un presidente del Parlamento.
Aplaudamos el denuedo que acredita el Sr. Alba, pörque sus palabree
serán incomprendidas por la flor y
nata del ministerialismo actual.
Pero, argüiinos al propio tiempo:
si en ei orden de la politica social
sólo hay redención mediante un
programa que satisiaga las aspiraciones expresadas por Prieto y Ataña, y esas aspiraciones chocan con
la actitud del Gobierno y de laa
minorías derechistas, ¿qué hacen ahí
esas minorias, y ese Gobierno, y
esas Cortes, sino aplazar, con eraViSiM0 quebranto de la vida de Es-

Els Sometents

pafia, las soluciones que cl propio
Sr. Alba señala justamente como
secreto de salvación?
He ahí, pues, cómo el llamamiento del vicepresidente de la República viene a herir con fuerte lanrada el escasísimo resto ml e prestig io de que todavía podian disponer
el Gobierno actual y las Cortes en
que ese Gobierno se va aefixiando
lentamente.
Todo este caos habia sido fulmi-

EL DEBATE coincideir amb la
la manera de feedicar el decret sobre els Sometents, aparegut al
Butlleti de la Generalitat:
"Desde tiempo inmemorial fui el

Lliga en

Somatén de Catalufia una organización típica y fundamentalmente española en defensa del orden. Su
jefe nato era el capitán general, como primera autoridad militar, que
nombraba sus oficiales auxiliares.
Presidia el capitán general todas las
fiestas de los Somatenes y lucía en
su unifOrme el escudo del Somatén.
En la comandancia del Somatén figuran los retratos de todos los capicaneo generales que ha habido en
Cataluña. Nunca el Somatén luche
contra España; antes bien, en el
Bruch y otros lugares de Catalufia,
se cubrió de gloria luchando contra
la invasión napoleónica.
Ahora el Somatén de Cataluña
pierde esa fisonornia nacinnalista.
España tiene una regVin en la que
se arma al pueblo sin ninguna garantía para el Poder central. Loa
separatistas de los Centros de Esguerra coreen a alistarse, aai como
los "rabassaires" y otros elementos
de perturbación, para en su día fecundar el plan de insumisión de la
Esquerra."

El document del Sr. Alba
. LUZ considera que is an mor cop de
Ilence al Gavera i

•

le, Corts. Triaba

nado ya por el vicepresidente del
Consejo. El de la República reitera, indirecta pero enérgicamente, la
condenaciOn Ya no queda inas que
una opinión inédita: la del Jefe del
Estado."

Paria - Viena • Madrid
EL LIBERAL leen exempfe deis
fein revolucionaris de París i Viena:

"Los de París, promovidos por
la derecha: lo 5 de ‘'iena, por la exrenio izquierda socialista. Daladier,

1

en Francia, reprime con la Po'icra,
con los guardias de Orden público,
con la Guardia republicana, que sale
a la calle con la "cartuchera en
blanco"; esto es, con cartuchos sin
bala. Dolliuss, en Austria, después
dc ametrallar al pueblo en la calle
con las ametralladoras, usa de Ill
artillería y bombardea las Casas del
Pueblo... Daladier, jefe de un Gobienio democrático en una República constitucional y parlamentaria,
dimite y se lleva por delante al pre-

feeto del Sena. ¿capada de haber
dominado la sublevación derechitta:
dimite sin mi' razón q ue la de
haber sido cruenta una represión en
la que las ametralladoras dispararon al aire y la Guardia republicana
disparaba con pólvora sóla. La sangre se derramó por la i narices, a
golpe de puño y porra. Los puñetazos y los porrazos produjeron
conmociones cerebrales. Los her idos de arma de fuego o de cuchillo
ron, por regla general, agentes de
la autoridad. I..03 revolucionarios
tienen fuertes contusiones en la cabeza; pero no han sido atravesados
por las balas de la [así:erra.
Y no obstante. en Francia se siene por excesiva la represión y dimite todo el mundo. Francia es una
República democrática y parlamentaria. que no "aplasta" ni "aniquiia"
a sus enemigos. Austria es también

una República; ;pero qué República!: una República dictatorial. autocrítica, absolutista. Francia es una
democracia. Austria, una tirania. En
Francia queda todo pacificado después de una represión en el grado y
en la medida que las circunstancia%
determinaron. En Austria. queda

,
-anumennizietimmemmiemb

Eta ¡libres nous-13
acelerado, en lo que va de ato; como se está armando, a juzgar .1,03, lo
que Se dice, con el abastecimiento
que le proporciona ei contrabando.
Lo de menos ea vencer un movimiento subversivo.
Para eso se basta y sobra 'el director de Seguridad.
Pero cuando a ello se fía la vida
de un Gobierno en una democracia
republicana, está muerto ese Gobierno, cualquiera que sea la suerte
de la subversión. Nadie podría reprimir en España en menos tiempo
y

con mayor ponderaciún que Dala-

dice en Francia.
Y cayó Daladier. No es de suponer que se prefiera proceder como
Dollfuse.
Y si no se quiere tener que reprimir cruentamente, habrá que gobernar en republicano y dar la sensación de que es un Gobierno minoritario, si, pero republicano; no el
Gobierno a que aludió el Sr. Maña.
el Gobierno de coalición inconfesable.

Saquemos todos las debidas ense.

todo subvertido después de la aparente dominación a caiionazo

fianzas de los últimos sucesos de
Paris y Viena. La violencia esta

Dalailier en Francia seguirá merecienos la consideración pública.
bonitas en Austria continuará gobernando mía o menos tiempo, hasta que se moje la pólvora de los
cañones, que se molará; pero despues será arrastrado."

contraindicada para todos.
Parodiando a :a maldidon de la
gitana. puede decirse: "Revolución

A Espanto—día "El Liberar —si
hom deixa que les dretes s'apoderin del
poder la República esta perduda, i
aquella que vulguirs recuperar-lo /10 es
trotaran amb Dalodier, sind amb
un Dollfuss. Perd esper—i ¡a da tnott
espeear—que Lerma: /sed honor a lo
signilicaei6 republicana no l 'ile,
on la
República als entrmcs.
din:

"Batir la contrarrevisliteión seria
no consentir, con ningún pretexte,
'le se encuadre y au arme et reacio,
torno se está encuadrando, a ritmo

tengas y la ganes-.
Son, en efecto, una ruina. Cuando se dice que una situación politice no tiene más salida que 13 revolucionaria, es sin duda que está
mal ernp:azada esa situad...al.
Hay que procurarle otro emplazamiento; hay que cambiar de politica,
sin que esto quiera decir, corno dijo
muy bien el Sr. Aza5a, que haya
que cambiar de Ministerio. Si riu
has, más que el actual, en sucesión
de sí mismo, que subsista el Cubincte que preside el Sr. Lerroux;
pero con otra política distinta a la
que hizo hasta ahora: con una poll.
tira netamente republicana que cierre cì paso a las derechas."

Les Exposicions
SALA PARES
Planas l'Aria té insultada una abundosa exposiei e que ocupa tuteo sa:a
gran de l'establiment. L'infatigable entusiasme d'aqueas comentarista del pa'-

!latee valiesá no li permet preterencles
ni exclusivismes en ele temes; la sera
retina recull tots e)s panorames i la
me ele tradueix amb plaer sempre renovat. Heus ací la nora dominant d'aquesta pintura plena de bona voluntat
i d'encerts. Interiors, carrera, arquitectures restiques, marines, notes alegres
j Iluminoses de la costa, perspect,ves
rialleres, tot ho anota amb igual votacita! i amb mateixa neialtat d'intenció. D'entre la seixantena de teles que
Const e n en e l eata l ee. se'n deetaquen
unes guantes que denuncien mereents
eepecialtnen t afortunats del pintor, entre les guate registrem "Coll roig
mlt vio de paleta, "Pérg n Ia", "Can
Cama", "Berrines reposant", "Hostal
ele la placa", "filiada de sol", "Platja "

i "Et pou".
si.

e. la sala vella, V. Solé Jorba ha
reunit una trentena de paisatges d'Oalgaines notes de Palalot i Girona
mes pintades notable seguretet i
mo lt a alegría. Termes i aire ben estabien % en els paisatges animaciä i
ció tea en les notes vilatanes, com
en "Nevant". impressió viva i comunicativa molt encerrada de color. Les
notes de la platja de Palames, espontinies ¡ brillents, temen 1:na atratei5
particular. Entre les altres teles, esti-

listicament coneebudes dintee ele cänons d'alle que ten diu estola nlotina,
sohresu e len "Pla del Coll", compelíció authiciroa, "Coramineres", "Contraihnn", exeuerales amb vigor i ficesa de Pal e t a En les notes ele mercar
l'autor mente brillantment la seva tradció personal que en aeuesta exposició
s'amplia amb els temes mnritims que
hem assenvalat mi< nimmt i amb una
visite, del Port de Palamós molt agradable.

GALERIES SI'R.9
No ps la primera vegada que ene
ocupen: amb interés de le pintura de
P, Mama: mai , peró, hastial ofert
ennitint tan importan: eortt el que actual:remo presenta :es Galeriet Syra.
Les Abres eme ti haviern vist en les

intimes exposiciena «Medís:es ene
anunciasen un veritable tempertmen t i
una sólida preparació; les que avui
ofe r eix al públic són la cenfirmació
brillant d'aquell; anunciß. Pintura simpatice. clara de cencePte, fácil de di:al servil d'una finen natural l'en
singular, es fi extraardiniriament perSMIS:Va sense eilere. Les qualita l s que
en altes misiona havien aseenyalat
en matarles retorta de l'amor, ara
eloqñ ents, sobrero' e n
s.ban fet
la sean cesepesici6 titulada 'Urge/.
'm Mitre un tened de vives trole

litats les qualitats són expressades amb
una perspN:iria coioristica i una amphiud dexecució positivanient admirables. En eia a:tres bedegune eón
iguelment vss.blr, aquests meelte que
en " Llaços 1 nero" preoen un relleu
xtraordiaa r i . Acompanb en aque.tes
obres un parell de figures i notes de
paisatge› que no desdiuen de lea naturca MuTtn. La senyalada arob
número 9, r e P enduida e n el Ci1 tAlCgo
un encert d'agilitar i de grad a. I
de sagacitat de paleta: la marcada anda
el número 51, de factura Inés sn r coOada, té fragmenta iguainient afortunadisSims, tom tarnbé es pot fi• e l ma
de les notes urbanes i marines-teix
que cerneie , en el conjunt d'aquesta
exposició, que té l'interés duna revelad . % ben agradxble.
ce.
is

Antoni afarinelle, expnsa unes imante% aquarelles finee j intenees, sois
quanta Olis ben nrientats. En lee
aqUaTelleS. pero, l'autor es Ilion ami,
mes eficecia plOstica i enaniva,
r re la simplicitat es en trhba els
minora moments, com en "Cactus",
"Natura morta" que illustra cl catileg.
LA PINACOTECA
elaborar una
'
Laporta Astort abs
Druida expressiva i l'aplica amb
toritat d'un mestre. En alguns woments la digitació el fa temblar exceäsivament habil; quan san fer - la con
i sotnietre-la a un comente de-vergi
conjunt nublé resultats de considerable somptuositat, com en alguna dels
retrats, beri ptuat5 h, malgrat mi, sobris de comente. En les Bola i en les
natures mieles transcriu tintes i qualitats prodmioses, que en les zomposicicais de 11,,ra prenen una vivachl
elegant i mol' dehcada. Citen, come a
''La herdiu".
tri¿is caracterlstiques
"Fruites", "Roer,' (27 i an) i
Deis paisalgee preferim ela
mes modestos aparentment. que euu.
semblen els mes aglitN i ben
cfarnbient, com "Platja de Montgat" i
"Barraques", que per l'ateaa..a",
valors pictOr,c, concorden amb 1-Interne", oie l'autor ofereix ton , una
divo si;, dcl conjunt,

Per Manuel Crisetls (dios Estudie Unive r sitaris Cotaions.
(t933) 86-94).

La publicació de nou documents inedits referents a la cultura de Caries de
Viana aporta dades de gran importancia a la histOria literiria d'aquest
princep.
D'aquestes lletres la mes interessant
és sellan dable aquella (IX) en la qual
el princep escriu a l'humanista italià
Teodor Gaza peque vingui a Barcelona per ensenyar-li grec. Semb l a cine
Carie:, de 'iatia va tenir sentare un
gran desig dapreedre aquesta Pengua,
ciar a l'inveniari que es forma el die
da la seca 1110ft-1111S tres mesos després de la Petra tramesa a Gaza—Iii
consta "uctn, tu,, alfalict Cn grec-.
Un altre pum interessant del trebah de Manuel Cruella es el docutnent VII, on el procurador de Carles de Viena, Dalmau Sabria, explica
les medalles que ha comprat no ha
cobrat. Aixi es veta que el princep
loa colleccionista de mcdalles antienes; collecció que consta lambe a
l'esnientat inventari, on un apartat
este destinar 3 "la caixa de les medales" ; en total s'in registren sis-centes viril', ultra sis taules "fornides de
mcdalles e monedes amigues".
Ara lié: en el llibre del P. Flórez
3ledallas de España. dirigir al rei Ferran VII, trobem atruena indicació a
la tledicatória: "El primero de quien
debe tomarse el origen de la eiencta
ele las medallas es un rey de Espada,
Pues aunque Quilco rerngiéu algunas el
l'er rares, /JO 1111 . 0 3.-eSSijI I , apaii(j”dore la ha tan pronto como la encenduf; por lo que, el tracto continuo y
la época de los anales numismáticos se
debe establecer en Dan Alfonso el Sab i o de Arag dn,... este P•Ineipe fui tan
remontar/e estudioso de las medallas
qtr, recogiendo cuantas Pudo por Italia.
lo, colocó en una armara de marfil,
lterandusela consigo a girantas partes
;ea".
Aquesta noticia no deixa de tenir

imPorancia; perb el que és més interessant es el que escriu Amador de
Ins Rios a la seva història de la literatura espanyola en parlar d'Alfons
el Magnànim (6, 303. nota 3): "Entre las obras que a Do n Alfonso se
atribuyen, propiamente literaria t, figuenn.., sus Advertencias sobre medallas
antiguas, obra muy celebrada, que co,',
lo colección monismdtica formada por
et rey le coloca al lado de Pctrarca
(Flóres, Medallas de Fspaña. 1 y 2)
miree ias cultivadores de esta rama de
la Arqueología. Nadie, que sepamns,
ha disfrutad/ en nuestros días de esPerú el senyor
IIIS Advertencias " .
ha
A uladór de los Ríos nrs dio d'on
tret la noticia craeuesta obra, de masera que solament amb la seca indiraci5 i la referencia de Flórez no es
pot treure res en clar.
Ara, donades les relacione culturals
que exietiren entre Alfons IV el Magnánim i el seu nehot Caries de Viena , el qual cisque un temps en la
sera co r t d'hurnanistr A . i posat que
aques t Pr i n ce n en dedicar al seu cinche la crea versió de les "Etique".
d'Ariete:O digné que h. feia "Tomando Por exempla el crercicia de vuestro real ingenio en las epístolas d.'
Simera"(recordant la traducció de les
Iletres de Seneca feta per Alfons
suposar que al adricen
es

No gosa suposar que aquestes Advertencias, atribuides a Alfons IV, fossin obra de Carles sie Viana; tanmateix
lee dades que en tenim poden incloure
una confusió. Pera; el que ens interesas
mes és la relació que hi puguii liares
entre aquesta doe prínceps humanistes
entre llora afitions a la numismática.
que, segons sembla, aleshores eren poc
freqüents.
Tal volta noves investigacions ens
aclariran aquest problema que planteia l'excellent treball de Manuel
Cruells.
RIQUER

ACABA DE SORTIR

Un llibre de Xavier gen_
guerel: "Poemes"
S'acaba de posar a la venda un llide Xavier Benguercl: Poetnes,
el qual ha estar editat dins les Edicions henemiarites de "La Revista"
(vol. ti." 123). Conté: Patines de suburbi, Les convalescències, Adam, j
Allres Mentes.
En parlarem degudament.

EL CORREU D'AVUI
• Quinsena de la caricatura. — Tenim noticies que
inolt aviat se celebrara una Quinzenri
d e la caricatura, en la qtral es posará
a la venda un gran assortiment d'obres
originals dels TI/ P5 reputats dibuixants
de casa nostra.
* "No is, no ha estat,
ni serà mai catalanista"
ha escrit Caries Soldevila en referirse a un de tants deis del grop que
subordinen la !libertar de la Intria
als més particularissims dels interessos. La descoberta mes interessant
feta a Catalunya sota el regim autonómie ha estat la de la presencia d'un
crup de falsos "catalanistes", als
quals mai no hacia interessat la llibertat de Catalunya. No eren. no són.
no han estat mai patriotes catalans.
actualment el< pitiors enemics
de Catalunya són aquests falsos eatalanistes. Representen el tipus
franc de traidor. Ocupen el lloc del
trances al servei d' Alernarl e a . de l'ir
al servei d'Anglaterra. "No es-landés
tracto une ens MillOr : es
trocla de gov e rnar-nos nesaltres moteirns". Sota aquest Irma sus let
anys i anss la propaganda nacionalista. Els ilM ara refusen són uns desertors. Nnotés una campanya intensa
ele radicalitraci3 del sentiment i de la
idea catalana evitará que aquests desertors facin proselits. La prernsa
nacionalista, el Ilihre, el teatre catalans han de mereixer mis que mai
l'ajut dels catalans. Contra ciiis derrotistes i traldurs l'ofensiva ha d'ésser
decisiva. - Si ets catalaiiista nacional,
demócrata i liberal, Le reeticrear
és el teu diari!

* .4ssemblea d ' Amies
deis 3Ifisens de Catalunya.
—Aquesta hienerorita Associació ha
celebrat la Junta gei -ral ordinaria
prevista pels sena Estatura Apiovada
l'acta anterior. f.o Ilegida la meniória
explicativa de la tasii,1 que ha itzat la novena A sociacia matcrat
ser nonata, compra a ami, hon nombre d'adherits, i la ses., actitació
tan fecunda a favor de l'acreixement
dels Infusetis. Foren exposailes les iniciatives i projectes de la Junta Directiva, per tal d'impulsar i incrementar la seva acció. E5 féu e$rnellf
la donació als Museus de/ Sr. Ma-

nuel Rocamora de 250 Peces rierts.

nyents a la sera notable collecció
dumentaria que omplen tres sales de

Palau de Pedrathes, la inauguració a
les quals seri aviar; del dipòsit ami
carácter indefinit de la Collecció ge

2071

que será d'indubtable interés. - El pra
sident notifici la concessió de la Jus.
ta de Museus a favor dels socis,

m

passi permanent per a visitar r1 5
sens, i parla d'una profiera visita a
obres d'installaciii de les colieccims
municipale al Palau Nacional. Intena
el Sr. Folch i Torres amb un
tructiu parlament, en el transcurs del
qual exposa tota rorganització.
nalment s'ocupa l'Assemblea d'aspe.
tes central, en relució amh els pro.
pósits i fins dels "Amics dels

r
,Tl

Meiroplii

do henal 311

Dimarts, dia 20

IN UGURACIO
DE L'ESTACIO "CORREUS"

81101======
WIRITillt IINESSAT
Ungüant vaporitaant Contra releed" grip, irritaolons nauta,
eta . , oto.

*
Pilar Planee evocara
molt axial, a la Syra, les seves prime.
res pintures, junt amb alguns dik.
X09.
* S u ny e •. — Fins avui Sute
ha estar considerat com un dels pu.
mers pintor, catelans, no tan sols
sine a l'estranger, on ha estat distinse
amb els mes càld, elogis. Sunyer,
les neves subtils coloracions i ftu
gala de les excepcionals condicions qts

Meixen les seves minan producciona
Probablement s'exhibiran dintre
tual temporada art:stica en una im.
portant Galeria d'Art de la nostn
ciutat.

*

edil: res

pta..
Es veo a MI« hm fano/solea

DOL La DONA PR ACOMIADAT

n
se

e;

te

mu

e

e

e

e

d'aquests dos pintor).
* Pasqual.—Bs esperada le
interés l'exposició que Iu PaSqUi
inaugurará el dia 24 d'aquest mes a

La Pinacoteca.

1

1 Lleglu dimana, en aguaste
semita, un article sobre
L'ODA A LA PATRIA,
D'ARIBAU
por CABLES RIBA

EXPOSICIONS D'ART
GALFPIPg

I. A Ig:TANES

CORTS CATALANES. 8/1
A. ANTIOA
PInt-ra
D. RAIXERE8
P. CALS.NA
JOSEFA MAINArEse
Fino al 23 del eserant

LA "PINACOTECA
n•-sCui ••
Pintura
R. LAPORTA A8TORT
Fina al 23 del carrent

SALA RUSAUETS
O DE ORACiA. ate
• neis
/111 tDel
COL188EFF
EUDALO SERRA Eseu i tura 121.05.01
Fina al 03

SYRA
enPUTACIO 282

s.s'--.

Talaron 15715

FRANCESC MAREA
ANTONI MAR/NEL-LO
Fina al 23

Plniurt
AQuarelo

SALA PARES
eaTRIT80%. 5
PLANAS DORIA
V. SOLE 1 JORRA
Fina al 23

1. 11(J.1 14
Pintura

SALA GASPAR
120M
A. CENNINGER
FI. al 23

G•. 1 5
Pintura

nnn••••••••n•••"...mal
ADVERTI1V1ENT
Advertirn a les Persones a le'
quas interessi la pubLcaci6 inmediata de les notes que ens enviin que els originals han do di.
rigir-se tots a la Redacció, Corn
Catalanes, ellg, ter pie. abato
de les nou de! vespre. Els que
ens arribin mes tard d'aquesta
hora o vagin adreçats a la
impremta del diari: Barbará, 11,

(A. C. S.)

EL

ds

Continuen obertes fine al dia net
l'actual. a la Syra. les exposicioes

Els qui el ploren: l seva esposa Isabel Dallar!, Olmedo, mare Muria Coll vidua
mare polltira Butriona Olmedo vidua (aullad, germano
Gnillorme. pelinuna
Lluís Gaveta, Antònia, Assumpcid i Montserrat Gallarr, oncles, costas i
illihils Iota i les rasos socials "CASA GAGLART" i 'IMPRENTA LA NEOTIPIA", en
assabentur Hure sniics i coneputs de tan irreparable perdua, els preguen quo el tind'oferloti que,
pnin plesen! en llora °racione 1 que se serve;xin assietir a les rnisses
per Velen) repòs de la seva ialtiilt, se celebraran dernä pansat dimurtt. dia 20, a les
deu, n lo Capella del Santlestm Segrament de resplesta parroquia' de Nostra Senyora
de la Purfselma Ccneepció. pel qua; acte pletds els restaran apraits.

• •

cii
F

llarsa

morí el dia 15 del corrent
desprks de rebuts els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica

sAINADIu. L

ua

el caracteritzen ha executat aleare
teles darreranient que potser consg.

N'Artur Guillorme Coll

LABORATORI BENESSAT

;e

seins .

CONtiELL CE CEPO. 829
PInture tl . Olb. ROO. M.V.

Gran

an

Ricard Torres i Reina, que constituí,
rd la Saha "Maria Fte gordosa", a he.
flor de la muller del donant
nyada colleccionista catalana. Va ¡s.
ser acordada la celebració d'una ex,
posici6 d'importants i netables elarts
del retratista valencia Vicenç

GARLES CAPDEVILA

LLORENS
RAMBLA bE LES FLOR S.30

"Alguna documenta sobre
la vida cultural i literaria
de Carles de Viana"

de Viena Ih vingués l'afició a les medalles, també prenent exempre de: retal
enginy del alagnanirn?

NO EA CONVIDA

PARTICULANNIENT
'ere

LA PUIBLICLTAT

enge, 18 de lebrel' de 1931

entendre bé Continúa, sonso incidente,
el bilingiiisme la vaga deis Formarais
Catalans

Lxpedientat

per

vagabund,resut-

la

&ser un me-

de

L'Howital de Santa Ce«
d'abans i l'Institut d'Eshidis
Catalans d'ara t

merogada pel diputas Sr. Casade- norma tan elemental i de sentit
~sí escapat
La negligencia cal confessar que
• hi ha hagut una discussió al
El
SeetIldaVa que es portes en secaestat
bandejada.
ra leen de Cataltrnva relacionada
tampoc no ha
tale en multes escales queda reduit
crea 1. trancament, no c'hi valdría
el bilirqritisme. El prec tet al ConL'empresa i ele obrera no han pogut arribar a un
a que un noranta per cent dele
a la mínima expressii. (un xic de leco de Cultura is de la mes gran
Un reclús que está a la presó a diebarcelonins
tura i res rnés) per manea d'entuignoressin
toamenas. La qüestió. anornenada
posició d'ungairebé
jutjat d'aquesta
ha
quedat
intervaga
acord.
-A
causa
de
la
talment
l'existencia d'un dels ediilingüisMe. té una actualitat pal- siasme e:1 els rneAres, i perque, praccom a vagabund, ha resuftat fuer. sest en aquests moments en que s'es- ticament, ningú no els obliga a ter al- romput el servei de correu de diverses poblacions 11011s dal es Out ha Pon n t recollir la Beis de mis alt lo i de mea earicter
nstittrint el Cansen Regional de tra cosa. N'Ira ha d'altres en la 'lasque comptarä — fine ara einsamb
malicia, un malfactor perillós.
el senyott Compartas, i el resultat
ora Ensenyanea, que heme d'inperò
tra llengua la la sin sin complint
quasi no comptava— la
Tal com comun'yevem als %lastres
Es tracta de l osen tiareia 1-6Pez•
s'ignora.
vigente
qual
disposicions
les
anterior,
de
la
enir en l'organització de l'ensenya- aparentment
teclees en la !lastra edició
nom sota el qttal el jutjat número 8 154
Per adra banda i segons referèn: primari a tota la riostra erra. per 507ti: del pas. i ja crea fer prou. ab:me-ah:e, en una de lee depenlit era riutr
esetura
i valor arquitectaut
li maneje expedient per vagabund.
;Ses ara s'ha tut molt poca tasca No hi ha Vescal fructificador lb de:ices de la Conselleria de Treball, cies iue Itent poatut recollir, sembla
tònic del clos d'edificis de l'antic
Un oficial de Pregone , destinas fa
que la Companyia, ultra ele augmanca l'entusiasme que fa vihrar i
e; sentir de portar a l'escala el c.ovan reunir-se ele encarregats de reCreu, que ara
Hospital
de
Santa
poc a Barcelona, !espite que el tal
que infon una ánima a les co.es més
eement racional de la nostra
,olet re cl conflicte que tenen plan- ment s consignat , , eslava disposaela individu era un Indaleci García Mo- esdevindran la Biblioteca de Catapessetes
plus
de
15
mortes. La Itengua, la premia Iteng.sta, tvjat els ohms dele Eerracarrila a concedir cii
amb aquest comeinement,
rales que comedia ene/denme per as! y aya i l'Institut d'Estadis Catamen suals, en conceate de residencia, sassinat al presidi de Figueres. Inter- lana, fina ara en teten esment, ultra
Cali evocadora tan suggestiva, tan sen:lastras que en dimana. No de s Catalana.
amb
de
23
anys
majors
is
ale
obren
insensible.
sible i tan sivent, liimetges,
La reunió Va acabar prop de les
reinem l'obra important 1 eerima
rogat, el Garcia confes-a el seu nom
els
una minoria exigua de
morta, sen,e esnerit com una estatua tres de la matinada d'atrita sense que, dumicili a Barcelona.
cursos de catete per encrespo
veritable.
dad a poc,
ciutadans. Dones
•
e,
•
remedels
la que donen ale me-'tres les Oil- egipcia fcta e., retan , . I aieb potser
dzgut a la intransigencia
( ' arca, quan tientes tenia r7 anys,
cap tontee que post el peu a Baral
reahir
dels
retire
en
senyer
Selves.
que
no
lee
res.
Val
mis
5
El
Companyia
Te:,
d'Extensin
d'Ensenyament
és
pitjor
de
la
Sellialite
aeeaseina. a Almeria, dos guardies (le
d'admirar-los. Per
celona
deixaria
que l'infant curan o de , itai po,aeir
: persa. test i reconeixent que tenen
presentants obrera. a'haguia peala inigdia els periudiste s , va parlar-los seguretat, fet pel qual fou conelemnet dir-ho en peques paraules: estan
a través d'una
besllurna
de la vaga deis Eerrecarrils Cata- a quaranta ares de presó. Despeé', de
estem
conveneuis
l'anima
que
acord.
',a
importancia,
cap
a
arribar
destinats
a esdevenir una de les
liurs efectes han estat. fins ara, Ilergua que ireeix en haut i que no
Segons les notares referencies. la talle.
catorze anys en gortí. havent-li estat peces turistiques mis sobresortints
Digué que la vaga es descabele- apiicats alguns indulte.
pac remarcaltles en la formacio pot assolir purifieada i tirar huida, que Contpanyia oiceia un allanen: de
de Barcelona.
thea amb una normalitat absoluta, i
no ras fer-la-hi pasad:- com a ennoinfante. Hein vist maltee escale,
20 pessetes mensuals a tots els
L'any 1930 tau detingut erran de
Dcgut
a la visita oficial que repurificada, perh esdevinguda
un jornal inque de les estacions se n'havien fet
centrades de Catatuaya
blida
i
perceben
diierents
obrera
que
l'assassinal.
comks
al
Clot,
d'un
guarhl han les el preaident de
centment
re,
qual
.
de
la
obles
ç
alcaldes
deis
que
una
rígida
penca
de
pele
bi,
o
els
fer
l'afieracad
earrec
a
pessetes
diàries,
st, atreviriern
ferior a 14
dia civil: emir no apreciant-sedi pardefueire per no sentir la repugnancia a.000 pes e- eres anuals, la qual cosa pcctius, mitjançant el seu lliurament eicieació en el fet queda ea llibertat. la Generalitat, senyor Lluis Coment
en un tant per cent alcdt
Venpanys,
i
els
coneellers
senyors
del sea
per part deis sapU:SteS.
ìa entrat el viu esperó de la
no hm acceptada pels representants
El 4 de desembre de l'any passat,
tuca Gassol i Marti Esteve, acolesA la nit, en tornar a rebre els
PM- 8 l'obstacle que 111é5 s'oposa,
a ratea.
obrera.
estant
a
la
presó
¿Alcázar
de San
del, arquitectes de les
panyats
potser, al veeitable corren del eatala
Davant d'aixis, la Generalitat va informadors, el conseller de Gasee- !tiara esperant esser traslladat al peFarsee sense negligir els ct:rsos esobres. senyors Elorenra, l'alancee
nació va dir que la vaga seguia el
redactar unes bates transaccionais
nal de San Miguel de los Reyes, on
e tats. caldria cercar uns altres mit- a les escolte es un fals concepte del
i Vilaseca, i deis membres direca, que vinguessin a complementar- bilingiiisme, que és bastant general. que no foren acceptades per cap de seu curs normal i que no s'havien baria de compite una condemna le a8
tius
de l'Institut, presidits pel
Bilingiiisme no vol dir que el nen les dues representacions.
produit incidents.
mesas, acomeguí escapar. Es refugie
; ¡Nena d'una eficacia mis immeAfegi que a causa de la vaga, el a Barcelona. Vivia al carrer Gall, senyor Puig i Cadaialch, han sortit
trozi d'us ar indietintanent dues IlenAmb tot, com que els represena 1 una de les finalitats d'aquests
noticies als diario pariant
breus
Mea Aixh seria extraordinariament
tants de la Companyia manifestaren servei de correas ha quedat inter- núm. 8.
a ns hauria d'ésser que les instituobres. que convertiran
diquestes
de
entupid; digné., que s'està estudiant
que no estaven facultats per autoSobre el Carda, que té aa anys deete encarregades d'estructurar i di- antipedaghnic. El maten deeret
Marcelli Domingo no precentua afeó. ritzar Ull augment superior a 20 pes- la manera darranjar acirest conflicte. dat i és fill de Viater (Almería), en oberta casa de l'estudiós les pa▪ l'eusenyansent a Catalunya
reta que des de ta segles eren la
stné, una altea cosa malt diferent. Per setes i les Rases transaccionals n'as• ••
tornen a recame sospites que particis,in assahentades, d'una manera
- menen detriste mansió dinfinites generacions
aquesta TP,'s. molts no le o
senyalaven ai. i per la sena banda,
pe!, realment en l'assassinat d el guartea í concreta, de tot el que suceecix
la
fer
sitió
decret
iam a bat.,
deGnrtäacliaelts s a barcelonins
Ahir a la tarda van reunir-se noels obrers de la Companyia van
dia civil. Aird, ultra seguir- ge-li l'exes escales del nostre país. No n'hi cret de bilingiiisne
segarla
inadjuntada a
Aquesta
llengua catalana.
manifestacions en sentit tanulue ne- vament les duce representadoras
peclient de vagabund, ha estat posat
prou amb escampar de lluny la Ilatergretació Ii donava Pro Romeva gatiu, holla va convenir en suspen- litigants.
la competencia, del proiessor de
disposició del jutjat.
cal saber si aquesta Ilanor frutde Cata!,,l'Institut
d'Estudis
Catalans
senyor
l'anee dia al Parlament
que ca aquesta reunió
dre la reunid fine que les dues parta
Sembla
a dóna els resultats que hom
si hem
Ramón d'Alós, des de fa bastant de
en litigi liaguessir escoltat els resles gestiona anaven especial:11cm
amera. Cal saber tres. encara: els es- a, i no en prat tenir d'atea barreja
temps seguiern la marea de les reeledicades a convencer els obrers
1:: 2-.1es que es nuguid opinar a VaS- d'entendre pee bilingüisme la l'escala. pecties rnandatarn.
DETENCIO IMPORTANT
del catala i el castella dins
formes—o potser millar, recalo• ••
e:m.r.at d'aquests resultats. I entre
que aceeptessin l'actante:u de 25
lat polient va praetiear ahir ritzacions— que es porten a terne
ab,tacles gasa:tic:u a assenya- tothora i en tate els assumptes. El d d.
pessetes
i
no de 3 15, com pretenen.
com
liem
matal
mati,
Zil
Aliir
d'aqueetes
• re tres que solament una recita eres esmentat estableix l'emenyament
Quan aleó esteva a punt el'obte- ti 11 tarda una detenciii a la a /exter i o r i a l'interior set ens
niiestat en les ratlles precedents.
en catan i en referir-se al eastella
noatres velles parets. Aquest
quid es eoneedeist gran imparresta de rnestres hauran superar:
representant
resulta
que
el
nir-se,
negociacions.
les
prosseguir
tots
eL,
nnis
hauvan
ordeno
arte
estament
satister arnb una mica
thnoin_ ear senibla estar rela- permetra
tara de preparacice negligencia o
Prop de les den, non reuMr-se deis obligacionistes — en realitat cionada anth ini assassinal &e- tnés d'amp/itud la natural curiosil'escala sabent-lo.
ran de s u rtir
.ra i um ials cenzeme del
creditors, car des ile ja temps no
pedagiagae.
al despatx del eonseller, els sesiteri
l'Unte
c
s
Aquest
é
rfaa'all titeuul . Solare oqueslo
que les alludides breus notesergeisme.
nyors Serjaa, delegas especial del percebe:: 'import dels cupons mor- (1.11101: 1: Ii irolicia guarda la tat
d'Inda d'e.prentlee dees
res›enyes halaran despertat en moles
C mra el pelmer, una bona part
respollents a PO, tita!S — tuanifes•
de Treball; Canyades, seensenyar
Ministeri
l'entines
a
l'escala.
Cal
gran
reserva.
lectora
;Mari cauta ha reaccionas caratcretari del conseller; Lagse-se i Ami- la que no s'atrevia a comprotne.
sita d'eneenvar el castrIlä.
Dintre el mateix dios hi ha dos
ment pera som mole lluny encara cohtlñ i dir
gó, director i delegas de l'Esta t a tres a un augment tan elevat.
que ele nene petite han
En
cal
icis netament diferenciase:
fainuc
ed
cteeir-lo a encut. Es malt
Teil.
Companyia,
respect.vament;
enen
careta
fa
rEanrendre t0'.a 1 ftlelt
Es possible que amb relació a
l'Hospital de Santa Creu i la Casa
' se: que entenenen en llur vida tate cleent en abselut el casen. Primer, representant dels accionistes, Bonas- aquesta qüestió fossin ,ridats a la
UNS
ATRACADORS
de Comaleseincia.
çae s'han format una cultura mes lee es formin en llte- Bengala i que tre. del cbligacionites, i el delegat
Generalitat seandicats onagacioCONSIDERATS
Temes extensa exclusivament en casEl prüner de dimenaions despro-dran
de Treball senyor Pou Goduri.
Iré: despees. a ap - eo
'apreneecin
sembla
la
Companyia—
nistes de
lt. perquè en por tenms se'n
porcionades per a la Barcelona dels
Al cap de !larga estona de delitue els serà Mis
enea
caetellà.
el
senyors
Folch
deis
tracta
que es
veure alliberats. Hl ha, encara,
comeneaments del segle XV. Adtrés domini Ineran adeptirit berar i quan ja semblava que estaGirona i Soler s Agilitar — per tal Tornen els documents d'una mira l'audacia daquells ciutadans
esonvenient de tots eis recatees que dl lac aen
de les resisvençudes
algunes
ven
rrória.
llenaste
cartera,
de
a
un
acord.
s'arribava
però
no
els
diners
5i
de
vetee
is,gir,e,deeierrsoa.
1 no són javes, i. per cansegiient.
lanboabsietisr:ndueins
hnoisaptiettaila—
que
ten:tes que oposaven a racceptació
llene d'interpretar el hilingüisme
Proa de les nou va suspendres
rS dif cilmeet adartaaies al rian ceEl senyor 011110. que abansde les Bases transaccionals els reml sentit que ele tren, eet e lans harren
continnar-la
al
cap
la
reunió
per
mas
gros,
encara,
de coses, i el
d'abir va ésser sil/ s a y al per uns
presentante de l'empreaa. van arride saber tainhé el eastella st sirte
d'una hora.
Pea!' nombre de (las daltees rumdesconeguts al carnee dels Ansc uabilleeie—nttaan laen;arrucleelanqauedehatotesotealst
bar els representante °brees ele guate
de le: e , c o te,: piel, terMt en con/aa. r,mairsa que exercciiiim el magels, ha robut al seu
segles, exceptuant el XX. El segon.
van manliestar que e:1 la reunió que
te erre Itur fan-nació ha desser
suri a la nostra terca, ti aqueat
1111 bobrr degudament franquemes modem, mea petit, però mis
introduir
de celebrar a 11artorell.
acabaven
catete.
Tato
altea
casa
lira
cancret. d dientas Casadetrunt
passat
PI! , en el qua l bi baria el enrs
valuós. L'n pelan
acordat reclamar un augnient
ric
Ilse esmeril ere els fi
en
havien
confusió
LES
A/GOES
DE
BARuna
ii raó cuan demanava que els mes/Jet. de pernallsta i
ls :III les
enzilla arquneei -r
taren:mata enlloc de
s
d'u-huir:e
(dares
v
pesscte,
pel
sedes
de
la
as
de
jo
a
t
inee.pac
r
ea r. ,:e d'ara enslavant siguin ' eseaCELONA SON BONES 1locunieul$ que li 's ull premirss. Irma gótica catalana
IN. 25 n Ille cstal,le1xen les Base',
e ne de M'es les cases, i oue reataria-s'
, per a excedía l'emelyarent a Ca- eiicacia
peei) tio Eagulla de corbata
quertant per tant suspeaes de moa Ihres e:1ivitats N.a 0SE/1cm
al primer hom allotjarà a.l. coperoné
es
cataiä;
el
alar.; a sipiguen
brilluattis i les 1 00 pessetes que
ment les negociacions.
moditat la Biblioteca de Catelunya
que la Torre de rlahrl va restar en els
ea e: cae paradoxal que cl PatenII lutaien robsd. Aeonipanyaven
Els senyors Seijas i Canyades es
La Delegaviú sl'tliittis i Sdinicie. serse que mai ro s'lla gi rogut
Al segon tindran cabuda totes les
te Escolar de Barcelona. que ti faihieuidenls unes ral hin que
caniusió
traslladaren a la Preaidencia on van Hila! fa conetur públicament
seccions i depender:des de l'Instieants per a escollir lliurement el - lee. per una
deien gute 1¡ torneas en a q uel-ls tut d'Estuclis Catalana
celebrar una llarga entrensta amb (p i e ha 51 ,1 anda prl.fillIdil
.
Per separat
A. VILLAR DE SERCHS
rastres. na ha tintara en campe una
documento porque no els nepresa que un diari sragus;sla
parlarem breum: d: l'u n i raltre.
eessilaven.
ulula( es la reasó ,le les dellüll-

presidi

e

UNA GITANA S'APODERA DE CENT PESSETES
dclusliciar
sünchez
'sia que a hir al mal f.
d'Ocala. !se li va m'esg itana ¡ alab el pretext
s di: • -lt lis bou:tse/dura li a-a
aaetar que es p.si"s una
st la uta. Després
e que el cunvi i's por Ull
-eitt pesseteg.
. ,ell ' at1 . 01 A S vil eanviar-11
:7 . 1 por un l'elan de re. Vinalmenl. lit gitana va
....I p i e rronangues trujal. mili
77.O i Pis uile latteats. osiasio
- va aprofitar 11 gi/ana per
r tranguillam e n t anth
esrers da Ein g aut daeoh.
ISAATIIIi DE VER72,113ES
. a les 111lee, de la marta s'as ;:gents grae preelikVell
. e i de reesarreguf
I is•p e r tal de pretagir els tas
''a de In tinta Si' Fliolabapt.
'as ure des individua que
ra y en tino pagnels spie ala
Infondre no$ptles, pe: 11:1;11

els

•

van l T'ida r

'pelle individuo. ell Ilse d ' a111e - :• e . van l'anea r Vis pa qii el s
1e3 posaren a tairrer. 1.,a
rS sa disparar alguns treta, en. / Jre per tal d'esporuguir-los i
COtta que no fou
star aconseguiren des-

laareixer. Els sa • s que
Ver;. blln d 0 1 1 0r eran ¡iles as
sean l'a ment h n V iert
!•, has dialgai n buz. d'aquells
tIllant
DE LA

MORT D'UN NEN

1, 5 poliela itt op insaguit I roa/ 11 , d que arompanyasa
Llusiana. mort abansfihir a l'Hospital C1f1110 • ''"ass

lisa/tela de las ferie:es 1111111les a la carretera d'Esplugues.
Pro() de Periralbes.
El no¡ que arompanyava Llu-

$larla es diu Esteve Llavore i
343, de 13 anys. i vn dir que
jugaven amh uns pati44 . prop dc Pedralbes, el aen
N'MPany va s, aser atrapellat
atr un antombhil gste Ii V51 pro-

Ir las eerides 1 NI l'unir.
Am i') anuente deelnrarid
lilPilat aelarit el misten' que

tlp ltava aquesta unid.

Extracte de la Llei Municipal
de Catalunya (segona part),
aprovada el 16 de febrer
corrent al Par lament Català
.Aquesta segarla part de la Ltei
MuMcipal catalana campeen el cap:ter tercer, el (mal escuna deis
arrecís municipals obligatoria su-ceptildes de contractae" O. Aquest eapit,1 esta subilinirlit. en dos títols:
XIII

1 XIV de la Llei cls quals

porte:: per epigraf, respectivarnentt
:•luniemal:t ració de serves i Des
Ilens municipals. En conjunt compren ele art'cle s del 02 al an8.
En l'emir:e es definexen ele
serveis n i tinicipat a cbl:gat oris susceptibles de cantractae'.ó . cts quals
poden e5Ser explorats i arliMnistrate
pets propis Ajuntantents o per en:-

preses particulars.
Ett ?article 183, primer del Ti", .1
Y111. derlícat a la inadcipal:t:ac'ó
servein. enumera els susceptibles
sede municipalització. Sin) els
gitents:
a).— Els serveis de naturaleea
industrial can, els de psoveiment
d'anadee, tert públiques coas les dest i rarle ' al servei de vein, gas i
eleetricitat, cambres frigarifiques,
anuncis ea la vía pópuldicitat
Mica, traenvies, autoiannhu s, _erroearrils ,711r4311S. ponves
fúnebres i teta mena de transporte
inclosos en las diles condiefons.
Els altres serveis este els
.ajantain! n t s projec •an i per al s qu'ala
shtinimin la deguda antoritzaci ;i del
té vean dr

la Gentre•:tat.

Aquestes municipatiteac'ons podr2n fer - =e arnh monepeli o eenae.
L'article i84 i seglients finen proced:ment5 ime el; AjUrdarlent5 im aurara do seguir per a muMeMalitzer
aquella serveis.
Per a la municipalitzaci ó des serveis que afectin a la hlgient ptibrca o pri vado ea Idee Tm forme favorable del Departament de Sanitat
de la Generalitat.
L'article J87 equlpara la municipalitreeió d'un Nervei a la deoleraci6
tUttliiitat pn1,1:ca. En aquest sentir
ao,enyala les excepcions que podre
montar l'Ajuntament per a realitzar
; la munici>oditaació

wat l'expropias:ni

fort;t:sa tlimmuli.es, in.:taklazions,

empreaes, iabricacirans, etc.
L'artiele assenyala tendré el procediment d'eeprop'ació contra en;prrses industr:als o comercial,.
Eis tennis mun icipaiitzats padra n
iseer explota te per adn11:11.tradó directa, authnorna o per una empresa
crea.la pel Municipi, i excepcional/m:1d per una empresa privada., qt:e
i ce
Cap cas 1,t1re esscr 1.s mate:ni:
que aluna l'explotava.
En l'anide 189 i segnents es regula cala un del; sistemea d'enlIsta sau, ernuncratf.
E;s .1juntJunents podre') a5scr • ar-

:. e per a esteblie errar', inuMc,palitzats que alectin a ille5 d ' Un d'ells.
En no:tests casos es constituir:1 una
Mata dassocieció que RS5111111(4 115
ilin.:ions dale Ajuntamente.
1,s

stiu:ti:paiitiacuu d'un

sernei

es jure per acord de FAjuntatueat
anal eL requiaits qtle es ef spn,ea
irr a la mun:ripal1tzacin. Per simple aeord mun"eipal miau el dificit

eacedeixi ,1e1 tut 7, tel pressupnat
general durant tres anys i tanibe
lila et les prlielues impliquin la desaoarició s1:1 ene de! capital. A ini-

e

ciativa del% venia del M'une:pi ami,
els requisit, que estableixen ele

articles 147 i 154.
En l'art:ele to7, primar del ti
rol XIV, dedicat als itins Stunicivals. ce (Espesa fiar el Mari:e:pi té
plena elpacit a t per adquirir qualsevol tito! i béns.
Ele A iuntaments que t iltzlin Cen
de floreen correeponclre a aquted-ael
la eapacitat.
L'articie tOR classifica els Bine
Munir:pals, i el, articles inq al aoR
regulen l'administració permanent i
alienad/1 del natrimnni municipal.

Env les notes en
cataiäl

eiCS d ' Un 'sei, jtislubluubleiisatsl.
iuutul inlormal, a propósit de
realat de salubrilat de les
aigUes que proveeixen Barcelona. Per (al que aquesta güesressl¡ Ist-lt ;ielarida, i alesdegilli1 ta, s da ssessora ese
luerd :111111 Elitslilut *Municipal
d'Higiene, la sraadila Delegaeiri

pal afirmar:
1.—Que los aigües

de les
f.wls públiques de la eitilal
ssin potables.

2.—Que s'analitzen haitteriológirametil mirla dia.
3.--Que d'agites' analisi
resulta (pie sön haeler¡ológ¡ea.
ment puros.
I.--Que el regusl que de segadas lcuen n's degut precisateeld a les subs1;stieies que
s'empren per a II ui deshile:sacia.

SOBRE LA TROBALLA
D'ARMES EN UNA CASA
EN CONSTRUCCIO
teiegons refereneies que lieni
adquird, les armes que es san
trobar a la casa en eoustruitei0
de la Hiera de Sant Miguel. número 9, ja eren en agiten non
guau per gileslió d'un niel entre el propielari i el eontraelista. aguest va asser desuonal
d'aquella obra ¡ es nomeuis utt
sulminislruddr judicial per estar la s'asa peradent de mutisd'alguna
1 n'oció
per espai
anys.
Soluble que aquesl ha esslat.
i it eousproval. el motín allegad pel propietari de Enrolloble.

—4.—

UNA CARTA OBERTA
ALS DIPUTATS DEL
PARLAMENT

UN HOMENATGE DEIS
METGES AL DOCTOR
ROIG I RAVENTOS

III senyor Nureis
l'er a 111 OPY:t ii).1 : t • tri una
earla oberta asilla:asta als tsenyor diputa!". al Parla:twist de
Cataluti n a, la quid no poden)
publicar Integra per la seva
es.aiesit exlen.siii.
agtutsla
Justiliquen
segona el > , I1> " 5 . !tienta', unes
ieferimeies que ell lé sobra les
g eslions que un fológraf estrauper fa per 1;11 que la (lessituulilttl inlquiraixi litt delerminal nombre le rliXeS 14111h
is11 1 5 g in Cal4111111'11. 0(011111011
l'.1jillitalneid
l
anterior i que 111110S1
Per a la eessiA d'aguells
tothgrat
aembla (pan
esigeix tina (plantita( goa el
creo exagerad a .
seityor
diu, a masa que si las (leneralilal treu e1 neeeesilat In-

'urda. Itioleit lbs! sil Casal del

r(m re it

eludible reunir un estor de rologra fies tina) finalliales lurteligues, hl ha inil manares d'aconseguir-les, tata o mas ho_
'tea que les que el folhgrat estranger ofereit, i ti tui preu
pas mde reduit, sima desinte-

ressadament.

El propvinent dilllilellg0,
21, del e.reelil. a les vine de la

.Via Laietaini. 31 l'homo:talan! que l'Agrupitebi stul laI ira tributa al duclor Josep Itoig
j Bita eullits, sola el següent programa:
Primera piel '. El Dr. 3croni
Moragues explicaris "Estampa
'hl d.de!' fluji i Ilavenlós",
i el Dr. Manuel ' tutet i Güell recitara "Eragmenls 'dermis - , de
loon ella I jet.

slogan:, tutti:

Represe:II:tilo

pel quadri,

f le' l'Agrupadé, sola la 11irPeni11 1101 darisur
M. alee i mlhitii Ir la narientllen
011 1111 alele, .rigitial ile l'Itoinenal.tal, "La sala és plena'', en
la gual pretidrast part les seliy o res S j sensairetes l'arrizas,
%abole. Padrras i Wonnberg i
els deudora Mer i tiiiell. Paerizas. flaseompte, 111nragnes, Valer., Comes leequesens i Mires.

Cloure la fesla el senyor
que dedicare unes
AdrIti
l'homenntjat, titupuraulea
"Elogi
ladee
Al n'alela Canal 101 Metge en
poden ree011ir lea invitarions
i bata mena d'Infnrmes que calguin.

Al cor de Barcelona hi ha un
petit perimetre tranquil i reposas.
lotiuoai tlua vist: es el gas del car-

ree
1.11 °sPilal al del 1..artne '
seves pare " lateral ', pu "), teniea
quelcom de casernari.. Eren unes
parets iiUeS, falses. Ara estan desapareixent. Del seu enderrocament
surten a la Ilum unes finissimes occades gidiques — algunes
destrocades — que prediquen amb
Ilur negror la humitat, la postergació i l'abandonament en que han
viscut.
D'una banda la miraculosa apaticid de les arcades, de la d ra la .lesapariciä del seirdid "corraler. Ileus
ad els dos punts mes remarcables
de la reforma. vist l'Hospital des
de l'exterior.
El -corralet - 1 th tota una evoca016 per ala vello barcelouins. Es,
pera.), per a tothom, una evocaci6
macabrica. Fino fa pocs anys amb
el cap encastat a una reina ros-eliada i engrcixonada, hi havia
mainada del bacri contemplant
l'exposició pública de vint-i-quatre
hores dels difunts no reelaniats.
Paca metres mea milla, cut iniciarse les obres de l'enderiocament,
aparegui, apuntalada entre do s
contratorts, una altisaima pare: de
cranis conocati amb la CUIll d'un
oriabre i aixecats amb una perpendieuiar de plomad a .
blm venas del redós de la Buqueria s'eaiereiren aada mati, en abrir
les finestres i en'aixeear el cap Id
rentamans, es trobaven amb un imponent recordatori que un dia d e ixarien d'aixecar-se. Lea veinee, de
baleó a baleó, a'explicaveu Ilegens
des i hiatóries inquiaitorials. Un dia
a la nit hom velé (mediar una
!limeta. Ni l'optimista i consuetudinaria gateara de chis i parlamente
que al mati ix de la &emerja aconilegal desvirtuar el peine de la nit;
alguns seins mudaren de pis.
El "torralet'l Era un recé que
no sabia desempallegar - se de la
tragedia.... dies Ita, unes passes mEN
avall. encara s'aplegava una ella

bastant perllongada de memteres

la mea depauperada de les lesiona

inmigrad,. eile-rata amb un pot a
la me esperant la sopa que els déme
ta g sistencia benéfica munieipal.
L'interior de redifiei? Ja bella dit
que aquesta obra Ion pensada an
gran. Ultra la

profusió laberiatica

d'habitacions, gairebi tetes demtdniCant entre elles, hi ha les &tes
grans 'ales, abona destinades als
inalalts, que, anides per un cetro»

en forma de U, vindran a éster la
part básica o principal de la Biblioteca. D'aquest mateix timas, si be
una mica mis reduiria, hi ha la
sala de les inalaltes. ¡Quants colunts cubicaran aquestes sales? Dificil dir-ho amb exactitud, perd seguranent hi cabran el nombre dels

posseeix l'Institut.
Deehroseades, sense Bits, rascades les parets, on sota les capes
de máltiples emblanquinades han
aparegut unes pintures i dibujaos
sobre la pedra molt importante,
aquestes sales ja es deben caerle-vinar plenes de !libres. Les parva
encara conserven la numeració dels
Ilite. Hom fa tina transmutacid, i
ja hi veu la numeració dele prestatgec.
I.'Hospital de la Santa Crea ea
torea net—cada cosa al seu ternos—
i torea illunsinat. Tot amb tot, hom
erren obre nasas finestrals i grata
les parets fins arribar a la pedra
traient els pegats de cale que la cohrien: les rajoles de valencia eón
arrencades. Ara serien una y ergortya r alune, per higiene, aquests tapats eren justificats. La higiene ha
oblizat sempre a molla renunciaments. 1 la higiene ja feia anys que
havia fet la seva aparició al vell
bHaonsvoeirteas1. (ai
hhiethednigu
tariinenles,si
que

el goal eecampades per ea i per
lla de l'edifici, les (mal e serveixen

fer barrejades de cale i ciment.
• ••
La Casa de Convalescencia éa
un deis palaus mis reeixits de Bar-

per

tetona. Foque; coses calda ter per
habilitar-lo per a lInstitut... releían-

tar
jardi on bat el sol tot el cha,
refer teulades, obrir i cegar portes...
Toa el restant, intacte_ Particularment el pati o galeria, que presidit
per una imatge de Sant Pau, que
te totes les gredea, es el millar que
al lao cBa al r:ueeloini ae. sL,2un spt etust dpiors:e
mi
,
la
no haure d'e/anejar el de cap
titució semblant duren del nana.
Ni el mes ranci i històric "College"
d'Oxford o de Cambridge estere
mes dignament installat. L'Institut,
davant
perspectiva
entreven,
per lunalabanda
cuita queaproiitar
accelera totes les seres activitate:
primer reeó que resta enllestit per
prestatges i yelmos:

l,
trtraal's pq rueepahraan dc rdgornerts o it ani
biiíesim prestigi a Barcelona.
Potser en cota la ciutat no es trobaria un edifici tan fet a posta per
a Fiase:hit com aquest. Segons documents de época. el que va subvenir a les despeses de la conatruecid de l'edifici no escatime la
moneda. Fou generess: en pagatnent
nones volgué perpetuar el seu
nona. Con, que es deia Pau Ferrer,
de primer es preocupa del nona:

ompli tota la casa de sants Paus ,
pintures. imatges, relleus, ultra tota
la vida del sant reflectida en un
magnc ramaje: en segon terme
es preocupa del cognom: no deis a
cap porta ni cap finestra sense encapgalar-les amb un escut herildic
farde de ferradures.
Dad a pocs mesas— gricies a
l'impuls que hi donará l'actual Goveril de la Generalitat— les obres
restaran enllestides, i Barcelona haure retrobat una nona casa de la
serie que inaugura la casa de 1 ..rcliac a . eEns en queden gaires mea
d'aquestes cases? rossiblement mes
de les que cas creicm. Encara n'esmentariem t'orees a reyaloritzar.
En aquest aspecte som forta ates
ries dei que ens pensevem. L'Exposició va lee que ens aficionessim
a extreme aqueates joies de l'oblit
i l'abandonan:cid.
Aquestes cases i palaus daten de
sestea: aperó a quin forastee les ensenyaven els barcelonins del seo?
Aleshores Barcelona estiva avtat
visitada: Pare, Tibidabo... tot el que
anonienern barri gótie no ha estat
valoritzat fins fa ben poe. Ara tus
neix un altre nucli mes petit, però
mes eoherent a Feequerra de la
Rambla. Paret per paret, tindrem
l'Academia de Medicina— que posaeeix aus dels amfiteatres mis boas
d'Europa per cert un deis edificis renovats per la dictadura amb
mes soltar la Biblioteca de CataIttnya i l'Institut crEstudis Cata-

lans.
Al centre de la Barcelona vella
uns indrets en (M' Ice s tumbé al
descongestionament que facilita el
Grup Encelar del carrer dels Angels) pesque hi toqui el sol no cal
que stand' les dotze en punt.
indrets 011 e5 podre guillar el eel i
no un tras de Ilenca blava limitada
psi parellel de (Mes miserables teulades ennegrides per tots els elements. Alli tot parlare en optimista.
Pompeu Fibra. tot gusitant•ho, deia
que Ini matarla les velles prender
el sol al baleó de la Secció de Tilo-

logia.
CALES SENTIS

Llegiu LA PUELICITAT
PROPILQUIRI-LAI

et-4

Diumenge, 18 de febrer

LA PUBLICITAT

EL CINEMA
LES ESTRENES

MOLT AVIAT AL

Fantitsi o

"Lady Lou"
Paramount
Collaeum

JANET GAY NOR

Director: Lowell Sherman.
Argument: Man West.
Música i earreons: Ralph Rainger.
Fotografia: Charles Lang.

—
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WARNER BA TER

AdaPtació de l'obra de Mac Irrst
• Diamond La", per Harvey Thew i
John Bright.

***

net fil,, , .
curi6s, encara no n'In
0selst , Mi s que una ave ens
prescrit, la nimbo,/ d'rut eartr•ter i
trtsns ?reses . 5 lel carricter i le l'Apera sl si ne n'hern parlas. L'arena. a
tr a ,d s 'ra q ue s ' caräcter ex el men,
in,portant i Tiotvell Sherman, que im
1, eran di rer tor ho deu haver Cienpréc 2; nnn, P e r?) sospitem que [multe
hi ha liudar l a censura o qui
re cq ui. a n urs t d i rector nn rus te anosturn st, a lirtP , In 1 . 3711elat aque•rts
rape solt, rc, ”1 una mena de serrell
q ue di r ir, n e • renio de cada escena i
arriba fi., 1 te, a desdihnixar els carSeters en un non de Somni. Potser
o,,-ell çlt , rman ha vol md donar-hl
arre! l to it unreeís (nrecis en els detal l , . i rn r re- ls co les seres relacions)
del record T'Iris que l e s ti sores In han
intervineut. Is fi nca és bese etHenf,
nenerialinem al final en la sobtada
errarein sentimental, mis que no pas
sevnal. du.l policía. Entre el; actora,
' Iltr a la nrotagonii. ta, hem de remar-

e

viren

QUE FUE

CAPITOL

rae Rafaela flttianuv en el papen de
Posie la' (Zussa. Noah Beery en el de
r;ss, Torda!), el propietari del cabaret 1.-eebit, en el de Dan
nenn Dewev Ru lrinsqn, en el de Sil' lee Kan e . L e e Kohlmar, en el curt
.1"d or d r1 jur it 3aceleen, un actor que
's anta . delicUds, i ;tigre, ah res. El
Idos Ion presentat per "la Veu del
atern•n•••n•n1

COLISEUM
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ES UN FILM- PARA

-9ser

MOUNT

e

entre les deu malora peIlícules de 1933
i

i

DouGus
1JRBANkT J.
ti

t'E

Un altre fine sie :Xavier Gricli, lonr
de dir. perqué ja ét el tercer. Aquest
ir "Ritmes del Port", del pont sie
Barcelona. naturalment. En ell velero
la vida dcl nostr e la-sil entre un:,
arribada i una stet lila l. vaixell
arrftein. miincr. nosaltres. els tills
fits a la rada. despre, a l'estela. i vivim tot seguit le s bares i el moviment del port i acaba amh la sortida
d'un mariner. aronnadat per la ,,i•
cota. en el transatlintir "Villa de
Madrid".
Xavier Giiell segueix olerim-nos el
seu estil rohnst i issqrsics encara rolser sena mira massa n'uniri en el,
movimerds en vernal] Fu alter del,
retrets ci ne li farien- r%
pendular que dina el film, la nuecessud vir. rer vaixell, move nt -se eo
sertit cont-ari n cosa orle d óna nna
eers, iurunuc,hilitar al film. que baste...,
de prendre étus direcció 1 avancar-Iti
de; comericament al final. A pa..? rFaixo, tus nreerix molt I ettes trito g ra•
especialment
d enrundrament,
com acniebs flanrs de vaixell i 1:escraa
de la parel lr, al canos. IYaltres. un:
mica masia assolellades.
Cal remarcar que és 1 .t3oi c Modus-tor indeuendent de documental, i. pe,
tant. eal eneoratjar-lo. sohretot
què enS doni films seus anil, mes fr.onencia.

AVIAT al
Un film pallal eis calah's.
n le It, i ''-'''i si d. , IMI:duirV•1

t8TORMY WEATHER (Temps borrascós)
requestra DUKE ELLINGTON
s Per

-re

E MOJIC A

incloent en llurs obres des'
tal neo-alernany elemcnts psmulars

n

\.,. -

\

ns,Ve

•

Al

IDC

hongo, ;Os més o menys pues,
aquells eiernents propagats i defor,aais ktels tzierans, perä que eren una
oread:ni:1a del veritable ans popular
d'II ongria.
Grae,es a Bela Bartok i després
a tiodaly, as mi }L' agria compta
¿risa ass art aaténticausent nacional,
earetentat per aquer.ts dos toras
‚Ilustres, i artin multe; obres, tan
rumpurlants Lulie cl i2 narte t on . ln
‚In kUkili y, ti, n c el Q uartet de B
ccloha isa ting id el bou gust de ¡Cf.-

ar-

...3

‘0111hAïf.
1 ..1 r55vs te atiditori de "Audicions
inrribee" prodiga ,t1; juves i nota-

RUSIA

aitistes del UuJIICI de Curda
de Barcelona le, mes encoratjado, es nrandebtaeronr. tic sinsuatia, per
litlf$ as ararles interpatadous 1 per
ilut ssstissi5ai aCclee ess pro de la
.1,1dr:s acio de les Gules obres per a
t'imites. !enlute ilstsileal la mes dul iest I in sises eses es dele, i la que
eargern r Iris Son,' suareadoes un velitable espera. de sacritici i el mis
ulund amor a I art, virtutti que
eIs artistes del Quartet de Corda
I l arcelona ilemostraren posseir, i
ami., les qua), no dubtem que perStNerMin per al major esplendor de

Un
Un film que honorará
el cinema contemporani
DI recei artística

la vida musical de la 'rastra Barcelona.
J. G. C.

IN. da Sagarea
Per,

Prgna

Isflie‘ina : Mestres Demon i Galg
Director: Domenec Pruna

"Tú eres mío"
Urcsulnaona

Pi tIBX ',MENTA JOI

M. G.

En "Tú eres mío", traducció una
mica arbitraria de -Hold your man",
es a dir: "subjecta el teu borne", torilent a trabar Juana Harlow i Clark
(labia formant una d'aquelles par-elles que el, departaments de public it at han declaras ideal s. En agur.«
film, aquests artistes ens representen
una !aula en defensa de la moral establerta i de les institucions que la
garanteixen i ens demostren que un
han correccional de noies fa tornar
les noies, bones: i és de suputar que
un hon presidi fa bons els }tomes, pesqué després de sortir de l'un i de
l'altre, la parella d'enamorats, als quals
l'amor unia, fan brios propòsits per
tal que la societat no els separi. Perä
si els dolents es tornen bons, niés
hons són encara els bons, cosa natural, i lii trobem un Son xicot que,
de,prés d'anar al darrera com un
anyell. sie la mala peca que era Ruby
(Miss Harinwl s'hi vol casar quan
Sdp que tindrá um fill del seu rival, i
quin, l'ha tingut i tots dos surten en
!libertar. st/na una collocici6 a l'horne
que li ha pres la noia que ell estiIllaVa.
T sif això potser no és molt real que
dignen), i diem "portee". perquè en
el m6n es veuen moltes coses: perd
con, que és una cosa excepcional, fa
sornniar a les noies. I tenen raí> de
manniar peroné en realitat el film es
un somni bonic. i ti el !m'in fos aixi
tots uabarient per ésser feliços.
Juana Harlow i Clark Gable esas
, fereixen el inc a qué ens tenen arosginnats. Hl ha, encara, Stuart Erssiii i Dorothy Burgen. i una rolla
d'altre s artistes, entre ells una noia i
un vell negrea. molt notables en els
seis cutis papers.
Sant Wood dirigeix aquest film anib
una gran agilitat.
A. FERRAN

it

EL TEATRE
Es cenan
Aquel mati, a les onze, al teat!
Bareeleslea , primer recital popular a
carretel, per Emili Vendrell.
A la tarda, al C. A. D. C. I., ra
presentaeiú n le La senyorcta niama,,k
Verneil, per la cumpanyia de Mera
Nicolan,

A la nit. al Teatre Studium, dartb
na funciä per la companyia angleg
d*Edward Stviling; es representara •,
comedia dramática The Greco 13,
lese, original de Mordaunt Shaira
e En Santpere complí anys abars.
Quants? "Catorze" — ha e.
clarat ell, rient, a un periodista que:.
lis, ha preguntat. Com es veu, el pa>
lar actor, en dir redat, sla candi!
Lun. Ilauria pogut allargar-se faz
cinquanta-set. Ara be: pel sea te
humor, pel seu esperit jovenissim
pel seu carácter gairebé infantil, 1,On no h jada a En Santpere més clli Je quinie anys. En aixä, te ra.

George N'erina].
Decore In:

lona salvaren intelligentmenr.
Zoltan és una de les primeres tigures de Fart nacional hon•
gares i un prestim internacional de
primer ordre. Format as costas del
sett amic el gran Beta Bartok.
c„.)ntmuat, com aquest, l'obra de
iestauració del ver:table art musical J'Hongria, ideal, que Uses i
Brahms, en i luir época, volgueren

y

RPalitzaeió
J.

recta interpretac:4 eis totes les
obres del programa: ens interessä
especialment en el Quartet de Koda:y, tale de serioses dificultats, rtue
Cis artistes del Quartet de Barce-

A

Alexandre Korda

Argitionril:

95 de Beethoven i a primera
audició a Barcelona del Quartet
op. to del honga p es Zoltan Kodaly.
El Quartet de Corda Je Batee,
lona, malgrat el poc temps dexts
té
hensciöia ,i ieéquu ¡ pi irbor as od:, ou rnsa i n do .tuanhale s. cocr,..
Op.

eeekr4 w BERGNMiN

MOLT

Anual

Es un film Paramount classificat als Estats Units
ntés:

Demä a la n t: presentac'ti solemne de
a magnifica producció LONDON-Films
disirtbdiea pels Artistes Associats

s

PARECE

ALOIN

TIVOLI

Un film de Xavier Güell
tot l'actual bo. tot el passat
dolent, la crisi d'aquests darrers arn s
ens ha fet repensar i una mirarla enrera ens tara reflexionar. D'aquesta
revisiO una de le, coses que més n'hanr estas afectarla sera. indubtablement,
el conreple de la bellesa feminin.
L'inconfort actual ens porta cap al
tipus de dona confortable del passat.
Els sillons confortables ens havien clut
a les dones anquiloses: els silInns trltramorlerns, de teles tivants i tubs
fresls d'acer niquelar ens porten, naturalment, a les dones ben enenitcinades perquè "filia, la caen sempre •sut,
he sobre eh ossos
T giran. de subte, sita preserdat una
dona anda aquesirs rondirinns, ha estar un clamor d'alliberament„perqui en
secret, tots els bornes ja estaven ¡iris
al cap «l'aintint fer lsnnh 1 de posar el, stils en blaue 'la sant
d'escuradents. Peri, calia que fos
'steige de fama el qui inefin e es en neu
rigint mis substanri4s. i per ellZnr,,
d'un n'in han llame rin g , la literat,-a
el cinema, seu - st elsrere mis rfieac perquit pels ulls Ii, entwerete eis
que si', es derielSess a ron fecesr-se roe,veneros que, eferti tr amen:. una rerra
ca rl, larunnt deis 05u:4 110 va mas
sil tot mal aspessi I
I sei enis: l ' %setit extraurdinari
blau. \Ves,.
Axit d'alliberatrent
siel cese, una invineji, al hnn
lre.
1:art ,le N.lae lVest 1 Es di icil
t ralitzar nirltlre ,111,1 aSu n tÉ ' uf !" g eneral , I serr init tC fa, si 5,55511 de eónf sculre lec (-oses. Tant se v a l l'art.
I nr \V ea ere diala el tipus de la
d- asa rinr ..r.nerz,ren el, misere e s et-rsIssn, er r .c
sl'lmagat el; not.rres
pares, arnh sun tralione perfecto.
Anuden lene Issr alertas, aunxat i c ana
, snse /lc enovin ‚rssts de gata tipa,-la
atecen les I 'serie prusaaestin, reconstrisei,en hita una ¡'ras 5 . le vida eaI, atnt, s,,t irienr intensit:rt per tornar a fer esrandalitrar les be/11(ores
reeneeinlelec de cal.ells blancs que •e
csiern 'le neenssieis elS turuuuus (ICIS
qüe van ri eres marits i Prom,Sn,rn a nm-lla él:oca que amb cl filnr
c'sennsinsis.
trabar

Més que no pas una (tenia iMillet1tinia, mes que tma simple moda desencadenada per un fet o per una tire
de fets — la presentació d'un film
per exemple — la tornada al Periode
conegut per r000, que, de fet, crimen.
a el ISOO en allò que en digueren fi
de segle (¡recordeu aquells paraigües
de ba s tó prim, d'acer, que en portaven el nom?) i acaba el lona, mes
q ue no pas tut això aquest retoco es
la darrera mirada el Q ue desan'll'i''
per sempre en un revolt dri eam,
del remos. Com l'emigrant n
es gira abans de perdre sie vista la
ciutat natal — recordest Bvid-elil 3 e:
seu plor les paran: s dc a se , a
mare — el s homes sie més sie T'Ir- anta anvs es giren. perd nr. ploren:
es limiten a sos2 ;rar i sonviure. PerA.
en realitat. no es giren pas per prdpia iniciativa, encara que es girin de
Rust. sind per la neeessitat de tras pastar l'antorxa de la seva
novament encesa. a la loventut d'ara.
1 el jovent d'ara l'accepta de les ;mig ues i &s'erres unan% nur poden lijarar-li aque st artirle histdric am i-, la
garantia d'autenticitat T'enlacia d'un
fi! . Un: anys més i l'época seria pr r
-ti,arne%m'culade,
Tres Mosnueters.
Encara, per& hi ha alguna altra
co s a. i ése ye yncad6 d'una i'rnerea
f aeilitat i prosperitat en uns reme,
di unI,; inseg urs, mis que ner rontra , tar-los. per evocar-los, dann ro ane- u Mágica podriem
Es. (lene s , aquesta necessitat dem.
pik Un huit, de recordur, de reviure
afrans de morir de rota nna ne ne Tas15. la cl n e ha estas ri-e;t d'armes,
Mero tan ahominat nomes fa uns
usan encara la generaciA del, ser,
¡o y es es veia les orelles i en, les
veiem tots amb una prosperitat
benestar ben entesos.
Aquesta reacci6. amtesta reo+ falla
de la mort. ens ha oldbrat. e nra ca • a
una revisi& de valors. Ftulerratrt a

LUIS

• ••

Abans de començar el film, el grup
amateur "Junior" ens dona una bella
evocad() del Paco amb vestits i escenes de l'època. Escoltem, primer, el
recitat d'un romanso grotesc per un
fals cec acompanyat per un cor de
trinxeraires, mentre unes parelles amb
capells de plomes. vestits de crin i
mänigues de pernil, copaltes i levites
evolucionen. Després assistim al brIl
d'un d'aquells valsos recaragolats del l
mestre Cotó, interpretar per l'orquestea del mestre Blai Net. L'n einadi"e
deliciAs que amh ‚'na evocada
loen barreioni prepara l'e sp ectador per
Nova York.
entrar al tR90

Producen) FOX

Lad y Lou — Mae West.
Capita Cummings — Cary Grant.
Rosie la Russa — Ra/sola Ottiano.
Serge Staniev — Gilbert Ratone!.
Gus Jordan — Noah Becry.
Dan Flynn — David Landau.
Sally — Rochelle Hudson.
Chick Ciado — Owen Moore.
Spider Kane — Dewey Robinson.
Jacobsen — Lee Kohlutar.
I molts d'altres.

EX1T FORM DAHLt

ur,

LU

10 MEJOR ;FALTA DE

Vespre" i reuni tots els prohoms de
la Lliga i Inri els seus electora.

de

d'un

•

flirt" a

rallre...

* Seleccions Capitolio té "Dos
noches", film parlat en espanyol,
fet a América, interpretat per José
Crespo, Conchita 1Montenegro, C.
o ellas, En la
biliarias i Gonzalo Cus propaganda ens diuen que el film
"parla de la recent instaurad() d'un
regim nou en un país, and, les contitules i inquietants conspiracions...".
Per fi, hi sorgeix la novella d'amor
i "I s enarnorat retut que no té altre
ideal que la venjança a un ex-capitä,
germä d'ella, de la legió estrangera.... etc. Ja ho veurern.

,FtUresenta

IIENRIETTA CO!

AILU

els misculs de la 13 Pexibilitat
neces.F.aria. cleixi la música pel tea-

tre
La segana, que tan seroll,',3
trionsi acaba daconseguir er "CanciOn de cuna", és hila d'una gran
i scniblara destinada a
enerlar--la quan Mau Reinhardt
contracta per cinc anys per a la
cc va ccnipanyia lestral
Quant a Miriam Hopkins, la qua)
veurem en "Dos hombres para una
mujer - (tito l provis , onall u en
"Cuanto soy -, és tumbé. com DO
Cs f iilla d'una notable
pianista, i, com ella, se sentí anrossegada per irresistible vocacid
al teatte.

1!!!,111',111111.11 n11111,!1911nIiIIIIIi111111111,11111',1,1,!1•11111iliNl

piansta,

DENLA, DILLUNS
ESTRENA
de l'emocionant film de
l'eminent

LA MUSICA

e
AH

N

magasixiiiiinno
raisaiiiiinianuanaringte,

Associació de Música
"da Camera"

JAMES CRUZE

CLAUD COBERT
tvb

QUARTET DE CORDA

DE BARCELONA
* "La Luz del Candelabro", de
la Universal, és un film que ve precedit d'excenents critiques. La pelliuda és dirigida per Robert \Vyler,
i interpretada per Paul Lukas i
El i ssa Landi.
FREDERIC MARCH, MIRIAM
HOPKINS I GEORGE RAE'r
EN "CUANTO SOY". — Frederíe Mara 1 Miriam Hopkins trebailen junts per tercera negada en
una pellicula de la Paramount amb
la presentaciú de "Cuánto soy"
(All of me) , els papers mincipals
de la qual van a càrrec de George
Raft i Helen Mac!<, FI director de
l'obra es James Flood.
Les dues ocasions anteriors en
qué toca a March i a Hopkins
figurar en un mateix repartiment
foren les de "El hombre y el monstruo" i "Una mujer para dos" (títol
provisional de "Design for living)
La primera d'aquestes pellícules,
la Paramount, valgué a Fredric
March el premi anual de l'Academia d'Arts j Ciències Cinematogräfiques; la segona, de recent estrena, en la qual apareixen lambe
Gas Marlene Dietrich, Dorothea Wieck i Miriam Hopkins,
tres dt les estrelles mis lastrases
de les que brillen actualrnent a
Hollywood, comencaren llar carrera
de manera semblant
La primera la mis recent interpretacie de la qua: per a la Para.
mout ér el film "Catalina .a Grande", película que segei "El cantar
de :os cantares", estudia r a per

violinista quan, per barer perdat

A la secció "Audicions intimes".
M. da C., tinqu é lioc
n le r. ) .
sclecte coticen a cärrec del (a) nar
de Corda de Barcelona, format-te
pels artistes Marti Calais, Joan
Ferrerons, Claud:
i Sa nta S' a
-grea.
All tlest a agruuaeb:b recentmem
constituida, ens oled na intrre,Sant programa, integrat pel Quartet op. 45 de Sellumann, el Quart cm

A l'ombra dels molls
d • un port californià uns
contrabandistes sens e
escrúpols es lliuren a
llurs misterioses manioNoyelais bres per tal de burlar
q ad4 nra. larda I nit_ el ar:r n irlr sol
Ics lleis que regulen la
de la einematograria mniouai
inimigració

Tnife

El cuto cl?!
ru i sehor

C I F E. S A.
lides ¡celes s Pepe ((Muele, s
Frinr,p.d
Lessins, Marta Esi s licsll. linda %los eru
is,
n°. Ats1010 Palteces , %Merla Ii111/
Baena. Alvarez Plibm, len cIe (Anona.

y

.

DanqUeih,

Compela el programa

Delirtes del Trópico
marea eniurnb

per a

Un argument sentirnental í dramàtic
Producció d'EDWARD
SMALL per als ARTISTES ASSOCIATS
IMINIIIIIM111111131111111111111E111111111

lelr itült

anula • loca-Poeta Phillsonoe
11111111111111111111110111111111111111111111111111110".

Llegiu LA PUBLICITAT
Propagueu-la!

• Julita Reyes... Hem vist la *
va fotogratia en dieersos diaris ple
sencs. Es U113 ballarina i cantadora
tangos. Treballa en un dels més
filosos cabarets de la capital del Se
racunipanyen els admirables gula.
dates germans Ricardo, que son u
dos indis que asasen mil Larles As.
del quasi aquest vingué per pringa
segada a Barcelona. Julia Reyes, ere
tants altres artistes, hornea i dor m
que canten tangos p.e- aquests itga
de Deu, és catalana, filia del nos:.
,./LICr sic

* Decididament, hi haurä cartee
mia lirica al VsetOria. Debutara c
iii,,abte que se, dla la. El r.hred
d'escena sera et semor Angel
Ledu, i Fernando n allejo el pega
5 5101-. De urdes canta:11s iii aniran
selina Lugatto , Solea b erge i latera
Alearse, a Un f n'ice CUITinjUts Eatpir
baso, ta5j es.ua leallIstiu z Enr.que.
Coles. De "p.iiiieilssiiii" Sean

guld
SIUMult, d'actor de cara. •
ter, 'aluriä .1mar ; oe baritons,
imet
Luis, Molinari i
nue; Murcia; de teints Seise, ti -pe.
Incrs555155 " al da, ase" Maltee Glialt
Asstuut leatus i c, i ele mestres
turb . fratileet.
Gerartl Toma.5 Misiuel kas, , len Segun res sgle,
1.111.4 aell0 (le 11.1i, Multe força as
tardes. hl debut ea Lira amb l'estr
de La erurra j aria rot rCiag, u, rayere:,

iamosa dvi uststre Dalias Viia así
lasslie 1 talan lesültalessys La arribe
pa,,iar.

•

Escrita la nula precedent.

potr-er uo lit haura tem,
ssalue,
(eliges',
ti
que, per tara , es possible que prime'
sigui estienada l'adaptaciti musical si
I na,
el Ine,tre Aval, 1.a tot sie
M Uñese Sosa. Et mestre Aus, Cas
dqtleNt rumor, tindrá,
Xi. dats on rrsals isn dell 5 del Pasii¿s
te l. La 5,1,,
al Nuee.

tillle11 que

per a Muntar
setter se, La e albu oda ea

I la turnat de Méxic, i és a Br
ci tenor Ricard Lata. Si;:i
S'encunen!, sennaie m i ne flü a's*
tar-nos una altra segada l'opereta tia
•

se-3Iarie.
e A la Comedia Francesa hz
commenkirat el temenari d'Allred
\ rgtry posara en entena rubra
nrestre cratruch gran autor: litGrtrte
san. Ens plau retordar, a propúsit
sleiciCa CirCUMSItillesa i del ultra rf
es parla ara rtel romanticisme,
exIsteix d'aquesta e sica una versiä1
talana inédita, desuda a Enric
lles.
* La companyia catalana que f,
tuara al Romea, senae, na
Marta Alba i Plus Davi, i amb el
de Josefa Fornes i el reirtgu gas Cimbernat, e%ti realitzant
bulla per a siur a serme una temp-;
da dc (catre eatala ai Ponme)a.
Gracia. i aquestcs gcslians 150
gUessili exit, resnientada compar'
sortiria de lourece per Catalunya'
be, putser , arnli nrenys ekrnents.
els dos casos no figurara cap 11.:4
a la eaKatera, per tai de no ierir
,eptibilitats: la ¡lista deis artistes
pubbtata bellIptt per tagorós 01,1
altabetle.
e Lcs darreres nones que Une,
rein de la bailarina l ' eterna — Tem
de Ca:..
>sisa Lutesiltd — pf u, emcn
5u55 5550, "Anite tut seguis a Messe
Luba — ens deis. tu una po,tal
idemharcare a L'Hasana de tetei
en a Europa". Res mes den esi'alesle
set
les n'litin aabut. Asui, pesa), hem
clics
que
ton
4
ss
aquests
l
a
'mimada,
Te
la seva actuario en un teattr de
luba.
a El vinent dinsecres, dia 21, aci*
ben al Romea les representarlos
LI dalos/ miparienle, obra que, seg5'0

Ilegim, isis estat vista fins ara
pensases, sss una mes,
menys. Dos dita desames, o sigu i ‘11"
vende" la companyia castdíana
Davi estrenara La pasUr n y mucrte
N. S. Jes arriato, amb la qual
aspira el Romea, en dir del, solts
cintos, u mantensr viva ratenció
públic que monopolitza des de fa 11°
mesos".
22,5.00u

•rreemetpere.refflerIrr-r-.7",-.

Diumenge.
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LA PUBLICITAT

INFORIVIACIO D'ES ANYA
El Govern de la República

El Consell de Ministres d'ahir
s'ocupà dels pressupostos i de
la qüestió de l'atur obrer

°
coos (ruccié a Madrid

11118111 rgs
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180a
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Demit eh obrera es reintegraran al treball

J'u

rmi n 1, rrollx-

hrii933-ril Mies

Demà umençarà la vaga geera i per temps indef mt
a Zamora

Creiem que en la reuniú de la miA Ceuta s'ha declarat la vaga general, reaolta
:a...aja radical 110 succeirà res d'Unper majá d'un laude del delzgat governatiu
artancia. bus sorprendriem catraordieariament del contrari.
Zamora. 57.- Convecada pels peeactitud i ea:45 On la cadloeacid de tosa
Pe:ti) arad no madifica la situació
sidents i secreta r:s de les assnciaele ubrera a oiniadats.
en els seas trets mis importants. Concima obreres afi!lades a :a L'ird
El delegad noventa:in ba (neo tia
tinua el senyor Martinez barrio en la
General de Treballadors, Cotsic-Irralaude misjancant el qual dlluns coseva actitud insoatenible dintre el Gocii del Treball hrmit
menearien lea obres de cuitstrucc.d
tera; continuen les dretes combatentl'nic Antifeix:sta, sha celebrar ala
de la carretera de circunia..:ac.... dal
:n amb energía, i aval mateix el senyor
mont .\ cho, i ala connev.M a a adassenablea l s er a traclar sIe l'aetilud
(Sil Robles declara en un perindic
metre abans de dilaceres Pass els
a adoptar da ‘ aan la crasi obr.era i
obras parate.
Barcelona que les dretes no pudran
hebetar prcu de les sabsistencts.
¡ aea,
El laude ha estat
F.ls renn.ts haa acordat dec'earar
seguir prestan; el seu supon al Goal el ena.
ha qtadt. t ;rala
a:xis
la vaga grwral amb caracter Ladesera bi continua la politha del mil sIe
finit, a cumptar de n !:ilusis.
sastre de la Governaziú.
El gu:ernador I.a cifres garantir
Anuncia el propessit dAcció PopuVAGA DE MiNAIRES
la
l'ibera:4
del
Set:tal!
per
creme
11
lar, que esta disposada en ferm a fin-rehollan°,
17.-- S . haa declerat
vaga
;Ilegal.
semt part d'un ministeri peceidit pel
vega els (Mear< del veis de "i t'as
En relae1;', ana', la vaga gritetal.
/..errOtl*.
Rodrigo", arel, ni..tia ,i'haver-se reque cesiaelieara e:3 desuelas
Tot aixd re,pnn a la malg asta naba'xat el preu del carbe..
obrera e, proposen mantenir dura in
/teclea que intenta produir correins
La vaga de la mina utrannera que
a g llores, des; ele la iniciad") del
f a‘arables a la con:Usual:tú delg die4 troba en explurac'.'s unllectia u, a•/nvavMteet. e:s serve : s d'aigua.
ce; Leeroux-Lid Robles-Ventosa a u:.:k
mi p istrart a pe rI3 ra.a de, Poble,
in en a ;•roecimen:-. ale qua',
dia ens referían.
Ira qued st sts• •• ta cacera que ets
ve;s 2ftrtarä
ra11:C
Seea possible que sembiant descoobrers oran (Ittc((alents prr tictransito:yema e! dit tenntti.
ten prosperi? Assegurem que nu. albailar enea:nena tres ,Les a la setmenys dintre el marc (le I actual ReVAGA GENERAL A CEUTA
mana.
p ül)lira ; tal com els polities rnea res( euit, (7.-- les ; a netats ol.ree.s
OFICIS DE VAGA
p
onsables la euncebe.ern
duafectes a la U. G. r. L. N. ï. han
nar-li semblant Gab:net,
que pe¡7.- ¡las estat Iiiurtts a
dee;ara t ¡a vaga general als diversos
r nlarien massa coses, i ningu no té
gremis, n.0en a pft . tVta per :lave/ es- l'Al e aiAia e.; canas de vaga pe.s funarhes
intcres que perilla'.
cionaras deane ‘ täclts público, la qual
•
tat aemr.iaiats els obrers del pan
Però consti que raCiiquent 14 mocomencala rl dia 4 de loare.
en acabar-” :es ebres.
tu informad& Els esfcreos arnb que
Durant el da l'atar ha estat abA DiSPOSICIÓ DEL TRIBUNAL
en la dreta 1 en algunes afines repusalan, enrarretrant-se de les labribl itanes es treballa, per tal de portr
uunc,Lucin
mies de Iluso equms mii.tars.
a bon terme aauesta iniciativa, aún
Alguna autonnMils de servei púValeni:a, 17.- A cum.equencea de
mis actius que mai, i fins hi ha qui
hlic han circulas conduits per soll'agressio que els flequers
c anta victbria d'avantmä.
das: d'enginyera.
van realitzar contra els aeus com.
Es clar que qui la canta no té, aforNo s'Elan publicas perindies.
panys forastera, el governador ha
ttntadament, veu ni vot en la solució
Eta vaguistes han publicas un mamanifestat que els autora secan sotdel problema.
nifest extensissins explicant la uva mesos al Tribunal d'Urgencia.

5er5i i coin les circumstaneses ho
exigeixin.
lucera En el terinini ins brea
possible, i previs els oportuna permi_
sus de Fautoritat, se celebrara un
gran arte públic patronal, un eis
nostres repreeentants manifestaran
in/anime:1~ la ratificacid (raquestes condusions, que no a ' ist una sau.
ple oferta, sitió la certa i positiva
realitat de l'esperit d'hartnonia i decisiO que anima la classe patronal
davant les eireumstancies del momees actual.
OFERIMENTS
DE CONTRACTISTES
El ministre d'Obres Públiquea ha
manifestar que, per referencies dels
teenics del seu departament i els
oferiments que li han fet els contraetistes, podia asegurar que el nombre d'obrers que trobaran feina en
les obre, que s'iniciaran des de le
setniana entrant al primer de niarn
ascendiran a dos. nil Aquesta siira
augmentarà amb les obres que aviat
aeran sublia,tades.
ALARMA A LAS VENTAS
I CUATRO CAMINOS

larlrid, 17.- Avui, einn 1-.1 succeir fa tres o quatre dies, uns grups
eatranys a ir ass oren:altas a la barriada de Las Ventas del Espiritu Santo,
primeres horca en actitud poc
tranquillitzadora, puix que es proposaven, segons senibla, arrabassar les
viandes que adquirien les persones
que acurEen al mereat,
altre grup s'ra estacionas dacitan de Las Ventas i sIma simas
taaihè en actitud hostil davant de
diverses teades. Ternent els propietaria que es prepares algun assalt
han donar aria a la guardia civil que
ja tenia noticiee del que passava i
que hacia establert un servei de
prccenció.

(Juan un deis grups ha evolucionas per as•altar una senda, la guardia civil ha acuda evitant que es
comiste- el fet. Per a fer fugir els
assaltants ha laa leut de simular una
carrega.
Tambe ha calmas sinmlar-ne d'altre per netejar la barriada deis desmate arnermeadors.
Igual que a Las Ventas ha ocorregut a Cuatro Cansinos, on des de
primera hora del mati diversos grups
de dones i hornee han recorregut els
carrera, perd la presencia d'anclas
de policia i guardies d'assalt els ha
fet ile star deis seas propdaits i els
avatotadors s'han limitas a recOrrer
diversos establiments demanant almoina. A molts d'ells seis ha donat el qu edemanaven i no ha ocorregut cap incident.
A primera hora de la tarda els
grupa de l'una i Ta lara barriada s'han
retirar i ha deeaparegut l'alarma que
hi isa hagut durant diverses barres.
LA FEDERACIO PATRONAL
DONA ORDRES DE REPRENDRE DILLUNS EL TREBALL
MadHd. 17. - La Federad,', Patronas \ladrilenya ha enviat aquesta
nit a !a premea la segiient nota:
"La Forleracidn Patronal Madrilefia pone en conocimiento de todos
patrono, federados que habiendose firmado por los representantes
patronales r obreros y por el sefinr
ministro de Trabajo un pacto dando
por solucionada la huelga general .le
la Construcci,;n, el lunes deben abrirse obras y talleres para que se reanude el trabajo con toda normalidad.
El Comité ejecutivo.-

Un acto a honor
t el t r. La C t erva

i p n lri n l, 17. - AqueSla tarda
un eran nombre tle bOeie del
1 -. 11111 dC la Puertas de limero ha
oferi un e,morcar al seityor
Juan de la Cierva Coil,rniu.
b\I !mil a despres 'le les Mies
dr, la tarda, j des t mra de cuan:1.0
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t.W11>or La Chotea ha aterral
ean.p de Pul,s de l'esnienlal

Als p((s-iies, el vtre-nresideol
l'enlnal ha oferi rlionien;(1(Si' al sen n or 1.a tlier‘a.
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Els republicana d'esquerra PR' g

S'està elaborant el programa

ruga: a l I nc i d E nt polític que definirà el sentit
de la Ca i e d rai

i

ladrad, 17. - Avui s'anulada en
La banda de la República a l'inventor
a lg un s per.(Klic ala solució de la vaga
del ram de la Construcció per al thsenyor La Cierva
lluns vinent. per entendre que els alaMadrid, 17.-A das marta de 1 rer departament, el senior Guerra liats de la U. G. T. donen per acaba
l'atar, ¡ el dilluns es reintegren als tredel Rio Ira manifestat que no s'hi
dales de la tarda ha acabas el Caneil de Ministres.
incloien aquelles c'orcs de caracter hal.s. Falta que adoptin lambe anuest
acurd
els compunents del Sindicat
En sonar. el sen y or Lerroux ha extraordMari que havien dexecutarUnic de la Construcció penanyerns a
d.t als informadors que el Consell se per tal de reintiar i 'stur obren
que pel sen vo:um havien deseer la L. N. T.
hacia examinas i aprovat els presAval s'ha reunit la Federació Locab
sapostos dels diversos ministeris amb
objecte d'un pressupo.t extraordide l'Edificad..., nvä no s'han id púexcepcid deis de Presidencia, Gacel.naciO, Treball i Instrucció.
Cotas que en aquest pressupost ex- blica el acorde.
El director general del Treball, setraordinari halaran d'ancloure's nitres
Un periodista ha preguntas si shanyor Rae ha (lanas cann ine a ls Verlo va tractat que/con) de la auggerencutre., con' la de repoblació toreadistes amb detalle de la remad que ce
e:a teta pel presidan de la Cambra tal i sanitäries, acordat desig-lebrant)sp atroeenyor Santiago Alba.
nar la ponencia a qué visa referir
El senyor Lerroux ha contestat:
nals i obras.
cl cap del Govern a la sortida del
El seny er Riu ha ratificat el 5(11 02-Hem pres en consideració
Comen i de la qual fonna r an Pan.
aquesta suggerencia que passara ultra els ministres cr.\grieu'eura,
1tInibnIC 1 ha afegit que quasi queda
assegurat
que dillus es reintegrin al
a reunir-se en un pa general del
Obres Públiques i Treball,
cual parlarem dilluns. Per a estuEl senyor Lerrome ha expressat
trehali tots els obrera.
ar aquest pla s'ha designa: una
el seu desig de presentar a les COrt›,
LES ENTITATS ECONOMI•lencia de ministres presidida per
coincidint astil" el pressupos t ordiQUES SE SOLIDARITZEN
encarregada també de les obres nari. aquest altre, que revesteix catAME ELS PATRONS
,
déssee carreteres. ferrocar- re...lees d'urgencia pela iins social;
Firmar per nambroses emitats ecoliMes generals, energia elèctrica a que es destina.
nCaniques de Madrid ha estas elevas el
:. 1res problemes anälegs. Aquest
.amb aquest motiu s'ha parlas insegiient escrit al cap del Govern:
'a ha de realitzar-se amb cärrec a
"Les reiterades disposiciens emanacidentalment de! document del pre:•a pressupost extearrdinari per a residen; de les Corts, i Cita acordar
des del ininisteei del Treballs arnb sus
s-ddre el problema de l'atur obrer.
carác ter que snitribueax de laude aren principi seguir cl suggeriment del
establint categorice per la seva ursenyor Alba per a formar fea:sic:vas
Vara!, eneara que en realitat mereixi
e e e:a. la seca conveniencia o la
pressupost extraordinari.
graos reserves aquesla denonunacm.
capacitat reproductiva.
No ha calgut transar en el Con- I •er a re s aldee cundieses en Ilur fons
tenbé hens acordat concedir la
sstds politics que socials, audi dany de
sell de la nota que ;ha de dirigie
.1 de la República, a l'inventor
l'equitat i del prestigi de la Ilei, neceaal Vaticà pel Govern espanyc,:. pulx
entogn-, scnyor _loan La Cierva.
sariament badea cd produir, coas han
que queda aprovada en el Conseil
AMPLIACIO DEL CONSELL
anterior. i aval ha catas cursada pro. produit, reacc: ni en la classe patronal,
17. - 10 Con5ell de Mibab:ement al nostre encarregat d'Ala qua/ corn a expressió d'un petisaestas dedicas quasi e s
fers prop de la Santa Seo.
ment comí, lina aquestes disposicioas
-eamn:,co;s'hatdnui:.
davant el proble ma ' le fordre social i
El projecte de hei d'Arrendamenta
-suda dels preseupostos. ¡ han
public que es planteja a l'autoritat.
rnatics distrabuit entre eis seus cona.aprovats el, ;le Marina, E5Els representants de les autoritats
panys pel miniatre d'Agricultura es
Obres PU:,:
patronal, madrilenyes que aquí es re s
cxamiaar " e c d'aquest dar- mui t extens.
-scnyehaoidílsgent
Consta de 71 anides, distribuits
conclus:ons que tenen l'honor d'elevar
co so capitols, sis dispcsidons transa_
VE.:
tOres i una final.
La situació politica
Primer: Solidaritzar-se moralanent
Per atmest projecte se subjectea
i materialment fins al limit que les
al s 'receptes de la Ilei de Reforma
possibilitats consentin, amb els orgaAararia tots els actes i contractes
nismes patronals de la condruceid
qualsevulla que sigm la seva derv,L3
de cales i bars que Unen forçats
minaciO pela que voluntärimnent
davant dels reiteras. ame. contra el
se cedeixin a persones distintes deis
normal desenrotllament deis sena
P roP ietaris el gaudi d'una finca rúsnegocis, aix í tenis d'igual manera
tica
o
alean
dels
seas
aprofitaments,
g
g
amb tots el; organismes patronals
mitianeant canon o renda, ja sigui
nue e, trohin li. sionats o sigilan cicen metallic o en especie.
times d'imposicions perjudicials, adS'estenen les normes daquesta Ilei
hue per als interessos general; de
a tot el territori nacional, i no porecononsia nacional.
dran Coser modificades per pactes
Segon: Que davant de les amena-Luz" insisteix en l'exis- en rontrari pela contractants. i la ces d'una vaga general, les curarleVmeia de maniobres de les renda no in. dra excelir de la ¡loada ri-tiques de la qual tots coneixem,
regim dtlastral ni deis dos ter52.01,0 naclustriala i comerciants
(i retes contra el Sr. Mar- al
ere, del liquid amposable en r¿i•,:11
de Madrid. tots homes d'ordre i al
damillarament.
tínez Barrio
castas del Coreen, Mitigar mantene.'•:ar:rid, 17. - - Luz -CV;,; rica acui
La durada minima dels arrenda
dor de la Pas/ cimadana, com a pa.7-rmac:5 publicada fa alguna dies
r:lenta eerä de sis anys per al contron, i casis a ciutadans. defensor;
reir
en
les
terres
l'intent sie ionitaeiú d'un
usufructuadas o en
coro el mateix Cavan de les ileis i
bes s i ' arrendatnent consecutits,
Leeroux-Ventoaa-Gil Rabies.
del principi dautoritat, estan di - poprohibeixen els subarrendarme/lis.
:as aiguns centres pditics - diu
sats a collaborar com dual, i contra
Es donen normes per a preparar
: amb el suport de poterna influencies
qui sigui, jsmt am!, les formes del polacteada sien; en propinar fixant-se
a.•nrals i materials, es dó.ia per desder pnblic, al preaveiment general de
ccan a taptis mi nins el portar conirtet que la derrota del senyor Marla poblad(' i eltra a combatre anda
reuant Id anys un/semanas la finca. t el; nntjans que els faciliti el
i... z barre.. ¡Mis eicnients rac:ica.s
dretista es inumnent, i que, una
•a gada e ectuat el desembarament del
• - •- •sne de la GovernaciO, la resta
L'agitació obrera
pa sartira sense graos esforços.
Ii hatia qui eperasa que en la
reemó de la minuria radeal anuncia. .a per al vinent dimana es produiren jets politics de gran ressonancia,
e a consequencia d'ells, vindria la eh-, fu:Ti/mana Ens perrmtem de dir que
ra patsara tal cosa; basta ime armesla reunid sigui presidida pel senyor
:erroux pena/e la seva autoritat en
el parta aplaqui rebeHies i ajorm

pos)bia

nega
ram!EI
ft"recieas
181
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F:( servor Ferrtut (le Ing
Ríos, de ‘iat::,e per Extremadura
Laceres, 17. - - i'rocedent (1,
Ciudad lt e drigo ha arcilla(
aques(a lacoa, despee:- de
lar alguns pobleb de la 55,51ler porIngiteita, re
Sativos' lepras de los
ha l'el vinlge cii atilonsOls11
en mimpaltyikt d'Un senyor as11I rik anuinenat Josep Ferfiälldez.

1,1.1rtd, 17.-1 - ti reductor ele
31.tdinl" Isat
el Ntlill'i asas Samedai p p r tal
d'interrogar-n i sobre les noljries puld mudes pur su is periUdic
en rolariú amb la (esta religiosa celebrada el diumenge
passal su 1;1 Catedi
1\lotibutiyue "1 . e . tlescltini s'ha
litnitnt ti manifestar el seId Uent
-do ni) design ni pile (er
deolitrileions p0111 iques. Exerreixo, honradissilm una Poissies
elevada; mere .0.0 Ist confjaw:a
•IeIs metts stspeeienrs, i no 1)11C
' I' p es per tt 510 lies sise re xc r dI
lit. Na dita, res abs(dutament:
res (lile misguli servir de pretext
11 per a ereure que maneo al.s rnens deures anib l'Esnj les nieves relocions
amb les autorit :lis de l'Eslat
(.5panyed.

Ni laut ir que PM eonvingués
a mi, parlaria: ni ildhue per a
defensor la verital.
-Per qin±?
-Perquè la verilat es defensa solo, si no clavara els
clavan! de DATA. Jr) tino
lranquilla la rneva vonsciiineia.
a il ingei he ofès. In me y a defrnso serias 1;1 lecturas
tiesapassionarla i objectiva da
les parattles que vais pronut i Ciar en defensa deis principis
rrisliates i l'autos-liad moral
(Ir l'F.sglAsia, emn sempre que
parl,) en orles religiosc.s,

de la unió de partits
d'esquerra

El partit radical socialista ortodox exposa els
motius pels quals no entra en la unió d'esquerres
Madrid , 17,
Sba publicat la 3egueat nota:
''Corrienea a reatitzar-se l'anhel
lernt de l'opinid republicana de veure
units els seus partits d'esquerra.
Dilluns se celebra la reunid extraordinaria en la qual queda constituida
la vanissiú oficial organitzadora de
l'esq uerra republicana. La comissió estft formada per representants autoritzats del partit republicà radical-socialista independent, l'ORGA i Accid Republicarla, partits que per hacer realatear comuna una Parea obra politica ja reinen coincidencia de pensament, la qual a,a egura u::a unió ierrna i feetmla des del prineipi.
La comissió organitzadora i els olstan.smes directio han pres 5a era ferm
facord de propalar a les assernblees la
(asió d'aquests pansits, i com que :Ira
propòsits
són ni de monopoli
d'exelosió, esperen i desitgen que en
oferir aviat un programa ampii, eficae 1 flexible, aptests vinrmin a rearmara renublicana tots eis elements
de la mateixa significació, estimaalats,
a mes, per l'erren:pie efectiu que bars
iroterir aviat els partits que es d.ssolguin,
La comissid desquerra republicana,

Les enquestes periodístiques

Comentaris al ma ni fest del
se n yor A l ba
La posició de les minories socialista i popular
agrària, en el cas que el programa prengui estat
parlamentad
Madrid, 17. - "Ilaa l.do de 'Madrid" continua interrogase perectialitats politiques se.-re el maaufest del
Sr. Alba.
EL SENYOR PRIETO
El Sr. Indaleci Prieto chut
- Les paranles tneves, a les quals el
Sr. Alba va ter teicreneia, són exactes i catan transcrites del "Diari
Sessions".
El tema l'he abordas no solament al
Parlament sind en alguties en.mi.ines
periodi•tianes publicades iora de 'Madrid en les quals fe:a resealtar l'ensopida passivitat ilel livvern plantejant per la sera iniciativa at iplas ¡gobiernes est la respeetiva solució deis
quals poguis doaar-se la convergencia
de diversee (orces politinues i pagues
trobar mateix la seca ra,i dexistir.
Efectivament, ci paper del Gaverau.
per aquesta inhlilmició seca, no ros ee-r.
ser mes lamentable. i aixd te ara una
major evidencia en a...reir foca del sen
si inie:sitives que de fet i ele dret
correspnnen.
Perd les deelaraciens del Sr. Alba
plantegen una actitud i no ean penalty
a mi fixar la m'e podria adoptar en
relació a ella el grup rae/amen:así
sacialista. Sak simplement miss lumbre
daquest grup, atenint-me a la seca
disciplina i sense octspar dintre d'ell
cap reeeesentacid directi5a, la qual
correspon a :teca conmany, qtte r ecollint en tot instare el pestaament del
grup aasumeixen la funeid de d:rigits
enyeta/ato.
EL SENYOR GIL ROBLES
-A mi, no cal diedio, eits sernb/a be
que In hagisai pla ile trehall parlaincluar t a seguir. El que Os. pot continue.r es l'aitstal paraiiteaciá de les
tlsques pa:lainentarie,, per n mfi
vas (.1 (1,,, re,tipti de les niatexes Corts
i in a de Pa el sistema ilarlamentari.
A 1.11 dais,ä, s'originen considerables eerjudicis per als afectats pela
fin:enea:es gral. que Catan en s.shisii. sr . 5 i en ree•era de 1.011ICi0 de les
Con..
--1t.211ilia sera l'actitud de la l'ostra
tnianaria, en rcla...o . antb aguces dactsmeta ?
--Nosaltre,, natura:mena en> reeervem el dret d'examinar les propustes
c.nieretes qua en el dominan es detallen i, en sas necessari, enlosar les
addiciona que, al 5.. a lce ¡oct.:el. manquen, l'ad no cal ch r que estar% " Caiota turna de n asilnats
ros-4 .
prrqa¡a les 1.
npleixen el seu
.leure amh toa rameleta.
--1Llavors, donasteis tatas parlaInentari al doetunent?
-No: nosaitres. precieament, no.
na e.t(e si.e, nnn 301 a •mnar-.'h.. pern
diii seninl& que 1113 :ara 1i utica su peslisura a I:te pertany el Preshent
la t:atuhla, i en aquest eas weadres
prençvsem pea co el tIrbat cost es
plaisleces.
- Saben que actii s'esta ocupant
traquest assumpte el Cansen de ministres?
- Si; ja ho sé, però suposo que

aquest docurnent no llama agafat
sorpresa el Govern.
- Que voleu dir?
-Si: que no tinc cap d'abre que el
Goveris deu conèixer aquest cloatrment
o, almena s, la intencid de publicar-la,
perquè em sembla tela ni' za absurd
que a un govern Ii succeeixin coses
tan peregrines com que el minaetre
de la Gocen:ad& faci unes declaracions sensacionals que esta:: a punt
produir una crisi, sesee cuneixer-les
:Mana el Govern, 1 seguidament que el
Presiden de les Corta publiqui un
veritable programa de gocen', sense
que el conegui el Comen de ministres.
Nosaltres esperen] a terne quin criteri adopta el Govern, respecte al
document, per tal de proe r en censeiniesscia.

Declaracions del Cap
del Govern

haur crisi
la seimana
entrant?
Madrid, 57. - El cap del Goteen
ha roma:sella id bcal despatx sins a
tres guaina de vuit de la nit, a la qual
hora ha rebut un moment els p.:rindieses, ala quals ha sis que no tealia
noticies a comunican
-Que hi ha senyors? - ha comeneat
han dit ele reriodistes.
- Dones vosatlres, une esteu al caeren, l'en de saber mi:s que jo, uue
tunco ami a les cinc de la tarda.
Avui ha chanta a veure'm una Comissió d'elements mercantils de Madrid i ihan lamentas do l'atarantas del
qual fou eiairna. anit un Seis hmeionaris mea ti/tele:eme de la Casa
Rodriguez. Despres lambe ha vingur
una altea comissiO tle la Casa Rodvigatea pel mateix anstim
D'alistes coses, res, tenme no inhan
comunicar res per telefon.
Per cert que asid, despres
ine . n. em vaig assarentar dc l'aremput
v eillit .:,de, ha \ ecu
cursar
i dele cops de pedra al musiten d'Estar.
senyor 1 erraux ha jet una pausa, 4 ha dit en to humoristic:
inev2
- uldnip' et:ee tsiaba'
u , sdha. jo
1ne
l eOi
d r a slliessi
cdrms.
ee que no poden apedregar els vi- 1 de crisi no hi ha res avui?
--jo. per be que huelo trames els
rumore, se sentit parlar de crisi per
a la setmana entrant.
El President del Censen ha dit a
cuasi:limeta; que iliar1lara al domicili
del President de la Repnbiica a setmetre a la seca signatura diversos decrets que no tensen insportäncia.

per unanimitat 1 amb autorització expressa dels p-artste representats, ha
acordat:
Primen-Redactar tan rapidament
com siga; poasible les bases de l'ideari d'esquerra republicana, un projectss
destatuts provisionals 1 unes declaradosis Politiques. Lea respectives ponencies ja han estat des:gnades.
Segon.-Semetre als organismes directius dels partits els seus treballa
per a Ilur coneixement 1 enviar-los als
oreanisrnes provincials i
Tercer. - Convocar immediatament
despri. ; una assemblea general deis partits per propasar l'acord de dissolució que defensaran els nrganismes superices de caelascam d'ells.
Quart.-Convocat&ria pee al da següera d'una asamblea nacional conjunta per a la constitascid del 'antat
d'earaterra republicana.
El panit federal aut Anom ha ex istes al el desig de confinen e'..5 treballa
q ue s'elaboren per a sotenetrels a les
seves organitzacians i intentar formar
part de la uni d'esquerres.
La comiss:6 organitzadora actuati
des d'ara com a òrgan dentlac, entre
els parits per a tot alió que e; refereixi a la seca activitat de c enjunt i
anirä donant a coneixer la manca dala
aens treballs, advertien que un Seri nutwitzada persona estranya a la dita caMaaid per fer gestions de cap mera
• ni per a donar noticies. - Josep Salmeren, Antani Velao, Jo;- ep Calvifio,
Caries Espla, Vict&ia Kent, Emili
Goneälez López, Manuel Mufioz i
Enric E Ramos.'
L'E XCLUSIO DELS RADICALS-SOCIALIST E S ORTODOXOS MOTIVA
UN MANIFEST
El Comité Exectitau Nacional del
Partit republicä radical-socialista
d'Espanya ha tramé; a la pretnsa
un Ilarg documert en ei qual pantualitza detalladament diferents
nombrosos actes rea:itzate per
niembres del dit Comité encaminats
a aconseguir una disciplina comuna per a les torces politiques enquadrades en els partits d'esquerra
republieana.
De la seca lectura es dedueix que
a traces de les converses orizials
oficioses celebrado pela distints represemams dels partits republicans
desquerra, el partís radical-socialista ha volgut fer prevaler el segiient:
Pr.tner. - Reconeixement del que
segun,: creta han estar errors en les
obres de govern durant els des anta;
de República. i la seva rectificacid
e:1 la politiza de l'esdevenidor.
Segon. - Reconeixernent així
inateix de la necessitat d'apartar
provisionahnent, a ii que es produla ha sea revalorazazió, aquello
elements que havien sofert error.;
en la claree:id governamental de les
esquema durant l'època citada. Esa
aquest moment el partit radical-socialista creu contraproduent llur
actuacie.
Sembla que apesto punta de vista, aixl cona tantbe cert programa
daccid i Claven; presentats pela representants del partit radical-socialista d'Espanya, després dessen estudiats en les deliberacion g que s'han
efectuar, no han obtingut la coniorntitat ni han plagut a les a l tres forces d'esquerra que ja han dut a cap
la ¡asió.
Entes' el Comité del partit radical-socialista que els representants
dels altres partits d'esquerra, al mateix ternos que conferenciaren anda
els radicals-socialistes, celebraven
altres conierZmcies que ja ball dama
el resultat conegut: la iusid.
Considera que aquesta duplicitat
de gestiono constitueix una ineorreecid, i lamenta: "Aquesta situac id,, que tira per Cerda els es:oreoi
realitzats per Inndra en una gola
disciplina les esauerres republicanes, i ne perd l'esperança que ei
produeixi en el moment oportú la
necessdria coorclinacid entre tata
per salvar fessencia de la dentó:rada i el reeim. encara que fonam'entada legitimament, (semita
cine no e; puguin M'ene al país amb
la deguda rapidesa cohesió i
eäria, ¡unl anda ele instruments de
Coceen que reclamen les eircumr
tinoies.

VISITELT

MALIZE, sastre
Presenta una gran ool.l eeold
per a ~tito 1 abetos
d'entretemps
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Sant Sebastià, 17. — Detalls de la
catästrofe marítima ocorreguda a l'entrada del port de Pasajes diuen que
a les dues de la matinada sortiren
del port çis vaporets "Dos Hermanas" j "Virgen del Carmen'', propietat de l'armador Angel Fernández.
A les cinc de la marinada, quan es
dedicaren a les feines de sondeig,
l'un perdé el timó i envestí per la popa
el seu company de parella. En amhchis raporets s'obrí una gran via d'aigua, a la popa de l'un, i en l'ante al
Inc on s'havia efectuat la topada.
Els 18 tripulants slian adonat
Fimminent perill que cortico i 511311
posat les armilles salvavides, t'entre
continuaren les tasques, procurant per
tots els mitjans mantenir a ilot els
vaporers.
No havien transcorregut :o minuts,
quan ambdós slan esfondrat quasi simultäniament, arrossegant les respectires tripulacions.
La motora "Juanito". que ha passat en aquell moment pel lloc del
succés, ha recollit set nauirags i dos
cadärers i els ha portar al port de
Pasajes, on s'ha avisat per si un cas
apareixien més cadärers dels naufrags
d'ambdes vaporets.
Els tripulants recollits estaven mig
morts de frei, car la matinada era
molt trua i la mar estala picada.
A conseqüència d'això. han sucumbir 12 harres d'ambdues tripulacions.
Posteriorment, una altra motora Iza
recollit cinc cadácers més. Hom espera que el: altres cinc que manquen
seran recollits igualment tenint en
compte que duien l'armilla salcasides.
El jutge que intervé en el fet ha
ajornat la diligencia de rebre declaració dels tripulants salvats per estar
extenuats.
Aquesta tarda s'ha assemalat con/
a cas curiós el d'un marine:- que s'ha
salvat per la coincidencia d'haver arribat tard al port i no barer pogut
embarcar-se.
Al lloc del sinistre confirmen dos
vaporets de la matrícula de Pasajes,
per si apareguessin e!, cadàvers dels
tripulants (me manquen.
Despees d'ésser atesos els sunervivents han manifestar que en cls prirners moments de la catástrofe e: cridasen els uns als altres. carn si passessin llista : aixi van estar a IIICCrè
de les ones més d'una hora. perä de,
d'aleshores Osan començat de sentir
crits de comiat d'aquells que se sentien morir... Han mort tots menys els
set recollits.
Tant els vaixells com les tripulacions estanco assegurats.

Ls prorrooywan
ultra y?zyula els

pressuposlos?
Madrid, 17. — 11 (Innatas vlnent, e it repreildre • s les sosbions de Corte, lea-ni ilustre
sell)or Chapapriela formulara
lana pregunta al I in I re elf . Finalices sobre la política ectmbmica del Govern, j do manera
especial referent a la pOSS/ItiWat que abans del dia 1 d'abril
el Parla meta puguj diseuhr i
aproa st 1.11/ //ötl pressupost.
S¡ la resposta del uuuiuiatie
no fos tot el suficient iteressäria men t clara, la pregunta
podria convertir-se en interp o llarió a fi que al voltant dels
punís assenyalats es decttictlld it n a inp I is: s ian deba .
Diu el senyor Chapa prieta
que no tindrà altre remei,
obliga t per la peliemplorietal
del temps, que presentar una
nona prbrrriga del pressupost,
que això no sus Itia considera
grell. sin() molt perillits, en les
artuals circumstàncies, per al
desenvoloparnent de Feconomia
nacional.

Confede- 1 p
ració Hidrogràfica de l'Ebre
El restabliment de la
(Ve de lo (rimero /Quina)
L'apartar setè de rarticle cinquè de
l'Estatut de Catalunya assigna a la
Generalitat l'execució de les lleis de
l'Estat en allä que fa referencia a ágiles, caça i pesca fluvial. Respecte a
alancornunitats Ilidrogrätiques, diu el
següent: "Les Mancomunitats hidragrafiques cl rad: d'acciú de les quals
s'estengui a toritoris situats lora de
Catalunya, sempre que conserrin el
veitiatge i autonomia actuals, dcpendran eaclusicament de l'Estat".
Ja saben (rae les Coniederacions
drograiiimes. que com també esteu assahentat, aplegaven, dirigien i ardenut en totes les obres hidrägliques
la C.marca adscrita a la sera jurisdiccia, van néixer en tenips de la dictadura. i en tenir la República el Gazveril provisional per un Decret del 24
dc juny de 1931 va ches fer ICS Conietleraciosts i les va convertir en Plancomunitats, l'administració de les quals
va ésser encomanada a Contissions
gestores. Posteriorment, per Decret
del 16 d'agost (le 1932. basar en earticle 17 de la hei de Pressupostos, les
Planconumitats hidrogràfiques van éssrar rejones amh les Divisions hidragräfiques en un sol organisme que
passara a dependre directaznent del
Ministeri d'Obres Públiques. i, rer
tant. van perdre ja aleshores Ilur autonomia. Per si això los poc. el Decret del 25 (l'octubre de 1933 va
toritzar el Ministre a suprimir les
Comissions gestores i, finalment, per
una ordre ministerial del 14 de desembre de Pany 1933 es va arribar
fins i tot a prohibir que s'esmentes les
alaticomunitats, obligant a designar
l'organisme depenent del Ministeri pel
nom de Delegació de Serveis Ilidránlics.
La liznitació contingtala en 1.F.,tatut de Cataltinya representa una L'irmula transaccional entre el text primitin de l'Estatut i una esmena presentada per representants parlamentaris de la regid, aragonesa, esmena
segons la qual quedara reservada a
l'Estat l'execució d'obres i serveis
dräulics. Si es va accedir a la fórmula actual va ésser per l'evident finalitat de no pertorhar el regim i els
compromiso, que aleshores tenien les
Maneonninitats bidrítuliques cont a
succes sores immediates de les Cnnfederacions. Per aixà es va posar so,:?-

L'INCIDENT DEL COLLEG! D'ORFES D'INFANTERIA DE TOLEDO
Madrid, 17. — Referent a l'incide/u ocorregut al Col-leal d'Ories
d'Infanteria de Toledo. ha manifestat si sots-secretari de la lauerra,
cl general Castillo, que es tracti
d'un aoe d'indisciplina escolar. sense poder encara especificar els moti us de la rebellia dels aluttineS.
Ila afean que se li hacia Ilittrat
una nota anilt tot l'ocorregut, i que
s • haria obert mia informad '', per tal
de depurar les causes dels jets.
(ren que Focorregut es den a que
la rchellia escolar actual ha pres
et/ aquells nois de 17 i 8 anys, i
mes tenint en entume la situad)
social de Toledo. on els conilictes
se succeeixen Sor Ist.
Els alunines eme prengucren part
me: activa sollicitaren per(10 dei
onsell d'Administració, puix que
ja CF, saltut que des de la poc aquest
collegi está re g it per un riaraini civil.
pera s'lla determinar el llicenciament
de tnts els alunines que no sigtlin
també orles dc inane, parque rebin
inatruccid, a les seres liare fitts que
es prncedeixi a la reorganització del
collegi.
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(re que consercitt d reinnfge i
otaMia netuals. z No Es ben clar que
Fautonomia ja havia desaparegut dels
organismes successors de les Mancomunitats hdrográfiquest
les seres atribucions, en conseqüència, balden de passar a la Generalitat
de Cataluma, estic segur que adittic en el cas de no arribar a un
acord les dues representacions que integren la Comissió Mixta, el President de les Corts hauria result a favor de Catalunea.
Ara el Decret del ministeri d'Obres Públiques pretén salvar les dificultats amb que es devia trabar la
seca representada a la Cornissió Mixta per ter prevaler un crimen i cnntrari als interessos de la Generalitat.
Amb aquest de.cret es pretén tallar un
nus que /tomes azul) requisits legals
estalderts per l'Estatut porfia el Govern de la República desfer.
L'abast que el Gavera vol donar al
repetit decret es allO que ha mogut
a expressar el disgust del Consell
la Generalitat. Onant a l'eficacia del
decret respecte a aquesta seca final,
tat essencial indiscutible cree (me no
en te en absolut.
decret del Govern de la República ni tan sida cap hei s¡ no és una
de constitucional subjecte al; tramits
de l'article 18 de l'Estatut de Carabina.a no pot modificar l'estat legal
creat per aquest.
Etitengui's be que el Consell dc 11
Generalitat no protesta del restabliment de les Coniederacions hidrográi"quea. El Govern de la República pot
dacidir sobre això, i seria una impertinencia el sol fet que nosaltres
guessim fer-hi objeccions. El que tia
podem adinetre de cap manera és que
restablint l'autonomia d'uns organismes (lile l'havien perduda per a.:tes de
Govern es vulgui obtenir els mateixos
efectes que l'Estatut preven en el cas
que le-mentada autonomía llagues estat conservada.
--a Creieu, dones, que aque s t decret
pertorba substancialment l'obra dels
traspassos?
—Ja es he dit (n'e a indiei mea
aquel decret no por tenir l'abast que
sembla que ii vol donar el Govern
de la República ¡ que malgrat ell els
serveis encomanats a les antigues Mancomunitats hidrogràfiques han csser
traspassats a la Generalitat de CataItmea.
El mis gres a judici ¡lastre es
el simptoma que conté aquest decret
revelador d'una disposicia, no seas
poc favorable a l'aplicaci6 de l'Estatut sinä que tendeix a desvirtuar
la normal implantació d'aquest.
No es pas aquest sol el simptoma
pac falaguer, es teta una serie de
fets que cada dia arriben a concixement dcl Govern de la Generalitat
que demostren que en diversos indrets de l'AdniiMstració de l'Estat
hi ha unit veritable resistencia a
completar l'obra de l'autonntuia i sobretot manca de desig que aquesta
pugui tenir al desenrotllament normal i anzple que convé perqua pugui
arrelar i produir els cierres renovadors dins la vida pública per als
quals va ésser instaurada.
Ara mateix i andz nintiu d'aquet
decret malria Irr i fui sense lonament la pregunta, ies que la auspensidt de les sessions de la Comissió
Mixta no th eta per part d'algú al
desig de poder gitanear aquesta
mana per a la publicaci ¿z del Decrct
que comento/1?
S!4,mi coin sigui, per l'interés de
Cataliznya, i jo erra que filis i tot
pel Garern (Ir la República, convé que
aquesta situarió i la creada en la
que,tid de les valoracionS acald
rápidament.
Tinc l'esperanea que el ciatge (1,1
senynr President a Madrid arlarirá
la situad'', (Facui i csrairá dubtes
pie puguin existir en hendid de la
Generalitat i : la Repitiera.
Eins an i les declaracion: del senyor Marti Estere, el qual ens aroamb la mateixa amabilitat
azul) que accedí a les nnstres petidon: i explana les importants i
documentadas es:recae:mis transcrite,.

Diumenge, 18 de febrer de Mi

°marques catalanes
LLEIDA

TARRAGONA

MATARO

El Sindicat de Llum 1 Força acorde
Detenanar a la vaga :: Robatori
ció a Mollerusa

Extremista detingut
Acci6 Catalana Republicana :: Pintura :: Augment del preu del pa :: Noves
diverges

Reunió de la Comissió Arbitral
Visita :-: Altres noves

Lleida, t7 (per telèfon). — S'ha reunit en assemblea general extraordinaria el Sindicat de Llum i Foro, i
Iza presidir el senyor 13aldunier
Sita donat compte de les gestions fetes per la ponencia sobre el
retir obrer i de latitud a adoptar, i
alza acnrdat per colidaritat, i per unaanar a la vaga, i als efectes
legas presentar el correspnnent &id
a les antoritats. Con' és sabut, a la
,ecciO de Lleida pertanyen els funcionaris de les distintes centrals elèctriques que subministren (luid a Barcelona.
— En la marinada passada, d'un
(adose (le begudes situat a la Plaga
de Placia propietat d'Erniii aliranda,
t'oren sostrets diversos flascons de licors, embotits i altres generes, calomats en dues-centes pessetes. Per tal
de cometre el robatori bou violentada
la porta. S'ignoren els autors.
— A Viena s'han barallat els veins
Angel Corones i Josep Vidal, i slan
donar punyalades; tots dos han resultat antb ferides gravissimes.
— La guardia civil de Mollerussa
ha practicat- un escorcoll a la casa
nninero a del carece de 14 d'Abril,
habitada per Jame Visa, que era ahsent, i ha trobat aria pistola i altres
armes. L'escorcoll s'ha practicar per
creure-se'l complicat en un robatori
(fans (le corral efectuat al (lit poble
cl dia 5 passat. — C.

GIRONA
Suïcidis a Castellfollit i a Vilanova
de la Muga :: El Tribunal d'Urg è ncia :: Noticiari
Girona. 17 (Per tellifon). — A
Castelliollit de la Roca s'Iza suicidar,
tirant-se des de dalt del pont al riu
Fluviä, el rei d'Olot Ferran Fatua,
de cinquanta-dos anys, casat, i ha
quedar Mort a faste. Un gendre
suicida ha mamicatat que aquest
feia cinc dies que baria desapareg itt del seu dornicili.
— A la casa de camp Can Vita,
del terine de Vilanora de la Muga,
sha suicidar, fent-se un tall al con,
el pastor Josep Sala j Cabanella,
de vint-i-sis anys. Se gons ha man i
el pare de la víctima, el seu-festa
fill tenia quelcom pertorbades les
iacultats tnentals. a conseqiivncia
d'una malaltia que sakí fa uns tres
anys.
— :anit, a les den acatta la vista
davant el Tribunal (l 'Urgencia de la
causa contra Ramon Santos, Joaquin' Garcia, Leandre Isern, Salvador Serra i Segund Ihäftez, processats per fets electorals ocorreguts a Bellcaire. El Tribunal ha
cnndetunat Santos a la pena de sin
mesos de pres(3 per tinenga illicita
(l'armes; Garcia i I.ern, a quatre
mesos pel delicte de coaccions, i absolts els dos darrers.
— Ha estat detingut a Santa
Coloina de Farners cl sei Ramon
Rabassa i Colmen, per barer amenagst de mort alitim una escopeta el
scu cancel Josep Plasferrer.
— Els germatIS Primitiu i Sera%
Colom han rennt per qiirstions
d'interessos , i ha resultat el primer
ami( una ferida al cap (
Inc lt ha
produit el seu gernia amb iii garrot.
1;agressor ha estat detingut. — C.
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Tarragona, 17. (Per telelon). — La
guardia civil de Poboleda ha detingin al caseriu d'Escalabei el paisä Manuel Romerales, que Itáia gres part
ea el passat mosiment extremista, a
Vilanora (le Sigena (lasca), i que estaca reclamar pel jutjat. Ha ingressat
a la presó (le Falsea
— La seccid femenina del Partit
d'Acció Catalana Republizana prepara
la inauguraci6 de l'estatge social que
ha adquirir a la Rambla del 14 d'Abril. Amb aqUest motiu, existeix molt
((entusiasme entre les associades a
Pesznentat Certre.
— Durant la primera quinzena del
mes actual. han estar imposades a la
Caixa d'Estalvis ele la Generalitat,
61.26479 pe s setes, i *han estat abonades per reintegraments, 29. 62686 pes>Ces.
— Aquest vespre ha celebrar la sera anunciada conferencia a l'Ateneu
de Tarragona, el Sr. Joaquini Balcells.
— Alai, a les set de la tarda, slia
inauw.rat a la sala d'exposicions
l'Arenen una exhibició de pintares de
la Srta. Magdalena Ribes.
— A l'Ajuntament han començat
les obres d'adaptació de les oficines,
efacord amb la nova organització dels
serreis mrnicipals.
— Una comis s id de renedcors
pedo ha visitar l'alcalde per queixars e del, nous arhitris catahlerts al mercal per a la venda del dit article.
— El comi s sari delegat d'Ordre
Pithlic, Sr. Pujal h Font, ha imposat
una multa de cent pe:seres a reinpreSa del tratre Tarragnni, per l'ayer
acahat l'espectacle amh una hora de
retard.
— La Cmärdia civil de G ande s a lia
detingut com a presumpte autor de
l'incendi de l'esglesia de Batea, 1.1nrene Perca Grlizala, blies "Roig" per
ha \ er declarat tni reí que agiten indicidu hacia dit, abans de les cleccions, que aquella esitlesia hacia dé' sen cremada. Ha estat posar a dispnsicid-i del jutlat.
— La .11:lita de Provelments
arardat, després d'ämplia deliberacia
fixar en 75 pessetes i nütja el mea
dels ino quilo, de farina, cam a mea
máxim, i el del pa en 7 5 céntima ¡ 70
centims Fannmenat "de familia", cut
peces de dos quilos.

SANT FELIU
DE GUIXOLS
Nova Junta :: La rua
Altres nones
La "Agrupaciiin Librepensadora"
ha procedit a la renovació parcial
de la sera Junta: han estat elegits:
President, Ramal' Sais; vice-president, Emili Base): t rice-secretad,
Josep Aräbia; tresorer, Lluis Passa.
rius; vocal:: 'Manuel Jubert i Enric Plisvacas.
— El segon dia de Carnaval
gid lloc l'anunciada rua al Passeig
de Mar. L'e , pectacle aconsegui reunir una multitud imponent. Prengueren part en la de›fflatla vitit-i-tres
vehicles, alguns d'ells guarnits anib
molt boa gust. El ball del jaral fou
el segiimit: del primer prenii i del
segon, destinats a les carrosses, se'n
fa un de sol, que es parteix entre les
carrosses "Papa Noel -. presentada
P e l Casino La Constäncia. i "Buda",
presentada per un; m'imite/1.s, a
radi de 750 pessetes cadascuna. FI
tercer premi. de 25o pes s etes, a'adjudieä a "Cahafia guajira".
Vehicle s . — Printer premi, zoo
pessetes, a "Paradis de Jorenrsa";
se gon premi, 15o pessetea, a " Balan_
dre": tercer premi, loo pessetes, a
"Pati andalits".
Comparses. — Primer preini, 125
P e ssete s i una caixa de Vermut Plantan Rossi, a - so graus sota zero-;
seerm premi, too pessetes, a - Segaslors - ; tercer premi, 75 pessetes,
d "1..1111,a Fernanda".
L'organitzaciá, molt hen atesa. El
nombre de forastera que In assistiren
tanibe fou inolt important.

ENRIC ORRIT 1 RO JO
ha mort a l'edat de 64 anys
després de rebuts els Auxilia Espirituals

(E. P. R.)
La seva desconsolada muller Anna Fortuny i Boleda, filia Paquita, fill polític Delfi lila, néta
Maria Conxa, germans polítics, nebots, cosins i familia tota, en comunicar a les seves amistats tan
trista nova. els preguen que vulguin assistir a l'ofici funeral que, per l'ànima del difunt, se celebrara demà, dilluns, dia 19, a la parroquial de Santa Maria de la Seu, a dos quarts d'onze del matí,
i a l'enterrament, que tindrà lloc a continuació.
Casa mortuòria: Plaça de la República, 17, tercer.
El dol s'acomiadarà a l'església. Les senyores no aniran al cementm.
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT
Manresa, 18 de febrer de 1934.

— La "Prefectura d'Indústries
de la provincia de Girona . ha (-reata que la petició del, senyors Pa1 company¡a, propietaris de la
fabrica local de gas. per tal do b leIhr permia a fi d'establir lIli n'intiman de cine metres cúbici
suals en cl consu i n (Ir gas, era digna d'eaaer atesa. Aixe, de ict, vol
dir un anginent en la facturaciú,
ahnenys per a aquelles Case,: que
no arribaren al Ininilitint/ que es projecta implantar. Per aquest motiu,
l'Ajuntanient está estudiant aquesta
qiiestió, que podria donar molt de
loe.
— El dilluns passat ha, ien de
conirngar les obres del camí que
mitra a l'ermita de Sant (Meran. I.a
cooperativa que ha tl'entstresttlre-les
te fets els sena cälculs a ha a e d'un
jornal de 6 pessetes, que ha estat
jiztjat insuficient pel nostre Pf unicipi. S'Ila de tenir en compre que
el 8o per cent de la m'a d'obra han
d'essee obrera guixolencs en atur
foreeis. Per ara no s'han pogut 170mençar els trehalls: s'estudia la tilanera d'arbitrar aquesta diferencia,
per a la qual cosa l'.\juntament ha
nomenat una ponencia de regidora
formada pels senyors Valls, Bernabe, Llorenc. Canina i

Mataró, i7 (per feléfon). — Ahir
es reuní en una dependencia de
l'Ajuntament la Comisad, Arbitral
de conflictes del conreu. Es tractä
de diferents conflictes entre propietaris i arrendataris de terra del
tenme municipal de Tordera.
— Ha visitar l'alcalde el cap dels
tercos de la guardia civil de CataInnya coronel senyor Joan Garcia
Rodríguez. L'entrevista Ea durat
una hora. El scnyor Cruixent ha
manifestat que solament ha tingut
una bona conversa amb l'esmentat
cap de la guardia civil.
— Ahir al vespre es reuní la
Comissió dc Govern. Solament es
tractaren asstzmptes dc trämit.
— El b nxador local Esteve II
ha deixat de pertányer voluntariamear a la sala Teixidor. Ha ingressat ala rengles del manager senyor
Estruch.
— En la reunió celebrada pe:
Centre de Dependents del Comere
i dc la Indústria va ésser elegida
la segiient Junta Directiva: Presidelta Joan Comte: rice-president,
Josep Sarixo: secretari. Joan Balcells; c ronatárfor, Antoni Reniu;
caixer. Didac Martínez; bibliotecari . Jan R andi s : vocal,: Ramon
Vilanoca, joan A. Calco i Josep Da
Sita. — C.

TORTOSA
Diversos acords del Municipi u t Altres noves
Tortosa, 17 (per teleion). — En la
sessid celebrada ahir per la Comissió
de Govern del Municipi s'acorda: Auturitzar a Iumäs Paniceilo per establir una parada de taxis; assabentarse de la peticiú de reingrés de l'exiuncionari municipal senyor Abelard
Llombard; haver quedat deserta la
sulatasta de fusta del barranc de Ragataoi; acumular abrir concurs per a la
construccia de pedres artificials per
construir els tauleils ile la nota Peixeteria ; de la subhasta per a emblanquir el llenar Públic; un altre cmcurs per a la construcció de 118 itinatol> al Cementiri Municipal; assaLentar-se de les gestions fetes per a la
installaciO d'una Granja Experimental
i cl propOsit que les aigiies del Rec
de Mig Cami arribin ah cenzentiri
la 'ostra ciutat; coln també de 1a nora reglamcntaciú (le tràmit de vehicles
pels carrers, qu: es té el arojecte
d'implantar.
— Demä els Boi-Scouts de Catalurna efectuaran una excursid i visita a les fabriques d'arräs de la Granadella.
— L'Alcaldia ha publicat un ban
referent a la neteja de sequies a lea
partirles de Santa Cándida i Casetes
de Roe. — C.

MANRESA
Dictamen sobre el nou Grup Escolar :: El conseller d'Economia
floticiari
Matiresa. 17 iper teliion). — L'alcalde ha iet publiques les causes (me
motivaren l'esiondrament d'una part
del Grup Escolar de nora canstruccia. Es precisen ben clarament la inexistencia dc respunaabilitat culpable
per part de isingu i la tortunat del
sinistre, i la seguretat que ofereix l'editici un cap subaanats cls n'otitis del
sinistre. Tntlioni pot tenir la certesa
que l'edifici, un cop estigui acabat,
aterirá toles les garanties destabilitat.
— kpleSt matí ha estar a la nos
Ira ciutat el conseller d'Econonna,
Comorei a, acemmanyar del semor Canturri i de l'alcalde de Matare.
— El Sindicat Autänom del ram
de la Construeci'i, de Mantesa, ha
acordar ingressar en bloc al Sindicar
de la U. G. T.
— Organitzat pel Pallit Comunista de Catahmea, denla, a dos quarts
de deu del mati, tindrá Iloc a la Cooperativa Obrera un miting pro-Front
Unic del Proletariat. —

GUISSONA
Ajuntament ut Politiques
Carnaval
L'Ajuman/eta, slcslrC, d c la sera
conatituciO, ha celebrat el primer
pie consiatorial, i ha acordat angmentar el. honoraris als funcionaris
municipal:. la formaciO (Uds pressupostos i enmantar ncgociacions per
a la portada d'aigiics amb la comP anyia concessionària d'aquest ser.
Ves.
— Gandim gairelié d'un ttnips
primaveral. S'Izan celebrar les festes de Carnaval amb extraordinäria
lis ta

trinen de Guissoua, que
presenta a Is seis associats un variar ¡ exima programa de testes,
veié els Tells antes molt concorreguts.
Les festes culminaren en el ball
multicolor, darrer del programa.
amenitzat per l'orquestrina Argent.
Les nostres dannselles jenen gala
del seu refinar gust i elegancia, i
transformaren el que eren balls
gars en festes selectes.
— També la "Penya Legant",
en una nota de bon gust, féu la sera
presentaciú en una vistosa carrossa,
i iéti a la negada les debeles de la
gent menuda ami, una pluja de ca-

OARRE111110111
DE BARCELONA
Es cordictes entre la

Generalitat i el govern
de Madrid en les

qüestions de treball
Per tal d'informar els nostres lectors respecte el viatge del conseller
de Treball a Madrid, a printeres
rrs d'avui rus hem entrevistar amb
el senyor Barrera, el qual ens ha
rnanifestat cl següent:
— El motiu principal del riatgeens ha dit—ha estar degut a unes
diferencies motivades pel pagatnent
dels sous dels funcionaris del Depar.
tament.
Aprotitant l'estada a Madrid he
panal amb el n/inistre de la situació
d'inierioritat en que es traben els
ohrers del ram de l'aigua, gas i clec.
Es resolen a Catalunya. en darrera instäncia, els conflictes de treball, excepcia teta dels que es suscite:1 en el raen esmentat, cl qual compren una 12.000 obrers.
Mlian acompanyat en el niatge
uns obrers del F. U., els quals he
presentat al ministre, pena sense que
auxf vulgui signiliear f;Ile jo he volgut donar un tracte de favor a un es_
tarnent deterrninat.
— Tot això—lia acabat—va Iligat i
recesteix una gran importancia. Per
exemple, se m'acaba de presentar
l'ofici de vaga de la Campanada
Planresana d'Electricitat. Aquest
ple t ja estä fallar, i amb bases accephades per les dues representacions,
però s'Iza entaulat recurs a Madrid,
com que encara no ha arribar la
solució, Iza arribar l'ofici de vaga.
El conseller Isa acabar ielicitant-st
de la solució del conflicte del; Ferrocarrils Catalans

A L'IRIS-PARK
-EATALINO OLANGUA,

VENCEDORS
Aills pa ›s:nla t usugi Ilda l'anunciada vetllada de bo g a. El

onipli gairebe el loeal_
dir que en sorti un xie den • epoionat, prineipalment pel

que it, l'efereiX al eolUeat prieHipa', que 1 iiigtté un desenlik•
uses räpid del que hom esrp!.
raya.
Cs iI»Ptiuli la Huila anib
atar ci*Olanglia. Ltu croad' d'esquerra d'aquesl, que Siciliano
acusa nisitilenient. i un horne
catilelds. esmaperalut. que era
Siviliouo. que riunamo innettu.
¡ 5555 marlelleig si pliter a catire,
ui tUi signa. posare» f¡ a la 11511la. attlh una rapidesa tnés vertiginosa opto el temps que erbpris lii p01 . a fer una eigarreta.

coinhat. ro in es natural. no
1 . 5I1l'ov.mro res
II forma aetna I dels dos' bo g aluis 3les bel' dit. mentiriein
iligin i sstin tite /tu ens
9110 cl- aires del Plata
no han pro tat pire a l'ex-brau

boxador
En el 1115110 anterior. Italalino
¡inri+ De Negiii. per abandona' , T e t o al sete roinnl.
La Uuita
liatalmo
t a portar siempre la iniciatita
.le rabie. A partir de In primera
represa. litigue ja dominat el
du aels . Pre•ari. grtt ei p s a Isi uses a
rapitiesa i superiordat “.n entra.
Els i • ops que trantelia el gra,iene Pie!i rel sempre
Ile Negei. A la e-Mena tepresa.

aespres dlia%er rehut una s.s.ei'a rorrevoiki, De Negri es. vrp,
obliga' a abato-limar. abans que
et k , o. no el tienes mes real

paral.
Ele ;Otros eombals donaren
els segiients resullats: Cobarlia
elle . ' 31011I1a. pf/e abs11111O11;1Iticitt ti erecr rounds; Burke
Vil I'lq leet. Serrana, per punts. 1
Cervantes vencé Atinan.
. infortoatlitl. al iptail round.

pot

ROBATORIS D'AUTOS
itassailit. al mut cree del
G.itsell ( lo Gral. a,itlifusi al (le

11.,eaforl. Ires indiNidus s'aroleraren. pistola en lun. de l'auto
taxi 53: 0 6, gitiat per Joan 3111viana. 11110 han ictt nogal nonti-mis abans al cartier de
Ciirls Catalanes. El fet ha estat
dentinciat a la milicia.
_me i ore
xofer Lluís Prats
eslava sopant st 'lisa >e% a, al
carecr de Lattreit Figuerolit.
fdzi rohal el taxi que s'hasia

deisal liSIS list dei seu
._—
DETENCIONS
5% till passada f n ot delingat
Miguel lhat Ferreira evadit del
va iKel -Uruguay-.
'I'ambe fou detingut Jesúa
emituilez, venedor atlIbIllatil,
ii su 1 str 1 lo l'agressi,i a Josep Gra-

lacias i ()l' y ola amb molitt
que havien 1 IsgIll. nhir
it Ist larda, al rarrer de Pro-

ADVERTIMENT
Advertim a les persones a lel
pues interessi la pubbeaci6 immediata de lee notes que ens envien que els originals han de dirigir-se Mita a la Redacci6,Corts
Catalanes, 589, 1.er pis. abans
de les nou de' vespre. Els que
ens arribin més tard d'aquesta

hora o vagin adreçat ii a is
impremta del diari: Barbad, 1 1.

Diumenge, 18 de febrer de s 1934
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7-FULL DE DIETARI

Pditica i eloqüència

1

era
orador negligible, que l'eloqüència
••• va do ei valor del qual ha estar sobreestimat, exagera. Sena dubte, el
yEti Canceller de Ferro, rhome que
va bastir rInsperi Alernany a desgrat
das oitenanys mateixos i del rei de
Maja es so sentia el goig d'ésser
: Efrejtertsfi 0e, creia que haviem entra
2: en un període històric que apreciaría
els ates que no pos les paraules
o que animen' cap a uns sistemes de
gavera que farien inütils o olmcnys
dispentabks les qualitats oratòries.
Sera veritat? ¿El pressentiment
bismarkia sera a punt, a punt dc con,
Plir-se i c1 discursos que encara, en
alguns recons del vell Continent, Inertes multituds i faisonen estats, scran
el cant del eigne d'una etafra verbaeta?
No ho acabo de ereure. Ein fa rePele que la Partieularitar d'apesta
era d'antiparlamentarisme en qih' van
entrant els Estats d'Europa sera pr o diarrea la necessitat de mantenir la
masa en una certa febreta que sois
pe donar toril/ría i les manifestacima apoteasiques.
Tant Mussolini com Hitler scin ercaleras oradors. El Führer posseeix
sobren'!, i segons el testimoni 1013nime d'amics i e714MiCS, una eloqüència
smqularment suggestiva i arravatadora. El seu éxit, almenys rn en einquanta per cent, is obra de la parada
—una perrada al servei dona volun-

N

OT ICIA R1

Deia Bismark, que tanmateix no

LES LLEIS COOPERATIVES I MUTUAL1STES

Pels centres oficials

El Departament de premsa de la
concessions temporals a 1.,
GENERALITAT el senyor Ranion 31. • Roca
Generalitat va facilitar ahir una explatja de Castelldefele són
Sastre, agregat en ciunissie
—
tensa nota, en la qual historia el
SadeS que a partir del dia
servei t 1 Llenarla ni ell t de Jusde
Governac16.—
Consellerla
procés d'elboraciá de la Llei de
ticia i livet per ordre de 29 de
de factual podran presentar-s,
al
nialf
es
reuniren
;Oír
Bases de Cooperaci6 aprovada darnovembre de 1033.
a aquesta Delegació Maritine,
itquest departament els lile/li111110SPIRICA
arruscio
rerament pel Parlament i comenta
per tai de renovar els esmee
Finalices: Ordre delegant en
bros del Comile permanent
•ILUPIOMA A LIS 11117 DEL DIA
la seva singular importancia. Diu
tat permitíos. per la qual ces,
el senyor -loan Pelegri i Nicola Junta de Seguretat tift Cata17 Da Maleta Da 1094
després
d'aquesta
Llei
de
Baque
hauran provelis de 4.
lau, cap de la Succió Técnica
lun ye.
ses seguiran els projectes de 'Iris
Maniata l el relm antlolchinle
cédula personal, el perints
Admi isl val lea del Departaale patios occidental, d'Europa, que
* lit dimarls vitlent, a lee
particulars, cooperatives, mutualiducal ¡ una pòlissa 41150 penietil de Fituallee, la signatura
«me lloc • Dan temps, excepto al
qualr e de la larda, AS reurnua
tats.i sindicats agricoles.
de les providencies
I a
nora de Fringa, • Angl
quan
Antoni
XiJunla
organdzadora
deis
ja
la
Esposa
que
l'efeetivitat
de
les
meta per a
Alemanya, en hl ha mollee naire& I
Setes
Reoneixement
C
mèdic.—Pel
Someteuls de Calalunyn.
rau, en el primer Govern parhauiteiucedules personals pendents
es realstren elqunes au ges (Panas.
tnetges d'agites/a Delegació de
tan de la Generaiitat, coced el De1
estatuint
cose
A la eta de Malta está centrada
pagament,
Visites. Ahir PI senyor
Marina han estat reconegut,
i una deprimió, sota la Influinola
partament d'Econennia, va iniciar
sltitura de fer l'autenticactO
Companye va rebre, eulre alqueden
guata
els pritelics daquest port Sede la quid es re;Istren forte temels treballs per a fer aquesta legisdel
Comité
de
Fi(Jets
acords
visites:
sesegüents
Ires, les
LA REFORMADORA,
nous.
nyees Caries 31alidl i Joan
poral s de pluJa I vent, des d'Italia
/
nyor Fontbernat, diputa!, preTrafalgar 5. 1, at - Tel. 261309 lació.
havent estat declarat útil
fine • Algaria i Tunis.
Per
e
11
ia
s
prossegui
Després
contingentst
deis
delegat
Ordre
establint
Cl
Ibérica,
al
m'odia
siden!
Cultura:
A la PenInsula
el primer j ajornat el reconeiaquesta
tasca,
i
nomenä
una
ComisAjuntainen1
de
Cartledeti,
aclunde
Calalú
Professors
de Frene& 1 al nord d'It3/14 el cel
Con,:
de
xement pel que respecta al seL'AssociaciA de Periodistes esesta seré I es registren nomás alpr i nyai del elipulat senyor Grau
(le la. Generalitat de Catalunya.
nyor Millet.
trangers ba celebrat un dels sed5 sió, formada pels senyors Ventosa
gunas boira matinal, •It plana I
i Roig, Hereter, Oliva, Colonia, Jassalts; diputals senyors Ferordre reside iu ! el coneurs
periOdics
àpats
confraternitat
pevalle.
Pesca del coral. — Per Ir
Cruisent, Boronat, Lalvet,
ret. 3lora ¡ 11/Pril; VOeill del
conrocat per Fordre de 15 de
riodística. Resultà una festa cordial
Delegad.; ele l'ese-a d•aquesu.
1117A7 DEL TENIPII
dez Aldavert, Lanyades, Vandellús.
TrillU11111 ele Garanties, Senyur
novembre de 1933 per a la proqua!
es
plani
agradosa.
durant
la
previncia s'autoritza el senyo:
A CATALUNYA, A Lall VUIT
Santacana, Piferrer, Salat i Garcia
Sherl; APinta nieta. die Santa
5 isid de les càtedres de Dret, do
tejaren interessants problemes de caAlexandre Contos per a e/cerril
El coi «ti completament seré a
Coloiein ele Cervelló, acompaLlu in, especialitzats en diverses lilaDallen i de Geografia comereiol
racter professional. Presidi el senyor
l'esmentada pesca del coral, a
tot Catalunya, i dominan vente
teries relacionades a:1lb la qüestiO.
itynt ilel diputa'. senyiir Tomas
de la lnetituciú d'E.studis CoLawrence
A..
Fcrnsworth,
president
fluixos del sector nord, temperatula provincia maritima de Giro
Mueva. C o uf i o 5 i e; treballi, anib
i Pirra; rh , tutlitatil c tb be Vilaniereials de la Generalitat de
de l'entitat. acompanyat del que ho
ras bales, a la nit, 1 suaue durant
na entre la Punta Farandell
gran intensitat i immula
nora de ball, ;woinpanylit del
Ga f it lunya.
és de l'Associaci i, de Periodistes de
lea Soria de aol.
Cap Cervera, en les condi
senyor Bru; direclee
Ordre organilzant une curprojecte.
132.rcelona. senyor :loan Costa i Dé,,.
Les mIninies registrados avul han
cions que determina l'ordre d•
d'.3dininistracit's,
senyor
per
a
sos
de
perfeccionanient
asta! de 6 graus iota a g ro, a Adrall,
general
VenHl assistiren també e:s seny.)rs XiFinataient—diti—el senyor
31 de rnarç de 192:3, refereh
a albas i a Sant Jullit de \Matari
'iPedag
Espa»ra:
dtpulat
senyor
R011la
S:n[111111111
niestrrs,
1
Palau. Segarra, Oscar. Chichon,
rae,
el
nou
conseller,
va
tosa 1 Ring,
a que els vaixells destinats
te, 1 4 grata timba sota zero a
de l'Escoh«l'Eslin.
Alfred (',iorgi. II. S. Garrat. Georges
ro l , j LIArellt:. vocal del
gica
presentai-los
al
Parlament
per
a
la
Puigcord,.
aquesta indústria han d'esse.
.Eceneuree i Agricultura: DeD. \V • Bi 0 11Op. Josep BaPatronal d'.1ssislencia Social
Delgado.
.
El
senyor
Contareseva
discussi
,.
eLea utservacions del trinos
tripulats per espanyols an')
d'enCa
vil at
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Domingo.
René
Borla
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reformant
els
plans
.
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N.
Fuste/
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ra,
en
esser
nomenat
conseller,
eltCelOili. a lee set, van a ea caz,
bandera i construcció naCi.%
i August Simon.
que regeixen a les
senyament
ges ele
mantingue els projectes presentats.
de
concuera cte 5 muriera pagina.)
recaptacló
de
Servel
Escoles Superior ¡ Miljana d'Atribuclons,
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de
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conla
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de
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Repúbli,aEn
tat arden! i d'unes facultats denzao,iCrida. — Per la Delegue:
gricullura. ninb la incorporació
!! ibucions que hituran dO s n tcomenta — les cooperativas s o n
pie« extraordinàries.
Marítima s'interessa la preset•
DIRECCIÓ GENERAL D'AD.
ile p oros molerles.
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els
coulmiments
de
de
les
muliste'.
naciades
sepa:adainent
EL PATRONAT DEL
No PS pas perqué si que Cl :en ex311N1STRACIO LOCAL. — El
Ordro ni • ceilint a la petieiö
ttieiö deis Patrons de yac:.
provincia de Barcelona durant
tualitats. .aci a Catalunya, (Mena
rival, avui enteramcnt reif Clit j arn-- proper dia 19, a lee quatre de la
f•irmulittla pels enginyers subal(fesbarjo Antoni Feliu ¡ Nor,
MUSEU
D'ARQUEOLO1931
el
primer
trimestre
de
a
a
una
concepeiä
tradicional,
Ilugenberg,
el
cose!,
capitost des
terns dels Serveis d'Indústria
Iles, l'ere 31. Palon i Bullese
tindran Roe a la sala d'actes
íde II de lebrel- al lo de more
ii .1 evitar uamplicae.ions buroet attcascos d'acer, digné en ceda ocasij: tarda,
GIA I ELS AMICS
de la Universitat Industrial els caeri Andreu Rueda j Llorenç- pi
de Barcelona, senyors Josep
deeiguarlyi•
" Els horneo pelillosos en el /a j a han
que, es la un sol cos de cooperaciä
tal d'assabentar-los d'un os
.3. Upes ¡ Berlran, Ati g cb F1111cicis pràctics en les oposicions per
D'EMPURIES
',In ela rebuts de les conesta! sempre grans oradors".
ale g mt-nt cls sindicats agricoles.
suinple que els afecta.
-1 • :1 j liOrtles i AIltulli Robert
tritoleietiS ILOrnlaiS covrents
Fins en la cornpronidedora eroga- a l'ingrés a la segona categoria de
la Llei de bases de Cooperaciösecretaris d'Ajuntaments. l'er dicIii•herl.
En ier,, e c.irrec el Paironat del
Canvl de capità. — Per
Urbana Elel'Uchatia
TaC iÓ d'aquesta senti. ncia, horn hi
diu—comenca per definir /eS enteMuseu d'Arqueologia de les ruines
te inserit al R. 0. d'aleir han estat
Delegacto Marítima ha esSanilat i Assislencia Social:
i Rústica,
sampla.
o hi endevina la eoissor d'una in feta t s de cooperaciei, establint condierEmpUries va prendre tot segwt
convocats a l'efecte tots els oposiOrdre rectificant la del dia
autoritzat el canvi de ea pl
riaritat Hugcnbero ha elcont essea ilres adnIlel n u nale 11:1 - k nu la 1
cions legals, regles demo 'rratiques.
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religiosa
u política, igualneutralitat
eiect:va la vigilancia i mes eficaç
favor del senyor Jauine Gel,
relnliva a la tramitació
convenios seglIen1S:
Tot i que no siguin els homes eis.
tat en el dret del 511fragi, propori terdaguer, de la inscripc:
dels expediente on elles i els
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Delega...R. del Protectorat de la
la parada no sol ésJer mai un milt
la fornia mercantil.
I nelets Din I. — ,l 105.
El conseller delegat del Districte posar-se cartel!: indicadors a tots
Iteneficr‘ncia i lambe dels que
greu, rom pie arrtb els oradora!
LII•balea. — Alles coinprovaCOMIS S P.RIA GENERi%
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Els tribunals
Canees dates ahir

_

Secció Segona. Quatre °rail
per tintina d'armes, estafe, temptativa de robatori i furt, contra Joan
Figueres i Soler, Josep Sisar«, Josep Burlachs i Carles Latorre, respectivament.
Secció Tercera. — Un jurar per
collocació d'explosius contra Marti
Nadal. Un oral per infracció de la
llei de vagabuns, contra Jaume DoMingo. Un divorci: Joan Chiva contra Rosa Cantó.
SecciO Quema, — Un jurat per
assafsinat irustrat, contra Ramon

A
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tina titols de Doctor ea Filosofiie
i Lleves el senyor Albett Bettet f
Marrugat, m de Mestre de Mesar
ensenyament, el senyor Josep
pez Sánchez.
• El senyor Josep Brull i Serra
ha elevat una instancia al Director
general del Deute i Classes passives
soNicitant la jubilació extraordinir
ria com a compres en l'ordre minisferial del 30 d'octubre de l'ase
passat.
e Han estas sollicitats dels
centres respectius, per tal de classificar-los, eh; certificats de descomptes del mestre senyoe Pere A.
Campo i Estropa.

tuci6 d'Estudis Comercials, per no haRafel Cloaca i Cendra, Martí Fuster i
Salvatella, Manuel Carrasco i Formiver-se reunit a favor de cap concursant
A la Secció Primera va ésser sus<1 nombre reglamentari de tres vots
guera, Josep Joan (Ayeres. Manuel
pesa la vista de la causa que esteva
Francitorra i Alenyä i Francesc Roca
favorables per a fer proposta per a ocuassenvalats per a ahir.
i Marc,.
ltar la Catedra vacant
Per a la de Banca els següents St Quart.—A proposta del Tribunal enA la Secció Segona va companyors: Josep Nart i Roda, Francesc carregat de resoldre resmentat conreixer Albert Sauret, dependent
Roca i Marca i Josep Estragues i
curs de la Catedra de Dret de la Insd'una casa dedicada a la venda de
Torruella.
titució d'Estudis Comercials s'encargramòfons, la qual Ii Hiera una grarega l'explicació de la susdita Catedra
Per a la de Geografia Comercial,
mola per provar-la, i se n'apropia.
els aspirants senyors Josep Nars i Ra- al senyor Manuel Carrasco i FormiFutJover,
Martí
El fiscal conceptua el iet com un
guera, pel termini d'un any, amb les
des, Miguel Gener i
abús de confiança, i soHiciti que li
ter i Salvatella, Pau Vila i Dinar«, obligacions anexes al arree i amb rasfos aplicada la pena de deu mesas i
Antoni Pelegrí i Partegas, Ferran MeELS ESTUDIANTS
signaci6 de 3.75 0 pessetes anuals, que
vint-i-un dies de presó, i a mes 25
ca i Sanchez, Miguel Fornaguera i Ii seran pagades amb cartee al capíLa F. N. E. C. — Signat per espessetes de multa.
Ramon, Tomas Mirarte ¡ Aragonés, fo- tol VI, art. ge, part. 647, del Pressutudiants de totes les tendencies ha
sen Prunella i Eulàlia, Enric Ribes 1 post de la Generalitat per al primer
estar jet públic a la Universitat el seUna crida del Sindicat GeVirgili, Pere Urquizo i Radia i Gan- trimestre de l'any 1934.
guent manifest:
A la Secció Tercera va compa- neral de TecnIcs de Catilunya.
Barcelona, 29 de gener del 1934.
"Companys: Des de fa dos anys
ta] de Reparaz (fill).
rèixer Josep Fernández, que es- El Sindical General de Teenies
El conseller de Cultura, Ventura
El Tribunal de la Catedra de Dret,
l'organitzaci6 escolar de Catalunya
tara acusat de tinença d'eines per a de Catalunya que te el sen local
que es format pels senyors Francesc
Quid."
social a la Ronda de Sant Pus,
viu un regitn propi. Llavors, els esdur a cap robatoris. El fiscal
"La Generalitat de Catalunya reArnau i Cortina, president per deleprimer, s'adreaa per
ENSENYAMENT PRIMARI
tudiants, en un moviment en Massa.
cita que li fos aplicada la pena de númer.
er
de
Cultura;
Josep
oren
enguany
els
cursos
de
pergaeió del consell
miLja d • un manifest a tots els
amb un esperit de solidaritat uniReunió del Conaell Regional d'En.
quatre mesos i un dia de presó.
ENSENYAMENTS
feccionament
per
a
Mestres
a
l'EsXirati,
en
representació
del
Consell
de
directius i lecnics del rato reversitaria i de profunda catalanitat,
aenyament Primari.— Tal com
*
direccola
Normal
de
la
Generalitat,
crease
ESPECIALS
Cultura;
Ferran
Roter
i
Mauri,
leeomanatit-los que, seguint
substituirem una organització provia anunciat, tingué Roe alije, a la
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Han
toree
tres
vote
favorables
neConsell.
glamentari
de
titució
d'aquest
Vista,
dones,
l'acta
del
Tribunal
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posat. El fet dhaver donat un nom
sobretot, fins ara. una feina de preraciItteinic Sr. Feliu Duran i CanyaPrimari
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Barcelona.
dirigí
a
tOts
unes
paranvocals,
els
en
representacia
de
la
Cambatata. a la qual baria estat conEspi, Josep Boronat j Recasens, ala- i Pauli,
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vuit Mestres i vuit Mestresses, proConsell de llar collaboració. I.i con- qual, Maria A. Pasqual i Manyé, Romentació
adjuntada
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de
contedra
de
Geografia
Comercial,
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perfeccionament será Iliurat Ull cerfabrica Pàmies, on es comete un
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Carleo Duran; vite-president,
Irrig ueren els mamelas aZoNIS:
Primer.—Com a resultat del Concat la causa seguida contra Jatone
Icgislació que li cal, s'acordà proce- peonada en l'esmentat concites és eansBarcelona 14 de febrer del 1934.
Vicent 'ter/Jades; aucrela it, JoPrimer: Publicar un poctaneveu
dir a restudir immediat de les se- tituit el cens de Professors de catalä, cure <axil a l'efecte ¡ a proposta del
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El Conseller de Cultura,
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(irga/orzar un Cursa de repis d'asmercials de la Generalitat de CaretaTipus d'escotes; distribució i creaPer al dia 24 del corrent está asJosup Riulureira; JUN1 . 11111'3. .1.
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titrattcr dels rieenyaments 3e Ca- Emissions de Valore; Fu nció Econb- lona, ha estat nomenat el següent
rnntrol i direcció d'escotes: senyor
termini crinscripciO. Quart: No-mela Dictadura, de la quantitat de tres
Y
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lorii: i n rean Valdos
tribunal: Vocals: senyors Abelord
tala, . será anotes amb la numeraciö mica de les Borses de Valors; Banca
Valls.
miar Hermetes Giot oficial de secremilions de pessetes per l'eniprestit
Vetlilre II i J. Ordi.
Martinez, Minios Martínez Ruiz,
Escotes Normals; fortaleció del corresponent en un llibre registre de Comercial i de Negocis; Banca Cataria, per poder atendre tes petique efectuaren per verificar obres i
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Francesc Montagut Marimon, EnLa Nova raútua de Venidera
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senyor Roure.
eltoen,
arscx
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de la Generalitat per al primer trimesmiting en defensa i propaganda de
tat dc la comissió gestora de l'Ajun- tecretari, Juan FelTür;
Homdedeu Devana i Andreu GaGenera:itat, ami, eta Patronats i
"Com el senyor
hagi provat tre de l'any 1934.
l'ensenyament 'Hure, a celebrar dutament de la Dictadura.
serr elari, releí; ef Bal leal ee ;
llardo
Garriga.
ri
ami) els organismes locals: senyor coneixen gramaticalment el caseta i e s- 01,,Sretgoan. 1—,eCieocntle ai ar e spirdot paotstael
o
d
rant la segona quinzena del mes
treaueer, Agua(' Gili; &adoptaXirau.
ser apte per ensenyar aquesta 'lengua:
del
de mar, al qual serien invitaAssenyalaments
ELS
MESTRES
dor, Enric Hilarlo; vocals: AlPer
tant
se
bienal
encarrcgat
de
resoldre'l,
is
nol'inclou
en
el
cens
des les entitats culturals disposades
Economia i administració del Conper a demà
fons Riba, Josep Guardiola i sell Regional: senyor L'oyeres.
• A la Direcció general de
Professor; de catala de la Generalitat menat Professor de la Catedra de
a defensar 1 - ensenyament lliure".
Manuel Oluz.
Primer Ensenyarnent es remeten
de Catalunva."
Geografia Comercial de la Institució
• No s'ha confirme la nova doAudiencia Territorial
documents del mestre d'Igualada
Unid Republicana DemoorbASSOCIACIO PROTECTORA
Barcelona. 24 de gener del 1934.
d'Estudis Comercial s de la Generalinada per alguna periódica que es
senyor \r ice« Actor Nadal, ansh
Sala Primera. — Divorci: .Antoni
tica Federal. — President, Abel
El conseller de Cultura, Ventura tat de Catalunya el senyor 1Pau Vila
prorrogaria el periode de vacantes
DE L'ENSENYANÇA
informes precisos de diversos anBolea Vidal contra Ramona MiraSato ¿ti vice-president,
i Dinar«, ainh tobligaci6 d'explicar
Guasa."
de l'Ecola Normal d'Ensenyament
CATALANA
lles Lecha. — Testintoni: Adela
tetedents relatius al (lit mestre, per
Antoni Soler i Roca; secretad.
"Per Ordre d'enfiesta Conselleria del en noranta honre. durant tot cf cera,
Primari de la nostra cintas. En
Avui Comben general ordinari. —
a tordre de jubilad&
Passerell contra Antoni Santpere i Asan Buben t i Rovira; vire15 de novembre darrer van «ser con- d'aced amh el Reglament de reunenaquest centre docent s'han tornar
• Ha estat !liaras al senyor EvaEI Comen Directiu de l'Associaci6
seeretari, Ramon Maria Bios- a obrir les casita
fiscal.— Incident: Josefa Santjoan
tada Institució, les materies: Introvocats els corresponents concursas Per
Protectora de l'Ensenyanca Catalacontra Josep Mallorquín.
rist Albert Chillida el titol cte Llica; tresorer adininietrador, Jo• Aprofitant les vacances del a proveir les càtedres de Dret, de Ban- ducció a l'Estudi de la Geogrefia, I
Sala Segona. — Divorci: Fran- sep Pairó i Castelló; comptacendal en Medicina 1 Cirurgia.
na recomana als socia qua assistei4) aseas Carnaval, han realitzat els ca i de Geografia Comercial, afectes Geografia Económica, amb rassignasin a la reunió general ordinaria
cisca Rahentós contra rete Alzina dor, Joan Panyella i Galtes;
• La senyora Maria Gallego
ció de 3.100 pessetes anuals, que li seishamnes del curs professional i del a la Institució srEstudis Comercials de
que se celebrara aval, distbenge,
Josep Segura i Pa- quart els següents «tes: El dilluns, la Generalitat de Catalunya.
Magau siollicita de la Direcci6 gei fiscal, — Incident: Menuda Jolis
ran pagarles amb canee al cap VI,
contra Joaquim Sureds.
Ira onze en punt del atad, ala uta
neral de Primer Ensenyament, com
res; *vocal primer, Joan CampEs presentaren per a prendre rait artiele 5.i, part. 647, del Pressupost
dia 11, els primen feren una «d'actes del 'Centre Excusas:lata de
a professora que es de tall i concurtió a la localitat i castell d'Aram.
de la Creu u Fores; vocal segon,
al Concurs de la Catedra de Dret els
Andancia Proyectil
la Generalitat per al primer trimesCatalunya". Perdis. io peete de
fecció, nassar amb carácter oficial
Llufs Navarro ¡ tiurrea; vocal prunyä, on feren estudia geológico. seglients aepirents: senyors Gabriel tre de l'any z934.
Seccid Primera. — Un jurar per
tractar de l'ordre del &Ase detaa les Escotes d' Arta i Oficia.
tercer, Marlirile Ventura; yucal
geogrifics histórica, i bayeta efec. Tortella i Oteo, Mareen' Maria de
Tereet —Ea declara t desert el conhomicidi contra Manuel Garcia i
lla la convocatòria que etweepettlb
• S'han fet canee del, respectust abans una visita al grup
q uart, Josep Mitrad.
Cambra i Ballesteros, Benjami Gene!, tara de la • Catedra de Dret de la Insti.
'art.

VIDA SOCIAL

I

CURSOS
CONFERENCIES

Vida Corporativa

UNIVERSITAT AUTONOMA
Curtan del doctor Pi 1 Sunyer a
l'Institut de Fisiologia. — Demä,
dillüns, a les cinc de la tarda, a
l'Institut de Fisiologia, de la Facultas de Medicina, comencare el
curset dirigit pel doctor August Pi
Sunyer sobre "Els productes de
la catabblia hidrocarbonada en l'orina, Ilur reconeixement". Aquest caeset durará del dia 19 al dia ea de
fehrer, i es el primer de la serie
anunciada pel dit Institut. sota el
patronatge de la Universitat autónoma. Les condicions de matricula
eón: gratuita per als socis de la Societat de Biologia de Barcelona i
per a un nombre d'estudiants que
previament ho sohlicifin. i pa P es
als atetes inscrits.
-setpr

colar de Gaya; i els del quart cura,
una altra excursió a la serra de
Sant Lloren de Diunt, també del
mateix caricter geogrefic. Les excursions laten dirigid« pel culte
professor Jaume Poch i Gari.
• La Secció Administrativa d'Enacnyameni Primari de Lleida ha
trames a la de Barcelona uns documenta administratins per tal que
Siguin Iliuratt al senyor Bonaventura Marti Escobet, el qual els podrá recollir a les oficines d'ad (Jonqueres, 2, tercer), qualsevol dia feiner, prev¡ Iliurament d'una pòlissa
de n'as pessetes, per a reintegre del
corresponent rebut
• A la Secció Administrativa
d'Ensenyament Primari ha estat
niurat el títol de Llicenciat en Lletres al senyor Víctor Gaminde Guimon.

Diumenge, 18 de febrer de (934.,
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La inutilitat
'Es realment curiós, i mereix un
comentari, aquest t,o particularissim
ene egafen les polèmiques entre els
mistes.
Tan Wat com un fet produeix
ene divergencia entre dos elements
que es creuen amb forces per defensar dos punts de vista antatubnics
—val a dir que llurs forces els engänyen gairebé sempre— es produeix fatalment la pugna periodística. Una pugna que mai no arriba
aa a assolir aquell punt de grandesa
indispensable per fer-la interessant.
En primer !loe, aquesta mena dc
picabaralles— signe evident de llar
insignificança—tenen sempre per
marc la petita revista, ço que equival a dir que la cosa queda en familia. i hom pot anar de dret a ratac
personal impunement.
- No cal ni insinuar que el gros
Públic tenistic resta al marge de la
!taita, però els que hi prenen part,
completament abstrets i en plena tetare combativa, no s'adonen de res
del que els envolta, i es treuen ela
drapets al sol amb una insistencia
que enamora, enmig d'un silenci que
esti molt lluny d'ésser ea ncet a nt Generalment les polémiques les
sostenen sempre els senyors A, B,
C i D.
Un dia éa el Sr. A el que Bulla
amb ele Srs. B, C i D. La temporada següent és B el que Iluita contra A, C j D, i etc., etc., etc.
De vegadea les coses arriben molt
amunt, j els antagonistes es neguen
fina les salutacions mes indispensables en el terreny de la correcció.
Això fa que molts tenistes s'assabentin de l'existencia d'una d'acunestes polèmiques típiques que comentem, parque en observar que el
Sr. A passa indiferent i glacial pel
costat del Sr. E, l'observador demana al reí:
—Escolteu, ¿heu llega el darrer
número de la Revista":
—No. Per que nfho pregunten?
jo tampoc l'he llegit.
però com que he vist que. aquell parell no se saludaren he pensat que
ja teníem polémica a la vista...
•
• •s

de les polèmiques ancades

El pitjor del cas és que aquesta
gent es fa la illusiö d'esser Ilegida.
Cal veure e devessall de literatura
amb que els polemistes ernholcallen
les idees llurs, gairelté sernpre Iranadetes baixes de sa;tre.
Tenen una preocupaca) tan gran
per la forma i unes pruiges tan vives d'exhaticionisme, que eis arrieles, en surtir de /es luan; dels autors — tan grandiloqüents, tan refilats i tan parençoso; —, no semblen
eacrits per esportius ausenties i fan
FUTBOL

El Campionat de Lliga
Pocs partits ja falten per acabar
aquest . excessivament - 1Iarg torneig,
i pugnes esperances que millorin
la situació tenim per ala nostres
equip5.
Avui, per exemple, el Barcelona
va a Santander a jugar contra el
Racing, i no cal dir que el resultas
del partit ha d'ésser una derrota
mes o menys pronunciada per al
nostre equip, la qual cosa ruansin- I
ara. la tradició, dulce el present
campionat, que partit que justa hora
del-fe e u camp, parte en el qual ha
eI4_1riesultar batut.
Tanmateix voldriem equivocar-no;
altita cegada en irr un pronnstic
diatanorable per als nostres equips,
phi, ami, tal a- p m estan les coses,
éš: 'un xic dificil:
'Espanyol, a la carretera de Sarria.; 'relea la visita del Va:eucia,
eptip. cine d'una partits a amtet
' part aernbla haver recuperas la seva
forma. i ne en< referim pas per
la. derrota que el diumeage paesat
infligí al Barcelona.
:kteb tot, hem de creare que rEspanyol en sortirà victoriós, oi mes
catan atad presenta el sen equip
certplet i amh ganes d'aconseguir
del*punt g que l'igualin en la elassm,;6 al Bareelona•
.41.e . Sabadell, els camplons de Catalunya han tle !multar contra l'Ora.
oda Na di an partit faeil per al
n4s/re elle, puix que de salad que
Milanna es un emitir, d'aquells que
non Acils de batee.
eéra'l si tenim en e ompre el factor
cae i el fet que als rengles
sdbidellencs, arran d'have-- In i reaeSi•'egUt algun dels Sella', elements
ee titnlars, -n'hi ha observat un millorigént en l'actnaciA, boas arriba
a ifiNsar confiança que el vencedor
silet4 el nostre equip.
7 -7 lelo ad Fordre de partits i ärbi, tret per a avui:
I-a t

.,
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pensar en aquella mena de aseec:ons infraliteraries que produeixen certs articulistes "a la 'ludri-lenya".
No cal dir que la característica
d'aquestes lluites tan (. 6r/sigues as
la dés er fatalment portades en
llengua castellana, moltes vegades
poc familiar als cornbatents.
Tot plegat acaba de donar la idea
que fan comedia.
• •*
Dcsconec la idiosincrac:a dr tots
els participants en aquestes
ques polemiques. Però d'algun d'ells,
que el conec a fons, puc dir-ne andi
coneixement de causa que abans de
lliurar el seu original a les caixes
el llegeix a la sera dona. Com que
la lectura te lloc derprés de sopar
i la pobra senyera va una mica cansada degut als seus quefers domes.
tics, acaba sempre adormast-sli bes.
tificament.
I com que el bon polemista del
tenis no vol ésser contratlit i la
seca única satisfacció es que el deixin dir sense objecció, accepta el
gran silenci de l'esposa com un sign e daorovació, i aquella nit l'home
es colga pensant ple creufairia en
el gran disgust que les seres inveetires causaran al seu contrincant.
• ••
Si el to d'aquestes polérniques es
sempre reticent i antipàtic i antiesportiu és en gran part degut a les
grans consideracions purament formals amb que es tracten els combatents.
Els "distinguido amigo" i els "inteligente contraopinante" i as "sagaz y erudito seaor" abunden prodigiosament en el text dels articles
(Tut alga es dit, naturahrent. arel,
la pitjor de les intencions.)
En el ions es ven —costa poc
d'evidenciar-ho-- que es .menjarien
el ietge l'un a Ealtre, i fan menee ell.
tre escarafalls que saben sueltes coses comprometedores que no volee
dir per no abusar de la seva superioritat per tfil de coaccionar el possible lector.
CCC
Una polémica ensre esportius ha
d'ésser una cosa neta, directa. Les
idees han dés-ser exposades ami)
una franca nuesa. I per dannust de
tot la lluita ha d'esser rápida arara
a un total aclariment del; jets.
ha d'harte vençuts i vencedors.
Es inevitable.
Honi ha de jugar fort i ciar. I sot
ha de resoldre's amb una encaixacia
noble.
Tot al revés del que passa ara.

La major part de les poletniques
que hem tingut la bona fe de seguir
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Com que la major part de les
polemiques tenistiques es descalidellen tlina una revista e.speciatitzada
que apareix aproximadament cada
mea, quan un deis ccanbatents engega el seu article en c mes de
novembre ja pensa "ara. uns l'any
vinent, si Deu vol"... I així les _oses van allargant-se i perdeos força
per moments, mentre els polemistes,
cada regada mes aierrissads, fan com
els ingadors de futbol que, perdut
el "seil control'', en lloc de picar
ltt bala rodona nemes cerquen e:
l l oc on poden ferir in/sus/entera : e• ••
L'anima solucie viaLle, per tal d'acabar amb aaziesta tra:117,,, de tes
po;creignes inntils, seria portar-ies
a plena Ilum, si. a dir, damuns les
planes (Fan peribrl'e de gran difn<1
sengte que el tema q ue eS
sis fas de gran esteres per a la senistes); 13 resta as perdre llc•tiinosarnerit rl eMpS. Es hora arril,a.
t lo que les coses d^1 tenis pretlguM
titla direcciet recta 1 segura 1 PoIsee
fis i.",ra mai pensat rar e. post lt
eseriuree aquests senyors que mostren ulla facilitar de p loma tau Pa lesa. e; posessin a redactar notes i
a comentar tardes coffre comentables cOnf té el tenis, peroné. ereiese.
lo feina a ser n'hi ha mora i
gens disposada a fer-la, Iren paca.
CARLES S/NDREII

TAVIAC/0

El que tributa menys

6 HP. - 7 lt. 100 K.
Sedan 4 p. molt espaiós
"GARAGE CUBANO"
Corts Catalanes, 517
PRIMERA DIVISIO
Betia-M atirld, Arribas.
Racing . Barcelona, Smitutorn,
Athletir-Donöstia. Casterlenes.
Ovirelo..arenas. M (altero.
Espanyol-Valéncia, linstaler.
SEGONA
Athleti..-Sevilla, Vilalta.
Saltadell-Osa s unia. Melcon.
Irún-Celta, Folizarri.
Coridim; Sporting, Babiguer.
111arcia-A laves, Medina.
TERCERA Dl VISIÓ
Lonrollo-Vallad..lid, Campo.
Saragossa-Baracaldo, h °morera.
Granada-Citimästic (no designat).

Aquest mati, al Prat, tindrà loe una exhibició de
3Ialinvaud i Pérez Mur
Per a aqued matt l'Atto Chb ha
oreanitzat a F.aeradrans de l'Escota
tl'Aviacia Barcelona una ex:eh:ció
d'acrobasisme, a cartee de I eseecialisla francas el pilca Eernand :sfaiin\ aud.
Ja no solament interessen als alirionats els trehalls d'a 'ca escola de
Malinvaud, sine que també els preocupa intensamrist les exhihicions del paraxittisla Pérez Mur, que tanta reosacié va causar el diumenge passat a
l'hipòdrom de Can Tunis. Perra Mur
ha resols efectuar avui el doble desecas que no loa possihle de realitzar
a conseuilencia de les desfarcrables
condicions abeasféri q ues de fa vas
dies, que el feren baixar a una velocitat superior a la prevista, impossihilitant el segon salt per falta d'alc .:tria. Per la sera banda, Malinnaud,
que sala entrenat durant tota la setmana. cris donará aqucst inati una mostra reitera d'acrobatisme d'alta creola, i proporcionara als nostres aficiovals wia rara °casita ararles, Arament. a les gestions del benemérit Aerai Club de Catalunya.
En &presta avinentesa l'Aero Club
Irrt disnosat un servei especial (Fatistit'inmihus ele 5,re :trae a dos quarts
de deu del matí de la Ronde de la
Universitat, cantonada Balines.
ELS CURSOS DF- P1LOTATGE
n . EscnTA D'AV' ACIO
BARCELONA
ALUMNE QUE OISTE EL TITO!.
PILOT
Nusament la pnssat les proves de
l'examen per a l'obteneia des tisol de
pilot aviador un altre alumne de l'Escola el'Aviacia Barcelona. AWICSta segada ha estat el senyor Joaquim Santgenis, un dels animales subvencionats

Torneig de Classificació
PARTITS PER A AVUI
E. Sans-Manresa.
'Martinenc-Sant Andreu.
Luro-Terrassa.

Torneig Català

«LIMITA

mea

atenció no han posos ier 'km
cosa que fer-nos naufragar en una
mar de confusions.
Finalment, hern estat nosaltres,
els espectadors, els que n'Itera aorta:
bastas per cansament.
Aquests polernistea —falsos role.
alistes—, que ultra el; coneixements
tefe es pensen tenir del tema que
tracten creuen posseir aribuc un ternperament seré i imparcial, apte pire
a les controvèrsies, palesen la sera
miseria i la seva manca el'intelligancia en pensar que n'bi ha pros, amh
ve-tic un frac —emprar paraules
historiadea— par quedar corta un
"gentleman" quan el que ocorre es
que precisament l'etiqueta epidérmica no fa a:tra cesa que posar mes
en evidencia la incorreceió del fons,
i per damunt de tot la baixa passió
.
que els domitia.
Eins que aquest etperit de capelieta i de xsiarder'it• no sigui superas totes les polémiques tindran
nquest in pedant i cariancla que allt,
nya el lector imparcial deis fets que
buen discuteix i posa una mica en
ridicul tots els que hl D r enen Par!.

PARTITS PER A AVUI
Granollers-Espanyol.
Júpiter-Ripellet.
Mollet-Sant Cugat.
Santboii-Badalona.

Front6 Principal Palace
Avui. tliumenge. Tunda. 4 . 1 5
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per la GeneraMat Calalsmya i que
Participa en aque s t roneurs represenfans l'Aeranautic Club del Prat, el
qual demostra les seres exc'ellents
condicions de pitos, efectuant en fur
me perfecta els exercicis que precisa
l'examen. Tata l'atan-be con) els seus
professors l'oren molt felicitats per l'axil d'aquess nou
Al.,CM N ff S AV I AT S
En aquests dar TerS dits !Gol electual
cl sea primer sol cense professor els
aiunmes l'esmenrada senyors
loan Riges , _bisel, ist Careaga i St i n.
tu, t le táztainindo, els molt aviat
passarin a engrossir la 'lista de P i
casidans forte:as en la riostra-bas
Escpla.
INGRES D'ASPIRaNTS A PILOT
Darrerament la ingreçsat en agnest
centre d'eme mament el l eve Raunen
Ano), el qual ha començat arel, molt
d'entusiasme les primeres classes
pilotatfre

BASQUETBOL

Campionat de Catalunya
_—_
LA JORNADA D'AVUI, UNA
DE LES INTERESSANTS DE
LA COMPETICIO
I.a jOinnrIn d'as ni presenta un rai;
re d'esteres elevas 3 la maxima porancia. Taes en primer,/ n rei , iA. ,0111
C:1 les ;mona ; tercera, la lluita pes
dos punts hatea d'a55ee aferrissitaa
NosaBres. eme ¡a hem eres per
cosiere i vi s t l'exit tele fins ara hae
singar els enstres proneoies, 0m/tienen, en mi 5 tris:71)1e pla de ard ents . rli ` P lwft; a entliv o f ar-tf f, san
por crin pesis sigui l'ams que rebrin del; q ui teuren el, designes del
no s tre basepiet a l'abast de la sera rea.
En primera dirisia, dones, encara
que reeoneixem eme es tracia Tea
os fora dur de pelar. l'E sp anvol es
tara ami, el; des punts al terreny
del B. B- Manresa.
De la reateexa manera eme el Tu% enrula de Sabadell, no trobara cap
dificultas per a venere al sen propi
t erreny l'Esportiva de Matara.
L'eneontre Coratge-Patrat, segons
els informes que en temm, no es
pnrtara a ferner, ten/es en compre
que la Penya, com ma digueren en
anter/ors edic•nes, está en vigílies
d'anar a la liquidació de la seva seeci7, de Basquetbol. Sensible, pera
mole probable que sigui ami.
En raltre grup. l'Iluro, de Matara,
venCerä, encara que per tnolt petit
mar ee. rls Joves, alai cree el l.afeta
es desfaré del Bada lona per bar:
inarue. El Centre C. d'Hospitalet
creiem que donará un ensurt dels
grans al Barcel o na. Un en s urt d'aquells que costea) torea de digerir.
En segona disisia, com anuncie
Inés amunt, ei mata del dia és el
out al terreny del •J de Unos.
pita!, 5, celebraran cl propietari i el
'antera Cornellà. La nivellacia a bastantees demostrada durant cl traesraes de la competiciA. entre aquests
dos cines, donara oca-id. ereieni. si
la °m'esa et) traspassa els Ilindants
de l'esportivitat. a !a disputa de t'encontre mes emocionant d'ave:al
temporada.
La belld forma que Ins patemiszat
el cine de la Rambla Ol ia e r es. i els
resulhtts trts ells sufic ientmeat elop itents aconseguits pe! Corn -U sin
faetón que en , tratoritze g a fer senstitants afirMacions, t'.i no;fre vol,
per", es deca e /a pel in:mart. el st stal
en sqne s ta oca s iA thelra el factor
carei, al set: favor. Comp•em, dones,
antb una sf etOrie de! Juniors.
L'Iris-Aeronautica haura de resoldres reus elubte pels de Matardi, que
amb aquest encontre testest a la ine
l'oportunität de ftr-se amb dos punts
essenciallssims.
Em' gru p ; 'entara que en
terreny contrat e., 1:1111eildef riefa, anlh
percié del; qui creuen el contraru.
vencen el Cadci, que si bé fins ara
alta. ~tras en plena forma, no

NOVES DE TOT ARREU
AVIACO
Com a ecar.pleirient de les tasques de preparació aeronautica,
de Palestra, han orga"
muto un curs de Radiote:egrafia
tradioeitctricitat, Morse, comunicacE sa.,ria, etc.). a arree del radiotelegrafista senyor Pere Ferro.
Les classes t:ndran loe els dimars5. clijous i dissabtes, de tres
quarts enes a tres quarts In nota
ilama:2
rl,. r .icula sera limitada. Per a
detalls. al local social, Corts Cata .
Ir,

CICLIME
Avui es disputaran les proves social; de ao quiltametres, organitzades pel C. C, Gracia, sota la &emula contra rellotge.
El circuit sera el segiient: Sorlila del no n '. del Passeig de la
Reina Elisenda, Esplugues. Colmena, Cava, Castelltiefels, costes de
tiarraf, fin; al taiilt%neetre 2:t on
re as t gar,á enclavat el control de HE l primer corredor prendra la
srrtitla a les 9,30, i el; altres, amb
inserral; de dos minuts.
— En la jornada final dels Sis
Dies d.anvers, l'equip Pignenburg\Vals ha sortit vencedor ami; més
d'una volta d'avantatge sobre els
, Cus immediats seguidor; BuysseDeneef. Eis holandesos han corregut 3.433 quilómetres 880 ni. en les
144 hores.

circular-manifest del Grup Excursionista Saltadis. de Llio3pitalet,
que havent arribas a un acord amb
la (Les emitas per l'arranjament de
la qüessit) derivada d'uns accidents
ocorreguts al Montseny, que saaspenguin, de momees, qualsevulla decisió terminant en con e eqüentaa als
esmentats Sets, ear la l•eaeracso
d'Entitats Exeursionistes de Cata;
iunya esbrinarit les causes i adoptará el procctimsent que e:0.RM arel,
mesees de severitat, que setsara a
coneixement de toses les ennitass
perque hrin arel; la forma &gusta
per companyerisme i solidaritat.
— Avui, diumenge, a les sis de
la tarda. sindrá !loe al 'estatge del
Club Excursionista de Gracia (Astúries. 33, primer) la inauguracie
d'una exposició de moles i morters.
Aquesta exposició estara composta de bell; i ' interes • antissens exelnplan, andics, com san 1,s motes ibariques a mes de IllorterS ohratA ptiS
grecs, romans, com samba els Arios
dins l'art mutant c i gòtic català.
CoHaboren en aquesta expo_sicia els
seo-ore loan Roure i J. Colomines.
l'organització ha estas confiada a
la secció d'Estudis.
FUTBOL
La situada', dels jugador; del Júpiter es: han quedas en llibertat
Francas. Vigu e re a
i Pecera'

La resta, Casanoves, Claudio, Font,
Diego, Sala, Perpinsà. Sann y i
Folch, han arribas en un acord amb
Ins Directisa. Rodriguez it se es tetaba lesionat, li dernaniat permis per
dos mesos. i el ddvanter-centre Serra es probable que s'incorpori a
requip.
— Arte a Paris, es jugará el
mata Pari Praga
iS,274ClO
Avui al mani se celebrara a la piscina del C. N. Aarceiona la einqueaa
jornada del Concurs d'hivern. D'acota
amb el cale:Mart, corresponen actuar
en aquesta jornada els equips A 1 D
del; dos gema.
La matinal comengari ajes deu en
pum, 1 boa prega als nedadors parti cipants que es trobin a lo piscina a
l'hora fixada.
— En un festival de natacia celebra t darrerannent a Corenhaguen.
sllec Pesterson guan ) a els soy ea e s sil lliure i sal in dors empram els
excellents ternas de s in. 9-10 i 5 rn.
16 s., re>pectisament.
RUGBY
A causa de larfants - entre _Inventut - Santbuiä i Cadci - (armella,
avui nomas es jugara e l 1,10:lit de
Campionat Barcclona-Univer , itari a;
Cartip de La Burdeta.

24PORTS CE NEU

Es amb gran entusiasme que a
l'Orfeta Graciene s'estan portant a
serme el; treballs preliminars per
tal de poder celebrar el seu tercer
Campionat d'Esqui el diurnenge sanean, dia 25.
Enastan), i degut a l'abundancia
i bou estas de la neu, hom preven
tpie aquesta competida assolirà un
exit mes que notable.
— D'acord amb la Federad? Catalana d'Esqui, el G. E, de l'O. G.
enguany te cura d'organitzar tina
cursa infantil d'esqui a les pistes
de la Nloleia; aquest concurs tundra lloc el diumenge dia 45 del conrent irles de iebrer. nueclen invitades totes le, entitats excursionistes.
l'er a detalls, a la secretaria del
grup sois el; dies, de vais a deis
del ve:1,re.

s la ven a
que unes favoreix
al comprador

EXCLIPISIONISIVIE
El Grup Excursionista Joventut
Catalana ha e:serias d'estatge (Diputad.), ho, entre Viladomat i CalaOn pensa rementlre les seres
tasques i donar-les-hi una importancia molt superior que fans ara. Amb
aquest motin convoca assemblea extraordinaria per al dimarts vinent, a
les deu de la nit.
— El Consell directitt de la FederacM d'Entitats Excursionistes de
Catalunya prega a toses Ir; entitats
excursionistes que hagin rebut una

Entre rebaixes i descomptes
el públic obté un

25 °/od'economia
Ples.
Joce de taula, color ... 5'85
Jocs de Illt, matrlmonl 1150
Cinc metros Iteno extra V83

el considerem capaç de hatte, per
la sera inferioritat técnica, el t fue
va al davant de la classificació del

Talles de matalàs, matr.

970

Dates blanquee, .enyora

1325

grup,

Llençols Hit de monja

273

Opals tots colore, metre,

0'72

Sedes gran Colora, el En.

1'73

Eatampats roba interior

1'13

Rica orespons seda

240

El verltable "Orantln"

1412

Sedes "Pell di /gol", m.

21.0

A Ripollet, el titular rebra la vi
sita dels Escletxes. Enceintre aquest
(orca interessant, que creiem es pot
resoldre pels propietaris. No bstant. i aci tenim por de fer una
mica el ridicul, els Escletxes san
prou potents per a fer-los pasear
una inala estona.
L'Atlétic-C. N. Sabadell és • daqumst grup el que ens ofereix menys
duhtes. La victòria no ha d'escapar
al cine Atlitie, i aquesta per un bon
Sense ganes de convertirnos en
un Cheope del hasquet, tindrIem una
veritable sas;sfacciO en equivocarnos el menys possible.
ROLAND

Durant la QUINZENA
BLANCA es fa extensiu el descompte del
10 per 100
a tots els calçats

EL BARATO
1 11111111 1115111MNIE11111911191131511111111119111131113111111111r
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UA NOTA DE L'ALIANÇA
OBRERA DAVANT

Mera., l'alise porta da te
Cal escollir i deeidlr-ft

ESDEVENIMENTS

MERCAT OE 110ÍJA
darrera sessió d'aquesta
sel mana fou pne concorregudit,
i les vendes limilades.
La

Fleto seguir de prop els estudis que

camins: l'un mena ad •Inett-4111r

a.

sense esperar demä.
El feixisme vol a poderar-.g eso>
pa, i els Palies que escara alindi fiar.
res, com el mitre, cal qua k
pas. I mis encara. Cal que lett
mes del feiainke de Jara sigui truque
des a casa nostra pet proletaria( se
Catalunya ¡ 4'5.4panya."

D'AUSTRIA
Se'ns prega la inserci6 del següent
mandest:
"El Comité regional de EAllanca
Obrera ha de fer sentir la seva ven,
vihrant de sUspat1a i adhesió, davant
la liuda aferrissada que sostenen els
companys socialistes austrlacs. Ift.a
forres de l'Estas mediatitzat per la
Rorna del feix i per la Roma catdlica, d'acord amb el teixistes del pillares Starhemberg, han empres l'obra
¡nigua tc la destrucció dels avenços
del proletariat i de l'assasinat collectiu
del, noatres germans de la nació danuldana.
Dolliuss, el minúscul i ambiciós
celler, disfressat de defensor de la independencia austriaca, ¡ Stazhemberg,
des'.erra de l'aristocracia daurada, erigit en capitost d'un nou feixisme, han
unit les seres forces i en un monstruds
maridatge s'han llanca t a l'ofensira
destructora: les cases obreres magnifiques de Viena i de les ciutats indastrials austriaques sdn bombardejades
sense respecte a les dones ni als iafants: els municipis eue eren reductes
1 del prületariat, des d'on tota :a vida
ciutadana era millorada i ennoblida,
han estat dissolts; els socialistes han
e:, tat senarats de tots els llar de romandament tintada, i les masses Persegrarles i acorralades han de debenser-se morint i altitud.
Els nostres g ermans d'Austria podran catire vençuts. Perb llurs enernies
pagaran cara la victória. Fervorosament, rordialnient, amb una unid sagrada, cls trametem el nostre des,g
huina dutt triomf esclatant o d'una
mort gloriosa, que será tina altra mena
de ti-Mili!.
Davant dels fets d'Austria aquest
Comité Regional d'Aliaga Obrera
llanca un crit d'alerta al Proletariat
de Catalunya i erEspariya. Cal que
aquests esdeveniments ens sigilan una
lliqó¡ que sapiguem aprofitar-la ,
l na un cake de Paritat entre el
passat de les forces obreres austrfaques i el present del nostre moviment
obrer a Espanya. I alliçonant -nos en
el passat d'alla. cal preparar-nos a què
no sigui trägic el futur sastre.
Els companys d'Austria tenien da-

Sud a la finalitat per qua han estat
elaberades.
nämiques Per Calcular el cost de la
Plata: No ofereixen cap moPer prendre 4.t1 .11....tta envida a Barcelona. En el Butlleti del
EL MONUMENT
dificara; a les anteriors
ATENEU NACIONALISTA
clissica divisió de les facultats de mes d'octubre panal que publica aquel questa no cal cap sacrifici; cal, senI Ol por que pogunoillarnent, fer constar els ingressos i
LLISERTAT
AL
DR.
MART! 1 JULIA
I lttint a : memóril, enteniment i veorganiome es donen una sarie de dan'in registrar, j encara per
sortides, anotant-se degudamei.., dia
luntat, que a l eariclavall no 'sin sisó
Districte II
en
prodes mena interessants de les deslieses
forit
plaça,
110
1eu
de
la
per dia, en les diverses partides que
Avui. diumenge, a les cines del I l'expressió dels tres ternos: Passat , mitjanes d'una familia obrera i una figuren en els fulls mensuals que fa- cedencia Nalarrd, a 5350 pesLn Ceminnie Pro-14baunsent
pre s ent i futur. ¡ Qué e,, ei efecte,
rnati, tindri lloc, al seu estatge soi Salingun, a 51, posa!,
atea de classe mes acomo.lada, les cilita l'Institut, lea despeses familiars,
Martí i Juliä ha rebut la 'letra
la ir erndria sind una rePirl5rncla
cial. Creu dels Molers, 20, l'Assemtol
t'altitud
vngú
gneis
reflecteixen
la
forma
en
que
origen.
quals
en
les
es
fa
una
classiiicació de
segilent:
del passat ? liistkia, per tant. Lenblea general ordinaria, d'acord amb
les corresponents a subsiste:104es, ves"Barcelona. 15 de febrer de
teniment, o la intelligéneia, no és sOn dlstribuits els ingressos en aquests
Moroso: I,es existénries, per
el seguent ordre del (tia:
dos estarnents.
tir, habitació, diveraiona. etc. Per tal
19 l, - Sr. Antoni Fernändezultra cosa ene la facultas artual de
cert moll recluirles, cm/jumen
1. Lectura de l'acta anterier.
Vida!, president de "Pätria NoEn el curs deis dos clareen cresos d'estimular la perfecci, del treball . es amb pr0116 1.011113. tot 1,, que les
copsar la sensae¡O. el monten: pre2. Apeos-acto de l'estat de compva". Benavista, 39 , Ciutat.
sent i de fer-ne pensament i reflexa,. hern I legt en la premsa barceionina concedeixen 20 premis de cent pes- vendes es fan ami/ m u l l a dif ltes.
Distingit amic: U prego que
diverses crides fetes per l'Institut resetes a les vint familiea que millor
I la voluntat, co fi. loe es projecta
culta t.
3. Renovació de la Junta Direcem perdoneu si no he contestat
hagin omplert Ilur ilnlaeeta, Hem de
en el futur, li pc,a normes i li dieta ierit, invitant les mestresses de casa
tiva.
abans el vostre atent saluda
remarcar que rabeo del concurs no
Ordl I olv g da: La cotització
per endavant Ile::, i q::,:- és sito la a aportar Ilur coHaboracid per poder
4. Peces i preguntes.
referent
a la comunicado:S que
per a iiquei;ls dus generes ronreaiitzaz 'h .', e:I els tenlos venidors, dur a tenue un altre estudi mes caer- queda limitat solament per Barcelona.
trarnetri reu, junt amb 53 entis,
sind que compren tot Catalunya, per
bullen amb mires a atenuarleer del pressupost familiar. l'er tal
de la foro del nostre esperit1
lato, interessant-vos per l'arense encara ins. Atioläreni aldassabentar-nos de l'acolliment que la qual cosa es poden adreear per esEstudien,, dones, les raons basaCONVOCATORIA
ció d'un monument al doctor
ha merescut par part dels ciutadans,
crit al referit Institut, Via Laietana, guna venda en urdí de Casdes en la memòria, o siguis les
Martí i Julia. Em plan maninúmero 18, els que vulguin prendre-hi
(ella, it 32 possetes, i en civada
raons histériques. i l i en:rn com a raO aquesta crida, i les possibilitats de
Avui, diumenge, se celebrair-A:ir - vos que la Generalitat
sella de Cäreres, a 30, prisa(
part i vingui de toca d'aquesta dinar.
realitzar un estud¡ pericote, heut probasica l'existencia de la personalitat
ra, a les deu d,1 mati, una reude Cataltinya la el projecte d'indamunt sagú origen.
naciOnal de Catalunya, formada a
Celehrarem que aquestes ratlles sercurat assabentar-nos-en per mitjä riel
s¡d al carrer de Sant Andreu,
cloure
al seu pla de monumento
1T.dat M:tjana i caracteritzada toveixin per trabar un nodrit nombre
senyor Vandellós, director de l'Instinem. 52, baixos, per procedv
el destinat al plorat patrici,
Garrol'es: 3Ialgrat la manca
talment
ádbuc
en
la
sera
deca,Lnde colaborador", pertanyents a ¡amitut d'Investigacions IiiconOmiques; poc
a la constitució d'un Centre
de compradors que ve noiatilmestre del catalanisme Mirancia. L'orador s'estengué en cuasi- talagueres han estat les impressions
lies d'obrers i funcionaris, en aquesta
d'Acció Catalana a la barriada
sigent i primer incorporador de
se per aquest genere, els preus
deracions
históriques
i
passà
esde Sant Andreu. Es prega a tots
obra d'un interés tan alt per a la
rebudes respecte del curs que segueix
les aspiracions obreres al nossegurmixen sostenint-se, f no
prés a exposar raons tradicionals. la aquest treball tan transcendental; d'ueis anales i simpat:tzants del
classe treballadora i, en general, per a
tre movirnent patri. Amb la pro;
cal dir que si arribava 1 mielpzrsonalitat juridica, caracteristiques
nostre Partir que assisteixin a
nes 25o.000 iamilies que viuen a Barl'economia catalana, contribuint a dur (lit. - SO hl compra s'a fermarien
mesa de recolzar amb tot listes.
populars. folklore. AHudi de seguirla celona, no arriba al inig centenar el
l'e:mentada reunió.
a tenme un estudi que ha de reportar
res l'esmentat projecte, 118 eihr
torva mes en els preus actuals.
:a lengua i fiu notar la trajeeluda
amb el bon afecte de usos• - • bre de sullicitants, 'ser prendre
grans beneficis, en particular a les
els quals ttVUi siin per a les
tor:a que ha seguit el costee idioma.
pro. Vostre. Ventura Gessol.”
Ilars modestes.
part
en
aquest
concurs,
:cifra
en
exiirocedents
a
de
Rens
¡
Valls,
rae
ha
tingut
en
graos conreadors
ATENEU CATALANISTA
Cl pessetes els •;(1 quilos, i de
tretn minsa, i que fa impossible de poles Iteres de plenitud i en les llores
RE-PUBLICA DE SANT MARTÍ
Riera, que, com ja hem expresdel renaixement. Paesó a glossar l nrs der realitzar un azul que respongui
Avul, diumenge. aques: A terca
a Ja realitat. Es de doldre aquesta inODES FACILITADES PEN sat altres vegades, ds de lit
ra0n5 Culnira le. econenniques i <enMoviment maritim
farà una visita collect:va al Partimental:. Enzetä, del',r g s, les rzons diferencia que es manifesta al nostre
LA CASA JOAQUIM NITOES classe mes proterent. a
lament de Catalunya.
puble
pels
estudis
estadistics,
i
mes
si
posa! 101 en vagó sorlids.
basacles en la voluntat i L'in notar
VAIXELLS ENTRÁIS
PADNONA
A aquest efecte, es prega a flts
nmsiderem que es tracta d'una tasca
e: carActrr propi 1 acusat dels rataRes de nou en els altres arVapor espanyol "Nemred",
els socis i sin:pat:tzants que acudin
que
l
na
de
reportar
gratis
beneficis
a
lanis, la consribcia d'a rraest caráctieles.
de Bilbao , amb explosius; vaT1111QUI18
a :es portes del Parlatnent a dos
ter i el reíús constan: a l'amenaga- la clase treballadora, sobretot a la
por espanyol -Rey Jaime
quartsdc dotze en pum del mati. dora assimilacid. La p"cita couseien- mes modesta, ja 54542 l'abast d'aquest lb« Procee. D'ara!
1144 1111411
de Palma de Mallorca, altib coeca na-:1onal, el sastre instint de treball és cl le fixar els salaris reals ,
respendncia. '71 passatgers i
CERCLE D'ESTUDIS DE LA
o sigui que té una relació directa
Iiihertat i el tlei, :g de p.Isseir nn
Cecas Nova York
ciirrega general; vapor espaJOVENTUT CATALANISTA
amh
el jornal minim que ha d'existir
NI. ... s.e2
5.35
accent origina!. Illasma e:s sur
13
nyol "Cabo Tres Forcaa", de
5.51
3.3s
12
REPUBLICANA
per poder atendre les necessitats de
dzsesperca dcl catalanisme 1 de Car.
Bilbao i escales, amb càrrega
5.58
5.71
13
BITLLETS
-talunya perquè el przsen: centrad:u cada estanient.
general; vapor anglès "Empresa
Suero Nova York
MOTIUS DEL CATALANISME
la seva pos:cid polit:ca. Féu veme
Francesos: 4865 per 106
Cal ajudar l'Instit .m en la tasca
of Australia". de Noca York i es
1.57
qn.
1.ra
1
Anglesos: 37'65 pessetes,
lau
1e2
Diious passat. a l'estatge d'Acceid la necessitat d'evolució i afirm:i nue
cales, amb 215 turistes; vapor
que ha emprès; peques són les naji•
.A5
1.67
2
Italiano:
65'to
per
nao.
italià "Donde'. de Génova i
Catalana Repub:¡c4m., es prccecii a cata:an:mie és essencia .i.ment patriocions
entre elles Espora a - que
•
Belgues: 34 50 per roo.
tisme i cultrra. però neressita realit- no comptcu ami) sladet abundoses que
la inau g urar:O Lercie d'Entudis,
Blat Liverpool
Marsella, amb chrrega general;
Suissos:
239'73
per
roo,
politiqueo.
Per
patriotisme
zacions
4 Os :en;
que 1:3 organitzat la secciid de Culvapor ;ingles "Pinto". de Lonmarquen el not de vida de les dicen Estats Units: e'so pessetes.
4.2 it
no pedem admetre, ni durant les
munt ja des de temps, l'amenadres i escales. amb càrrega getura de la Joventut CatalaMsta Reses localitats, puix que si volem Po4.4 1, 4
Alemanya
(Reichsmarkl:
inz
pts.
ea
de
la
realitats
circumstanz:als
mes
llastiviolencia
d'avui;
Dollfuss
maneral.
publicana. I.a sessid inaugural fou
sar-nos al nivell deis paisos avançats,
Austria (sailling), l'3o pessetes.
n i obrava jesulticament, recolrant-se
Blat Xicago
a cauce dzi president de la Joven- moses, %r us pessumstes. Fin , cal, al
AIXELLS DES PATXATS
és
imprescindible
contribuir
cadascú
Txecosdovaquia.
34
una pretes 1 huta contra el feixisme
P er ID°,
contrari, ofegar-les 1 !ten: de II atar
tut. son; or Tasis i alarell, que disen 7 4 8 an 318
1 '4
Vapor espanyol "Rey Jaime fi" ,
en la forma que ens s i gui possifilc. i
I-10:2Hdesoa 4'93 pessetes.
Pa
de lora, merare es posava d'acord amb
1
39 us
sertà sobre "Els motius del Cata- tots. per damunt de les idees politicap a MaO; vapor espanyol "ViGrecia, o'5,o per loa
en aquest cas tnIs que mni, si tenim
as 5/8
Pu 1. a
1,2
e: feixisme de dintre i anava
Despr.:.'s d'haver saludar quo, per donar al cata'anisme ei seu
cente La Roda", cap a Ceuta i
Suecia: l'88 pessetes.
Co elevat essene1a:. No hem d'obli- en compte que es a Catalunva en es
totes les torces antifeixistes del govern
l'ancEtcr: que clip:en-A-a la sala cracMonee
Xicage
escales; vapor "Nentrod", cap a
Noruega: 184 pessetes.
dar, pecó. convençuts de la rad del comença a rentoure aquest desig de sutes i despees d'ex7licar la finalitat
de l pa lo d e conce s s i ó en concessid i
31 3,4
31 12
1/4
Dinamarca: 1 . ü3 pessetes
Bilbao; vapor espanyol "Cabo
ndstre sentiment 1 de les nostres pera:id. ja que, altrament, les coses
31 58
de tolerancia en toleräncia , eis com- Tres Forras", cap
53 3 8
1/4
del Cenit, entra en materia, outFinlandia,
16
per
toa.
a Sant Feliu
55 5 4
es resoldran cosa fins ara: a poe a
55 3
conviccions. de difoncire per nota la
panys austríaes han deixat passar el de Gitivols; vapor esp. "Tito" ,
mant que sinn catalanistes per rfniRumania,
6.
50
per
loc.
terna catzlan-l-i en aquesta feina poc i malament.
peratiu d'un detrae que la nostra
temps
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No es concia' altre específic contra la se.
borren que el sofre. 1 no es coneix mes que
un medicament aue permeti utilitzar aquesta
propietats del sofre: el SULF0P1LOL, am
de nou ofert al públic.
El SULFOPILOL no és, dond, un produele empiric, casolà, o de perfumeria, prepa.
rat sense reponsabilita t cientitica. Pel contrari,
estä fet per facultatius cata/ans i baut en Me.
males del gran dermatòleg Dr. Sabourand.
reme' que li aconsellerä e seu metge, si el consulta. Amb el suLrorzot. evita ve! caiguda del cabell en qualsevol moment en que es trobi el sen proces de calvicie.
Amb el SULFOPILOL t'adra, &mes, sempre
I perfectas«t el cabed net 1 sec, evitant que
la cupe b malteen la cabellera 1 II faci lleig
brut danzad el con de la uva robe Mute.

immettis regeellks, al pea is 751$

▪

Diumeng0, 18 de febrer de 193å

LA PUBLICITAT

BA-TA-CLAN

E S P ECTACLES

88, I. Ladres, ES - Tal/. 818741
%SR, 11. 80; n11, 510
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EL VINENT DIMARTS GRATIS FESTIVALS
Manager: Cae. MUCCI - Speaker: RAFAEL ARCOS
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TEATRE NON/ETATS

SALO DE FESTES
DE L'HOTEL ORIENT
Avul, illurnenge, de 5 a 8 larda
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1 en seas BOYS
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Tu eres mío

II mall. Mies sessions 330 I 0 tarda,
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seles. Direart s . lii. pre.entarnl ile '1
LA
ENECompanyia Herrero-Soto, amb
MIGA.
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Roe la Roeque. Nit: II' 0111' 0 cobarde"
Millia"

PUBLI CINEMA
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TALLERS, 81
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preciós model Ptes 25
Trame', n aeve coenoncla
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la le vsde.

Diversos
.6511/, dilltilelige, a les N de la landa
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PROGRAMA COMIC
La divertida comedia

La senyoteta mamá

TALLER 1 DESPATX
EESCUDELLERS BLANCS, 8 -- Telèfon 10916
BRAGUERS REGULADORS
g. pe r a la retenció absolu t a de la trencadura
Faixes de totes menes - Faixa cotilla abdominal
Faixes per a guarir estómacs i ronyons caiguts
Models moderns
COTILLES ORTOPEDIQUES
per a guarir o corregir les desviacions
de l'esquena
Més de50anys de pràctica sónla mllor garantia

CAPSES DE LUXE
casaments I batelgs
Capses a mida

Mobles

BARGUÉS

lquIdoein rulensa
'ser traslada, Canasta. 35. Case del
aren No ne ettul.
encuera.

Casa fundada en

Sant Pau, 38. - Tel. 20274

No podem publicar les
notes pregades que no

I FITXES-FITXER1
AGUSTI BO i¢,
CA

TALANES lee

tura coneguda

DEBILITAT NERVIOSA
VIES UR1N ARIES

Ydit3ffi li
g

COMPAN A TRASMEDITERRANJA
MADRID: Puse!, de la Castellana, 1L — 131110ELONI: 015 Laletana, 3
LINIA RAPIDA DE ORAN LUXE BARCELONA-CADIZ- CANARIAS
el serveis lea Toto-ntal
~lides ielmanass en, ClIssables, a lea SS. Efectuaran
"CIUDAD DE SEVILLA" 1 "VILLA_ AAAAA..MAADDREID:
MALLORCA
LIMA »PIDA DE GRAN LUXE BARCELONA
Bornees Cada ma (excepto els tnumeneeal. de Bar celon a 1 Palm e, 1 1119 AL

toree, per les moto•DaUs

ilr.

«AVIVE

Blenorragia (purgas unns, en toles les
seres Manifestacions: uretritis, prostGUtle,
orquItls, cintillo, gota
etc., de btatMe,
sulville, espinilla, matritia, uretritis, aleaporltis, flultoe, ele., de la dona, per
arnnIquen 1 renal, que signan, es enarenen avlai 5 radlealinent amb ele caseta del doctor Doleré. Els ristalls es enarenen per elle sois. sortee Injecetone,
SI remate, nt anlleaclons de sondes I bujtes, etc., lan P e rillán s ennare 1 011e
nege3sIten preer.ria ;lob ir% Ole 1 ningu DO s'aseabenia dt. la Postra mal/011a.
Venda: 850 p AAAAA el eapet
Sidlia (ararsosts), eczema, herpes, Olceree vartcoses (llagues de les canse), erupciones escroluloses, eritema., poni, urticaria, etc., malaities que .e len Per e a09a nuroCra,
flets o nde,1009 Ile la 5 0516, per er p nlpitra I rebela rple snidn, es guare(ten
semi anl les PIndolea deouratlees del Dr. Soler& que s(In la medlcarld depurativa, Ideal I perr^cta, pesque &cimas regeneran( la s .).g. la renoven, augme ntol) toles les energies de PoiganIsme I fomenten la salul, resolent eD
les
P.e 5 un 8 lote, ies úlceras, lla g ues, grans, rorlineis 5, supuraeld de
asurases, castrada del cabell, Inflamaclons en general. etc.. ~dan' la pea
no dena en norgonleme leneta I regal,erada.ei cabed brIllant 1 e-pes,
lase0
paseo% Venda. 45'00
nvale

Impureses la sang

utenljn,s1,.

ri pser2uael

Cansament mental, perdua de memórle, maldicen, 'empino, debIlltat muscular, ledig• corporal, tremolo..., palpIteCIOSII, treetOrel Perileees da la dona
1 toles tes inandealselons de 15 eleuraatima a essufaine0t neralds. Per er a eses 1 rete is que . 1trutn, es guarelsen acial I r aillca l inent emb ele Papahenal potencial, ea Dr. Soln4. Meg que un inediratn e ei e" 1 un aniden:
Cee111 • 111 .1' re v ed, median 1 tot eh 51 , 10111 5 nerving In/twist! especial:leen(

per tala Mena d'ele ps so• 'sell e g ens. rmyVrf rreueerar integrament intes les funriona 1 coneerv e r fine A l'extrema
yenes:, son, V ifil Caes/arder/te, el vlgor sexual P roln de l.c:199. Vendni
1000111 al

seo peeoetee flaoce.

"CIUDAD DE BARCELONA" I "CIUDAD OK PALIAA"
REGULA» ENTRE 'TARRAGONA, VALENCIA. ALACANT

PALMA DE

MALLORCA. BARCELoNA-MAg BARCELONA-EIVISSA

Vies urinàrie

VENDA A LES PRINCIPAL!'

1

P 091q1IIII IIIIP:111111,111,1 1!MilPIIIIIiIIIIIIP1111J11011111911Pm"'

4444444+44

Arte.

H

4

1Sn

vinguin escrites en català
amb un timbre o signa-

TEL 102110 eleCe1.011

¿OS asgo atede la

1:1SuAs i: 1°'aY1A

fill de B. earcassona

1

7 ',

[ASA GINERA:g'A'N"sii-ZZA
per a

( SDalstri e
n rt i al

L,Tes« 448e.tniOallntriOsS01,

e_ "Ortopedia Moderna"

do bu/saco sense CAISTA1
ni AGUIJES. Exacto12,3,
[LEGAN
con
SOLID. Com e propagan ,
. ,',,
do l'enviern a tot erro

Ilebil itat nerviosa 1,7,T,;;;;',' s

Centre Autonomista de DeEL SIGNO DE LA CRUZ
en rspauyol.
pendents del C. i de la 1.
per

15

5o omen
nNovE-T-A-r

vu-,

( 1;11.1,1 rena mdoe, pevai

SPLENDID CINEMA
6 515
Censal! de Cent. 317 - Toleren. 3
Avul, larda, :Irles sossions e/o:mines,
a le s 330 1 a les R tarda
EN EL HOSPITAL
mIlja hora de hure), per elan Laurel
I Oliver Barde
El grandlOs espertarle

ESTRELLA DE VALENCIA

lime quién eres tú
re

socis

SALAren/tal
MOZART

LOS CRIMENES

11117. Liarla, 115 - Teléf, 81222

al,

KREISLER

per Nieves 611ava. Jesds Menendez I
11a 1,101 Aren:,

West

Per 5 raGnalar•vos rerorden CASA CARRERA, fundada en 1897. SUIPCOMCIUCtO3ee a 25 ptes. din a de la canal, 1 Par
carretera a 010 ptes. SAL

Prou le reírle In g tIlment d'aquestee nubeI Ida destobriment dala
tha, graelee al

pr:mera vegaila a Barcelona

Exclu • tvament per

estits a terminis

CERQUEU PIS?

Associació Música Camera

EL RELICARIO

Sdn Des Paramount

y

Concerts

Orquestra Clàssica

FUTBOLISTA. (111)119,03.
liues gran- produrrio:

MICKEY

i
1 ,, ril``''
d
irrf'," 1,'
tfil; rir=7:a

PEDRO
Con/inua 3'3n larda: ''El hombre de
Arizona". -11011050", en espanyol,
Eugazot 1 Dentare. Dibulaus 1 1:Ondea.
biljuns; -De cara al cielo"
DIANA
ennt tolla 330 larda: - Nos divorcian:0s".
Pert Wheeler. "Una mutar eaprIrlie,1".
"El hiAnbre MI:MS[1110 " , l'II v,panyol

RUTH POSSELT

CINEMA ESPLAI

STORMY WEITHIN tftlin
Mulslcal) 1 LADY LOU, per 31.le

Preu: 30 cèntims

00 •,sell ,le lii rOntltus.

Avul, diumenge, dia 1 , , nit:

3011SEGA. entre Montaner 5 Ariete

Cinemes

I iOl Yi

5 1 55

.1rilnlia". •• 11011che". en espansiil.
Husta. Fu g azot I 'armare. Dibuloos 1 Ce,
nuca, Dilluns: -De cura al cielo"

per

1 a 3 pies

1

Es apuestes caselles rs trnbert
combinals per =afirmes els norns
ims grans r1115010 e.5panyolus. SI
001,11 trob.:r els noms de les tres
eilvieu III solucla d'aquest
etincurs, atto:a:mi no sobre amb
el vostre nom I dIreert6 a 11
poder-vos contestar el resullat.
rl usa v. • tilti a les enndieiOns de la
carta q ue us envlarem, pudren ob•
e v e17111111nenl. Iba formós proyrat111
E : erlure: PALMA, 99, Boul
Augusto - Blanout, PARIS (13. )
(Franga). Ref. núm. 12
Nota. — Les eartes per o Ers
10011611' 11 01 de tranonejar-se arnb

delreinsa comedia masiral. dialowasla I
cantada en franer• s. magna es cantó
Lilian Harvey I Charles Bover

de Vital Ana
Ensaques a 251,

I

1 1 111.111 1 continua 3 • 30 larda: "Hom-

Preus: Sessist única nilitierada,

Companyia
Avul, larda, a Ira cinc:

SE LA DO

bre de

per

T• EATIZE STUDIUM

111. l5iloalsn. 3 11,
Nottriari, 1 1 111111H. -Secretos"
BOHEMIA

111113e0", l.10111`1

1•7,1t

AH. a un quart di i : "esdrs
LA CAMISA DE LA POMPADOUR
Enrarre g ueu le= suar re lira! irle vgb
anticiparla. Saerni. laltla. laitaours a
una pesseta: LAS PAVAS. Nil:
i ` LA CAMISA DE LA POP.PADOUR

Bailén,

tarda:

11 Mal( i rOnlinin a - P1 tarda: "Noche
i le 00011 cIndad", Marrelle Salle, '''II,;
cliente Ideal". ¡len( I efestwe Ditnintis
1 Crimiea. D'Huna: -Honrares a tu padre"

CINEMA PARIS
11020,
1.•

REVISTES
VIVA LA COTORRA

La camisa de la Pompadour

•

8

MA LE LUI

030 1.1rsla: "Noche de gr.sn

indati". 51,ireella Valle, "Cna cliente
ideal", Rana Lneevhre. Noticiarl. Cómtea
i Califa. Dilluits: -Honraras a tu padre"
ORAN TEATRIE COSATAL

TEATRE NOU

1

SALONS CINAES

pecia/ 1117Merarra; nit. a leS 10:
Gran Axil de

4.

a

25.000 PESSETES DE PREMIS

wapos„._

rueca 25621.2459
Asid, sessId matinal, a les 1 1. al
preu linlc de 2, Let. Tarda. primera sess10, • I* "'MI, a les sis, es-

esperiaele de ineravella.
entrant en aquest leal re

Tarda, a les

5

CONCURS

LA REVISTA DE LA CERVEZA

TIATRI

de

TE SELECTE

(EL AMOR NUNCA MUERE)

Delirios del Trópico

1.

Surt cada dijous

(en espanyol). Sessló cOnlInua

La llama eterna

pellieulas

Vals

Foxtrot

°Danzarín"

erear16 de Kav Fralleis,
Miriam HopkIns / Barbar( Marshall
Una gran

Paaselg de (Necia, 23. Telf. 13382

RUISENOR
da

' Tarda,

de Literatura, Art i Política
Setmanari

Aval. a les 330. sesssd popular,
amb les pellicules
LA REVISTA DE LA CERVEZA

Ladran de O

MIRADOR

EXTRAORDINARI

n ballant

estrene de l'arranjament eset.
Fernindes-ArdavIn LA PASION
DK N. 5. JESUCRISTO.

amb el seu
le semana

egi u

, ala. die del

Mundial de Ball

20.000 PESSETES EN PRENI8, 20.00011

tail
blkla: bleendres, 23, grandiós esdeteneent:

dlumenge, 18 de

Campionat

TOTS ELS PORTS DE LA MEDITEBBANIA,
Sortides outozenals de Barcelona els dilata
A TOiS
LISIO CO'IEBC1AL BILBAO - CADIZ - CANAP I ES, AMB LaCALA
¡'ORTO DEL NOIID D'ESPANYA. — Snrildea dulnzenala de Bilbao ele 2 11001
LIMA COMERCIAL AME ESCALES
NOBD D'AFIIICA I CAN MES. —

6,1141A

RAPIDA REGULAR ENTRE ESPANYA 1 TEII16IF1 1 1110 DE LA GUINEA

ESPANYOLA (FERNiNDO P00). Serltdes el dta 15 de caria mes, amb eicales a
Cadla. Lea Palmas,
baleada, Alarma (facultativa), carta p eas tfacti llativis ),
Santa Cruz de Tenerife. RIO de Oro (facullalltal, Montarla o Freetown (facu/lailva). sarna Isabel de Fesnando Poo, Bala (facultativa), SO30 1 Alo Zeitoto
(facultallsal, pm% rapan
"PLUS ULTRA" 1 "
LINIA RAPIDA RECULAR ENTRE •ARCELJNA 1 VALENCIA
SorlIdea de Barcenas& ela al q uila I (Mona, a lee 20 nerei
« CIUDAD DE VALENCIA"

Pe4U u cebarla: reo ptas. 111101Cs d'aluda 1 torrada a prima vsellatt
s'Asir QUINZENAL MEDITERRANIA-CANTABRICA
dimeeres
MI) escala a tots eis ports de la PentnsUla. SortIdes de Barcelona ele
ENTRE 131110ELONA • ALACANT • ORAN • MELILLA - VILLA
11001./LAR
11141,6

ALBUCEMAS • CEUTA 1 VICEVERSA

BOrlIdeil de Barcelona cada mumenge, a les O flores; d'Alacent eso dIrnarts.
1 d'Aneara cap •
(3'011 1) ale dImecrell. d'Oran ca p a macant els dirtlartS

barreloni ele e/Imperes
entre /111Slage 5 Manila — Seriell tigeoirai-Ceuta. Ituee sorta, s
Semi. esa
1 blastmarri
, 1 0 101 —
— Serial Algeciras-Tenga
rada die des as rada po r
Alnler;a419•1111a. Semi reguar Gadla-larrsta. Barcal •alrnonal liarcetone-Cartagana
°azacana de la Compara'ls e Me el, Port.

FARMACIES D'ESPANTA, PORTUGAL

Tots els paciente del lAesigigenleisCAurintirtel o debllitat nerelosA. Aredas.t-se I trarnetent 050 pesgelee en Merma per al erancluelg. •
T.?, le, telefon 50731, retaren
`t'elan laboratori bocetare,
rallo sin Illbre exp/Icallu sobre l'origen,
matas 1 guartment d'aqueatts

deseurolllament.

espanyol

ROCALLA, S. A., té establertes Sucursals i DiPbsib Per teta

la

tracia-

VIO U PUSLICITIT- fr011a11811- 11

Península
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