▪
Dimecres, 21 de febrer de 1
±.• 7-72.;
wrimpornians/e nWen • 1.
rn/PIenehen. Tempeginura
grima Harallal 'Mansa! SS per ellas. Villeellet

'ASPNAMENTS

roe PM%
Id— 2

Bereehma Me% ;kg
usfaluaya I ter
trlineSIM

.

Anear= IlaltII I Etniiflia:
PLISO, canana postal. Id.
A n ees panda. Id.

•

-

Ir.—

•

DIARI D'AVISOS I NOTICIES

'buten erliA

ANUNCIA O RECLAMI ?apoda TAnftE3

La nava Corperachk-

Par

la dignitat de

l'Ajuntament

L'acció depuradora empresa a l'interior de les corporacions és seguida amb interés i aplaudiment per
tats els ciutadans de bona fe. Per
aixhi sorprén i desplau l'actitud del.,
que es res-en:cinen i s'atrinxeren en
peticiono la justicia de les guata
ro pot atenuar la culpa dels funcionaris perpètuament emboscats, parä,its del pressupost i de la ciutat
que han servir malament o no
l'han servida mai. Calla deturar d'un
cop els abusos que s'havien fer inveterats i restablir la normalitat en
tas els árgana de la maquina administrativa municipal. Ja se sap que
qualsesaal operació de sanejament
en aquestes rones ha de produir
inolesties i descontents; pera és molt
dolorós per als que voten atendre
dignament les responsabilitats que
el cartee els imposa, haver de tolerar irregularitats d'assistencia siste-.
manques en els equipa de les dependencies municipals.
Les exigències de la vida ciutadana obliguen a ampliar i a intensificar constantment ela serveis piiMies; i, cona és natural, el pressupost de despenes creix incessantment. Es natural que l'home del
carrer, l'industrial, el contribuent
per qualsevol concepte, que veu amb
espant l'amenaça d'un possible augment de les càrregues que pesen damant seu cona a ahitada, exigeixi
una administració mes rigorosa i
mis cenyida cada dia. L'administració, però, sempre respon a una orlentació política determinada, i no pot
haver-hi administració bona amb
política corrompuda o excessivament
tolerant. Altrament hi ha tut factor
capitalissim, molt sensible a les vicissituds politiquea de la corporació:
aquest factor és el crèdit municipal.
Bastaria que el palia adquirís la
ccnvicció que cessen les filtracions
entre el personal, que tothom que
cobra treballa, perquè la confiança
popular en els valors del Municipi
millorés sensiblement
Per damunt de tot, pera, hi ha
les raons de dignitat i de moral que
aconsellen obrar amb energia tot
fent a part que calgui a la justicia.
E, preferible millorar la condició
dels que compleixen que consentir
qualsevol atemptat al pressupost per
un parasitisme ruinós. Cal enrobustir l'autoritat i la prestancia corposalives, intensificant el sentiment

Terminació de les negociacions amb França

En el nou acord
comercial francoespanyol que serà
si gnat avui, Frena
obté notables
avantatges
-

El cap de la delegació espa-

nyola, senyor Caries Badia,
es nega a fer declaracions
Paria, 20. — Les negociaGalas comercials contera:Aldea'
• des de ja fa Irles de dos inesOs
entre la Delegació econiunica
erpanyula, presidida pel aenyor
Carlee Badia, i elä perita franheaus, presidde pel directiir
d'Aturda Comercia le, senyor
BonnefOns Crapoun e , han quedat virtualinent acabades.
En efecte. Seguits informaricos d'origen auturnzat, frunces, deapres de la remití) plenaria craquesta tarda, que ha
durar cine loores, Facord a que
tlia arribat entre les dues
parts sern rubricat (lezna ai
ministerj de COmerc pels cape
de les dues Delegacione per tal
desser solines després a l'aprevaciö dels Governs respectiu.
D'aquesta manera (roben llur
re a rimpensa eis eiforos tele
psis negociad”rs ;unta l'objecle
de (robar una aolació al doble
problema plantejat. per la necessitat en que es trubava EranSa d'equilibrar la seva butano
ü nmercial netualment en def l r it per Mes de 4100.000.000
respecte a Eapanya, i el
desde del Goverti de Madrid
que es restituits a Espanya la
integritat dels contingente
dimportació a Franett, redint
A n un 25 per 100 a partir del
cha 1 de gener d'enguany.
El nou acord destinat a aulasilitur el de 1922 i eta diferente
'avenants' i modificacions s ignades després d'aquesta dato,
restableix per a ESpanya IR habilita( delo contingente, obtenint Frenes, per nitre banda,
certs avantalpea (*ri (arle.
Seg. pág. a, oi pes do la rol. I)

d'integritat Vde aeimanericia en tots
els graons de l'a.dministració. Per a
aix es necessiten 'mies' reserves de
tenacitat i d'energia conOiderables,
perra no impossibles de trobar, i tots
els ciutadans estem obligats a cercar-les i a estimular-les amb la nostra assiatencia moral als , que estan
disposats a abocar-les en benefici
dels interessos i de la dignitat ciutadana.
Tothom comença a adonar-se dels
esforços que la novella corporació
ja en aquest sentir, i tothom els
aplaudeix i encoratja, i tothom tam
bé sap distingir alba que tertes gaHardies tenen d'estrategia defensiva
de les irregularitats endèmiques en
el funcionarisme, dalló que són ambicions licites i atendibles. Es curiós,
perla. que els detractora sistemätics
del desordre i de les negligències
administratives, els que incessantment clamaven contra la corrupció
crónica que flageHava el pressupost,
avui facin el distret i no aprofitin
l'aparició d'una bona voluntat evident en els que governen la ciutat
per a aprovar l'orientació empresa.
Els dol l'haver de reconèixer que
la rectitud, la bona je, no és un monopoli del seu partit, com no ho és
el catalanisme i la capacitar, tal com
han volgut donar entenent durant
uns quants anys, anda una petulancia que feia més censurables el silenci i la indiferencia que en altres
apoques han tingut per corrupteles
que es produiren davant dels seus
ulls.
Perque moltes de les coses, la correceló i l'eliminació de les quals avui
pren les proporcions d'una croada,
són l'herencia de molts anys de govern municipal, i, per tant, els que
més escarafalls han jet en aquests
darrers temps aleshores disposaven
d'intervencions eme haurien pogut
evitar o atenuar moltes de les toleràncies invetcrades que ara sän
perseguides. Els que voldran sotmetre les temptatives de sanejament
administratiu a l'estratègia de partir
tindran un desengany, perque a la
llarga la seva obcecació els sortiri
a la cara. Els ciutadans de bona fe
no els ho agrairan, perquè no pot
haver-hi cap raó de partit que privi
d'aplaudir i d'animar els que lleialment serveixen la rimar i posen tota la seva intelligencia i tot el seu
esforç A dignificar la vida interna
de les nostres corporacions.
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President de la Generalitat La crisi l gotero Douglas Fairbanks, pare
i el Conseller de Finances
ha passat una tarda
mal
terliz
is
sortiren anit passada cap
a Barcelona
deis agraris 'roba
a Madrid
que la situació actual Es El gran- actor cirternatogritfic ha
EI

El Cap

insostenible
Madrid, 20. — El senyor Martine: de Velasco, comentant amb els
periodistes les noticies circulades sobre la situació política, ha dit:
—Jo he votat en contra del Govena en l'assumpte de la F. U. E.
Aixf no es p ot continuar ni un dia
mes, perqué no es fa absolutament
res del que s'havia acordar, i s'ha
de donar una srtida en l'encallament
en que s'ha posar el Govern. Ja sé
que tant a la Ceda com a la meya
minoria hi ha descontents.
Se li ha preguntat si havia conferenciar amb el senyor Alba sobre
el programa formular per aquest
—Jo no tinc per que fer ces de
cap programa. El meu és Fordre
del día, en el qual hi ha nombrosos
assumptes d'interés, com són: l'amnistia, havers de la clerecia, etc.
Un repórter li ha preguntat:
—Quina solució veleu?
El senyor Martínez de Velasco
ha preguntat quina era la que s'assenyalava en els grupa politics.
—Dones la substitució de part
dels ministres radicals per elements
agraria i Acció Popular.
—jAmb la presidencia del senyor
Lerroux?
—O amb una altra tal vegada.
El senyor Martínez de Velasco
ha fea un gest, i ha dita
—No ho sé; penó el cert és que
la Situació no pot continuar així.
•

El conseller de Finances, bese or Martí Eateve, are el senyor
Ventura Gasaol, que ba anat a acomiadar cli Mueres viatgera

(Foto Torrents )
En l'exprés de Madrid de les vuit
del vespre van sortir ahir cap a Madrid el President de la Generalitat,
senyor CoMpanys, i el conseller de
Finances, senyor Marti Esteve. Tal
CC)111 es recordara, el moda del viatge obeeix al desig 'de resoldre determinades dificultats que han singil en el traspäs de serveis.
També van sorttr en el mateix
tren el president de la representaci,3
catalana a la Comissió Mixta de
Traspassos, senyor Nicolau d'Olwer,

L'exprés Madrid-Sevilla topa
amb un tren especial.
Han resultat de la catàstrofe onze morta
i una cinquanta ferits
Madrid, 20. — A les dues i deu
de la matinada d'ahir, en el quitametre aat, entre les estacions de
Villanueva de la Reina i Andújar,
toparen el tren exprés de Sevilla i
un tren especial en el qual tornasen des de Madrid a la capital andalusa els aficionats que vingueren
a presenciar el chumenge passat en
aquesta capital el partir de futbol
entre els equips del Sevilla i de
l'A Oi lehr.
La topada fou extremadament violenta, i a conseqüencia d'alai) resultaren alguns morts i molts ferits.
La máquina de l'exprés de Sevilla,
número 405, s'encastä en la del
M. S. 2, que era la del tren especial.
Quedaren destroeats els furgons
deis dos trena i els vagons restants
descarrilats. Immediatament que es
tingueren noticies de l'accident s'organitzä a Cardova un tren de socors a primera hora de la marinada,
que arriba al ¡inc de la catástrofe a

reme f dudarle**, pe? 1090, ea Wd. Vidbaffin
rlesontal. en promemi to putlemetres. Estat del al:
ser4. En les darreres fi /ores: Temperatura mIalrisef
iff antas. Temperatura mtnlessi 74 Ilesas Itecerre•
Ifet del Test: 141 quIldmetree. Predi:duelen nula
Insolseld en el die d'ene, 9 llores 30 mtnnts.

les set També. sorti de Sevilla un
altre tren per, tal d'ajudar als • treballs de salvarnent i recollir els viatgers de l'exprés de Sevilla que poguessin continuar el viatge cap
•
'
Madrid.
A l'estació de M. S. A.. a la cae
tellera de les andanes, s'ha collohat
una Ilista arnb els' noms 'deis' vialgres 'que han resultar ferits, tots els
quals han quedar hospitalitzats a
Linares. Els dits ferits són . els següents:
Joan Feinandez,' de vi:: t.i-quatre
anys, domiciliat al carrer del Pozo,
número 29, de Madrid; Carles Antequ e ra, de vinti-einc anyS; Unís
Fernández Rodríguez, de vint-i-sis;
Manuel Rodríguez García, de vinti-vuit, i el seu . gerrná Joaquim, de
vint-i-tres; Antoni Jiménez González, de vint-i-cinc anys; Ferran
Nútitz Molina, de trenta-quatre;
(Continua a la pagina 6, col. 3)

EQUITACIO

car ha estar convocada per a avui,
a Madrid. una reunió de la dita comissió mixta, i el cap de la minoria
d'Esquerra al Parlament, senyor
Santaló.
. Acudí a aconsigdat ele repre. • un
sentants «talan, ' a -festaeits
gran nombre de persones, entre les
quals recordem la senyora i senyoreta Cornpanys, esposa i filla del
President; senyoreta Riera: president
del Parlament, senyor Casanoves;
el Govern en ple: consellers senyors
Lluld, Seises, Gassol, Denas, Comorera i Barrera; diputats senyors
Irla, afestres, Taulcr, Ferreres i
Duran, Espanya. Traba', etcétera;
alcalde de la ciutat, senyor Pi i Sunyer; regidors senyors Serra-Hunter, Massip, Ventós, etc.; general
'Batet; president accidental de l'Au'diéncia, senyor Fernandez Echavard; rector de' la Univeraitat; doctor
Etbsch i Gimpera; general •Marzo:
ceirnis , ari general d'ordre • püblie, senyor Tomás Ramon; sein ors Azcárraga, Pérez Salas. Menéndez, Dalmau -Costa, Font, Nuriguera, etc.
Acompanyaran el President, durant la seca estada a Madrid, el sea
secretad, senyor Alavedra, i el cap
.de cerimonial, senyor Rubí. A le,
,vuit en punt el tren va posar-se en
tnarxa, i el píllala que «Mala l'an. dana va nrorrompre en una ovada.
Foren molies leo Persones que pu, jaren al tren i ets acompanyaren fins
,a1 baixador del Passeig de Gracia,
on, en arrencar el tren, van repro: duir . s.e novament els aplaudiments.
President i.el conseller de Fi' nances, durant la seva estada a ara. drid, s'allotjaran a l'Hotel Palace.

Austria

punt

• •

Aquesta tarda ha estar molt comentada al Parlament la reunió que
al metí ha tingut la minoria radical.
Malgrat la reserva absoluta que
han guardar els diputara radicals,
s'ha sabut que en la reunió han intervingut diversos diputats, i que el
senyor Lerroux, en finalitzar, ha pronunciar un discurs que ha. durat quaranta-cinc minuts, en el qual ha adirmil d'una manera rotunda que el
partit radical, fundar per el, continua en el mateix lloc quo era en el
dia del seu naixement. Que no es un
politic, tia que pugui llançar-se als
bracos de la dreta i que és republicà d'esquerra, perb que la realitat
dels temps imposa que cal aprofirar
les (orces de dreta per poder governar.
Jo estic segur — diu la referencia
que ha manifestar — que si avui es
planteges la crisi, les dretes no tindrien ni un itorn mes de participació en el poder que el que avui té en
el gabinet que presideixo.
Jo puc a firmar que, per la osera
voluntat, ni avui m mai no es !limará
el Poder a cap partit que no sigui netament republica i que no fati una
declaració terminant d'amor a la República.
Segons aquestes referencies, el senyor Lerroux ha acabar el set, discurs afegint que no abur ni tolera
que cap diputar comentin actituds que
no existeixin d'alguns ministres.
A la Mina 3:
URGENCIA D'UNA DIV1810
TERRITORIAL CATALANA
per PAU VILA

neuràlgic de la po l itice europea

Titulesco, en unes interesantíssiYnes declaracions, fixa l'actitud
de la Petita Entesa davant el
problema austríac
Ahir Eden va conferenciar a Berlín amb
Hitler i von Neurath
COP a Ber.
a parla, aun!, Hitler i in',
r ath, melare Go e ring — potser per
una coincidtlricia preparada — declara al corresPo nsal del "Daily Mail"
que .4lesnanya acemita 14/1 fort exhr!
cii arri.
edei (mira despris e Romo, O confer enciar antb Mussolini, i ol sen retar', a Londres es coneixtran els
sidrats d'aquest tialije Notern jis qne
quasi tala la prent:fis alele» es ni0J.
ira pessimista.'
V e d no es bis& el que' mis preocupa les cancelleries, listó la qiieetid
' austriaca, La; distmucia de les torees
;demotratiques ha deixat el tome obert
a les i eniptatives narional2sorialiste5.
Tituiescu, en lona entrevista concedida al corresponsal a Belgrati d'un
dion parisenc, ha remarca la gravetal
de la :insistió. Ells frObC111 Maná fe
realimatid trbin pla de Mu ssolini amb
el fi d'esterare fa intimando italiana

Eden ha sortit de París

—I ai la «miradora u ea ore era?
—No per aia6 dleiaar6 d'amar a camaL

Sobre el Danuhi, g r ades a una unid

i econdmica — si cal, dissimulada — italo-austro-hongaresa.
El pacte de 1922, estimé/01 entre
Franca, :Inglaterra, Tsecosloiaquia i
Italia, establir, no solament la independencia d'Austria, alud que erclau tota influCncia directa o indirecta sobre °auca darrer País. Bou
en M'In t d'arme.« tracia: que el Tribunal inte r nacionat de La Ilota antilla el COntellt dicaner austro•bongar4
Concits entre Rrtnining i Schober.
Mussolini voldria rremp/açar
crear uno mena d'Ansehluss
austro-hongarIs gute /aria impossible
l'altre Anschluss, amb Alemanya.
Co,,, es veu, Si no en aparenga, en
efsblnia, s'ha ihliciot sota aspra
ditintnari:a entre dos governs dictotorials.
El viaje de Suvich a Budapest
deu tetar Per oh feche eliminar les darnenes dificultas al Perillosissirn pro¡rete del duce. (Seg, pag. 7, col. t)

eacollit la
nostra ciutat per al rodatge deis exterior, del
seu nou film

Arribada de l'exprés de Franca.
Dutt salt, un viatger, quan el tren
encara no ha stoppat, es troba al vestibul de sortida. Darrera dell s'ajanya a seguir-lo, corrents, un seu
company de viatge. Segurament el sccretari.
D'un altre salt, el primer viatger,
gairebé arrossegant pel braç el secretad, es colloca dins d'un taxi.
—Ritz!
Eis empleats de l'estació i els intirprets dels hotels resten admirara d'aquella agilitat.
—Deu tenir prensa—fa un.
—No sé pas don el conec--observa
un altre—. Aquest home no mis desconegut.
Al Ritz, omplen els dos nous arribats els corresponents butnetin3 d'entrada.
L'administrador de l'hotel llegeix:
Douglas Fairbanks.
—Un bany, el dinar, --demana Douglas.
El gran artista cinematogràfic dina
sol.
Pren, després, el cate -a l'hall de
l'hotel. També está sol. Llegeix un
diari. Distret, xiula.
Es passeja.
A quarts de guatee es Presenta •
l'hotel el senyor George de Randich.
S'emporta Douglas Fairbanks als estudis de l'Orphea-Film, a afontjuic, Recorren els jardins. Visiten el Poble Espanyol.
A les cinc, Douglas Fairixtrdos toana a ésser a l'hotel.
No és bru; is negre. Negre com e'
carbó. No esta un minur quiet Porta
un vestir blau fose, amb ratIleta.blanca, abric grisuclar. Ha Hamlet a
una cadira un barret marró d'estanrapaelles un . barret 'que li uttg tapan
els
doneva„aspeee.de cale,
dor da tangos.•

ron, l'Anna Bolena de La vida Privada

d'Enric VIII, i Beneta Hume, entre
sltres. Espero que ens soetira una cosa
de primera. L'Alexandre Korda es un
home deis que DOMiS en neix un cada
mil anys. Ha viatjat molt i té el sentut de saber ajuntar els gustos dels diferents paisos que visita. La vida prisoda d'Enric VIII ha agradat a tot
arreu, sense excepció.
Aquestes rninifestacions de Douglas
Fairbanks em donen peu a demanar-li
la sera opinió sobre la producció cinematogräfica anglesa i sobre les passibilitats que Elstree venci Hollywood.
—Mai! Amb La vida privada d'Enric VIII. film del qual ja Peemetreu d'abstenir-me de dir el que en
realitat penso, la cinematografía angima ha donar un gran pas; pera
d'alzó a qué Hollywood perdi la sena
supremacia, hi 'ya Isla distancia
enorme.
No m'estrann que -Doitglas Fairbanks s'expressi abra Evidentmeat, i
a desgrat de. la perfecció de Jo he
estas . un aspa o dels entena de La vida privada d'Enric VIII, el cinema, per
a Douglas Fairbanks, és una altea
cosa. Es trepidació, és ritme, és optimisme, per' clama& tot. Doualas Fairbanks fa l'efecte de no prendre's res seriosament. Tot ei fa lauro Riu pernee se sera sä de cos i
d'esperar. Riu també. potser, per un
instint de coqueteria, per ensenyar
aquestes dues renglere.s de dents blanquissirnes que taut rgssalten dannmt
el seu rostre cremar,
—De Maria Alba, la nostra compatriota, que me'n dieu?
—Bonica xicota. Bonita i catalana.
r. No ea pot demanar ,malt mis.
Se
m'ocorre dur la converia cap
'
al terna relliscós.2 . del r' ernoni; amb
.
Mary Piekford.-.. • •
—No tea garleon-- 4)1V4191011Is
.1:Magias
•

Douglas Fairhanka, al Rita. Amb *II, els senyors Rendirla Darling
el noetre company Joan Tome& (Foto Torrents.)
—Admirable, Bareelonal — exclama—. Quin sal, quin sol Eseolteut
sempre fruin d'aquest sol, ad?
—Gairebé sempre, Sobretot, quan hi
ha forasters.
—Ah! Ab!
Respira satisfet Per uns moments,
tinc la impressia que e s posará a estirar els bracos i a brincar.
—El vostre viatge..,—dernano.
—Business.
Douglas Fairbanks estä preparant el
seu nou film: E.rit Don Juan, El 3 interiors seran rodats a Elstree. Anglaterra. Els exteriors, a Sevilla. a
Barcelona, al Poble E.spanyol de
afentjuic. Ha vingut expressament Per
veure aquests exteriors. li han
semblat molt bé. Dad a quinze dies es
donará el primer tomb de maneta, a
Elstree quatre setmanes després es
rodara a Montjuic.
—Ja estic decidir. Vaig a comunicar-ho ara per telefon a Londres, a
l'Alexandre Ronda.
—Per wats dies, a la nostra chitar?
—bin',:vai g aquest mateix vespre a
Madrid. 1 demä a la nit snrti re cap
a timares. Ahir era a alantecarlo, Jo,
saltant continuament. Jai Ja!
Pregunto pel caricter del film.
—Una sàtira. pot ésser altra
cosa que una sátira. Vds direu I Per
de don Joan a quaranta cinc anys
amb els genolls que ja en !mellen?...
s hevisetdar.,dra i
lasst, o ta on ble insUon
rer—anNteont es ei R
vajal encara aneu t'orca Iletiger.
—Fm defensn. cm defenso...
I afegeix räpidament:
..f.apera
mscm
diecuide, em cuido de
deba. nn fumo. Me n'he deisat
—.la hi tornaren.
—Potser si. No huno per entrenarme, per educar la voluntat. Ja Jal
Tornen a parlar del film.
—Com a dones--declara Doradas
Fairbanks—compto amb Mute Obe-

He estar pnc afortunar. Provaré ara
d'assabentar-me del que hi ha de cert
del diverci de lady Ashley, el marit
de la qua!, segons la premsa anglesa.
vol divorciar- se Pe r sentir-se gelós de
Douglas Fairbanks.
—No en partem, tampoc? — repetela ell.
—No en partem.
Una pausa.
—A mi—dic jo, per aconselar-meaquests afern íntima no m'interessen,
comprneu? Penó els periodistes bona
eselans del públic.
—Per una regada. porteu-li la conträria.
Torno al tema cinematografie. Almenys no hi trobo resistencia.
—Continuareu produint filma a
Anglaterra? — pregunto.
—No- En havent rodar acl els exteriors de E.rit, Pon luan, me 'n
tentare a Hollywood, Ili tinc wats,
interessos a vetllar.
—Interessos tuaterials?
—Material:. Vira teatres.
—I dels antes?
—Per que no?
Ara li toca el torn a la' familia.
—Douglas junior?
•
—S'ha espavilat molt. Ja ho tse
visa Dintre unes setmanes secó a Barcelona, de pas cap a Mallorca.
Es fa tard. Douglas Fairhanks ha
danar encara a can Cook. Li remercio el set) frene acolliment A pule
d'acomiadar-me. ti recordo la primera
segada que estiva a Barcelona.
—Fa deu anys. No ho e oblidaa--.,
dio ell.
—Quin axitl
—Massa! Ja, ja! Massai
Riu ara, Douglas Fairbardra a
grans riallades. Novament tinc la impressi6 que començarà tot dama a enfilar-se per les (»diem a saltar d'un
!loe a Falte, a donar- nie copa a
quena...

ree

emitni).täne
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La ARTS

'Novellistes caialans

Prudenci Bertrana
per Rafael Tesis
El debut 'el Prudenci Bertrana tnalitat barcelonina en I:. primera
desena del nostre segle. *Personatge
com a novelista, i gairebé com a
real o imaginad —i en totes les filiteras, fou "Josafat", publicas l'any
roo6. El pintor instintiu i caçador gures que crea Semana hi ha una
forte dosi de realitat —, el doctor
apassionat es llançava a la palestra
Daniel Pérez, amb les seves rauxes
amb "una estranya anècdota, on la
¡ aquella barreja de c , ancia i d'aluxúria i el fanatisme profanaven la
fany d-épater le bourgeois", is un
pau santa d'un temple i feien catresímbol d'una generació brillant i
mir d'horror les veles ¡matees". La
improvisadora.
definició Es del mamila autor, i es
I arribem a "L'Hereu", Premi
troba en el darrer llibre que ha puCrexells 193r. Ja he indicas la imblicat, "El Vagabund", segona part
portancia literaria i documental d'ad'una obra de vastes proporciona
questa obra, que, per bi que arguque ha de dir-se "Entre la terra i
els núvole" i qu e tindra—els dos mentalment no té la intensitat de
les altres noveles de 13er-trena, éa
volums apareguts ja la cenen— una
doble importancia: la 3Cva bellesa la revelació enlluernadora d'un paisatgista que us descriu amb un enliteraria 1 el seu carácter de concomanadis embadaliment les velles
fessió autobiogräfica, velada mes o
alzines sureres i s'emociona amb les
menys deliberadament, peró, sota
tallades indispensables i amb l'indels noms imaginaria de la qual
transparenten amb llar forza real cendi amenaeador. Al costat d'aquest
els protagonistes dels episodis de apassionarnent del protagonista per
la natura i per les tcrres del seu
la vida de Bertrana. .
heretatge, culminant en el comiat
L'èxit de "Josafat" fou propordolerás de l'hereu que Ira hagut de
cionat a l'escindo' que produi. Un
renunciar al seu patrimoni, els setsa
novelista agosarat i gens temerás
conflictes sentimentals i les seves
de la vida es revelava en aquella
relaciona amb eta altres homes teobra que aeronave violentament
nen poca importancia. Es l'aguait
(encara avui fa aquest efecte de
violencia verbal i d'imaginada) exal- parierst de les perdiue, les caceres
de senglars, la pela del suro, allò
migrat
conjunt
de
la
notada) en el
que fa viu i punyent el drama de
vellistica catalana. Prudenci Be nl'hereta Armen rnateix Innocenci
trena hacia tardar a trobar la seca
Aspriu, reduit a ciutadà de Girona,
vocació literaria, pesas aleshores s'hi
sap descobrir i adorar tos seguit
'hura amb totes les seves facultats.
Deu ésser escriptor català que l'encis de la celta capital dels quatre rius. ;Quines belles descripcions,
mai no ha fet versos: l'edat en la
en "El Vagabund", dels carrers
qual la secreció poetice esdevé gaimisteriosos, dels passeigs de la Derebé ineludible trobis en les apiques
cesa i dels alterosos campanars de
cuerea d'aquell adorador de les bosGirona! Peró hi ha també la dura
cúries selvatanes un derivatiu
brega per la vida, l'adaptació a les
nífie per a la seca poesia latent.
realitats quotidianes, la iniciada' liAquella versos mai no escrits ens
teräria, arte aquella cruel peras exachan donat, pera, unes prosea d'una
ta visió del catalanisme de Piretal bellesa de Ilenguatge i d'un senneus mita, l'entrada en les lluites
timent tan pictarie del paisatge com
politiquea, la direcció del diari reles deliciosas narracions d'''Els hepublica i l'empresonament per un
reis", de "La 'loca de la vídua",
d' "El meu amic Pellini", i com tot
delicte d'impremta. En acabar el
"L'Hereu", que compensen tota la
Ilibre. Innocenci Aspriu s'instaHa a
poesia rimada que Bertrana hagués
Barcelona. ,i. Tardarà gaire el tercer
pogut escripre dels divuit als vintvo:um d- Entre la terra i els núi-cinc anys.
;mis" a contar-nos les impressions
La Hasta d'obres de l'autor de "Jod'aquest home fort i natural entre
ela barcelonins?
safat" esdevé impressionant, avui,
en quantitat com en qualitat: "CriPrudenci Bertrana juga d'una masàlides" és un aplec de contes i nera admirable amb l'humorisme.
Dificilment, pera, es deixa dominar
altres proses, "Näufrags" és una
noveHa d'una gran forca, perd Samper el], Si no is en els setas contes
gran
delicadesa,
i
sembla
i en articles periodistics. En canvi
ba duna
preasentir aquella "Ernestina" que, l'instint d'observador, caracteriatic
del noveHista, el donfina conatantper l'afany de superació amb el qual
Bertrana l'ha potida i, despees d'ha- ment. Es capee de seguir durant
cer-la duta a rescenarj, l'ha refeta,
horca i mis horca, carrero malla de
transformant-la en "Tieta Claudi.
Barcelona, un honte en el posat del
que
Es
la
creana", hom pot creure
qual ha cregut endevidar un tema
rió preferida del un autor. "Prosea noveliable. En aquest vagiabundeiar,
barbares", un del* malora llibres
Bertrana deixa Une la seca fantaescrita modernament en careta, da,
sia, i d'aquesta savia combinació de
pero, segons confessió de Bertrana,
realitat i imaginació cap extraure
el sen llibre preferit, "el resum de
l'argument de les seves futures nola seva 'felicitat".
venta Una de les que ja ha publiEl novellista de "Josafat" i de
car, que va pasear desapercebuda,"Naufrags" emmudeix, però, molts
i que es deia "EI desig de pecar",
en», i es 'hura al teatre, al perioera filla d'aquestes activitats comdisme i a la deliciosa voluptat dels
binado d'observació i fantasia. Els
seus contes, plena d'un agredolç
resultats eren prou eatisfactoris Per
d'humorisme. La vocació reneix
esperar amb tota confiança que
amb "Jo!", 'libre divertit i desigual,
Prudenci Bertrana sabrá extreure
que si no tinguis guantera literaries
d'aquesta pedrera gairebé intacta de
ben estimables permetria al seu aunovelles que is„ Barcelona el tema
tor, tanmateix, d'enorgullir-se per
de moltes obres que la leva fantahaver-nos donat un document clinic
sia creadora i el seu estil admirable
de l'anarquisme difús de la intellecs'encarregaran de realitzar.

urea de Put d Calella, a un soban, Cl vers o en prosa, que descrigui un tema d'interés per a la história, la tradició o la natura de Ca'ella; roo pessetes, ofertes per la
mateixa entitat, a una poesia de tema 'hure; 73 pessetes, ofertes conjuntament per les Cooperatives
L'Amista 1 Germanor, a una 'poeta de tema local ealellenc; 13 Pe/seres, ofertes conjuntatnent pet senyor Remen Morera i per la Congregació de la Mare de Din de les
Escolte Pies, a una poesia de tema
lliure; 70 pessetes, ofertes conjuntatuen pel senyor Salvador Mastuet i per lea entitats Societat de
Paletes i Manobres ¡ Club Lucena,
a une poesia de tema lliure; so pessetes, °frena del Sindicas de Dependents de Generes de Punt i anexos,
al millor matan en vera o en prosa
que canti les virtuts dets dependenta
de genera de punt.

aurlIe
lee), 'dio pres. 'CES.
Ilibre seso (
“Ikolas ilterii
ptes. '19),
" 3)
u
les
s . gpra niñosi
da.0
al
Ibarz; e'P
(Dalatit Carlea), ala a
gaablo i Fernando. "Lecturas chicas comentadas • (Definan Carlet),
1%15 pto. - Biaza. "El jardín de lor
misterios" '(L. G1111; rüst, 3 pesietei;
tela.• Literato/a Tolmo'. "Atusa
Karenina" (Lt Proa). o otea relligat. Hendrik Leeuw. • Las ciudades
del pecado" (Molino), 2 ates
Ilians. "El -verdugo. estotra (Molino),
90 e4attns. Tortellino" (Molino), 5 pies. Dumas, "El
Conde de Montecristo", fascide segon (Molino), ‚'So ptes., - York Eraleine, "Un Tejano en el Canadá" (MoIno), no céntima. - Guerau de Liost,
"La muntanya d'ametistes" Gill).
rellieat, 7. pessetes. - Alvarez, "Leyendas y turnios del Japón" (L. Gili),
rúst. 6 ptes.: tela, 8, — !fletarla i
Geografia. Sainr de Robles, "Historia
i estampas de la Villa de Madrid"
Gili). - Zweig. 'La lucha contra
el demonio" (Apolo). Tia., 7 paseetes; tela. la

Condiciona
1.—Totes les composicions,
dites, escrites en catali i a mäquina,
en quartilles d'una sola cara, acompanyades d'un plec clos contenint el
nom ¡ adreca de l'autor i al damunt
el tito' i lesna de la composició,
hauran d'ésser trameses per tot el
dia 15 de mara vinent al secretad
del Jurat, senyor Jaume Mamut
Elequer, al seu domicili de Calella,
carrer de Creus, 9.
II.— L'acte de la festa tindri
lloe el diurnenge dia 8 d'abril, a
l'estatge de l'entitat organitzadora,
a l'hora i en les circumstancies que
oportunament seran anunciades.
III.— El guanyador de la Flor
Natural hesita de posar-se d'acord,
tot seguit de publicas el veredicte,
arnb l'Orreas Calellene, per a releació de la Reina de la Festa. que faca
Iliurament dels premia als guanyadora i presidirá l'acre.
IV.— Caletre a tots els autors
premiers acudir personalment a la
Festa o trametre-hi un delegas especial, per recollir eis premis.
Calella, t9 de febrer de 1934.
El Jurat qualificador: Octavi Saltor, president; Enric Lluelles, Domanee Guansé, Maurici Serrahima,
vecals; Jaume Marxuac, secretara.

GALERIES D'ART
CATALONIA

A.D.LA.N presenta
Joan Miró
Tal com van' anunciar, divendres, a
dos quarts d'onze de la nit, els asSoCiatS d'A.D.LA.N. (Associació d'Amies de l'Art Nou) es reuniren a les
Galeries d'Art Catalenia. per tal de
eonaixer la darrera producció de Joan
Miró, destinada a ésser exhibida molt
aviat a París.
Davant les teles i els cartons que
omplien la vasta galeria que regenta
Josep Dalmau desfilaren els invitats,
rnentre es desenrotllacq un miting en
: el que prengueren part eis senyors
Sabater que Ilegf Mi text inèdit de
J. V. Foj a, destinat a éster publicat
'en cataba a Cakiers d'Ari, de Parfs—,
•Caries Sindren — que Ilegi un text
ameriei sobre Miró—. Martí Font, el
pintor Artur Carbonen. els critics
M. A. Cassanyes. i Litis afontanyä,
i el Sr. ?sf. Planes.
J. V. Foja Ilegi un poema, inèdit,
Samba dedicat a tan discutís pintor.
Eis senyors Joan Prats i Josep
Dalmau foren per a la distingida concurrancia que onspli el local, uns amables gules.

EL CORREU D'AVUI

Els 'libres nous
"La Sirena"
per Peana Mueres!

Fe aquesta * Sirena" una noca serie de gravats en fusta de Frans
Masereel, ben digna companya de
les series anteriors del mateix autor, corn les "25 imatges de la pessió d'un borne', "El meta Llibre
d'hores", "La Idea", "GroteakFilm", "La Ciutat" i altres. En
ella presenta Frans Masereel l'odisea d'un mariner dominas per l'obsessió de la "Sirena" amb cua de
peix que en tot i per tot arreu,
temptadora, se Ii apareix.
L'autor d'aquesta "serie d'imatges sense paraules", Frans liase.
ree, di actualment una figura tan
significativa com en els seus temps
ho ligué Steinlen, ja que ell apareix
com un tipus modèlic a tots aquella
que no velen o no poden capir cap
altea finelitat per a l'artista que la
de participar en la lluita de clames
des d'un punt de mira estrictament
marxista.
Aixf, per exemple, en el cura
d'una monografia sobre aquest
Frans Masereel, obra de Joteit
Billiet, curio aquel!: "Si que la
Incida ¿fas-ui no dóna cap importancia al grau de penetrada, d'es'andante i de benevolenca humana
d'una obra d'art, i es per aquestes
'quiabtate tobretot que ¡o lloaré
Frena Matero!. Es perqué, corn
ningú más de la . seva época
"l'eje" .ei no hi llagues Grovy—,
ell. ha situat en la vida, en el md•
càlid del cor elèctric, exasperadament arlutlic de la nostra vida moderna, el centre i el moll de la semi
obra, que ell ateny mi, que un alto- ala setenta eterna de la com'prendó, de la indignació o de le
pietat, font del dinamisme revela-

cionari, que sera la nostra Bei en
tant que la humanitat totalment humana i purament intelligent no haurì realitzat l'equilibri final."
Acabem amb aquesta citació de
Josep Billiet, que tan netament fixa
el mis important i significatiu de
l'obra i de l'actitud ideológica d'aquell Frans Masereel, les "Imatges
tense paraules" del qual, per l'estil
d'aquesta "Sirena -, són, innegablement tan característiques dels nostres dies com les "Remanse' sense
paraules" ho foren dels seus.
M. A. CASSANYES

Jocs Florals de Calella
Organituta per l'Orfeep °detiene
Cartell
Premie ordinaria
Flor natural i feo pautes, ofrena
de l'Orfeó Calellenr, a la millor
poesia de tema lliure; Englantina,
ofrena d'Acció Calellenca, a la mi'loe poesia patriótica; Viola, ofrena
del doctor loan Pujol, pvre., regent
de la parròquia, a la millor poesia
religiosa.
Premia extraordinaria
tso pemetes, ofertes per l'Excellentissim Ajuntament de Calella, a
una paula de tema Ilitire; leo palmees, ofertes per la Canta de Per'ion*, en una libreta d'emita, a
la millón poesia en elogi deis vello:
loo pessetes, de l'Asaticiació de Comerciants, a una poesia de tema
Mitre; roo usuta, o fertes confue
tament per les «airara Cuino Ce
lellenc i "La Pescadora Calellenoe",
a una poesls de tema lliure; ZOO pell.
tetes, ofertes pel senyor Angel Calme a una poesia de tema Bitio;
leo pessetes, ofertes pel eenyor J tsup Sula', a un treball lituari de
tema lliure; roo 'metes, ofertes per
l'Aasociació de Fabricante de U-

(in :libre de vialger.
*
El llibre de F. Bordas i Sale!!..;
Dietari dan viatge al Canadá i Esteta
do rAmirico del Nord, ultra
ésser les memòries d'un viatger, explicades amb tota meticulositat, serveixen per conèixer a bona el carácter nord-americà- Molta eón els qui
abans de fer un viatge al Nord d'Amèrica, techaran en amad llibre
des i referències intereesantisehoes.

* Un ¡libre sobre
i u so e . — L'amo Amen!, de Lbscieta Canya, que midas* sena dubte
rarenció del nutre element tened,
pels consells practica que en ell ele
dóna; però, encara més als homes, can
Ileaint aquest 'libre codean coneja«
a fons les diverses inquietuds de l'anima femenina.
— La lego*
na edicid de L'Atlántida, dins la collecció d'obres completes de Mn. Jacint
Verdeguee, es veas ¿emanada per un
públic molt norithr6s que desitjava
posseir un exemplar d'aquest gran poema que honora Catalunya. Les obres
completes de lín. Jacint no poden
mancar en cao llar catalana, car sön
el simbol de la cuslanitat i de la patria.
* Obre, del mestre
q aim Ruyro. — La produccii
de J. Ruyra no és, certament, gaire
extensa, pelé) es excepcional per la
seva alta valua literaria. En totes les
brines Ilibreries trobareu els seto 'libres no exhaurits, que aún: Pinya de
rosa i La Parada ("Biblioteca Literaria"), Entre flames (Puhlicacions de
"La Nova Revista"), Moñare i "L'Escala dels Marits" (Biblioteca "a:ou
Raptes" Editorial Barcino), i el recull
de Poesier (edició d'homenatge).

L'issaailidemelbiet
'
L'OP111'10 es veletas a earproato
de protesto artigar Oilf*Peoident de
la Gramilla a coy del Comen dr lo
4.4..dems. sokev
»Maro ami
Con fe de ració Sindical Hiefroprófide
lEhre,
i
ca
-El Goma de la Generelitat sep
que, en defenur el dret dt Catabanya a aplicar en tota la seva exUn gid el seu Estatut, te i linche
al seu costat Un el roble catete, que
no esté disposat que per mitjans
rtlie o rdenYS subterranis, sense donar la cara o donant-la, es tracti
d'obstruir aquesta aplicarid, amb
vistes,a qua el :pastee regim autonamic fracassi.
Era quan Gil Robles feia campanya electoral per Espanya que era
interromput pel seu públic de dreta
anob crits de "Muera el Estatuto".
Era falto dia que el senyor Camb6
deis que l'Estatut que les Corta
COIlltituentit votaren casi reconeixia
musa facultas, en ~tafia d'Ordo Pabilo i que convenir' lloa
demores el trupät de semejo.
Tenim Lomo per un huna feble, i creiem que alió que no seria
capte de lec per ell mateix contra
raplicació de l'Estatut de Cataluny a,
són opaco' de fer-li-ho fer Gil Robles i la gent de la Lliga.
Cal, perä, que no es bula Bitsticas. El poble estala ha dit ben
clar reiteradament et connote que
ii mereix el partit del senyor Grabó. I tornara a repetir-ho quan calgui. Per tant, si lo dretes estalauta — que en llar antipatriotisrne
irribarien a renunciar a l'Estuca
Per tal com elles no poden governar--• si et pensen que yergue s'han
retirat del Parlament cataba el país
no podri mancar i potser que idhuc
el aof i la Ilusas asuraran liur marxa
de compres,
normal, van ~Ir
Piran la nostra feina ací, tense
elles, i la farem a petar que vagin
a Madrid a pregar perque ens signin posado dificultats. I per mea
que finita el mime, el món mareare
i Catalunya dina d'ell.
I el Govern de la República, avui
presidit pel senyor Lerroux, que
tingui present que tenim un Estatut d'Autonornia i que no ens en
deixarem tocar ni un pea Es una
hei de la República, i a ella deu ataen primer serme, el sets Go_
em,,
,tarne:,t,

* L'Esperit del Dret
Ptiblic Catala. — En aquel
llibre — publicat per l'Editorial Barcino erl seya colorid d'Assaigs i
filonografirs — F. Sfaipens i Anglaseil analitza les caracteristiques jurídiques i morals de les institucions polítiques de la Catalunya nacional.
* Co p m a ay Aquest P ía
-torinaugädsbelcanuciada exposició (an obres de tema divera). - A can Pares.
* Galwey. — També a can
Paras, es posara avui a la venda el
llibre titular El ene he vis! a can Parir, que tonta les memeries d'Enric
Galivey.
* Planes-Ddria. — Es un
èxit ei que obté Planes-Daria en la
seva actual exposició a la Sala Paras.

PARIS
Hotel Mont-Thator
4, rus Idont-Thabor
stoll centric - Prop de l'Opera
Ampliat en 1032

1110 habitaotone -:- 100 banys
Llibres publicats a
Barcelona durant el mes
de gene. de 1 9 3 4. — Filosefia
i

Un Cartujo de Aula Dei,

"La Cartuja", "San Bruno y sus Hi-

jos" Gili) rúst. 3 pus.; tela, 5. "Escenes de la Vida de Nostre Senyor Jesucrist per a la infancia" (Gili. Ll, oto ptes. - Mozas, "Fragancias& del Carmelo" (L. pta. Ribera i Lletjás, "Jesús, Mestre i
Amic" (Comisa S. A.), o'39 ptes. Grau, "Si" de un Mito (El) (Casulleres), rúst. 6 mes.; tela, 8. - Grau, El
"Si" d'un infant (Casulleres). ;sisa, 5
pessetes; tela. 7. - "Un al1/11 de nifío"
(Cundieres), z pta. - Daveli. "La Bienaventurada Sor Catalina Laboirri"
((asulleres), ríot. 6 mes.; tela. 8. Gomä, "Iesucristo Redentor" (CacuIteres). rúst.. 12 ptes.; tela, se. — Sorioloaia Politica : Eronontia : Pret.
Burgos Mazo, "El problema sncial- y
la democracia cristiana" (L. Gili), rústica, t5 ptes.; tela. 18. — Tectolorria.
(Enaieyeria, Medicina. Agricultura.
Oficio): Begonin i d'alees, 'Tratado
de Petologi* Quirúrgica (6 volums),
ríos., 55 oto: tela, 29, tecla volum. Pelía. "Jardinería y Floricultura"
(Momesó). ta mes. - Peea, "Horticultura y Fruticultura" (Montesó),
pessetes. — Llibres errolart i per a la
~Mur : Eseelt. Pla i Careo!: "La
escuela activa" (Dalmau Carlea), 1'73
remete,. - Dalmau Caries. "Aritmatiea razonada" (Delmatt Garles), tem
anees. - P14 i Cargo!. "Primer libro. 1:ternes, escritura, dibiiio"
mara Cedes), Ptcs. - Pie i C areo,. "Nuestro cuerno" (Dalmau C no•les). t'yo rtes. - Dalnuts Caries, "El
Camarada", segona polo (Dalmau Car1114444444444
Un Illbro d'aetuaUtat
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alernériee d'E. Oalwey
Pitee. 4 . Re 11011 a lee
Salarles tela Per*
PetrItool, número 6.
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de facilitate, per desee

Gerencia catalana
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EXPOSICIONS D'ART
GALERIES LAIETANES
coRTS CATALANES. ros
A. ANTIOA
Pintura
D. EMIRES
N. CALIMA
JOSEFA IIIAINADER
Fans al 3 do mire elnent

LA PINACOTECA
ola os OIRACIA, So
R. LAPORTA AIITORT
Pintura
Pina al Ea Mil corren;

SALA BUSQUETS
111 ISE «AMA, SS
Miles o • lt/satee rart
Pinturas
SIOUSSIIPP
El/DALO
Esaultura I Anulaos
Pine,a1 33

SYRA
DIPISTIA110. Na. • TAMO 15711
Art sociamentosl•
PRARCESC MAREA
ANTONI 111111111E144.0
Pina al 23
•••n••n•n

SALA PARES
PITIIITEOL,
PLANAS DOMA
y. SOL« I JORRA
Pina al la
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SALA GASPAR

eoneau. Da oenr. ese. • to. -18tem
PIMINIE mime, mareo *anua
Gamitir •ettlaral
A. SARRIRRIR
PIntolra
Fino al III

Un rei que feia oblidar
la monarquia

>julio Zierowe fui•d'imer el
Wies Je Me. Calen, otra, Per aiglo-e
die "El Liberal"—les agente coses:
"Que sea minoritario y no de,
coalición con los vatimotistae
'
Mema .
Que gobierne en republicano y no
al dictado de Renovación • dor.Aceión popular.
Que rectifique la política que hacen en provincia* loe gobernadores
persiguiendo por sus ideas politice/
y religiosas a los que las profesan
SI amparo de ha Constitución.
Que se levante el sitio por hambre que han puesto lbs caciques rurales a los obreros afiliados a las
Casas del Pueblo.
Que no toque a la ley fundamental del Estado, sin previo acuerdo
revisionista y deliberación en Cortes, para eso expresamente convocadas.
Que tenga por intangibles las
leyes de la República votadas en las
Constituyentes.
Que sean igualmente acatadas las
sanciones impuestas por aquellas
Cortes a los que tuvieron sojuzgada
la voluntad nacional con la dictadura.
Todo esto y alguna otra cosa mis.
tal como NO AMPARAR EL
FASCIO, es absolutamente preciso
para que D. Alejandro Lerroux Y au
partido puedan c umplir la misión
histórica que tienen a su cargo.
Buen principio para seguir esa
orientacian la conducta observada
durante la semana de vacación parlamentaria. El laudo de los camareros y las negociaciones para resolver la huelga de la construcción
demuestran que este Gobierno de
centro, a pesar de la tendencia que
le dieron las circunstancias, no vive
vuelto de espaldas al proletariado.
sino que. por el contrario, atiende
sus reclamacions en aquello que estima justo. Que hagan lo mismo los
gobernadores en provincia* y no
habrá conflicto en el orden social.
La nota diplomática al Vaticano
es otro buen paso. Ni las derechas
pueden enjuiciarle severamente Par
eso. Y las izquierdas tienen. que reconocer que cumplió con el deber
que le imponía la dignidad mimeserial, siquiera haya sido con mucha
moderación.
El Sr. Martínez Barrio dio la
orientación saludable en las discutidas manifestaciones que hizo a
'Blanco y Negro". Y el Sr. Martinez Barrio, a más de una personalidad del partido radical. por su limpia historia y por su consecuencia
política, a mis de eso. que ya sería
'mutante aquí donde tan poco abunda, as el msniatro de la Gobernacien,
él vicepresidente del Consejo de mi.'
nato», el alter ego" del Sr. Les'
rosa más calificado.
Y la orientación del Sr. la artinez Barrio, coincidente con la del
Sr. Lerroux durante toda su vida,
es la que ee lis plasmado con sentido programáti co en otras ntanifes•
taciones que también están siendo
muy comentadas: las del Sr. Alba
en "Heraldo de Madrid".
El Gobierno las ha recogido en
sus deliberaciones ministeriales. Ha
hecho con ello el honor merecido al
presidente
de la Camera de los Dip d

Morras no pueda formarse Otro' de
mayor estabilidad parlamentaria.
¿Apoyar a- los radicales? ¿Pero
están ustedes locos?, nos dicen a
troto muchos amigos.
Los locos ten ellegruplicamot.
Tan locos hoy como cuando consintieron que lee pompieran la conjunción; tan locos como cuando escindieron el gran partido radical socialista; tan locos como cuando dieron lugar a la disolución de las
constituyentes... Locos siempre; si
ahora, al igual que entonces, inutilizaran como instrumento de gobierno a los radicales.
Aquí, donde no somos más que
republicanos, porque por ahora no
'se puede ni se debe ser otra cosa;
aquí, donde no servimos el particularismo de ningún partido ni de ningún fulanismo, porque reconcentramos en la República todos nuestros
fervores, consideramos hoy a los
radicales tan necesarios para que no
se hunda el régimen como antes
considerábamos a los representados
en los gobiernos que presidió D. Manuel Anea."

La política vaticanista
EL DEBATE afirma que l'actitud
del Govern clown, el Vahea is una incongegiMeia, i l'ataca durament. Tot
plegar, pera, la peritar gite Lona realtnent desuso d'un canvi de política o a.
lo vetlla duna crisi:

Bovina i Virgili, a LA HUHANITAT, pa un gran i merescut elogi del
rri de Bdgica, i posa de rell,“ les retes virtuds de ciusada. Rei demòcrata,
rei ontratler:
rei
"No es cap paradoxa el dir que
aquest monarca no era monarquie.
Pensava ¡ obrava COM un republice. En els vint-i-cinc anys del seu
regnat, Bélgica ha estat de fet
República presidida ' per Albert I.
El respecte i l'afecte del seu IfrOble
Ii donaven una autentica representada, democrätica, Timitament, Albert I hule estat elegir i reelegir
President de Balgica per la gran
majoria dels ciutadans.
Hi ha simpaties aspontänies que
no enganyen. I Albert I tenia la
simpatía del seu poble i la de rota
Por ei algo Salta, ahi esta el disels pobles iiberaLs. El seu captenicurso del Sr. Azaña, coincidente con
ment exemplar dins la política bellas manifestaciones anteriores del
ga i la seca actitud nobilfssima en
Sr. Martínez Barrio y con las postemps de la guerra gran, expliquen
teriores del Sr. Alba. Fué un disi justifiquen la popularitat que gaucurso formidable, según hemos didia.
cho en otras ocasiones; un discurso
No direm pas que Albert I los
q ue pronunciado en el Parlamento,
un, bon rei, puix que la millor mahubiera barrido la situación; pero
nera d'ésser rei és oblidar la premia
como todo lo del Sr. Mafia, tuvo
reialesa i fer-la oblidar als altres.
mds sentido constructivo que desI és això el que suceda amb el
malaurat monarca. Dircm, en canvi,
Lointolerable sería que quisiera
"ctiw
que era un home digne i un bon
pasar por "minoritario" un Gobieratada.
no de coalición vaticanista inconfeMis borne que rei. Més ciutadi
sable. Si quiere ser minoritario, que
que sobira.
lo sea, haciendo un alarde de indeAima pot sirte del rei Albees. I
pendencia para desarrollar una poabra no pot dir-se de quasi cap allítica netamente republicana.
tre rei.
Son, pues, propios y extraños los
Tenia .Olbert de Bélgica qualitats
que reclaman del Gobierno la posimolt superiors a la qualitat de la
ción que debe tener para cumplir
reialesa. Era malita d'anima, just, cosu misión histórica. Es el Gobierno
ratias. !leal i de seny clar. L'oblimismo el que está dando los primegada discreció d'un monarca consros pasos para situarse.
titucional no impedia que transpaY cuando esto ocurre, no pueden
rentessin sovint l Cu secas idees
avançades ¡ socialitzants. La seva los ueneonsivere. publicanos radicales
separarse del partido a que penaseamistar personal amb algunes perciaron si
sonalitats del partit obrer belga esNada de deserciones.
taca doblada d'una comunitat d'iNo puede gobernar, porque ni él
deals
ni SUS amigos lucharon con signifiAisci es compran que les mis sincación republicana; porque esa s ig
ceres i punyents paraules de dolor
no puede dársela a si mis--nifcaó
davant la mort d'Alhert I les hagin
mo, a espaldas de sus electores. la
pronunciades els directora del sovíspera
de
ser llamado al Poder...
cialisme belga. "Em tenso dobleNi, puede ni debe gobernar; P ero a
ment colpit —ha dit Emili Venderpoco propicio que esté el presidente
velde — en els meta sentimente
de la República, si les radicales tud'home ¡ de politic." I retent bornevieran que declinar los poderes, con
nalga a la rectitud i a la %Misa del
el voto aduno de las derechas y
rei difunt, ha afegit: "El rei Albert,
preocupat fins a l'escrúpol de no de las izquierdas y con la escisión
en las filas del pertjdo y dc. la mifer res que pogués usemblar-se, per
poc que fels, a una veHeitat de poder seria Parlamentaria y del Gobierno
,
personal, exercia. Per ala dt con- mismo entonces eorrerhunos el
riesgo de que MI un poco de imasells, una influaucia que no cesa
ginacidn
se reconociera en populisde creta« amb ele anys." Per la
tas' agrario, signineación reanbliuva banda, Cama Huysmans
Canadit: "Sentina mes que mai tot alba
mene
es, de-ei
'to
No punegdiez
iu,es,
s:
' 441
geNoor basta
que aquest heme era per a la nostea comunitat: un ajut per al aunmerada,
pollo
ne
un
republicateniment i el desenvolupament de
lea nutres !libertara constitucioriale, nas"; es secesatio & Semi' Impedir
que gobiernen.
una garantia per a la conservició
de la nostra independencia, un ele.:• ¡Ceta Apreeien les revolucionarios las poldbilidades de la revoluhm' en els dies de torbació i de peción. Nosotros no estamos 1111
rill."
plan. Para nosotros la única forma
L'o .rientac16 del Govern
de impedir qua gobiernen las extremas dereehes es apnyando al GoEl, L1I3ERA1, diu que m entre no
hagi possilrifitat d'un arre norme bierno Lerroun para que no lo deutamen, republied, el que yrerideir rriben esas derechas, per lo menos

"De largo tiempo hemos advertido—y subrayadas han quedado
aquí las distintas fases del asunto —
una maniobra inconcreta que tomaba distintas formas y que por su
carácter acreditaba la coexistencia
de una política menuda con problemas fundamentales de Gobierno, es
decir, que mientras el pais, lleno de
angustia, esperaba y espera resoluciones trascendentales en orden a
los conflictos que la realidad nacional plantea, varios ministros aparecían mis ocupados en manejos de
antiguo estilo que en estudiar aquellas cuestiones.
Fue un día la famosa reunión de
loe ministros de Hacienda. Gobernación y Obras Públicas, no para
darle un avance al presupuesto que
larsguidece en, su prerroga, no para
in echanito las bases de un plan de
teiStrUcciones meditado que sirviese de alivio al paro obrero, no para
ver la manera de concluir con el
público desorden. sino para fraguar
un asomo de disidencia, para dar a
entender que ellos no pensaban dejara. ganar en izquserdismo. Fui
btro dia el seto, Martínez Sarria
quien con „so declaraciones a Unl
te ViSfa estuvo punto d PrOvOc•r
bna crisis. Y ha iodo ahora et ,,e.
bit Pite Romero, nnn,stro de Es-

sedo, quien para iriMutsir 3 dar ano
a una campafia. sin bese algun.i
ein razón de ninguna especie, contra
el Nuncio de Su Santidad . no %fuella
en hacer unas declaraciones al mismo periódico que ¡Melaba la Campaña en cuestión y tantea en notad
del arroyo, entregand n lo a la voracidad del sectarismo faineiii.o, un
prOblerna Mpluinil!co I ictiCio.
N4 queremos tocar siquiera el

fondo de la cuestión porque nos desdoraría discutir lo indiscutible. Que
no asiste al Gobierno raztin ninguna
para la actitud adoptada ea materia
absolutamente incuestionable. Pero
importa salsrayar que este Gobierno,
lleno de lenidad ante tanta grosera
invectiva dirigida un dia descaradamente contra la República; otro,
con irrespetuosa desfachatez, contra
el Jefe del Estada; otro, contra las
instituciones más respetables; otro,
pretendiendo cubrir de oprobio al
Gobierno Mismo, aparece de 11 noche a la maflana repleto de uns insospechada energia. firme y retador; es que no se trata de baSisrsetas con los nue pretenden derraur
las bases de la sociedad; no se trata
más que de atacar a la Iglesia.
Da pena la pequeñez de todo cato;
pero es mas de preocupar y de sentir la insensatez que representa y la
soberana ingratitud que da a conocer. No tiessen ni este Gobierno ni
los anteriores más que motivos de
agradecer y ensalzar la conducta de
los católicos ',pinole* permaneciendo siempre dentro de la ley, moviéndose constantemente en el área
legal y prestos a auxiliar toda obra
que interesase al pais, con olvido de
agravio& injustos y la mirada puesta
en los altos intereses patrios. Culmina esa actitud en los 'momentos azsueles. Triunfante en las urnas una
masa enorme de diputados católicos,
In preocupación inmediata no es
mis que asegurar la existencia de
un Gobierno para Esparta. pretarle
ap o yo, sentenerlo, alentarlo en las
visperas de una dura contienda civil,
manifeetándule que ese apoyo se
hará más eiiciaz e intenso si llegan
las horas de peligro.
Y a toda la masa que esos diputados representan, a la conciencia
de todos los católicos se infiere de
pronto una ofensa absurda, sin el
menor asomo de fundamento real,
lanzada como por capricho, como si
no se pretendiera otra cosa mis que
P rovocar algo. Puede creerse tal
cuando vivimos bajo una amenaza
revolucionaria? Nos resistirnos a admitir que el senior Lerroux, después
de manifestar reiteradamente sus
anhelos de gobernar para todos los
espaeoles, pueda consentir en el
pleno desarrollo de maniobre tan
burda y suicida y, deade luego, confiamos en que dondequiera que eltas-maniobras puedan ser calibradas
y advertidas en toda su irritante requellez merecerán ecuánime re
-pulsa."
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LA PU1KIGn'AT

e

dr

jnetes
de crea, s l entaula un important
debet sebrel l'orientació cl.4 la
Universitet AURMOMO
Zentenca la sessi6 a dos quarts dc
sis sota la preeideacis de tu-

nyor CASANOVEb.
Al banc verme!' hi ha el coneeller de Cultura, airear G- as el, ifrel
,-,g Finances, senyor l'Alud Estere.
Els eacons i les tribu/tes estan
ir

deserta.

l'n vecretari drena lectura a l'acta

de 'a 3eseni antericr la qua/ i s afeo*
vado.

LA MORT DEL REI DELS
IELOUES
El PRESIDE NT dedica un record a la memerla del rei Albert
de Belglea, necio que tan bon trine
Cona als expatrian atines entre da
,;aals es trobava el president primer de la Generalltat senyor Fran,iic Muja.
El CONSELLER DE CULTURA manitesta que el (joy era de la
teencrantat no pot rennandre Indiierent davant la incet trigica d'Al-

bert 1 el qual, encare que fea reie-

diu—meitix ol nostre mes profund

respecte.
Record& l'acollida que Bélgica
doné als expatriata catalana entre els
gala es comptava l'oredoe.
Manifesta en ilDal del Govern de
;a General:tat el mes gran sentiment
per :a mort d'aquel! gran patriti que
ieu rei dels beli4es•
Sicorda fer coartar en acta el
sentment de la Cimbra per la mort
de! rei

Albert 1.

LA LLEI DE CONTRACTES
DE CONREU
Després d'unes rrianifestacions del
strayor RUIZ 1 PONSET1 sobre
¡hora que aún convecades les CorMosions parlamentaries. hora que
co.nc:cleix amb les de sessiO de la
t'A/ubre, el PRESIDENT pose a
d.scusstó el projecte de Ilei de Cont7aCtts de Conreu, però con, que la
t: emiesid este reunirla encara, es
ra<sa 4 la diacassió d'un projecte de
:le; de
TRANSFERENCIES DE CREDIT
El senyor GAIsSOL interve per
a ,ontestar el eenyor Andreu el
cual cletnanava que aquell creclit
fw tirert:t en beques i pensione per
a edners, en cornetes d'isser codit
a :a Linvera,tat Autónoma.
lifaniiesta que no pogur interven.r en la discussin de divendres per
trol/ar . se absent de la Cumbre t Per
anee ho fa ara.
E; meetra contrari en pr:ncipi
a rensenyament lliure, car la labor de les Cnivers:tats no ha d'esser la d'exipedir titois únicarnent,
AMO la de dotar d'un bagatge intellectual els alumnes. Loneidera que
na eren precisament tle obrers eis
que s'aprofitaven del; avantatges de
2ensenyament Iliure. sine els filis
de :amiliee acomodades que volien
pastas millor el cura.
Les Universitats estrangeres—contMte — ha n surr:init. la flojee:a,
l'ensenyarnent lliure i si aleuna l'ita
conservat, el tito! te un valor latertor al dele estudiants oficials.
L ' eu que el G overn ha craludar
els obrera artes per a l'estudi un.vereitori i en el futue pressupost de
ir. Ceneralitat es dediquen dos mi; ons de pessetes a la Universitat
Autenorna, dels quals :Mg m:lió és
7' e r heques per a obrera.
Lamenta la lentitud amb que és
;Druda la valoraci q deis serreta
Ifaspastats, ce que fa que no pugui
este; introduit definitivament el sis.
terna becari de la Universitet Al].
toaoma. Es dof lambe' de la tainPanYa realitzada a Catalunva a favor de rensenyament Iliure ". Recor?a : . enquesta feta entre ele perjudicats per ia supresaió d'aquell enteavament. la qual doné per resultat
<te notnés hi havia set casos en tot
Catalunya que quedaren reahnent
rerjudicats p er aquella supressió.
Manifesta que tant el Govern com
el Patronat Udversitari temen e!
c-teri de controlar les vocacMns de
Catele Ma i restringir e:s tirata atadern:cs per a evitar Inicie d'halles
de carrera que II: ha ja en rota eis
p alial del atún.
Demana finalment als signants de
rearnena presentada que la regirle
i rermetin al Govern seguir el crlter: que té format sobre aquesta
qüe <fié,
Recerda que la mejor quantitat
del cridit esta destinada al personal
ej udent de la Universitat Autónoma.
Lamenta no haver facilitat a tenips
la docunientació demanada pel se-

ayer Simó.

.acaba aiirmant que e! criteri del
rmvern Es resoldre el problema de
:i nsenyanient Inure mitiancant la
C 7 e1Ci i, de beque< per al< alumne«
nrcessitats. cae la cultura no és

oatrimoni d'u pa ciaste Atinó de tot un
/dile.
El senyor SIMO 1 BOFARULL
acraeix les manifestacions del conteller de Cultura. Manifesta que elle
ne van defensar l'eneenvament Iliure. i estan ifacord en erré eiguin
limeats ele titols acadtmics.
Ja personalment —afetteix— si.e
p a rtidari de la supressib absoluta
del, titols i de la llibertat prolessional.
En les dad« facilitgdes pel dep artament de Cultura, no veige,
e r ntinua — elsit O lte deliPe"'"
Per al sistema d'inereeees ¡trepote al renieller la quote proporcieaal a tes pessibilitets eeneOntidn's
de bestudiant o de la seca familia.
Expeee Ilargarnent el seu criteri
em mierra agieeteitana, 1 aferraba

el contener el seta comises per
Iresó ldre aquesta important qüestin,
. Ei neg e r ANDREU, ar g eent da
l'e tmena, Menee. i diu que la In.
btntid de re g entee no era altra que
ro vocar un d g bat sobre aquteta
itesti6 i poder eeeelte, Ja t'emule
I 1 ronseller de Ctilture.
.

cadáver cre.

no resoldri satistactóriament per a
teta el problema de l'ensenyament
universitari. Afegeix que elle no
han fet mis que reeollle estat
d'apioló per pentae-to a la Cimbra.
Retira l'esmene, i es felicita de
conalxer
tediar' riel corma«, que
oís el del Patronat Univershari,
bite aquesta Impertant gileitid.
El senyer ROMIreVA Mecer& Lamenta que hagi de parlar dasprés
d'haver-ho fet el contener i el primer firmant de l'esmene. Considera
que la seducid donada al problema
de rensenyantent Mime ne es el
mis adequat.
Si la Univeraität et autónoma. ir
ella la que ha d'organitzar un ensenyament. L'expendicid de titolt
és cosa de l'Estat, ¡ el Govern pot
tenir intervenció en aquests.
Cal deixar oherta una sentid, per
a tots aquello casos que no poden
reseldre cap deis sistemes que ?ed i ten establir-se.
Estudia extensament el sistema
de beques i posa de raen els mis
avantatget i els seta inconveniente.
El senyor FRONJOSA interve.
Considera transcendentalissima la
reivindicació del proletariat respecte a totes les qüestions crensenyament.

Creu que rensenyament Iliure

pressuposa una desigualtat de classea, cosa que interesar a medies per-

sones que aixl sigui. Es partidari
de la suprimió d'aquel! ensenyament. pecó no en la forma que ho
fet la Universitat Autónoma.
Es fa necessari— continua —donar tetes les facilitats a l'ebrer ner
al !en ecce' a la Universitat.
trinar a la crearle d'un rigen de
dret.

El problema es t é en peu: ¿hipo.
sem d'una serie de facultada, pire

no deis ruitians econ6mics per a
aplicar-lee. i. altrament. bastava
que hl bagués un sol alumne de
bona voluntat que volguis estudiar II : ure per respectar la lleva
eeluntat.
Despres de tot. les portes de la
Universitat continuaren tancades
per a la clame a 4 qual nertanyo.
El senyor SERRA -H1..•NTER
interve. Defensa l'actuaci q de la
Universitat Autimoma, en la qual
han entrat teas els valers catalans:
la variaein de l'antiga Unir/rige'
en l'actual Universitat Antbnonia
ha estat radical en el procediment.
Poden/ dir oue en ella ha entrat
ate, la República el veritable espc-

delPoitidel
1.1ra

ame
**mira ne he easai,

tra g ar

e.

'e...e,.

Ahlr comparegue al Juljat
inimero 1 4, que es el que t6 al
ien cirr44 la instruccie del

sumad pare treballa d'Un bnine entinat prop del Pont del
leiste, de e1ant Andreu, 1
qual 4e supone que multe
ferit me ineenter evemar un
tranivla el cerrar de Merina
rallar* el de lea Corle Celalanee. Una senyureta. Va die
que ( g is niers utenya un mes
que menceva de vista seva un
gernelt eau d'una vInt

que ceda que polla ¿t r aer Vitt•
(lit* que hílela anal trobat
cremat. 'Explica que esencia el
carear de meeteessa i qué vivis
amb tres l'ero g ue ni d e Un
geritiä que eetudiava per enginyer. Aqueße darrer, que es
el que monee ele casa @n'II, el
meleix dia de les eterrionpnicipals ee n'una de otea delmil medita una Iletra en la
qual manifealave que nu podia
eeguir vieint aleb les seres
gertnanee. D'aleshores enea la
familia no n'ha sabut res mes.
Li (oren ensenyarles lee robes
que. el Jutjat té en poder sen
les va eoneixer, la qunl
i
cosa es COMpren perque en el
termini d'up mes podia haver
canviat de roba.
En les fotelerefies tretes del
cadaver lampee el recellegue.
Aleishores la nota va recordar
que el 88U 181, 114 lenta unn
eleatriu a la pul. gegueren del
ete le qual ei tenis rabel), i es vela obligado a pentinar-se d'una manera adequada
P er tal de dissimular-la. Tambe tenia yna altra cieatrits en
una Opte.
Aeompanyada del melge forente, la sanyoreta es preeentä
a I'lloepltel Clinic, un hi ha el
cadiver, 1 devent d'aquest manifestä que trn era el del seu
qne aquest era mes
germil,
prim g mies, no era tan alt.
mal(
ele melges prnAhlr al
redima a enray ar PIS dila a fi
i eferle de fer pnesible treure
allres aperales reaceirene
eions que han estat (eles.
let Jutjat he rehut diverses
derlaracions, lea m'ale fine ara
no donen Ilunt en aquest atar.

Contesta les afirmacions retes pci

Forientació mira de tare a le cultura, sense intentar perjudicar en el
rinteris dels estudiants. No
slan táncat les portes de la Universitat a ningú —continua únicarnent resten tancades als inertes.
El sistema de beque( adeptat prr
Universitat .Autenoma és el que
presenta menys dificultats per a facilitar lacres dele obrera a renal.leament superior.
Si el protediment no déme el Islaeint rentliment fe percute la Universitet
Es tompletament nostra;
perque no podeni nacionalitzar-la.
tMoit tí en tots e:s aectors de la
Cambra.1
El PRESIDENT, en concedir la
paratila al conseller de Cultura,
manifesta que diversos diputats hasie n exPosat el dessi d'acomiadar
el President de la Generalitat, que

marca cap a Madrid, i aquest
sentit voldria aiseear la sessiä tot
re<ervont la parau'a al rol/setter
de Cultura per a la sessió d'atui.
La Cambra nicatra la uva conformitat. i s'aixeca :a seesi6 a dos
quarts de vuit 4c1 vespre.

PELS

PAssogos
e+ene.

REVMM8 DE LA usiestA
a lea ¡Naire de la tarda, van
re unir -le els diputata da la mejilla
al salii de Consells, per tal de traetar del projecte Mitin el Tribunal
de Cassació de gatelunja, out le put
que es refereiv a l'eleccie de spi-

aident.

Sentida que una [471 d'aquesta reunió, que va durar fina oreo de tres
mutis ele si . . fou elidieseis a la
diecnssia de la Llei de Lomead,'
de Conreu, i no fdra d'estra g a/u que
slagués lambe comentat el viatge
del President de la Generalitat a
Madrid. c onviniste-se suependre
tess l A pels volts de lea rait o Per
tal que els diputats poguessin amar
a aeomiedar el President i el reiterare de E:nances a l'e..tari;,.
EL BAR DEL PARLAMENT
ES TRET A CONCURS
La tomiSsIÓ de Cimero interior
de la Celebra ha g cordat treure g
rotulen raerendamegt del Bar del
Parlamenti, el qual ata. atorgat
cetteursent que ofertmat @minora con•
dieIggs diga di lea que he estghleel
en la nota que he out (eta públita.

LXPLOSIO D'UNA SONIA

Ahlr. a lee set. del vespre.
fett exploald una hernhe a la
porta de la fabrica HittPanodbutgag. Vrt &O/alear molla sidree va emular danys A 14
tela de l'edificio Nn hi bague
CM% este oddebt Ibil40.-v
III del %veta, el MOMIO • hilrallir, esp 4seggrieds Peretenef.'
'
"'
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L'assessinat del Sr. Messina
a Terrosas

estat defingut un
minyó d'Alrneria al
qual 39 suposa autor
del crim
Ha

Alar (me detingut Terraaia l'individu al qual es considera autor de
Fassas s inat del senyor E-remese
Malsana. jet del qual puhlicivern
una darrera hora en ledició
detinstut sinomena Antoui
Marin Fornelle, de disset anys, solter, natural de Can Eallart (AlmeSe san d'aquest subjecte que havia arnenaçat di mort algunes vegades el senyor Mas<ana. A ni...3
sembla que ha estat reconegut per
un ron de trote anys que presencié
l'atentptat.
Altres persones taita/e han duelarat que l'havien vist pels voltams
riel lloc on es comete el crim, si be
Ilavors deis una gaberdina o abric
de color marrO, la qual no du:a en
esser detirtgut.
La policia creu tenir la certesa
que aquest individu és l'autor de
l'essa<sinat.
Segons es diu, semble que Autoni hacia demanat trelfall al senyor
Musana, a la qual sollichud no poema aeceflir aquel! per no isser
la lleva competencia. ja que ell esta y; encarregat exclusivament de
les compres.
El que sita posiut saber és que el
detingut treballava fa sis meses a
fabrica d'oil era gerent el senyor Maasana i nue acomiadät
en tres o quatre orasions. havent
eetat readmim abres tantos vegades
per intervenció deis mes lamieses
que Melaren 4 compasan:, els enearreuts d'adentre'', fins que, per
pr q pia iMpositie miele companys
trehall, llegué d'esser etwulsat.
La d'Unció 'Vede tres qnarts
de dotas, g ua!) el n'amo autor del
crim ere al Ilit, Prévlament la parcia civil rolla el donneili. situat
careen Torrent, i practica
la detenei q l'inspector de %Vicia
betty or De Teresa, ecompanyet
d'agente de l'atitoritat.
Segont ele releves informes. ha
»Rae la eeva participad() en el fet,
ha afilie que ce recto:tia com a
gpu el 84414ny (hm Mea trabar aband'otee
No obetant. sentirla q ue en les
declaración§ davant iett e ha ir/Cer r eta en evidenta cOntradiecions,
i
114 pognt dir ea »titile *hit' a
la ole de les ale 4 In vuit.
Ultra haver-to rees p egut algunl
teetimentia prfunCials de l'atente
altreli han recomut l'abrir 1
han afirtnat que era 41 que duia el
detingut en fue.
Avul a les onze metí tindri
Iloc l'autbedia del calvete i 4 le,
guatee de la tarde Midre Roe reo(*frutilla. "
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fiel
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.1dantdisat

rit democrAtic.

senyor Sirn6, al qual diu que si es
tingues<in totes In dades i documenta Que fan referencia a la nova
L'niversitat tisuria vist que iota

les rebelo« onfr. la (h.
1111111111010, Goaarn ceetral

El Cre
ja arme

Correus

r•
fAlelr s'inaugure lo nave

sersele

Mair al interina linguit Une
la inaugural de la nti1'a estacid
Curreux del "Oran Metro'',
amb ami:alinde de nombrases
convidelm mitre ele guille
Altir al migdia el Preahlent va rebe< els periodistes que fati infortuadd havie el Lon g ell d'Adionititrae
a la Generalltat, i els féu les següents cid de Id Quaesnria Ni pie,
menifestacions:
presida pel senyor Jorrh liad;
—Us he rebut — comense — no- l'alcalde de Bareelona. *disipe
mis que per atenniedar-me de y esal- Pi i liunyer; el entiseller
tres, Pel que ja va dir-vos ahir el
Treball de la neneralital, secompany doctor Dencis en doner-vez nyor Barrera; el represenlant
la referencia oficiosa del Consell, esVerroteta assabentats que aquesta nit, acense tle la begona divirtió
panyat del comente de Finances, se. candis, tienyor Rodríguez; el
nyor ifertj Estem surto cap a Me. delegat Treball, doctor Pon;
dril, per tal de tractar arnb el , el gerent d'Antoburtes Mea.
sern de dieerles afers relacionan amé senyur Idag1 Roen; el cap de la
el traspis de servtis.
einärdia Urbana, eenyor Ribete
Els problema que tenim plantealt pereenal del "tiran Mejala — segul dient — no us els enu- tro", Trarnvies i Atitobuaue.
meraré, pequé sobre aquesta qüestina crujir repreeentents de le
t'O em semble neceasen mantenir una
pretil/1a local j repürtere grite
prudencial reserva.
Ju he de creure en les bones dis- fics.
posicions del teovern de la República;
L'estació prollueix un efecte
de confirmar-se, hom podré facilitar egeellent. La volta i ele muro
soluciona, aclarir concepto, i acceledel túnel eón pintats de blane.
rar el ritme de la Comiesie Mixta de
Han fetal aprufilats ele túTraspassos.
neles que va consteuir l'Ajuntamoment — prossegui
nomas ment alune de la guares. eurohe dernanat duo entrevistes, de les
pea. Al veetIbui hi ha reposamal; encara ne rebut contestaciót
Amb S. E. el President de la Repú- des unes fotograties, les guate
blica, al qual :miré a presentar ele reeueflett ala eieforços que Van
Mine respectes, i amb el cap del Gocaldre fer per a comitente ela
ma, senyor Lerroux, amb el qual dita (únele. La gran quantltat
e-anejaré impreesions respecte alsafers d'aigua (pie brollave de la terrg
que ein porten a Madrid.
dificullava ealraerdialriantent
Segurament que encara efectuare
eenstrucelet.
algunes altres visites, especialment ele t reba lla ate
lia eelgut enfondir des me,
amb determinats ministres, per parlar-los d'aIgune afers deis seue De- treg ele tdpele que va comitente
l'Ajunlentent. Les andenee ee
partaments la solució dels quals interessa a Catalunya.
troben actualment r30 Mee
Com saben — continua faig el
tres dins de la zona de Ealgua.
vistge amb el conseller de Finances,
Si les bombee no funeioneesin,
senyor Marti Estere. El senyor Eal'aigua arribada a l'andaneo
teve es troba un xic delicat, Itere
Lo gent ereu que faigua que
ansb un, fui el <atoe
—Esteu ben impressionat de la si- es troten en els Initels proceden
tuació actual de l'afee de la Cante- de les filtracions de la mar,
no es alee L'aigua que s'lla
deració Ridrográfica de rEbre, tal
eom <embla deduir-se de la convertrobat ¡ la que es va trobar
sa que ami) rés va celebrar un re- guau l'Ajuntament va comendarter del Full Oficial? — vetean- ear les obres es &lea. En el
terem.
subsel de BarceIrma hi ha una
—Només pur dir-ves — respongran quantitat d'aigua. Cada
gué somrient — que jo riels afers tinc
dia les bombeo del "Motro"
Seletpre tonel impretSiens, merare no
iiancett a les etavegueres 1.000
es demostri el centran
inelres cúbles d'aigua. ~este
arara no es poi aprofilar perque no es potable.
Els nazis a Barcelona
La via eslat collocada
damunt de formig6. D'aquestn
manera sita aconsegitit que els
eones Iliequin lnde suaument.
Can'
ni el trifec augmentes serien utilitzals els des tüneleEn arribar l'alealde. fou invitas a inaugurar la nova coladero El senyor Pi Sunyer 1
Els noetres lectors coneisen a ¡cinc els invitare pujaren a nn culxe
i ferert el recorregut fine. a
la tasca coactiva que alguna ;l'atan»
renació de Jatinte I. Dee d'aresidents a Barcelona, repreeentants
de forganització bitteriana filas la co- queeta estad() a la de Coereus
lenia germánica dt la nostra ciutat, hi ha una distancia de 350 ¡lerealitzen prup dele seue connacionals.
tras.
LA PUBLICITAT, sobre aquest teEn tornar les autorilate i ele
ma, va publicar una 'larga i documen- inviten." foren obsequiats amb
tada irtformaeié, realitzada per un de/s
un nineh.
entres coliaboradore.
A deis quede de flUeS la nora
Les coaccions realitcarles pels
agents !Micha'', han motivat que en eerarit) tott ebria al enhile.
cl jutjat número to s'incoi un sumai
ri Per querella contra alguns
qui al jutge ja dictat seniles
autes de processament. Per ara, la EL PLET DE LA CONpolicia té ordres de detenció contra
Otto Fuchs, cap de l'organitzaciú es- FEDERACIO RIDRO•
mentada: Fritz Weiser, director dels
/ tup e i Hort Fricher, eternent GRÁFICA DE L'ERRE
significats din, agente grupa. També
s'ha dictat aute de procexaament, per
A la Presidencia de la GeneSé que ara se'l deira en Ilfhertat provisional, contra Rodolf Wunderer, ralilat es va retire alije el sedirector del perinclic nazi "Deuts- güelit telegrama del president
cher Forposten", que es publica a la del Geneell de ministres:
nostra ciutat.
-Llevado hoy Consejo astmln
Es advocat de la part querellant el MütiVi) SU telegrama ayer relesenyor _losen Maria !mixto.
e/011;1d . ) COnfederadiffil 'neografira Ebro manifestó minis•
tro Obra, Pública, haberle, dejado explicado en ronferencle
EL PLET
con V. E. çorrespondo efecluoeas Maiufeglitioneä."
DEIS FUNCIONARIS

criminal
Una
per coacciona
i amenaces

El timan de la Generalitat en el
Cansen de disubte va acordar ¡negar
un expedient contra un n'anead ee
la plentilla de contribucioni, signent
dem arene publicat ep un desn del
mate ¡ que ha estat conshierat
riós.
Amb aqisest motiu, ahir loe cerned
l'oportuna comunicaci6 mamut dt
cantee i Say l'esmentat funcienari, min.
tet i tant no es resolgui l'expedient
que sc li
itutruit.

d'u« divida e*
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Avise fati un any que la Ponencia

nomenada pel Góvern .de la Cenen-

litat de Cunean per tal que tabalea un projecte de divirtió territorial, naire el s'u comes, fent alunaren dele resultan' dels aeue eetudie
i nivel/ti/mo j one acouipanyars dele
rumies correeene g ta en elt (wats
s'ismaelita dos projectes Un volum
explicatict amb un opuscle cartografic a tal( clapindix resumeix i presenta la tasca feta. El Govern de
Citaluma té, dones, la feina prepa(arteria ileeta que permet presentar et corresponent projecte de Ilei
al Parlament quan vulgui.
Aviat fari un any... i el llibre
derm Lis preatatges de les bibliatiquet, gente que horn prevegi quan
i com es frente profit de l'obre realimeda. Ilentrestint degapereieen
els governedors civeta, es posa
fi a la publicació dels "Boletin Oficial" — miele Carlee gallota,
des d'equestes planes, ha dedicat
un afectu6s recordatori—, però de
fet les "provincias" subsisteixen.
puix que la Generalitat mente arrees i organitzacions emtnarcades en
les estructures provincials. Quait
ta g t s'ha parlat de revolucie, hom
no ha s'in que era obra realment revolucioniria eatavellar els quadres
de lee provincies, que serviren per
a un regim oprobids. fins a fer-les
inaprofitables; quin tant és parla
de catalanització hon/ no veo que
una de les tasques catalanitzadores
esté en esborrar per siempre aquestes
dernareacions esquerteradores de la
nostra terra. No n'hi ha prou ami/
que Barcelona com a capital de Catalunya realimi la unitatt per sota mi
les organitzacions provintiala la desremeten:en i 'tea organistnes de l'Estat espanyol, recolzats encara en &afane administratius i governatius
"provinciais" de la Generalitat, supervivencia dels de les diputacions
disaP aregud e s, mantenen amb tota
Iler eufórie burocritica les "provincias". Pels ministeris de Madrid, Catalunya no es Catalunya, sisé "las
cuatro proVinciaa: B arcelona, Gerona. Lérida y Tarragona".
Ele partits que .gevernen Catalunya no sban atrevit, fins ara, a presentar el projecte al Pariament, ni
deixen entreve/4re quan s'hi pugui
presentar, puix que en la declaració
presidencial emb mMiu de la presentació parlamentaria de l'ectual
Consell, entre la labor legislativa
p róxima no bi era aesenyalada la diviajó territorial. Contraste aquest siherid governamental unb <I fet que
els mateixos partits, en llar emanazació política cataiana, preseindeixan
de les estructures prov incrals Per a
servir-se d'una divisió en comarques.
Els organisenes cornarcals de cada
partit "realitzen" el que els mateixos partits en el 'paveen no es siecideixen a portar a la prédica. Hi
ha qui suposa que it per temenca
que es desvetllin apeténcies o dirergendes localistes. o que no
s'e g botzin artes d'influencia electoral pertionalissimes. No ha volem
creme, perque l'era d'una micnaa
politice lamentable. Però el ruante.
niment de r'statu quo" no pot continuar. Aquestes nuteixes organitz a c i o ns ce/Ralleis elein partits, per

mis que siguin d'ordre privar, RO
deixen de oubtattlar afieb esa 4111.
premta proa torea una divieil
mercal determinada sub uns centres
per capitalitats. Aquesta capa de comarca poden creure'a arenb dreta reconegets per un partit ene ',verme
Perd al costat d'aquest inconvegjent
del no resoldre la divisió territoria'.
n'hi ha d'altres mis fácil! de entre.
L'estructuració o la re/mog ote de
aerveis de govern, que retgartituteió
de la Catalunya autbnorna obligará
a portar ben tost a la macice, Pertare ineludiblement a pensar en Una
divisió del territori de Catelunya que
no sigui la provincia, tse 101i per la
repulsii, natural naseuda d'un elanment catalanista, sine, tami g parque
tot organisme administratiu o genenatiu que vulgui *emir lea reggae'
catalanes topar* aro() rartificiontet
del provincialiune.
Totes aclimates consideracions mis
les suggereix un cal del qual usa
hern aesabentat per la premia.
enllestit l'avantprojecte de Ilei per
a l'Organitzad6 Sanitaria de Catalunya. sobre el qual la setmana entrant
hi hauei dictamen. Ara be. Atitteie
projecte sha de basar en t1114 divia jó territorial nova. Ho creion Perqué estero convencuts que el eatalanisme i el sentit d< la reglitat
dels sena autora ela /inri allttnyat
de tot el que pegues aensbear-se a
les estructures p rovilacialistes. Per
no haver-se portat el projecte de Divisió Territorial al Pariament.
tecnics, sens &obre, l'hatiran trelut
amb el dilema. d'assenyalar da centres d'hospitalitzeciO. dilo eerven de
sanitat, els dispensarle d'urgencia i
les arete Raes de servimmet, a bate
d'unes demarcacions que !sumen bagut d'establir pel sett campee, si es.
timaren que no es nadie adornar
"sine die". l'organització moeltena
d'una t'uncid de tanta importancia
«en la sanitaria i medicai de Catalunya. De consegtient, cal smonar
que presentar el dictamen es oratedie* a la discussid del projecte i s'aprovará. la divisid territorial finitaAleshorts, sobre una ren varietat de divisions comareals, alguna
d'elles p esada en rediez, per les oreenitracions politiques, s'assentari la
demarracié, sanitäria que el ?friament estatueixi. Denle horn neceé
establir una altra estructura ne demareacional per una reorganitzecie
de Verdee públic. una glera per als
serene d'agricultura. per a 14 recaptació d'impostos, etc.; una per
cada (unció g overnt erientel. 1 eas
quedari encara la divisid pros-hulelista, qtte l'Estat esparvel conservare pel sen compre mentre n'tsi
puguem eferir una de nostra. Da mas
nera nue per ne afrontar remitan/ene
i rinidament la Divisió Teeriteeel
Catantnya, ens trebern en el rife
rrenredar-nes en una xarxa múltiple
d'estnictures dentarcacienistes.
Cal que el Govern i el Parlament
Catalunya, ara que es traben devane del primer projecte d'ergramitzacie total d'un servei de egrifter
general. decideixin si no len miller
resoldre ahans la dir'.1'.6 bäsica del
terrlteri
Catalunya.
PAU VILA

Informació del partit
JUNTA GENERAL D'ACCIO CATALANA
REPUBLICANA

CONVOCATORIA
Es eonvoca els ecreis d'Aceite e:atelana Republicana
a la Junta General Ordinaria d'aquesta enlitat, la qual
titubee !lec al noetre estalge social el provee dissable,
dia 21 de raetnel, a leg deu del tespre.
Per la Junta Dtreeliva d'A. C. It..
Odb

Ntataeo
Secretari

ORDRE DEL DIA

Llegiu
tots els diious

Leeture 1 aproxiicie de l'aeta anterior.
Examen. discusetd aprovadó del Balatte eeeniunic.
Report de la Junta Directiva.
Proposirions ¡c presentar, segons l'enriele 8 del ReglaIdlent d'A. C. R., nnib 48 twres
temes; a la Secretaria'.
Eleeció dels Arrees vneants.

«MIRADOR»

Obra nova intaresaantisairnat
Vid* y Empresas de un gran &patio)
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Rectlficacite del
Cens Electoral
A les dicinés d'aquista entina central (Corte Catalanes 341) i a In de Ittem He
melle adheridos contiene abona
la Ineerecie d'esmeril% panoso{
gue teesint - hi dtet ne figuren
• vigent Cens Mineral, 1
tembd d'aquella, que bi caneen raga el un • ~mena
equivocase, emb l'objecte de
tenle tuca de la sera 'adeude

• metifieeci6.
11n

Llegiu LA

CONFERENCIA A
DEL

CARRIC

Dr. PERE DOMINGO
Dome, dipute a dee guares
de vide del verme', sobre el tema
AVENIR DE LA UNIVERRIFA? AUTÓNOMA
A l'estatal nutre! d'A. C. X.
Corte Catalanes, eße, pega

CONVOCATORIA
Per tal de tractor bala aegampte
important, ez convoca els 1441111r
41I4 i4411144 pare de 14 ~sosia e.
marcial a la reunid que tindri Bel
avul, almiares. a lea vuit del
a reetetite sedal d'A. zaz
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LES ESTRENES
"Catalina de Rusia"
Tívoli
London Film
Realitsació, Paul Csinner; argument Lajas Dir:, Arthur
1Vimperis; Iotografia, Georye:
decorats, Vincent Korda; vestIft,
John Arnutrong.
Graos Duc Pere, Douglas Fair¿'ah: Jr.; Caterina, Elisabeth Hergner; Ensper &driu Elisabeth, Flora
Robson ; Gregori Orlov, Grillith Iones;
Lecocq, Gerald du Maurier; Comtessa
Varen:izo-va, Diana Napier; Princzsa
AME* Zerbst, lrene Vanbrugh.
La història extraordinaria d'una
princesa alemanya insignificant que de
sobte es troba regint els destins
rimperi dels tsars seria prou interessant per temptar literats j directors
de cinema encara que aquesta elevació
no fos deguda mis que a la casualitat i a l'acció de les fades. Pera') Caterina de Rússia aconsegueix pujar al
tron, no grades a la fantasía d'un
autor de contes Per a iniants, sino
grades al seu carácter. I un caràcter
com el d'aquella dona extraordinaria
és encara molt mis interessant per als
autors de tots els generes, i alai veieni
com l'aventura de Victòria Augusta
d'Anhalt Zerbst, despees Caterina II
de Rússia, com la d'Eugénia de Moratijo (la d'aquesta darrera veritable
conte de fades) han estat portades a
la novela, al teatre i al cinema.
Tant el tipus de Caterina com el
del seu marit, Pere III, són interessantissims i d'una gran força; són dos carácters l'un en procés de consolidad...),
raltre de disgregació, que pel jet
de reclamar igualment dos bons acto rs—només a casa nostra ens atrevirima a donar aquests papers a artistes
dolents—ja tenen mig film guanyat.
En la versió anglesa—en temps del
cinema mut va haver-hi una versió
alemanya—el tipus femení ha estat
trobat especialment amb una gran justesa. Elizabeth Bergner és una actriu
amb un nervi extraordinari i amb uns
alls d'una expressió extraordinäria,
que passa a través de les diverses fases de la timidesa a Fautoritai amb
una vida i un realisme que impressio-
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nen. Douglas Fairbanks Jr., en canvi,•
potser ens dóna un Pere III poc attabiliari.'Un carácter corn aquest guanya
realisme amb una mica de caricatura,
perquè és precis que en curt espai de
temps Factor expliqui i l'espectador
s'expliqui tota una vida. Ens hauria
agradat mis que el noi Fairbanks
s'haguis recordat mis del seu pare i
potser de Charles. Laughton en l'Enric VIII. Pecó aquest retar era, al
mateix temps, Perillós, parqué hauria
fet tumbé recordar al públic, La difi
-cultaesiv,donqrcis
Factor tot sol, i això era difícil (n a
-turalmen,csd'ifulta
no podia ésser altra cosa).
Entre els altres actors cal remarcar
en primer terme Flora Robson en el
paper de l'emperadriu Isabel i l'actor
que fa el paper del seu favorit.
Paul Crirmer, ei director, ha muntat
l'obra a base de grans escenografies
realistes, obra de Vincent Korda, i
mou l'accid amb un gran dinamisme i
sense oblidar tampoc els reursos de
la fotografia per intensificar la intensitat dels moments ¡ l'expressió dels
personatges.
El dia de l'estrena hom no cabia al
Tivoli. Es tractava de Caterina II i
també potser de la magia del nom de
Rússia.

FUNCIO

Leit motiv; Viatge al Marroc; Vacances; Records familitrs;
Deauville, Tiana?; La Penya dels

Djfkils; Parad; Nera,velles der gel;
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unpinaona
Divendres nit: ESTRENA
de lb primera prciduccló ' catalana, presentada en SESSIO
ESPECIAL per tata la Pr e m.*
catalana de Barcelona l sota
el patrocini de la Generalitat
de Catalunya 1 a benefiel del
Çonsell d'iledIstimola Social Proteccld .a la Infäncla

"A la sombra de los
muelles"
Catalunya

Artistas Assoolats

La vida del port, els seus recons,
els seus misteris i els seus personatges
tèrbols són de les materies mis cinematográfiques que es ccneixen. La brutiria, el salobre,. les gavines i sobretot
els pals dels vaixells i la Ilum dels
crepuscles, ja sense una intriga poden
fer un film, i un bon film si hi ha
un bon director al darrera. Si a tot
alud s'hi afegeix vida humana, encara
millar. Però de vegades quan es té
tot això, una temptació i, de segarle,
una conveniencia fa que la cosa periIli, ¡ generalment, ccm totes les coses,
és l'amor el que la fa perillar,
que en diuen el raig de sol en le.;
tenebres, que sovint no fa altra cosa
que fer desapariixer !es tenebres.
Així, en "A la sombra de los muelles" James Cruze, el realitzador d'aquest film i de "The Covered Wagon"
(La caravana del Oreada), entre altres, ens ho dóna tot, pera ens hi afegeix, per posar-h¡ l'amor, una noia que
potser és l'actriu que dóna mes la
sensació d'una cara neta, Claudette
Colbert. I, en un port corn el del
film, fent-la fila d'un contrabandista
de xinesos, que quan no els pot fer
entrar els tira a raigua, mis que la
sensació de contrast que hom voldria,
produeix un efecte de cosa convencional. 1 és una 'lastima, migué mudemoiselle Colbert és una bona actriu,

ESTRENA A ESPANYA
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pu; Sant Eloi; • La volta al nido;
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AVUI, a lea deu de la nit, i cada dia

Vilavella de Tossí; Tradición, 'bar.
celonines; La Máscara; Niquets de
Valls; T S F; Festa major; G estation d'un poema; La vida del camaleó; Recordanca; Una excursió
colectiva a Italia; Blasco Ibáiíez
torna a Valencia; La vida 'privada
del duc de Tona; Assemblea Institut Agricola de Saiif Isidre; Bells
llocs del Pireneu Catalá; El port de
Barcelona; Rosselló; Prometatge
ideal; Dia d'infants; Impressions
d'Orient; Exode; Aplec de la Lliga
Catalana; Ritme de vida; En el patio del, farolillo; Diales històriques
de Catalunya; Concurs de bellesa;
La dansa a l'ermita de Falgás; Un
film 1 925; El cinema a Catalunya;
El Parlament de Catalunya; Amor
sòrdid; La tempestat; Port de Barcelona; Un film sensacional; Laie
Barcino; Seguint la costa; Exposició
Monográfica de la Taula Parada;
El vi; Una excursió a Vic; Jornada
al port; Reflexos; Una visita als estudis tramuntana films; Preludi;
Caste/16 d'Empúries; Un casament
a l'estil d'alta muntanya; Una jornada esportiva; Els Jardins Romàntic; Girona..
L'Assoéiació de Cinema Amateur
agraeix la collaboració ' que ha obtingut de tots els amateurs en
aquest seu primer concurs de carácter general, per al qual s'han rebut
un .nombre tan considerable de
pelicules, cosa que demostra rincrernent que ha pres en aquests darrers ternps la cinematografia amateur.
El jurat del Concurs començarà
de seguida les seves tasques per tal
que el fall sigui conegut al més aviat
possible.

Argument: Josep M. de Segarra
'Decornt,: Pera Pruna

AVUI

1 CEIBA,

darreres pro-

jeccions de

TU ERES MIO
per JEAN NARLOIN

CLARK GABLE
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encara que aquest no is ei seu ambient.
Aixa fa que siguin molt mis interessants els personatges ancmenats
secundaris, que són aquells que no fan
l'amor, que no pas els anomenats protagonistes, que el fan, i que són Beta
Lyons i Claudette Colbert, i resultin
molt millors el contrabandista, el ma g
ja traspassat-nifc¡malurdet
Erneut Torience, i un tipus de periodista austriac i sense Lina, que és delicias.
L:argument is la Iluita d'un periodista de la secció marítima d'un liar,
que té robligació de trobar informacions sensacionals i va al darrera del
contrabandista perque sospita lpie PO
iS un simple pescador. I anant darrera del pare troba la falla i se n'enamora, però segueix essent periodista,
descobreix el canteaban i el pare, fugint, és ferit. Dcsprés ferina ell el periodis ta , i la reacció produlda per
aquest fet en la noia que es pensa
que ja no l'estima tara acabar he les
coses amb aquel gest tan cinematogràfic i tan bonic del dolent que a
darrera hora sacrifica heroicament el
seu heroisme. Un film que es veu amb
gust i que té valors molt notables.
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CARY GRANT

NOAN «GAY
LUIS ALONSO
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Es un film Paramount
A més, el film musical
STORMY WEARTIIER
(Temps borrascós)
amb l'orquestra
DUKE ELLINGTON

PROPERAMENT

* La novela de F. Gamboa "Santa", traduida a tots els idiomes , ha
estat transportada al llene pa, Antomo Moreno. Aquesta entalment parlada en espanyrd, ens sera
ar esentada Mime poc per Seleccions
Capitolio.
* La B. 1. P. ha comeneat en els
estudis d'Elstree el nou film
"Freedom of Me Geas", de l'obra
teatral de Walter Hackett; la direc0(5 va a cartee de Marcel Varan i
la interpretaria, de Clifiord Mollison i Wendie Barrie (cedida per London Films).
neun
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Per a aquesta nit, els alumnes de
la Secció d'Art Dramitic del Conservatori del Lineal que segueixen els estudis de declamació castellana sota la
direcció de Marta Grau, ¡ la catalana
sota la direcció d'August Barbosa,
han organitzat uns recitals amb la cooperació de l'artista decorador Alexandre Ribó. La vetllada es compasa d'in
parlament d'introducció Pe senyor
Diaz-Plaja, director de la Secció d'Att
Dramàt ic; de sis recita/ 5 castellans —
comedia, drama, entremès, paso, etc.—
i d'un sol recital català. No ens hi
prendran per altre. Provincianisme,
no!
* A aova empresa, nous escenògrafs. Aloa, al Cómic. Fins ara els
escenògrafs titulars d'aquell teatre
eren En Morales i l'Asensi. En l'actualitat Són En Castells i En López.
Cal remarcar que per primera cegada
el nom de Joan López, jove eszen6graf meritissim, que ha estat durant
molts anys el principal auxiliar d'En
Josep Castells, per no dir el "tot", va
junt amb el d'aquest. Era de justicia
que fos així. Massa ha trigal En Castells a reconeixer-ho.

* De/a, dijous, a la nit, vetllada
organitzada per la Tertúlia Catalamsta al Teatre Studium. La comoanym
de Mece Nicolau representará la comedia en tres actes L'abisnie, de Carme Montoriol, i l'obra en un acte,
d'August Barbosa, La cata de la franquillstat.
* El Jurat encarregat de fallar el
concurs teatral obert per l'Ateneu
Igualadi de la Classe Obrera ha ..,ctat ja el veredicte. Sabem que el pmmi de 500 pessetes ha estat atorgat a
l'obra Samuel ¡ que n'ha estat creat
un de 250 pessetes per a premiar hl
colloret de Berta. De la primera es
autor En J. Navarro Costabella i de
la segona Antoni Rosich Catalan, El
Jurat eslava format pels senyors Prudenc¡ Bertrana, Aveli Artis, Luis
Masriera, Octavi Saltor i Tomas Roig
i Llop. Foren presentades al concurs
quaranta-cinc obres.

film a
* El film Fox "La cruz y la esp ada'', parlat i cantat en es,anyol,
interpretat per José Mojica, ens fa
viure un episodi de la conquesta i colonització de' Caliiórnia pels Pares
Missioners Franciscans; en la interpretado de la pellicula colaboren
Anita Campillo i Juan Toreos.

E L T E iA
Escenaris

d un

Mestres Demon i Galg
, Director: Domtnec Pruna

Música:

Reserven les vostres localitats
amb antioipació per u nquestit
estrena
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més intens de/ llenç
Primer premi de direcció
de 1933 a Frank Borzage
mouswinannamwmanr
••n•-

LA MUSICA
NOTICIARI
Concert per l'Orfeó Gracienc. —
L'Orfeó Gracienc dedicara un concert als seus socis protectors el dissabte vinent, dia 24 del corrent, a
les den de la nit. Interpretará obres
de B a c Ii Mozart, Nlendelssolin,
Brahms, Kurt Schindler i Gibson
i alunas fragments de "La Creada", de Haydn.
Colaboraran a aquest concert
soprano Carme Bas, el tenor jo.
Drapee, el baix Joan Pujol, la pi
ui-tu Maria Teresa Ralcells i l'o:
ganista _loan nunyer i Sintes.
Els senvors socis de l'Orfeó Gracienc poden passar per la secretaria de rentitat, on els seran Iliurades les invitacions que sollicitin.
El concert será retransmès per
Radio Barcelona.

* Es troba a Barcelona el primer
actor Caries Garriga, tan popular ei•
tre el públic de revista madrilenya
les seves actuacions al Cómic i al 1.
voli. Caries Garriga está en traen..
amb l'empresari Estanislau Guiró psi
a aliar de figura P rincipa l en la ron,panyia de genere frisio] amb la gua;
l'esmenta t empresari Pensa reobrir el
Principal Palace cap allá el mes d'abril vinent.
*

La

companyia de comedia Cas-

d'Antonia Herrero i Manuel
Soto, que debutä al i ¡r al Poliorama,
donara denla, dijous, la primera estrena de la seva actuació. Es tracta d'una obra del senyor Serrano Anguita
titulada TI, el barco; yo, cl
tellana

y(71/fr.

* Sembla que en vista de lamencada que el genere líele ha pres
ParaHel, remesar, (luís Calvo vol
veme si s'encomana la febre al centre
n le la ciutat i es propasa, per tant, co'cocar la temporada de sarsuela a No de Pasqua.
ns
* No se sap encara la data exacta
del debut a Novetats del famós
Horace Goldin. Tot depen del
dia que arribi el vaixell en el cI1W
s'embarcaren o s'han d'embarcar. a Génova, Goldin i la seva gent. Aixi, almenys, ho diuen els solts de comptadora Els solts aludits afegeixen. que cl

Fina

TIVOLI
FAIRBANKSJR.

* Confirmant la nora que avenearem fa uns dies, al Cómic anuncien
ja, oficialrnent, el proper debut de
l'artista xilena Olga Arenas. Pare., contea el que dejan, no ve per per a substituir Mapy Cortes. La substituta diz
lafapy Corte, sera Conéhita Páez,

TEATRE AMATEUR
A Barcelona
Tertalia Manelic. — El passat
diumenge a la tarda representa a
l'Ateneu Republica del carrer de
Cabanyes el drama de Rossinyol i
Martínez Sierra "Ocells de pas".
Dirigí l'obra el senyor. S. Capella
i la interpretaren la senyoreta Tortajada, les senyores Sirvent i Meatoliu i els senyors Capella, Sala,
Gabriel, Espanyol, Bartoli, Rosself,
Gonzalez i Amengua!.
Ateneo Polytechnieum. — Definitivament, la representació de la
subtilissima sátira de G. Bernard
Shaw "L'home i les armes", friaducció de Carles Capdevila, titirita
loe el pròxim dia 24, a ta Sala
Capsir. L'elenc amateur de la Sec.
ciéde Teatre de l'Ateneu Polytechnicum, sota la direcció d'Enric
Jiménez, tindrä cura de l'esmentada
representació. Per a detalls i invitacions, a la secretaria de la Secció,
Alt de Sant Pere, 27, principal, tots
els dies feiners, de les set a les nou
de la vetlla.
Un recital de la Secció d'Art Dra.

r;atic del Conservatori del Liceu. —
Els aluennes de la Seccin d'Art
Drarnatic del Conservatori del Li-en. que settueixen els estudis de
'-zlarnaéia castellana. sota la di•,-ció de la ar_dessora Marta Grau.
la catalana. sota !a direcció de:
nroiessor August Barbosa, presea
ten avui. dia 31, a les deu de la nt
un recital amb la colaboració de
l'artista decorador senyor Aleas&
•
dre Ribo.
El programa és el següent:
Presentació de la vetllada pel
director de :a Secció d'Art Dramatic, senyor
Diaz-Pliia.
Escenes 1, la comedia en vers
del niestie 71rso de Molina ''La
\allana de \ allecas'.
La cornecha en un arte en prosa,
de Juli Dantas "Rosas de todo el
afta".
E1 "paso de Lope de Rueda.
titular "Las aceitunas".
El dialeg cómic en un acte,
ginäl cl'Augut Barbosa. "La meya
donar', la interpretacia del qua:
anira a cärrec de l'alumna senyoreta Lurdes Rojo i del professor de
declamació catalana senyor August
Barbosa
Escenes del drama en vers de
Lluís de Eguilaz "La vaquera de la
Finojosa".

No podem publicar les

l'odi d'una

notes pregades que no

mare?

JAIIE"TGAITOR

vinguin escrites en català
i amb un timbre o signa-

BEKGNER

tura coneguda
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Una atrevIdissIma visió dele Indico* fons social., amb
les mds tenebrosas I tric2lq ues analnal laa da la Mata'.

Llegiu tots els dijous

Wat I totes les pe
lons del sexo
Feta amb la 000perac16 del, eminente doctore Voronoff,
Theilhcber, Peham 1 amical

PEL . LICULA SONORA
I PARLADA EN ESPANYOL

Superprodocció London
Films. Distribuida pels
Artistes Associats

No apta per a menors de 20 anys

Els filma presentats en el
Concurs de l'A. C. A.
Tancat el dia 15 del corrent

•—•

debut sera. però, del 22 al 24 del mes
que som.

on pot

arribar

ELISA BETH

eran Teatre Espanyol

-

El poema en un acte de Francesc
Villaespesa "Era él".
L'"entrernis" de S. i J. A:vare'
Quintero "Las hazahas de Juanilla
el de Molares".

A. FERRAN

Extraordinari èxit de
DOUGIAS

ke

termini d'admissió de films del Calamar§ de l'Associació de Cinema
Amateur, aquesta entitat ,fa pública
la Bina. de titols d'eh tima rebuts,

que ser' eh segúents:
L'imell de la ,mentia; Els jaca
electorals de 41tireflona: Enanas. : Navarra pintoresca; Freiburg im Breis.
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La represa de les tasque parlametititrles
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La famosa
El senyor ,Alba fa gestions prop reunió de la
que
dels caps de les minories per a minoría radical
en
la
donar estat parlatnentari al seu
OfIcialmant, no ha passat
programa de govern, el vial sem- res— però horn e» me a
7
a
donar
Merares
del
que
bla que no ha «sial rebut amb
s'ha traclat
Un debat sobre lea representacions d'estudiants als claustres acadiernica.Sla posat a 'discutió el
gaire entusiasme
Madrid. 20. — Després de les
Sanitat i Beneficiada al miniateri del Treball

els pressupostos no
Cambra
temps
ésser presentats a
la seva aprovació
oportú per

Sembla

len

Madrid. ao. — A lea corso del
mati ha arribas el Sr. Alba al Conores. Seguidament ha pateas al seu
¿espata.
Deu minuts tard ha arribat el
cap del Govern, el qual ha celebras
una entrevista amb el President de la
salobre. Han reenis• reunits prop de
mitja hora. A la sortiela, • al senyor
!serrotrx ha manifestat que aquesta
:atreviste era en compliment de Vaord adoptas ahir pel Govern en Cocad' de Ministree, sobre el pla pirlamentad que el Sr. Alba haya in:iicat com a convenient en les seves
darreres declaracions.
—Hin concretas quelcom respecte
a la discussió parlamentaria?
—Res; perd, naturalment, la conversa ha estas mo lt extensa, encara
s ui no hi hacia per que adoptar cap
acord.
El pla del prteident de les Corte
hem de desenrotIlar poc a pie, sense cap presipitació; però cense aturar-nos.
El Sr. Lerroux ele dirigir a een
»intuid a la secció 2. én shavia de
reunir la minoria radical.
Un dele periodistes li ha preguntat
si la reunió seria, com es deis, tempestuosa.
—Tempestuosa, per que? — ha presontat al seu tu rn el Sr. Lerroux—.
. 1 0 5ÓC -Eolo" i apaivago les tenerlestata. Altrament, tenim mitre coses
a tractar i nombrases problemes a resoldre.
Els informadors han parlat després
amb el Sr. Alba. al qual han preguntas també. Ha respost que la conersa hacia estat un simple canvi d'impressions sobre el pla que ell es ya
permetre capotar en les seves retente
manifestacions politiques, i ha aiegit:
—Aquesta iniciativa me ya depin no
solament del Govern. sind tumbé de less
minories.
Per entendre-ho així — ha afegit—
heno parlas separadtment amb els seto
caro.
---s Tenia cap impressió respecte a
l'actitud d'aquests gritos?
fins ara no he conferenciat
arnb ningn. Comemare aquesta tarda. Ara bi. cree que en interés de
tete estä facilitar el pla parlamentati.
Igualment Osa serlicitat del senyor
Alba una opinió sobre la marxa política dels debata parlamentaria. Ha
contestat que considerara, en el referent a la situarió politice. que tots els
comentarle posats en eireularid són
usa mira fantasia. Tant is aixf —
ha elegís — que en la conversa que
acabo e tenir amb el Sr. Lerroux.
herví caaviat impressions so bre aquests
assumptes i us pus dir que no hi havia res de particular.
—Dones sembla que hi haurà una
interpellació de :es dretes.
—Ningú no rnlia anunciat res
d'aix6.
--.1 la que plantejar l el senyor
C h apa prieta ?
—Tanipoc roban fet cap indicad& Si es pianteja, el Govern cont'itera.
—Serribla, ie ciar, que el Govern
té interes a aprovar els nous pres.
supoetos. ¿Mi haurä sessions necturnee?
—Per ara, no; no hi hauch res dt
tot això. Perd sempre hi ha MiesLon g interessante a tractar en e!
Parlament, i per la meva part ha
de fer tot el possible parqué sacrelene els debats.
Ara be, no cree que siguin necesseries les misione nocturnes,
no ésser que es presentin ele preupoetos i que calgui aprovar-los
rapidement.
L'ESCEPTICISME
DEL SENYOR CASANUEVA

Aquesta tarda els periodi s tes han
parlat amb el senyor Casanueva, de
:a Ceda, al qual han preguntas si la
:a Seca minoria tenia el propósit
de fer alguna pregunta al (joven
respecte al canvi de notes entre el
Vaticà i Espanya. Ha contestat que
no havien pensat a plantejar cap
(Metió, puix que desconeixen a feas
lee notes.
El senyor Suimez Temed, que
estava present, ha dit que elle, per
la seva part, teme« tiran cap rnannestacin sobre :mute enumere per
no coneixer u ceetingut de lee note,.
quant al caen( 'aguerriste que
sembla que eli trama d'imprimir pet
Govern a la penftíce?
—Respecte ligdeoha motear« el
senyor Casenuems--espereen qqe ea
reelitzi„ pernee del dit al id—
EL st nitro U CIIDAT
PIL p assieStr DB LA
CAWUA
El sayo Prieto ha estat cridet
seew Nts, ha
84.881a• eii41

romangut al desease del president de
la Cambra un luan.
A la sortida ha dit als periodistes
que haría estat cridat pel moyor Alba per tal de donar-li comete de la
seva invistiera deis treballs parlamentaria mis urgents, del qual assumpte
s'havia tractat al Comen de ministres.
Ha afegit el senyor Prieto que,
per desconèixer el senyor Alba el
criteri de la minoria socialista, &maraca la seva opinió, perb que ell
ha respost que no tenia, per part de
la minoría, cap representació per a
contestar, i que havia de consultar la
Directiva del grup, que seria qui
dia donar-li una opinió sobre l'assumpte. No tal dir — ha dit — que
dl no intervindrà, porqué no tenia
representaeió.
Parlant després amb el senyor Largo Caballero, ens ha dit que, sen,
dubte, cl senyor Alba havia cridat el
senyor Prieto porqué fou aqueo precisament qui pronuncii, fa pon dies,
el discurs en el qual es feien constar
les queixes del partit socialieta sobre
la politice actual.
Per aquesta rae ha dit que devia
ésser cridat el senyor Prieto, pera
que esperara que ho nrb a la minoria, puix que Ilavors aquesta
necia un representant per tal d'asiletir a la reunió de cape de minoria
que se celebrare, i creu que aquest
representant escoltarä les proposicions
q ue es facin en la reunió, i tornare
a reunir-se la minoría per a donar
normes al neu representant, després
que escolti les seves explicacions, sobre la conducta a seguir.
Hem parlat, també, amb el senyor
Largo Caballero sobre la politice esguerrista que es premia imprimir el
Govern a la sera posició, i el senyor
Largo Caballero ha contestas que no
n'hi hs prou amb dir aquestes ceses,
i que esperara que es vejes. efectivament, aquesta tasca esquerrlsta.
EL SENYOR GIL ROBLES

I EL SENYOR VENTOSA
El senyor Gil Robles ha parlat
antb els periodistas, i aquests li han
preguntas si tenia el momean d'Inter y enir amb motiu ele la nota dipleonatica enviada al Vaticä. El senyor Gil Robles ha contestat que no
coneigia exactarnent el text de la
nota, i que, per tant, no tenia el propòsit d'intervenir. Sobre la política
del Govern, ha dit que esperava que
hi haguesain decisions que demostrin el canvi de temí polític, puix
que llavors serä el moment oportú
d'intervenir, ja que per ara no tenia res a dir.
El senyor Ventosa ens ha dit tarosobre el treball parlamentari,
bé, sobre
de les linies generals del qual es
proposea tractar per iniciativa del
senyor Alba, que ella, per la seca
Part, donaran ton mena de facilitare
perqui el Parlament pugui reelitzar
una labor rimida i eficaç.
REUNIO DE LA MINORIA
SOCIALISTA
Madrid, 20. — A dos quarts d'onze del metí alía reunit a una de
les seccione del Congres la minoria
socialista. A la reunió han assistit
els tres ex-ministres del partit, pere cap d'ells ha fet manifestacions
a la sortida. El senyor Lanioneda,
encarregat de facilitar la referencia,
ha dit en acabar la reunió que s'hacia consignat la haba del eenyor
Hermenegild Casas, diputat per Sevilla, i que charla acordat presentar Ulleä &les-Centra esinenes ala
projectes de termes municipals, havers de la clerecía, aninistia i u:aspas deis serveis de beneficencia al
Ministeri
Trelsall.
S'ha comencat a discutir—ha afegit— la ponencia del senyor Bujeda
sobre el referent a la forma d'aptagar recursos er a als guate es Pot
remeiar l'atar torg.is l,a minoria
ha cregut que aquesta ponencia hl
de plasmar-se en un projecte de He..
Sha encarregat al senyor Araquißtain de realitsar gestione prop del
minietre d'Estar parqué puquio ésser repatriats els eepanyo's que es
troten en situaci6 d'indigencia a
Montevideo i que deliran% tornar
Espisnya. S'ha avabentet la minerie
del projecte del minietre glindúsfria i Corriere de reunir une emsferencia d'obrers i patrona at¡tiGes,
de Villanueva del Duque, e l'objecte que ce soluriseni ei entinten qun
existeio e la dit; Con; minera, naot iv a t per l'explotació d'una jaciments
que rtex ented4 companyia i la de
Pillairroya consideren ruinose. Ha
tattit entaruga' el SerlyOr Negrfn
de gestionar les condicione en qui
ha de prestar el Seta treball el per acial auxiliar d'hotpitals,
atit sItria qlahJãiueii4 bonetics.

duna de la tarda ha acabut Ist
reunió de la minpria radical.
El cap d'aquesta, senyor lglebias, negat a donar cap
referencia del que elacia tractor El senyor Lerroux, resposien( preguntes que Il han foriiaulitl els periodistas, ha dit:
—Sóc el menys indicat per
parlar, ja que bu he estat fent
durant força tomps.
No obsliint aixó, ele informadora han insistil, i el cap
del Govern ele ha mangeotat
que s'havia trisolat de tot el
divf i Mima que podia »iteressur a la minoria radical. Després d'escoltar tole els que
han fet ús de la paraula sobre
política i ¡sobre tot el que s'ha
volgut parlar—ha niega—, herís
queditt quo Malioma es :Vah o ma i jo sóc el seu profeta.
— j Però no ens (Buen res
mes concret?—han insista els
periodistas.
—No hi ha res mes, s per
cousegüent res no us puc dir.
— Ni àdhuc en pla de profeta?
—Ni àdhuc d'aquesta manera—ha respost—. En contra
d 1' 101 el que es diu—ha ategit—, la minoría radical esta
perfettanlent unida. Aixi que
s'han fet unes manifestaciuns
pertinente, tole els componente
del gnu) s'han mostrat canformernent, i d'acord que se segueizi la política general que
jas'ha iniciat.
—1,Pera aquesta polhtica, es
amb les niateixes orientacions
que han seguit fins ara o ami)
una nova orientació que
lilCIl
— El Govern de la nieva direceló inicia una política en
constituir-se, e8 aquesta la
mateixa politice que ha seguit
i segun: a en el surcessiu. Els periodistas han insista
que els dones mes detalle de la
reunió, i el senyor Eerroux ha
contesta!:
Unicament puc dir-vos que
la minoría tornara a reunir-se
el di/liarte vinent, j que aquesta reunió lambe la presidiré jo,
ploix m'agrada asís:alminar-me
de les ineiatives dels diputats,
i així s'estableix una intima j
estrela unió.
Els informadors han eonversal després amb diversos diputats radicals, els guata elan
mostrat d'acord a reconèixer
que la unió de la minoria radical era completa.
El sonríe Rey Mora ha alega que el discurs del senyor
Alexandre LerrOux hauria
donar-se a la publicitat, a la
(mal cosa ha replicat un altre
diputat que es tractava de
qüestions intimes. El senyor
Salazar Alonso ha dit als informadora que per ara no es
podia pensar en crisi, i que a
la reunió tota la minoria s'havia idenlifieat iunb el senyor
Lerrota.

El projecte de reforma
universitària
Madrid, 20. — El ministre
d'Instrueeiti Pública ha nontifestat que continua l'estudi del
projeelo ale reforma universi ¡gens. reeollittl informacions .le
les Citiversitats j allres entitats interessades en el prob be ita st
Ha afegit que la tranquillitat
escolar es completa. i referintse a Eaceident ocorregut a un
estudiar-11 de la F. U. E. ha dil
que es traelava d'un fet que l m .
té res a cunee atab el problema
escolta r.
Eepern — ha seguit (líen! —
que PI President de In Cunera
remiró guau eliagi .le reprendre el debat suspira t'obre els
Sets escotars.
Per úlflin ha dil que portara
al proper Coiteell el nou regla»leal de les Exponicions nudonals de Llenes Arta.
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Madrid, 20. n— Comença la sessió
a les cinc menye vint-i-cinc minan,
sota la presidencia del senyor Alba.
Al banc blau els ministres de Marina, Instrucció Pública i Obres
Públiques S'aprova l'acta de la seasió anterior,
(Entren els ministres de Finances,
Treball i IndUstria i Comerç)
LA REPRESENTACIÓ DELS
ESTUDIANTS ALS CLAUSTRES
ACADEMICS
Es ddna lectura a una proposició
incidental firmada per diputats de
arete en la qual es demana que el
Govern deixi tense representació als
claustres academias abs representante
de les associacions estadiantines.
El senyor COMIN, tradicionalista,
defensa la proposició. Dita que amh
ella vol que es restableixi la pau i la
tranquillitat a la Universitat, assegurant que no hi ha en aquesta
proposició cap propòsit de carácter
politic. Creu que la E. U. E, que
va néixer corn una associació professional perquè els estudiants collaboressin atub els professors, ala
desvirtuat.
Es possible que d'haver-se establert abans l'associació obligatòria,
el problema hauria quedas &aludonat, perd ja no es possible aquest
rernei, parqué en el ces d'establir-se
una associació estudiantina de caràcter obligatori, caldria canviar-li
el nom perque no despenes recele.
Opina que l'estat actual significa
la protecció oficial a uns pocs i que
ha d'acabar de seguida si es vol
mantenir el veritable carácter universitari. Acaba pregant al ntinistre
d'Instrucciú Pública que accepti la
proposició.
(Entren els ministres de Justicia,
Guerra, Governació i Agricultura.)
El senyor SAINZ RODRIGUEZ,
de Renovación Espafiola, diu que
aquest problema és molt complicat i
ten mis que la passió política que
pugui haver-hi en els estudiants la
que pugui haver-hi en els cridats
a resoldre el conflicte.
El senyor GONZALEZ LOPEZ,
de l'ORGA, creu' que cii aquesta
proposició este clar el propòsit
pilen de lt dissolució de la F. U. E.
de Saragossa i que Patee a la
F. U. E. de Medicina de Madrid
era simplement un moviment contra
la F. U. E. a la qual es volia extirpar
en interés de les associacions cate.ligues que eón els veritables enemies. S'estranya que un ieixista com
pretén ¡sed- el senyor Primo de
Rivera defensis al Parlament arub
aromes motín la doctrina antiieixista
de la preponderancia política en les
associacions estudiantines, rnentre
que fou un diputas radical, el senyor
Morena, el que va defensa': la veritable doctrina feixista de l'absència
de política a la Universitat.
Crea que no han d'enganyar-se,
puix que tots els que parlen ara de
voler restablir la vida universitaria
al seu veritable lloc el que fan
en el fons és pretendre un predomini politic a la Universitat.
El PRESIDENT adverteix a l'orador que el seu discurs ha provocat
ja que quatre diputats demanessin
la paraula i precisa que el reglamentad en una proposició com la que es
discuteix Es que tan sols parli el que
la defensa si be ell ha tingut alguna
toleräntia, però prega que aquesta
no es prengui en un sentit d'excessiva ampliació, tant mis quan el
ministre li ha anunciat que ha d'acompanyar al cap d'Estat, ineludiblement dintre de mitja hora.
El senyor GONZALEZ LOPEZ
asaba la seca intervenid insistint
que tot això no és mis que una
maniobra pothica.
El senyor PMENEZ ASUA (socialista) diu que se sent coaccionas
per l'advertiment de la Presidencie,
ja que ell volia fer algunes comideracione sobre aquest assumpte.
El PRESIDENT pregunta a la
Catabre ei creu que ha dtjornar-se el
debat ter a donar-li l'extensió deauda.
El MINISTRE D'INSTRUCCIO
PUBLICA diu que el debut pot continuar, pule que, &mal l'interès
aquest bi produeix, ha pregat a un
company de Govern que el substitueixi en lacte oficial en el (mal havia
d'acompanyar el senyor President de
la República.
El senyor JIMENEZ AZUA nasa que, cola ha alludit el senyor Sable
Rodríguez en referir-se el d'amen del
senyen Sinchät Remen, elle tractessin, durant la Menguo!, de fer politice a la Universitet. (Protestes a
les dula.) El que es tela era &tensar- ge contra una política que volia
introduir-se a la lleiversitat donant
caràcter oficial o &kifis a les associacions catòliques i a les congregadone religiöses que exenten l'entena:ve @desde. ,.

¿Quina politica s'atribueix a la
F. U. E., que defensa el regim i resperit republice? Ahl, dones si anua
es política, estä molt be. (Proteste& i
rumors en les dretes.) Alzó està
molt be, parqué no és mes que corroborar l'esperit del poble, del qua!
la Universitat es una conseqüència.
(Nous rumore i protestes en les dretes que són contrarreetats per forts
aplaudiments dels socialistes, tonteetats amb entusiasme per gran part
de la minoria radical, alguna diputats
de la qual es posen en peu per aplaudir.)
Continua dient que per mole que
es vulgui investigar en les paratilte
que lleven pronuncie el senyor Sänchez Romän no Chi podrà advertir
un matis politit tan accentuat com el
que presidí la iniciativa d'alguna catedritks de ter doctor honoris cauta
de la Universitat de Salamanca • Alfons de Bortnti.
(Aplaudirnente.)
El senyor MORAYTA explica que
ell, en el seu discurs de Peltre dia
solament votan defensar la F. U. E.
cona a associació estudiantina i professional aliene a tot mobil politic.
Per això ell defensa l'associació única obligatória, i diu que li estranyä
trobar una gran intransigencia en
aquest punt en diversos sectors de la
Cambra.
El senyor PRIMO DE RIVERA
explica tumbé les seves paraules, i fa
constar que ell sempre ha defensat el
carácter purament professional de les
associacions escolars.
El senyor TRIAS DE BES (de
la Lliga) es pronuncia per la necessitat de la representacid escolar als
claustres universitaris, pule que tren
que aleó te, entre altres avantatges,
el d'afirmar la responsabilitat de professors i alumnes, però tren que la
solució que et done a aquesta representació fou precipitada, i determinä
que la F. U. E. produís pertorbacían' a la Universitat, i la oroy a es
que a Barcelona, on se suprimí la
F. U. E., s'he pacificat per complet
la vida universitaria.
El senyor ROYO VILLANOVA: Es pitjor el remei que la
malaltia. (Rumore.)
El senyor TRIAS DE BES: La
vida escolar s'organitzä d'acord amb
les facultats que donava l'estatut
universitari a Catalunya.
El &enyor ROYO VILLANOVA: Dones demano la paraula contra l'estatut universitari de Catalunya. (Rialles.)
El senyor TRIAS DE BES, dirigint-se al senyor Jiménez Asua,
Ii diu que la cultura no Ita d'ésser
ni monárquica ni republicana, sind
patritnoni espiritual de tothom.
(Aplaudiment en les dretes.)
El senyor MARCO MIRANDA
elogia l'actitud i el nivell cultural
de Valencia, que entre entes coses
ha organitzat uns cursets de cultura popular durant els estius i altres
obres meritissimes, i diu que la
F. U. E. no creu que sigui enlloc
associza id de caràcter pelaj e, sinú
tan sols professional. Creu també
que es tracta d'una agressió a la
F. U. E., i diu que si s'aconsegueix
matar-la slauran matat atol) ella
iniciatives i organit racione meritissin:tes per a la Universitat.
El senyor JIMENEZ FERNANDEZ, agrari, din que no es tracta
d'un problema polític, sind d'un problema universitari. La qüestió és
que la vida uniyersitäria estä pertorbada, i aquesta pertorbació es
produeix pel monopoli de la representaría escolar per part de la
F. U. E. Creu que si es vol restaLlir democraticanient aquesta revesentaci6 ha de fer-se nomenant
d'una meciera veritablement democratice i per suiragi Airease els representants escolars.
El senyor ROYO VILLANOVA diu que tota la situació yergonyosa de la Univenitat espanyola
és tolerar l'autonomia univer&itiria
de Catalunya. (Rialles.)
Cren que aleó representa un
atrespellament per als interessos dels
estudiante no catalans. Protesta que
es digui que la cultura de la Universitat catalana Ea auperior a la
de la reeta d'Espanya.
El senyor TRIAS DE RES:
Ningú no ha dit
El aenyor ROYO VILLANO.
VA: Es que aqui dieu una con
i allí una altra.
El senyor ggçutan,
basc: Pub es una vergonya
com es perd el ternps gel, Mal si
que

és Huta vergenYi•

El senyor ROYO VILLANOVA, dirigint-se als nacionalistes
hincos: Vosaltres no el peden, el
que el perdo sée jo. (Riente.)
El senyor REGUERA •'aixects

El senyor MATESANS: L'Oled
continua amb les teces protestes
cert ES que no hi ha presinpost.
contra que es perdi el termos tan
El MINISTRE D'HISENDAt.
lamentablement, segons el!, i alSi SS. SS. no volen creure'm, preludeix els problemas vitela que te
guntin-ho al Minuten. Ea molt teca
plantejata la Cambra.
d'assabentar-se.
El PRESIDENT dóna forte cope
de campana per cridar a l'ordre l'oEl senyor RODRIGUEZ DE VIrador espontani, i l'aldarull que el
GURI, agrari, diu que per rnolt que
produeix és formidable.
la Cambra s'esforci no hi hauri maEl senyor ROYO VILLANOVA
nera ja que el pressupost estigui
acaba protestant una vegada mis
aprovat abans de fin/tazar aquest
trimestre. La Cambra necessita per
del que creu una vergonya que es
a examinar el pressupost quatre mela tituació de la Universitat de Barsa al menys, si vol fer-se un estudi
celona, d'on ala expulsar., sense ex¡anide del!, per la qual cosa es enplicacions, dos meritietims catedracara dubtós que pugui aprovar-te
ties.
en el segon semestre d'aquest any,
El MINISTRE D'INSTRUCde cap manera abans.
C10 PUBLICA declara que el GoEl senyor PRIETO, en nom de
vern este disposat a solucionar el
la minoria socialista, din que de tot
problema de la representació escoaixe, es despren que el Govern prelar, pecó no creu que aquest sigut
sentara un projecte de pressupostoe
el problema principal que ti plancom sigui, i confia a la Carnbra pertejat la Universitat i no pot exigirque aquesta Fordeni i l'estudii a
se al Gomera que redueixi l'assumptemps o no.
te a una sola qüestió parcial, puix
Assenyala que la Constitució estael que cal Es una ämplia reorganitbleix un termini de dos mesos i rete
zació universitaria.
per
a la presentació del pressupost, per
En aquest punt el Govern no esla qual cosa creu que el govern, imerti disposat a resoldre el problema,
pretant rectament el precepte conatia favor d'uns o altres, sind a fatucional• hauria hagut de portar el
vor de la pròpia Universitat. S'opopressupost abans del' rs de gener.
sa, per tant, a la proposició que en
Aquesta és una obligació que ha inaquest montera no pot acceptar sencomplert el Govern, però ara, que Tose presses per a resoldre el conmes queden setze sestions fina a fi del
flicte.
primer trimestre, no es POt exigir a
El senyor COMIN rectifica i
la comissió que accepti un meses:post
manid la seva proposició, lamentant
a ults chuce. Creu que aquesta éu tina
que el ministre no l'accepti?
situació que pasta de rara, puix que
El Senyor SAINZ RODRIGUEZ
no es Pot Ser el que vol fer el Gorectifica al seu torn, i crea que el
vern de portar de pressa i correas an
ministre no ha donat cap enlució,
prasupost declinant sobre la Cimbra
Puix que aquesta reorganització de
la responsabilitat que s'aprovi ripidaque es parla interessad a no sap
ment. Etaixd es dedueix nea
qui, quan es fati, puix que els estució: que no hi ha Govetri.
diante s'hauran acabat si segueocen
les coses com fins ara.
Aquest no pot fer-se la iltusi6 de
Es procedeix a votar nominalment
tenir semPre adscrita :la sera obra a
la proposició, i él rebutjada per 134
un determinas sector de la Cambra, i
vots contra ity.
tots Voldtien amh mona de la discussid
eleVontioennim
a fausicosr, deelsla pporpo upioasriid tota del Pressu post Portar les Gotea a Iturs
concepcions politiquea, cosa perfectament licita.
ris, molts agraris i la Elige CataCreu equivocados les puentes del gelana. i en contra tots els altres.
nyor Chapaprieta, puix que el minisPRECS 1 PREGUNTES
tre de Finances ja treballà en el presEl senyor CHAPAPRIETA, insupostos quan alls eren encara al G°dependent, protesta que no es porti
vena Es dirigeix al ministre per reprotxar-hi, sense que en això pugui hael pressupost a discussió al seu dever-hi res que es refereixi a revickm
gut temps, pum que s'aproven els
que suposen augments, i es crea
capacitació del senyor Lera, que no
tingui en aquests momeen una concepaixf una situació insostenible per a
la Hisenda, ja que aquests augmenti
cie, pressupostaria, puix que si ha riegues l'hauria expressat en tienes geneno es compensen amb reduccions.
rals responent al senyor Ompaprieta.
Creu que el Govern ha tingut temps
mis que suficient per haver fet el
Insisteix en qué abr.!) no suposa el menor dubte sobre la capacitat personal
projecte de pressupostos, i pregunta
del
ministre.
si és que está decidit de veritat a
portar-los, o si va a prorrogar els
EL MINISTRE DE FINANCES:
existente de trimestre en trimestre —Que em perdoni el senyor 'Prieto. Jo
per a tot l'any. Assenyala el perill,
agraeixo molt les seca paremia, pesi es fa aiscó, que no havent-hi un
ro no porqué ho digtti dos cops eerä
fans d'ingressos delinitiu, el crèdit
veritat. A mes, per poca capacitat que
no acudeixi al Govern quan aquest
jo tingui cree tenir-ne prou per liel sollisiti. Ataba dient que si la
bar el que jo
contesta del Govern no és satisfacEl senyor PRIETO: —Si; probatória respecte a la presentació rh- bletuent V. S. voldre el que tots ele
pida del pressupost, anuncia una inministres de Finances: fer un preseaterpellacid sobre la politica econó- post anivellat, però aloò no ho psA
mica.
aconseguir sense saber quips són eta
iMinessos i les despeses.
El MINISTRE DE FINANCES
Acaba insistint en qué no es eot
din que el retard del presaupost orobligar
la Cimbra a discutir i aprovar
dinari no retardad per rea els presun pressupost en un niel.
supostos extraordinaria per a atencions especials. Afeada que no pot
EI senyor VIDAL I GUARDIOLA,
dubtar-se dels botas propäsits del
de la Lliga, tren que és urgentissime
Govern de presentar el projecte al la necessitat del preseupost, ¡ diu que
seu degut temps perque pugni estar
ella estan disposats a treballer ten
aprovat el primer d'abril. ja 'que com sigui , possible i a posar a contriaquesta prometença consta en la
bució tot l seu esforç per arribar
declaració ministerial. j ustifica el
una aprovacia tan rápida com sigui
retard de la presentació a la Cam- possible. Expressa el seu temor gua
bra pel tränsit del Govern del aeel nou presumo« no tingui de nos otea
ns or Mastines Barrio al del senyor que el canvi de formas, i per tant siLerroux, que deternanä l'entrada de guin idéntica, que es el que cal evitar.
nous ministres i el canvi de cantares
El senyen VILLALONGA, popular
en altres ministeris, la qual cosa agrari. recorda al SenyOt Lata. QUO
originà Ull nou estudi pressupostari
aquest canvi de carteras de que haa molts depirtatnents.
panal no rafectä a e11, per la qual cosa
ha tingut temps de tenir molt avançat
Per altra part, aquest Govern estä
disposat a portar el pressupost a l'estudi pressupostari.
la Cambra immediatament que li
Afegeix que almenys es podia fer
un avenç del que sed. el PreßsuPOSt . de
sigui possible, i espera que pugui
II
seca orientació. del Que s'en-menestar a la comissió abans de fina.'
litaar aquest mes, pecó adverteix tad i del que es retallar
No ere!, com ha dit el ministre, que
gut &quin pudiste ha d'ésser obpuguin desarticular-se els dos pres.
jecte d'un estudi detingudissim en
gamito': l'ordinari i l'extraordinexi,
lea comissions, la qual cosa podria
car això enema la tornada als anties
retardar-lo.
procedinteits amb els mesh el anís no
sabia a quina carta quedar-se.
Igualment podria sufrir retad si
Z1 Sr. RODRIGUEZ PERU:
la Camina no s'imposa el mertbei
Per?) si la Constituid prohijada els
d'atesten!: la discutsid. Això
no depila d'ell, i, naturilment, que pressupostes extraerdiaarisl
N Sr. vit.t.nLotisA 1 Dones per
ei per al primer d'ebril el presumas.,
té4 •ixò deuelu el digiere que s'exinaor esaic
l tint aprovat &l ance de proon
phqui.
El senyer CHAPAPRIETA rectifica i diu que creu veure en les
puentes del ministre el propòsit que
no h¡ hagi pressupost, cosa que coincideix amb les seves not ici e s que
el Minfsteri d'Hisenda no s'ha ocupat encara del preasupost.
El MINISTRE D'HISENDA:
Aixd so is exactl.

ri MINISTRE 'DE FINANCE$
diu 'que ti sembla ebsurd discutir ara
un pressupost que no está presente
encara.
Protesta que al Coceen s'etribueixi
el propòsit •ale descarregar sobre la
Cimbra le responsabilitat d'aprovar o
no el pressupost, car ell esté disposat
a acceptar-la per mì*. i si te li
raer.
mi

aus. aja

1

irww,emelmmn,
„,
-7erger".-717-"Pwr
retiteciti:

19,9979,1
bilnektek,es ,4

febier-de.1911411

ogro
dit tals
aquesta
a
a que V. . vu gui.
ma-lag•raidafera de lea cacee
«e. de Nfarítia, - atibre benefieis al per- e
sed d'escrivents auxiliars de l'Ar-

141404-it

ti

arrentiaments

alga.

de finque. ,rúsii que.
'
Madrid. 20: — El non pro-

- ns. ...

e'la
•-

hr" resano/

a a.

.

a mis, guatee cadivers sense identificar.
Els ferhs s'eleven a vint-i-set.

'Villanueva de la Reink, feia senyals
amb 'Ana- llem germen dee• de
l'estaciú; però el ten hacia passat
el dita aprecitnadament en siguen
moment i's'encaminava a sota marxa cap a l'exprés. El guardafrens
feu funcionar itot seguit els timbres
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ta-res-Que:
n'sf' adrie,
roga ha estas interrogas al Catires
deis
pies periodístes- sobre la :
partits iresquerri lía dit que -estera
realitzada
i
que
solament
manceja
ra que aéabessin Ilurs treballo les /fines
sub-comissións nomenades per retarlar l'una els estatuts i l'altra el programa *del partiL Ha afegit que el
4 del mes entrant reuniria el seu partit'.'rer dissoldre'l i ingressar en el
granpartit républicä que iba foidizt
Els periodistes li han preguntat
quan facilitaria el programa del par-

Carme •Gonzilez Palma, de vint:
Adolf PirenerTOrnme. de vint - i -set
LA CATUT*Olti
ni/M.143m
es
anys; Annini:terrige.Cavaleón, de
Còrdova, hem parlas mesh
vint-i-vuit; Antoni Vivas, de vintjecte de hei sobre arrendaments i-set; Fráncese ,9arela Garcia, de
els viatgers arribats al tren de soMadrid, 20. — Des de les 'orne del
rústica que el Uovern vol por- vint-i-un, i Urbes •bus Mateo, de
Ora sobre la catästrofe de Villad'alarma i el maquinista intenta freluan fins a tres cittarts de dues de la
diaeuesió el. dictamen de tar a l'examen de lis Corte esnueva de la Serena, per la topada
vint-i-un:
Tóts
'aquests
ferits
realnar
rapidament,
la
topada
no
pesé,
tarda
ha estat reunit el Tribunal
la coMiseld de presidencia, sobre el
tableix en les llenes generala deixen a Sea
ocorreguda entre el tren especial i
illa.
pogué evitar-se.
Garanties Constituc:onals.
projecte de Bei; incorporant al Miel següent:
l'exprés descendent de Sevilla.
A conseqüència d'això el maquiEs vocals han suspes l'estudi del
A més han resultat ferits Manuel
!isteri del Tretsall els serveis de la
El fet alta produit ‘a les tres de
AM el projecte es tendeix a
reglament del re g im inter ior per
nista del tren . especial fou Ilaneatt
Rentada de %ahíte i beneficencia.
ta. Ha respost que creia que lio p
la desaparició deis radicalismes Otiveros, de T anys, d'Alcata de la Matinada i a quatre quilòmetres caigué iota de la via i es fractura
mar come tas. al dels recursos d'incoasLa SENYORA NELKEN, socia- collectivistes del projecte ante- Guadaira, Ehlisc Bellido, de 25 anys, de Villanueva de la Reina.
dria fer el vinent mes de masc.
titucionalltat formulats per entitats i
eSquerre.
l'antebrae
lista, defensa un vot particular opode
Jerez
de
la
Frontera,
Cristóbal
El cotxe furgó de l'exprés ha acrior..
particulars, dividint-los en
quatre
Els logainers quedaren colgats en
gatstese a aquesta incorporació de serislagon, de 61; de :11oreen de . la Fron- tuat de rnanxa i ha quedat totalment
Es procura mantenir els
grupa.
el carbó, i sofreixen nombroses
veis". Censura l'actitud del Govern,
tera,
i
Manuel
.
Pavón,
de
Lora
del
destruït, hu y l'extrem que el cotxe
•
neficis atorgats als cotona, conEL BAR DEL PARLAEls del primer es refereixen a res.;que vol coaccidnar la malcría de ti firmen-los en la poSSesSid de Río. TansA figuren en la Insta de correu que anava a continuació ha contusions.
Incisos sie governs anterior, a la Conola impressió de l'acAls
viatgers
O
livas,
sots-inspector
comissió 'pesqué es torne aquesta enferits
Julia
'
MENT DE CATALUNYA
quedas
unit
a
la
maquina.
a
llarg
termini
i
facilila (erra
titució que feren obligatória la colIegiacident fou rnolt angoixosa Tots erevere del primItiu acord que s'oposava
En l'exprés han resultas diversos
tant l'accés a la propietat. La d'Alazar de San Juan, que preatava
ció
professional
dels
aiquitectes,
odonnutren,
en
els
primen moments , que
nueve fratás. Censura la preci- renda no • podrä esser ma- servei al tren .especial. Alai mateix
ferits, contusionats lleus, proaluides
BASES PER A L'ADJUDICACIO
tótegs i veterinaris.
la catästroie hacia aconseguit mapfeacid de derogar una hiel per de- jor que la cadastrada i doctaIsa resultas ferit Josep Pascual Gales lesions a la majoria per haverDEL SEU SERVEI
El Tribunal ha resolt que no proJocs proporcions.
ere, cqm ha fet el Govern, i expo- rada a la Hisenda. La renda baldón. de sast anys, , que ha estat los caigut dansunt els equipatges.
cedeix el recurs contra decrets, 1 que,
fa lea mema coie hi ha perqui aquests
Reposats de la impressió es deLa Consissió de Govern Interior
Al cotxe largó viatjaven amagas;
sera revisable al cap d'un any traslladat a Jaén. Els altres, cona
a més. els artes impugnats fiaren andel Parlament, en sessió del dia tú
serveis segueixin adscrita al ministedicaren a recollir els ferits, distindos individus un dels quals ha red'haver-se formatitzat el con- ja hens dit. han quedat hospitalitdel mes que som, va acordar treure
teriors a la pronsulgació de la hei
gint-se en això alguna diputats que
ri. e Governació.
zat s a -Linar" Darrerament han arsultas gravissimament ferit i raltre
tracto. El termine tninim d'ara concursjadjudicació del servei de
constitucional.
El Sr. ARMASA, president de la rendament serà de sis anys. ribas noticies .a l'estació del Migdia,
viatjaven en l'exprés de Madrid.
ha desaparegut. Es creu que ha
bar del Parlament, d'acord ainh les
Al segon grup es comprenen les recomisó& declara que en la darrera
Eis viatgers CS lamenten que el
prorrogable indefinidament, Ile- que el guardasfrens del tren espemart.
següents bases:
clamacions de jutges i magistrats jusudó d'aquesta, a la qual la se- vat del ras que cultivi la terra dal, Vicenç López, hacia niort a
tren de tocona transportes esas ma_
El fogainer del tren especial ha
1. Es convorat concurs per
bllats.
nyora Nelken no va assistir, s'accep- el propietari. Al cap de quince conseqüencia de les ferides rebudes.
more i el maquinista esta en gravis- serial satinad, havent-se esgotat ras
dia is de marc
terrnini que finirà
Cap
d'elles
no
está
plantejada
en
forti el criteri del Govern en aquest
pidament les benes i les ga s es, i
El tren de socorra que ha acudit
anys el colon podrà efectuar la
sun estas.
prominent per a l'adjudicació del
ma
processal
,
peró
com
que
es
coapunt. Ne ga que s'hagin exposat raons compra, pagant el preu just, al lloc del succés. lia donat cotas a
adlitic
falté
aigua.
Han resultas dos guardies civils
servei de bar del Parlament ete Catrauen a Jets anteriors a la Ilei orgáen contra del que el Govern ha resolt
A conseqüencia de la topada quetalunya.
fixat pels perits. Els contractes desaparegut un guardia civil de l'es- ferits i un altre ha desaparegut.
nica del Tribunal, sita acordat que
car nornés es va parlar de la orcesh 1 Lem proposicions, escribes a
daren inutilitzades les dues loconso•
Sembla que en la catástrofe han
actuals tindran efecto retroac- colta del tren.
els refacin tenle ea compte l'establert
tnäquina, hauran de contenir, ultra
sitat de recollir aquests serveis en un
Aquest niigdia alguna periodistes desaparegut set o vuit viatgers.
tores i els furgons dels trens, aixi
liu. llevat per als peina proles indicacions o dades que els conen el número 5 de l'article 31 de l'es.
non Ministeri i en aquest sentit es
pietaris. En les vendes de finhan interrogat alguns caps de lescom un cotxe del tren especial.
Al lloc on ha ocorregut la catass
cursants creguin oportunes. les sereeapel del Govern que prometésocumentada
ques els arrendataria tindran Sació sobre les causes que puguin
Entre els morts figuren dos inditrefe hi ha un terraplè de gran
güents: al Compromis de mantenlr
per - ne d'aquest assumpte.
Després s'ha tractat de la querella
vidas que viatjaven sense bitllet ni
haver detertninat la catàstrofe.
el dretde retracte. Les teraleada, però gràcies a anar els [mis
obert el bar con' a mínim. totes les
promoguda contra la ei votädi trl
El Sr. JIMENEZ FERNANDEZ, res venudes als colons en el
a poca velocitat per les circurnständocumentaciö.
Suposen els interrogats que hauIteres que darin les sess:one:
Parlament catalä que porta per norn
popular agrari, de la comissió, riega termine d'un, a partir de la viEn arribar el tren especial a Será estat degut a un error de tralla- cien apuntades no han caigut els vaIst ('ompromis de sotmetre la Insta
"Conflictes del canse-.
que ells shagin revocas.
géncia de la noca Hei, no pa- missió d'ordres, o a una equivocació
gons, puix que d'haver esta ami
villa s'han desenrotllat escenes esto.
del personal' que adscriguin al serrel
Aqueata querella l'enviaren al fiscal
garan drets. En la paremia
del har a l'aprova s ió de la Presila catàstrofe hauria tingut graos
cionants, Han arribat amb el dit tren
El que succeí fou que hi hacia didels mattuinistes .dels trena, i ens
de
la
República
l'Institut
.Agricola
Ca&M'ibera
de
la
venda
forçosa
dencia del Parlament: cl
visió entre eh, representants de la
tins vint ferits, que han estat auxihan manifestat, de mis a mes, que proporcions.
talä
de
Sant
lsidre
i
particulars.
de facilitar de franc, cerqué ek
uns
al
pareer.
Es
reformen
els
Juraccident
Isa
estat
de
La
causa
seca minoria i es va arribar a un
liats a l'estació.
precisament quan s'estableix un seruixers la serveixin als oradors. co.
Ha quedat acordat que la formaba
passar l'estació de Villanueva de la
acord davant la prometença del Go- rats Mixtos de la Propietat.
Còrdova, 20. — A les ducs de la
vei especial com aquest de Sevilla
pes d'aigua mineral o d'aigu* amis
davant el tribunal.
Tot el que es refereix a urReina el tren especial que hacia
vern d'estudiar la creació per a mis
tarda ha arribas l'exprés de Sevilla,
i
tornada,
.amb
motiu
del
partit
de
bolado; dl Compromis de prestar
Per últim, i aquest assumpte
bana i riquesa forestal no es
(l'esperar allí l'encreuament amb
endavant d'un Ministeri de Sanitat.
que portava ferits, que seran cas p afutbol Sevilla-Athletie, la Compauna farsea de dues mil pessetes que
dchatut auch gran extensió, els vocats
l'exprés.
data a Sevilla i a Huelva.
El Sr. ACUSA, socialista, explica regirà per aquest projecte.
nyia pren tota mena de precaucions,
respongui dels de s perfectes que s' o
sisan ocupas d'una consulta elevada
afirmen
que
el
tren
Els
viatgers
Entre
ells
figura
una
també l'ocorregut amb aquest proi així s'adverteix, perquè un dels
nena de sis
-casionltódebar,qu
Pol president de 1 . .And;encia de Barespecial, des que havia sortit de
anys que pateix una greu ferida al
jecte. També expliquen Ilur actitud
es propietat de l'Ajuntament. ami
ferits, el sots-inspector d'Alcazar de
celona sobre un sumari instruit per des
Madrid, anava llançat, i calculen la
rom del compliment sic les clan inaltres representants de la consistió.
cap i que iou assistida sIe primera
San Juan, senyor Julia Olivas, balicte d'atemptat a un guardia en el
seva marea superior a 90 quilatelee del contracte: e) Compro:A de
intenció pel metge de Marmolejo.
Se suspèn la discussió i s'aixeca
ria estat enearregat de vigilar la
(mal apareix barrejat un conseller
marstenir una tarifa de orees . 0," ' ,Utres per hora.
En el mateix tren ha tornat
la ansió a les 9 l eo de la nit.
manca del tren i que el maquinista
lterior a la que regeix a Barcelona
la
Generalitat.
en
sortir
de
Madrid,
viatgers,
Els
quip qurúrgic que gairebé no tingué
no s'excedis en velocitat i complis
en el: establiments de primera clLa consulta es contra ', a saber si el
ocasió d'actuar, puix que les victiestrictament les ordres dels caps van formular una enérgica protesta
teunrus 1 1 OhlizaciO ifm t ermr rar.
fur especial que sotmet els consellers
peroné el comboi, que va sortir de
d'estació als conductors.
mes havien estat assistides pels niel• El tractat comercial
ceptació de propines per part del:
catalans al Tribunal de Garanties
Sevilla amb deu unitats, en tornar
ges dels pobles de la comarca i dos
L'exprés de Sevilla, per idèntiques
dependents del Bar i especiiicat-s.i
agafa tots els delictes o solament els
tan sola n'hi van incorporar vuit,
entre Espanya i França
estudiants de medicina.
del jornal mínins que es campen.
raons portava també de vigilant un
per la qual cosa molts viatger vetutet a abonar-los.
Molts ferits pateixen fractures a comesos amb «asió de l'exercici del
sots-inspector.
sen arree.
nien materialment premsats als pas111. El: coneursants podrían lar.
A part d'això, els caps d'estació,
les canses. Un d'ells Isa estas trasDesprés d'un ny]; debat la qüestió
sadissos.
nmlar, a més, amtelles üfertes
Iladat a Sevilla en un automóbil, on
quan es munta un servei especial,
ha passat a una ponencia que la fonEls guardies civils que anaven de
guatitas i varietat de servei que creIi erá amputada una canta D'altres
augmenten la vigilancia i els avisos
guin o p ortunes per a millorar Per
men els senyors Siliä i Beceña.
servei als dos trens slan distingit
de sortida de les estacions.
han estat trastladass als 1lospitals
Madrid, 20. — Diu "El Sol"
propos: a ó. aixi con/ les garantir:
Per medies raons sembla que la juextraordinàriament en l'auxili de les
Linares
i
Andújar.
Durant
al
ministeri
del
Treball
que
tot el dia
A l'estació circulava el rumor que
d'expei.encia i de crédit adquirt en
risdicció especial únicament pot ésser
victirnes.
alta
notat
eran
mcwiment
dc
l'expktac:•;
d'e s taidimenss similars.
s'estä fent un estudi sobre diviata conseqüència de . la catästroie han
Els viatgers censuren els serveis de
utilitzada quan la responsabilitat progera que cenen per saber noticies deis
versos aspectes rel regim autóresultat cinc persones mortes.
la companyia, puix que a les sis del
cedeix d'accions o omissions comeses
seus parents. Els radávers han estas
norn calala, en el referent a la
No obstant; no ens ha estat posmati sla presentas al !loe de la ca durant l'exerc-ki del t'arree de Costeduts a Andújar.
(Ve de la Prittle4 '41M°)
legislad() social.
sible coneixer la enlació de les victàstrofe una locomotora sense cap
!ler de la Generalitat.
Linares, 20. — En fer-se el trassotmès
ha
estat
L'assumple
times.
imitas, i això ha determinat la proEl preaident de la Delegació
Ba t a Linares dels ferits de la ca
Treball, funjanal
Consell
de
En
la
intervenció
de
l'Estat,
de
la
testa del públic. Aquest, per tal de no
Económica Espanyola, setlyor
tästrofe, un d'ells ha expiras pel caBadia, parlant amb el rere- çant la corresponent moció, i companyia del Migdia, s'han faciiitat patir fred, ha ences fogueres, puix que mí. S'anomenava Félix Martín Gond'Estat.
també
al
Consell
els
següents
telegrames
de
la
catästoriä Bustillo. que va fer funciomancaven de lloc on refugiar-se.
sentant de l'Agència Fabra ha
zälez. El nombre de nsorts pula deis
Les impressions que circulen trote ferroviäria:
El tren de socors procedent de Córnar els timbres d'alarma evitant alai
manifestat que és, en efecte,
OF.
i
solament
s'han
ident'ficat
els
caéissobre aquestes respostes, esVillanueva de la Reina, 5 marinada.
que Migues la catastrofe propordova ha arribat a' les set del mati, i
Cena l'anterior Knformació, pevers de Bartomen Cánovas, guardia
ciona mes grans.
rb que .'abstenia de tota ma- tableixen que les bases de tre- En arribar al quilämetre 351 el tren ha tornas amb molts viatgers.
DISSET DETINGUTS PER
civ il d' escolta de l'exprés, Antoni GuAndnjar, 20. — A dos quarts de
nifestació 9 comentari abans ball elaborades pels Jurats núm. 1401, procedent de Sevilla, ha
En l'exprés viatjaven molts diputats
REUNID CLANDESTINA
no podran topas amb el 11. S. 2, tren especial que es proposaven interpeHar el Go- tiérrez i Vicenç López. Es tem que de la tarda s'ha verificas l'enterrad'informar el Govern de Ma- Mixtos de Catalunya davant
morin mes ferits. Es treballa actila que s'havia formas la nit anterior a
ésser impugnades
ment ute vuit victMies de la catäsdrid.
vern.
vament per deixar la via
Generalitat, sind davant els
¿Es tracta de la Federació Loml
troje de Villanueva de la Reina.
A les set del matí ha sortit d'aEa probable—ha afegit—que òrgans del Poder Central, per Madrid, • cenduint aficionats sevillans
Sevilla, zo. — A dos guasas de
L'enterrament lua estat presidit pei
que es trastladaren capital a presendel Sindicas Unic?
guesta un tren amb vint ferits cap a
cinc ha arribas el tren de socors que
demà sigui rubricat l'acord al esser materia legislativa.
govertsador,
el
tinent
coronel
de
la
ciar partit futbol diumenge. Del priEsPelu v: després seran traslladats a
condueix quatre ferits S'anomenen
qual hem arribat, puix que enLa nit passada, sabedora la pa.
Con] a conseqüència d'això mer tren es troben descarrilats mag,närdia
cisi
i
les
autoritats
Mares parqué hi puguin quedar hosJosep Manuel Magdalena, ferit al :arcara que aquesta nit quedaven no tindria res de particular
Ecu que en una casa del carres de la
El comerç, en scnyal de dol, ha
men dret; Miguel Amaga, ferit al
algunes qüeetions per resoldre, que d'un moment a retire quina i ténder i ¡tusó. De l'especial, pitalitzats.
Plateria sainagava un incEviciu QLC
tancat les seres portes. lli ha conmáquina, furgó, coche correu. Un vala resta dels ferits sortirà cap a
peu
esquerre;
)(sea
Daz
de
la
confio que quedaran resoltes
Rma,
considerava perillds. ores i manaaparegues un decret resellen gó de tercera resulta avariadissim,
corregut tot el venus testimoniant
Sevilla en ei primer tren de translesió
en
un
pea,
i
Josep
Joaquim
çiera a al matt.
Puig.
ment judicial, s'In presenta l'antaaquesta qüestió, que sentarä i hi ha nombrosos ferits, alguns gra- bordo
alai el seis condol davant la catasatnb
lesions
a
tots
dos
peus.
Han
estas
risas
attsb alguns agenta. Havent
• •
en certa manera jurispruden- víssims. Es desconeix el parador de
trole.
Se sap que a conseqüencia de l'acduts a llurs domicilis.
trucat a la porta. sorti ura dona,
cia.
la
parella
guardia
civil
exprés
luxe
cident
ha
perdut
un
dels
viatgers
l'ús
Madrid, 20, — Sembla que el
S'HAN RECOLLIT TOTES LES
Al dispensari de l'estació han estas
la qua', en donar-se a coneixer els
Sevilla. Del : personal estació comde la raó.
tonveni comercial entre Espaassistits Josep López Tuerto i dos inVICTIMES
anclas, espantada, els posä &asu20.
—
Es
coneixen
detalls
Andújar,
nya i França serä signat immehan
resultas
ferits
fogainers
panyia
divides més que han estas portats a
El Sr. Zulueta a Madrid
Sevilla, 20. — Sine rebut
eles i els digne que de moment na
de la catástrofe de A'illanueva de la
del tren Sevilla.
diatament.
casa seca.
l'estaeiú de Plaza tle Armas
podia obrie.
Madrid, 20.— Es troba a MaRena.
DE
SOCORSOS
ELS TRENS
Les negociacions, que anaven drid lea - ministre senyor Lisies
La nena de sis anys Antbnia Sanruta comunicaciú telefónica tras
Els arenas, mirant pel pa ny. va is
En passar el tren especial Per r es en cenit d'ajornar-se indefini- de Zulueta, que exerceix actualchez ha estas trobada dificihnent
mesa des del lloc Ile la ealnsveure ime en una 1i55)itach5 interior
Sevilla, 20. — A les nou del mati
dament, es resolgueren ràpida_ ment l'ambaixada d'Espanya a ha sortit cap al lloc de la catástrofe lució de Villanueva de la Reina hin entre les estelles. Ha estas assistida trofe dient que els( trenalls
hi hacia Ilum, la qual s'apaga al
féu senyals al maquinista perquè pa- al dispensan i se l han donas sis
ment, cense altra minva que Berlin.
reeollida de victintes ha aietibitt.
ferroviäria un tren de socors ansb
moment. Havent aconseguit que els
res. No obstant continuà la seca marestablir un limit per al continpunta
de
sutura
al
cap.
Viatjava
Han
estat
identificals
els
fos oberta la porta, pistola en mi,
El viatge del senyor Zuluela gran quantitat d'elements sanitaria.
:ea sense fer-ne cas, i quatre Oltil)gent de vine, Ifmit al qual no obeeix al desig de visitar un fill
acompans ada de la seva mare, la
ers del coi/duchar dol tren esVillanueva de la Reina. — A les
amenaçaren amb disparar contri
metres després el tren topava.
simia arribat en els mesos seu que està malalt a la Serra nou del mati han arribat diversos
pecial i del vigilanl de la illuqual , en oc,:irrer raccident, sla til'habitació si uso s'encertia el Pum.
Una hora i misia de s prés de la eatranscorreguts, i, en canvi, es del Guadarrama, i es disposa trens amb personal i elements sani/Militeis.). d'Alchzar ¡ del gnärdia
ras a la vis per la finestra. La nena
Davant aquesta amenaça el Ilum
mdlora el contingent de fruites tornar a Madrid el divendres o taris, i han realitzat cures als ferits tä›troie fou trobat entre les desierrm venia dormint al vagó i ha caigut civil de l'escorta.
ion enses j trobaren di -set individels vagons el Pr ime r cadáver'
i verdures.
Manda identificar encara sis
a terra del cotxe entre dos seients,
el dissabte d'aquesta ¡mielan) i rectificat d'altres efectuades en el d'un
dus reunits clandestinament,
era el d'un infant. Deu ferits
ead:tvers, cine deIs smals se suque per efecte de la topada han queLa variació s'operà amb la in- setmana.
quals lores trobats uns doannents
primer moment. Ha calgut injectar
ratat traslladats a Córdova, i la re s
posa que issin d'intlivhlus quo
das units i trobada així tres
dicació que feren els nostres
que se suposa que s • n de gran inserum antitetänic a molta gens.
Andújar.
de
Linares
e
als
hospitals
t
a
v
la
I
jav
en
sense
luutilsI
11
furgO.
hores despres.
negociadora, assenyalant la conterés.
deis
DETALL
DE
LES
VICTIMES
Els
cadàvers
estan
completament
Es
dita
Iiimbe
que
1110Spiu
veniencia que el Govern erec- Els obrera del ram de consPosteriorment sita rebut un altre
Se sospita que en apagar el Ilans
troots.
tal
ele
Linares
ha
more
till
pasSevilla,
lOE — .Al migdia el llovertas una gestió política i aquesavis anunciant que areibaria un ami
trucció han tornat al
el retnsits teMen el propée s 'a de fer
salger
que
va
ingressar
toril.
Sevilla, 20. — A la matinada
ta gesteó va facilitar el tenue
redor ha facilitas una relació dels
tren m'ab cinc Irrita.
desapareixer aquests documents, sa
treball
Sembla sine es tracta de l'insdisposat a l'estació de la plaga d'Armorts i ferits en la catástrofe ferrode l'assumpte.
Villanueva de la Reina, 20 — Els
que no tenien cap a:tra sértida.
pecho'
del
tren,
senyor
MCS
MI
tren
de
socors
que
hada
de
viaria.
Madrid.
20.
—
Acabaela
la
abandonà
la
seca
asFreno
morts a conseqüència de la catasConduits a la Prefectura de PoEl nombre de ferits es
Els morts s'anomenen Antonio Gudirigir-se als voltants de Villanueva
piració de reduir el déficit de vaga del ram de constritecisi.
trefe s¿m non, cinc del. quals no
licia negaren en absolut tractor de
la en una cinquantena.
de la Reina, on havia topas un tren
la seca batanee comercial amb aquest mati s'han reintegrat al tiérrez, guardafrens; Vicente Góhan estas identificass. Entre els feqüestions socials: digueren que. la
Avui han eslat eiderrats la
especial. En el tren de socors bao
Etpanya en duce terceres parte, treball tots els obrera, sense mez, vigilant de l'enllumenat; Bartorits n'hi ha tia que no ha pogut arera deguda a can, ar inimajor part deis 10..11,,..
marxat alguns parents i amics de'•.s
admetent una reducció molt que s'hagi produit el mis petit lome Canees, guardia civil, i Alticular paraula a eonseqii:• ncia de la
presiOnS sobre qiieStiO0S particejan ident.
expedicionalis. També ban marxat
mes petita.
fredo Gutiérrez, conductor.
Hi
ha,
gravetat
del
set/
estas,
no
havent
es,
lars. Els documents, un cop exatniimmediatament cap al lloc de la
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L'exportad() del vi L'AUTONOMIA
quedar encara mes
perjudicada
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BARCELONA

catistroie ialcalde i el secretari de
l'Ajuntament, amb l'obiecte d'atendre els ferits.
A primera hora de la tarda ha
acudit a restació de la plaça d'Armes una gran gentada. que ha envaït les andanes.
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Entre ella Iii hacia nornbrosos
,inics i parents dels expedicionaris.
'u diversos trena han anat a COr. ova i al lloc de la catiistrofe notnreses persones.
Segons declaracions d'un dels
maquinistes, el tren especial hacia
d'haver trobat l'exprés ascendent de

Madrid a l'estació de lifenjibar a
les irce de la matinada. A aquesta
hora no havia arribas l'exprés, en
vista de la qual cosa el maquinista
del tren especial decidi continuar
ins a Espeluy o Villanueva de la

tas encara identificas. Al ferit Eduard
tinca li han amputas una cama.
El a einat de Villanueva de la Reina
ha acudit al lloc de la catástrofe i
ha contribuit poderosament als tres
balls de saivarnent.

Córdova, 20, — Prop d'una caseta
propera al lloc de l'accident ha estas resollit un altre cadáver, que
correspon sens dubte a un viatger
ferit, que ha mort quan es dirigia a
la caseta en busca d'auxili. A l' Hospital de Lisiares han mort dos ferits,
i per tant ascendeix a onze el nombre de morts,

A Villanueva de te Reine han estat enterrats els cadàver* recollits,
hi
assisti t les autorits i el veii
nat.
Han de . aparegut dos inaquiniStes
i dos fogainers.
El jutge d'Andújar que instrueix
el suman, Ita disposat la detenci6
de tots quatre.

Reina. En aquesta estació advertí
el maquinista que no funcionava el
senyal directe, i continua la marxa
amb tota mena de precauciona Quan

El cap de l'estació ha declarat que
ha donat entrada a l'exprés, posant

hacia recorregut un quilòmetres i
mig el guardafrens del tren especial advertí que el cap d'estació de

la senyal de Parada a l'especial, la
qual no ha distingit el maquinista.
encara que si el mosso de tren Vie-

El senyor Pita Romero no
sap quan anirà a Roma
31:011 . id. 20. — El senyor Pita
Romero ha estat preguntat
aquesta tarda sobre la data en
qué.

es

proposava marrar a

Roma.
conlealat que ho ignorava.
i euu preguntar-li sobre el text
de la onl est acisi de la nota 11•11111Pha sl Va!icä ha eonteslat que
cl Govern enviava cada die déll
O Malle notes per traetar
diversos assumples ¡ que mai
no tes havia slonades a la public it al . tant. 1 ampoe no po-

dia facilitar cap referència de
la nola-contestació.

nats, es vcie que pertanyien a
acords presos per la C. N. T. iegurament en reunions celebradcs
Saragossa, i es referien a la imitació de la 1.5. G. T. per a formar
el front únic projectat. Segons se'n
despréu, tenien el propissit 'le consultar els diversos sindicats. •
Es tis la impressió que els detinguss són els que formell actualment
la Federació Local del Sindica:
Unic, la qual bou renovada en marxar a Saragossa el ple de la Federació Nacional.
tiembla que els documents oca pata són molt importants i permetran de donar indicacions rimes titis
a la policia.

PARTIDA DE JOC SORPRESA
PER LA POLICIA

No podem publicar le a
noter pre grades que no
rinkuin eseritee en eatali
i amb un timbre o signa.

• ton merada '

En un bar de la barriada de Vall•
carca anornenat "Les Canyes - , vid
passada la policia sorprühgué una
partida de jocs prohibits, i proced í a
la detenció del propietari de fess

tabliment. S'incauta d'unes cent
pesSetes que hi haiia sobre la lacia.

LA Puotacir

pineceia', 21 cl•

cera. ee.

ife beÛft
3 Re
111#17ii W119f
riAI
- si m p ait i of

LaLi situited d Kif a
r

(V4 de la 'Peinera Pagiaa),
El ¡eral consisteix, co he; reelb
Tittilescu; en el ! e l Ole s No
d,. Massoiini ti un anua cardeter
en t era la Paila Entesa,
• qttal e.tM avui en •condicions de
r'acçionar amb . tots els mit jalo,
El .t ericdista <pe ha entrevistat
-intilescti huela indica - i 'eme•. sens de fr. &ganes reserves
a mitjd possible de solueid paan acord entr e Italia i /a Per, a 'Entsaa, i mis especialment amb
bgaslalia. Les nostres reserves s s ar,malen' en ti fet que no poden, ad,retre que Titulesca. que ha esta a
Fclgrad jins ahir, o ignora l'espert eiittent a Italia, no Manen, .en
esteres o fi cias, anta bombé en la
r;nNatid, enrerr Ingosldvia, i tampoc
ea ignora que Stich , coRahorador
enmelar del dut al Pa!au Chigi
.1t11 projecte, feas triat
,- c.'aboreseió
precisamos) peratt, essent irredrut
dalmata, is del tot hostil a Importaría.
Titules,-. lambe sop que Italia n's
ir r eductible adterstiria de la Perita
i no amaga el sea ntenyspreu
cr Be,,?,. Per loa. sm acera' airi

•

impossible.
Una ( uta anSiclOt regna a tropa.eit . de l'actitud francesa. la qual per
n••-ca ha d'éss e r cauto. El Consell de
metaistet.e. rada( ahir soto la presid.'neia, ola oetrPot de la situarici austriaca, per les temences que inspira
p-itcics o Berlín i o R0100.
()Mato eis Ilipams entre Feano
P e tita Entes°, /a rimero, si no va
so-rificar els ¡rus inieressos. fot
,-,,n.en:tir cap modlicaria del -Mata

quo-.
El l'enjerte Toral:u d'una Unió
1, annhiana era to)a rosa t'en d ile prrqui nontis comprenia els paYS'e dfretcts, andas nomis ( (naba:3,0a per les arans nacions, sellar
-stein ritt ni slip-enlacia per part de
•••• n •;. l'en+ Roma tat f e r frarassar
rr. , ieete ainh In seta oposició i
:-.1;trui el reesargiment (cona-- la paci,l icarió d'aquel!a :gua
-,rea.
Tan suposició que Franca es pu.-n: d esiaeressar del Dandi en favor
dnna «ció italiana, no era ¿ase'
‚mit,

sacros.

En el catre °.!,-rna..inual causara
' ec r ta sorprrsa la tmlisia segons

anal l'a-shia es fre/ara mi OrrO•
l e el comunica de les tres omorisco
.,. , bre la indrpend,ncia d'.1ustria i
• ilart¡taiette paioneses' de na- interr
ro fa qüestió !era del "ten, di
.4 ; sta tol dir que PoS. el, les
can, era d'esperar, ni, solament
•
Ims pnliti.-a exterior trbpia, orase
inetehleia a'rman n..a. malgrat el
•-:.• t •n , agressid.sm ; gime segueix
lt

• deI 1 la n;s:ittleidi aiAebrino.
Belgrad. o. - El ministre

d'Afers
Estrangers de Rarnania, senyor Titalescu, que baria de deixar Belgrad

e: di 's,, atIte. pera) que ajara la seca
partenca, degut a una Ileugera ina:sama:ció. va mamar abir a la tara cap a Bucarest.
A la tarda, abans de marrar. \ in„aS una entrevista amb jenliitch,
re la situació d'Austria, a !a sor•. 'la de la qual fati les scgüents dea -aran':
"No vull dissimular les inquieal s que susciten els esdevenintents
Austria en els circols de la Petita Entesa. L'acahatocnt de la fu•eilada en els carrers de la capital
slgnitica que la qüestió estigui
:abada: ans al contrari, is ara que
, partida va a jugar-se, quan Dona s ,'ha privat de l'ajut de rúnic
que li podia ésser útil per a
..:ar contra les tendències de

cl
.,mlchuss.
Ha arribas el mornent en qué els
eue han ajudat a !Morar el monis
:-ent reclamaran el preu ele !a col. -sacia. Es innegable que els es- it ditilia per a constitnir un
politico-econiimic italo-austro.gares susciten una viva reacció
^ els circols de la Petita Entesa,
neuen en aquests projectes la
• ,•:raci,; de l'ansia estas de coses
:'agreujament que la nora coas,-ilació está destinada a servir les
a nalitats de la politica italiana en
4 cansa danubiana contra la lela Entesa.
Hom pot veure en racostantent
- . :- tro -hongares el preludi d'un do, \ nschlu s s i el perill no seria pas
• :ass gran.
La impressió que !tina ha Tebas
•, a mandas ticit de les grans posen-

potencies i

4

Pis lEstäts de 14 Perita Entesa fe-

rien el sentiment gee si Erutes parla
'set, i sobretot si repren la inic iativa politice a l'esgruord d'Austra,
e l per!' podria fuer. evitat.

alt i

Pf ecesattat d'un eetiale•-

r eold de Me ira» pobbesaMe I de la mota (mi«

. tal ¿cele muertas de la.

tan.

Ir Mg

;Pata moja in
vol evitar el Pillar.-dispenabl
En realitat el conjunt del problema

es posa d'una manera bastant simpS.
EuroPa central no trobari a pau en
l'estabilitzacisS i el traban harrtemic
sinó (luan !filia consentiri a aban4onar els seus plans achola per entendre's lleialment amb la Petitli Entesa.
Es. donas, d'una conabbrat16 d'Helia i Is PetitaEntesa. n. mis breu. d'an
acord italo-iugoslau, que cal esperar
la so/ució del problema de l'Europa
central,

El Pialo balohnlo
Renmant declaracions ja Setii,
tulescu ha dii sobre el Facie balcioic:
-Cal que horn sipiga que Bulga•
ria ha estat sempre tinguda al corrent de les negociacions . En resum ha acabas dient Tituiescu - el programa dels quena paisos de l'Entesa balcánica a l'esguard de Bulgaria , éa simple i es resumeix en tres
paraulcs: paciencia, espera, deteniment.
E de n conferencia amb
Hitler l Neurath
Berlin. 20. - El . sots-secretari ängira de Negocis Estrancers. senyar
Eden, ha celebra( aqusta tarda una
extensa conferencia ama) el ministre
de Negacis Estrangers ven Neurath.
A l'entrevista celebrada pel canceller senyor Hitler, ha assistit rambaixador d'Anglaterra i els ministres

Negacis Estagrners i de la
Reichswehr.
La conversa s'ha destabdellat en
un to molt amistäs i Cita tractat dc
les proposicions alemanyes sobre el
desarmarnent, les converses dlplomätiques celebrarles aquests darrera
nietos i el darrer memorindum britinic.
La conversa es reprendra demi
al mati.
L'esdevetliclor de la tour- ,
de

nEe d'Eden

Paris, 20.- En mancar . Eden cap
a Berlin, hom sap de iont anglesa
generahnent ben informada que la
impressió no és ma s sa falaguera. El
lord del Segell privas hi ha notat
l'actitud cordial, pecó prudent, dels
represcntants francesas que els ar-

mantents actuals d'Alemanya aiki
com el seu silenci sobre els punts
essencials del salitral, els pactes de
no-agressió i les formacions paramilitara conderunen. qualsevulla que
sigui llar desig d'acord a . la mes
gran reserva.

Se . 05 assegura. per altra part, que
hom no es ja cap illusi6 srbre l'èxit
de l'estada d'Eden a Berlin, i que
la finalitat veritable que es persegueix en organitzar aquesta "tournée" per les capitals és de donar
satisfacció a ropinió ptillica i e s pecialment als treballistes, par tal que
segin que no alta reculas. davant
cap es:orc per arribar a una entesa o a una reglamentamó sati s factória del problema de les repararions, a ialta de la qual la Gran
Bretanya es rettri obligada a p rendre, sobrctot en el domini de l'a y :asió, les precancions que s'imposen.
Recordem, per acabar, que Eden, en
deixar la capital del Reich es trasnadara a Roma per entrevistar-se

Londreit, 20. - El Comeall de
Consell de Debiste,. reimit tole
la presidencia de Mac Donald,
ha decida alaUttes mesures !Ay eres contra ele feixtelee.
lia estat prohibit Eth d'uniforme i portar armes, ahí con]
Iota organització de tipus militar.
A coneeqüeneta 'd'alió han
estat detingullt üleie feixistes per Hura arlivilats en alguns medis agrleoles de Prosincies.

Paradisos hillerians
Francfort, 20. - Un capellà
ralblic que ten¡a ttn (linee en
una preed ha Wat empresnnnt
perquè va assistir 1111 comunista conclennutt o misil. Lit in-

t p m-enrió del aneerdot Int eat al.
juljäda injuriosa per a la "sen-

sibilital del pnble alemany".
Encara l'afer Stavisky

Una carta de Duver
no i s i la dimissió dels
regidors de Baiona
Paris. ao.- La primera sala del
Tribunal de Cassació ha dietas sentencia eit el primer prestes Stavisky,
relatiu a irregularitats reamirisvades
en la coustitució i funcionament de
la Compagine ronciere i d'Empresa
de Treballs
El Tribunal ha condemnat a 2.000
frenas de multa si set adnsinistradors,
entre ells l'ex-prefecte de Policia,
senyor Hudelo, el general Bardi de
FoUrton, actualment a la reserva, i
rakalde del dese dlstrkte de París.

temor Vereier.

Paria,. 20.- El senyor Duvernois,
del qual es parla en la carta dirigida pel sensor Linar, amb motiu
de rassumpte Stanisky, ha comunicar eas periedics que buscava una
COHOCaeió i que el seu atole, el senyor Boncour, va demanar al :erretari ginetal del ministeri de Negocis
Estrangers, que s'ocupes de ras-

sumpte.
Aquest va propasar al senyor Duverncls entrar al. Consell d'Administració de la Calza de Garantia dels
Gran., Treballs Internacionals, en la
qual figuraven altos perSonalitats.
Les ,,eshrinacions • del senyor Linea van permetre len fracassar una
temptativa d'estafa d'Stanisky i protegir restelvi frances centra una perdua segura de diversos centellan de
minoró de francs.
Baiona. Toti ÌIO regidors de
flaiona de filiació radical socialista,
ame van iSSer elegits en les eleccions de 1019 en . la Ilista en la qua l
figuras-a el senyor Garat, han acordat presentar la dimissió.

Lo

sainé iiite imbns dele Colauts tdils Uds

n e

eR ho or el rel dols bcgu•s
Bruasellea. 20. - A partir na manera oficial de la mort del
d'aqUes1 ;naif elm habita/Os da rei Albert I de Belgica, ha trames
&braca hau natal, asImea0a a
un expressiu telegrama de condal,
radaver (IPI manifestant al princep Leopold, hedesfilar davanl
rd Alhed per tal de retre-li el reu del non, la sena condolença

isuprern
Aqueela saanllealarid d'adhesió Ita ultrapassat, tul, el
que podin iniaginar-se.
Centenars tic litilttra de persones 6'l3an congrega, davaut
el Palas' Ijeilsi, ¡ entre elles figuraYltp habitante de Bruaaellea. de' provlueies

ätlhuc es-

(ro ligerst.
'l'oh elle han sispos tal pudentistas' l'espera de diyersei
bares per aconseguir desfilar
davant el cadaver del monarca.

La Cambra inglesa a honor del rel Albert
Lottelfe°. 20. - DeSprI:s dels

discursos d'humea:algo a la inelitúria del l'el Alhert, pronundala a la Cambra deis Comuna
pos senyors Mar. Donald . Attlee
¡ Herbert Samuel, fou adoptada
Pol- Ultabtitaitat . una resoluctO
presentada pel primer ministre. expresant la profunda silopaila de la Cartera per la familia reial • el poble belgues.
A la Cambra deis Lord.
La Citinbi a deis Lords

reto! homenalge a la inenlória
del rei Albert de Be.Igioa.

(iairehé tols els inembres

que han assaistit a la se:asió
allanen nealtle, de dot,
En nom del ()oven. Lord
Hoilehain ha protjuncial

,j¡Aeurs nresológic proposant a
la Cambra un acord igual
a Ea dop a I per la Cas mbr a
dela Comuna-, su biass¡ la tratuesa
sl'1111 missalge de. condal.

inglés
assistire ale funeral, e:
Londres, so.-- Un destacament
compost per set oficials, cent soldats
i la Banda de música del regiment
"Inniskilling Dragoon Guarda'', del
qual el rei Albert de Belgica era coronel, sortirà d'aquesta capital cap
a Brussel-les demi, atnb objecte de
participar als funerals reals.
El dit destacament será portador
d'una corona dedicada per l'Exercit
britänic que ha estas contrutda ;sub
roselles pels ex-combatents.
A Madrid
Madrid, 20.- El president de la
Un (mute/mera

República en tenir coneixement d'u-

mes profunda.
Un ajuslant del cap de l'Estat, ha
visitas en noto de S. E., l'ambaixador
de Belgica a Eapanya, per expressarli igual sentiment de ccsndol.
Denla, dimeeres, hacia de celebrarse rearnorzaK de tenias amb que el
presiden; de a Repúbtica obeequiava el fina ara ambaixador • de Cuba
a Espanya, senyor Heraändez Cata.
Arnb motiu del dol per la mort del
rei Albert 1 de Bélgica, aquest esm orzar ela ajornat per celebrar-lo
els prirners dies de marc vinent.

A Rema ::
Roma, 20. - El princep Iteren
participara cut ale funerals del rei
Albert ale Bélgica com a gendre seu
i representant del sobira d'Itilia.
A mes, aquest darrer etnia a
BrusseHes una titis5iti completa de
dos ajudants de camp atas i un mestre de cerimänies.

A Belgrad
Belgrad, 20. - El rei de litgoslivia estará representat pel princep
Paul en els funerals del rei Albert
de Bélgica.
La cort guardará dol durant quin_

ze dies.
A Oslo ::
Oslo, zo. - El princep harca Olaf
i la sera esposa, la princesa Marta,
representaran el rei Haakon en els
funerals del rei Albert. La cort guardará dol durant tres setrnanes.
A Berlín
Ber:Ín, 20. ••••• El ministre pleni
potenciari. senyor Von Keller, ha
sortit aquesta nit cap a BrusseHes
en qualitat d'ambaixador en rnissiS
extraordinaria ands l'objecte de representar el president del Reich i
el Govcrn alcmany ell eis
del rei Albert.
Al Balice

Lima del 'S'anca, - En una
reunió celebrada per la Congregació de Ritus aquest mati per a la
canonitzactis de la bcnanctiturada
Cottolonga i la beatiiicacM del venerable Claret, que han estas' aprosudes ,el Papa ha pronuncias un
discurs deplorant ;a mort del rei
Albert. Ha recordat que el scbiri
harta estas un veritable princep crintu ä
ha dit que sentla una a ma
admiració per en.

Doumergue aco lit EL NE? lEIEll Ð
cordialment al Senat

IEC I
El CM PIE LI FUI D'ill

Paris. 20. - En la sessió del Senat a la qual, cosit sabut, ha
assistit el senyOr Doumergue. el preE310001111, 20. -- EI princep
sident senyor Jeanneney, ha dit que Sigvard, segon fill del priticcp
en els mornents que el president del hereu del Tron sie Suecia, conConsell acabara de renunciar al t'en Ivavirh matrimoni a Londres
•
retir i aldesca us per posar al ser- aloh Miss Erika Patzek, filla
vei del pais la immensa autoritat de d'un comercia/O de Berlín.
seva persona (grans aplaudila
Kid Chocolate perd ments),
Per aquest nutirinsoni,
amt) Mussolini.
així com la sena alta ex- qual s'hau oposal el
rei Gustan
pot
faltar-li
dt
cap
periencia,
no
el títol de camptó manera el concurs del Senat.
i el pare del prineep, aspesi
g uvIch cap a Budapest
perdrà lote els drels que puRouta, 20. - ll secretad d'Esta t
Acallats els rius i uninims aplaumundial
guis tenir en el seu dia a la
de Segocis Estrangers: sensor Sudintents amb qui han estat acolli- Corona de Suecia.
des les paraules del senyor Jeannt.
sich, ha sortit cap a Budapest.
Budapest. 2. - Referint-se al oro- Jack Dampsey rehäbilitat neaa el senyor Dournergue ha donat
Nosa York. .2U. - L'AssoZiació les gricies al Senat i amas paraula
dels Srs. Mussolini.
jecte d'entrevista
qual,
Gomhoes i Dollfuss a Rema pel maig Esportiva de l'Estat de Nova York e:nocionada li ha dernanat que faciNegociacions
vinent, de que sisa fet resol' un pe- ha privat del titol de . cantuió mun- liti la sera labor, afegint que amb
això tenia la conliança d'assolir els
riòdic hongaree. Dollfuss ha dit al dial dels pesos ploma Kid Chocolate
anglo-franceses?
propòsits que s'ha format en ciscarper haver-se negat a deiriuor-lo cdnperiòdic "A Regelt" que per ära
regar-se del GOVern.
Londres, 20. - El Chiven ha
era impossible dir que iseiStiri a les
tra el challenger.
rebut una nota francesa en la
conferencies animciadcs. De toses MisLa noticia ha causat en els
quid es creo auber que es prnneres - ha afegit - de moment no tercies esportius. i horn ti la imprespOsa (pie s'enlaitli II 11Cgoe
en tras:tafia de cap anta duanera amb aiÚ que Kai Lbocolate pensa retirarEl
projecte
de
hei
sobre
per a tul ron' Traclat coliongria. tense qt!e això exclogui, sie se deiinitivament de la bou.
cap manera una cooperada estreta
Louisville (Kentucky), - L'As- l'atur forçós a la Cambra mercial, intudenint provisionalaustro-honaaresa.
ment retal!' quo" actual.
sociacia Nacional de Sosa ha decidit
anglesa
•
Non% den, sise l'assutnpte
rehabilitar Jack Dempsey, el qual haL'enigmetica actitud de
s e rit disaulit ell la reunió m'e
via estat suspès fa dos anys per no
Durant
20.Londres,
la
di-cussió
celegrara
desnä el (l a bine!.
haver - se presentas a la dita Comissió
Polenta
(l'un projecte de Ilci relatas' a l'atur
Varsbvia, 20. -- Segons informes en el tonos fixat per a elegir con- forvi, ha astas refusada a la Camrecollits als recele; autoritzat s , Po- trincante per a les eliminat&ies per ina dels Comuna per ra7 nota conEls espanyols a Cuba
liana no rol prendre posició en el que al camp:orat mundial de tots eis Petra 12S una esmena (lel conizrvador
SOL
L'lIa una, 20. - El • cianaol
e s refereix a la qiiestiú austriaca fora
combatuda pel Govern, en
general d'Elespanyit a L'Alba, dedel nadre de la S. de les N. No
la qual es proposara la concessió
olatant sembla que amb simpa
3 allanas sesmanals, com a %Mili- Ityor Teodomir de Agilitar, ha
gestió feta per les tres poten--tial
a un representant de
La
corona
txecoolovaca
tuum per cada fill, a les familias ()d'eral
tqaa.
de
l'acord
cies signants de
l'Agencia Ha y as que slut tausde!' obrera etelt•t treball. Es fa obPraga, 20. - A partir d'ivui , les
servar que la majoria obtinguda en gerat insto sobra el disgust dels
divises esträngieres seran novament
aquesta ocasió pel Govern tan Snla espanjUib durant l'etapa (le
constarles en la Borsa d'anuesta cacomandament del ßenyor tiran
FA 21 DIES QUE DURA pital sobre la baee del n.o valor os ha estat de $2 voss.
Samisarlin.

es per a operar a l'Europa central, i especialment a Viena, no es
ieia rer a calmar eis
Belgrad. Praga. Bucarest, i és
s ss per lugoslania, preneuen serbia ene tetes lee eventnalitats per fer LA VAGA DEIS TAXIS-.
c tra al moment vingut. Horn pra dir
TES PARISENCS
sue la interne:rada a Austria
rs a rocaria una reacció immediata de
ler
Parda, 20. - Ele sofetli'de
'agostas-fa, que seria obligada a prei mgir les ses-es fronteres i asaegurar fasta que eegueisen en vasta,
II %en seguretat per mesures aprola qual esta plantejada ja ta

rietles.

a

21 dice, han etiebrat tina re-

unid pele volteaste de la TOrre
Eiffel. atub imeistencia de (nilora 'de Y-stautetes.
Araba/ el mitin., elan ()henil tense que es produiseln
sentents,
deepres de Iletner
¡I
al Sena doe maniquís) represedtant, uh ele llogadóre de • ferrueigee, j ¡'ene les Compipyies.

de

Cfl)hNf INGLES

la corona teecotleraca.
lee

Ha

El neme al Sarre
Violenta tempestat a L iba
Sarrebruck, ro: - Aquit mea
de Madera
.
s'ha vitt dayant el Tribunal Sapiens
Lisboa, ao. -

violenta tempeatat ha causat grän gt 40)1
Madera. I.'ettet de Mar k g ¡alpe-

de Sarrolouis la canoa proceden del
Tribunal de Sarrebrucle contra el,
n; or Roectiling i diviesos socia !tus
,

nene. fíen naufraga aleo embarre- arnears de dHarnacid i abtolts per
ciont, i han mora Raro tripulants, i saquen darrer Tribunel.
abata anbartacione han readität imbs
En la vista d'aquel( Mili el senyor
importante *vare.
Per tal de prestar alsalli ale nombrunos vaizelle de plea que sial
alta mar; han torne II contratorpedi.

ter Veguer i Él eánoner "Zaire".

Roechling ha estat condemnat al pa-

gament d'una muhe de Ene maro;
un altre dels acusat, 110 li ha intenta
una multa de pa atareó a la resta,
multee

els

afead, no uhstant, que

eapanyuls es traben mes
balisfele bola el llover% del

senyor Mendiete, que ha domara( sude energla i ha aeoneogisit que la situad() minoró.
de Ala esa die.

2

Les Wideelúnebres jel,inite»
s oldats morfi
Viena, ig ! diari «Amtliche
Nachrichstensteiler" dtsment categòricament els rumors segons els quals
el ores:don de la República, en desacord amb el Gavera Dollfuss, respecte ala recent; t sdereniments, haya exrressat la sera intenció de presentar la

dimissió.
Aquests runkrrs, s'afegeix en els
cfrcols oficials, formen part d'una propaganda insidiosa que trama de presentar corn desunits o disminuit
desig de resistencia del Govern asumiste
a tot intent contra la independencia i
la sobirania d'Austria.

A honor de les vil:times
Les honres fúnebres dels so sol'
dass de l'exercit federal i dels heimwebrens que resultaren morts duraat
els darrers successos s'han celebras
amb tota solemnitat i amb assistencia
de nombras públic.
El president de la República ha dediem una salutació als manir; del
deure 1 ha prununciat paraules de demilicia per als que es debuten arrosregar a aquesta lluita fratricida.
El vice-canceller, senyor Fey, ha
Jet ressaltar la rapidesa amb que tau
dominada la insurrecció.
O h r a re m de la mateixa manera-ha
afegit-contra tots els adversaris siguin els que siguin.
En arribar al cementiri slian pronuncias nous discursos.

HabItch continua real-tecle
El discurs pronuncias ahir a Munic pel senyor Habita, en el qual
rroposi un armistici fins al 2.5 de febrer, no ha estas pres seriosameat ni
per la premsa ni en els cercles al:cials.
El govern austriac no ha 'elan cap
praposició del garern alemany. Per
ultra banda, se suhratlla la imitació

feta pel senyor H.114:4
austriaca Pingué

sa zaka.
.
ment histeria.
Ei comissari general de .Peogiolt0

da. senyor Seidtle, contettane
deelaracions del cap I4 Hattthj- ,

(tuesta capital, han atat rajara
llocs que ocupaven en un petd
pros del Parlament, els hitos
socialistas Adiar, 142+4 4
Ines liers
d
i Neumann, i substrtnits pele de

fuss, Fey i Stahremberts:''
Indult d'ese

Viena, 30. I: te dels ceallalba",
danta de les organitzaciona mintiese
sorialistes, anomenat Bbberh, et*
demnat a mort pel Consen de pe.
rk, ha casal indultat pel cap de l'tat. 1.1 ha estat conmutada la pena
Per la de treballs forcate a papi• "e,

tuítat.

El Conaell de grietee a- udeie
ha condemnat a mort .1(s:indianas

• estar peajes
\Vallisch, el qual
innnediatament. El seu : ,friatient.
a coasteue
indultar
estat
R0S5, ha
tarta la pena per la de preain a pgges.,
petuitat.
Diversos novas ::' lt 1:.is• • -2.4,
A partir de cletui,i40...et

aixecat a tos Austria l'esta de dette.
El Govern ha detretati-lio-elitteo....
bici:, de la Societat que edjt a
'A .. beiter Zeituieg, si . aleta,
dies soeialistes.

Escàndols al Parlament japonata

Hom parla de crisi que
sembla probable per-le. s dnfi.
cultats de la successió
Toquio, 30. - Les critiques del
baró Nakajima, d'una gran violencia
contra certs elements del Govern,
han produit una gran tempesta politica i shas] Set extensives a d'abres
numbres. Eis senyors Edo i Okamoto, que havien declarat que cent
trcnta diputats havien rebut presents
en diners de ministres, han estat
expulsats del partit Hiyukai, liberal

planaeió merare Hmovams va Mg-

constitucional.
En una moció per tal de nomenar
una comissió d'enquesta, el senyor
Edo critici la conducta de Hissachi. ministre de ferrozarrils, i la sera
relucid antb una companyia (Yacer.
Okanioto, refusant les advertirte:es
del president (le la Cambra, va allegar que Ilatoyama, miMstre
trucció Pública, va aceptar en 1912
conquanta mil iens de la "Saghalien
Industerial Company - . El senyor
Nitsuchi ha ofert una amplia ex-

gar, emfatieenent la veracittt dt lb
acusacions consta ell. Len atatiati.
tat, judicials anuncien que e/ leeos, •
Hotnyama va retare dlneri cte li-coed.
panyia, pecó que fou uni Centellase
d'O a les 'despeses de 'leas eleceioni.
Encara que uns afers sernalaesap,
han tornbat gen-erns en abres oeste.
actas, els polítics miren t'afee calla.
un episedi en la lluita interna enf3
les faccions Inzuki i Kuahart,'
la direcció del Hiyakai, rnh aVe
que 'un atac contra ele gabinet.
cererts hom creu que el _prSrner mire
nistre, ¡ :miran Saito, azoostRuei
da passar el pressupoat i el, afea,
de la sessió acabaran iel:auc ai al
ga'uinet lea kesser varias. La toree
del gabinet Salto no esti ig 1!
sena compoeic:6, sin ns'. en la imptalithe
bilitat de trobar successor.

Un atracament audaç
a Marsella

Goering veu cuentito
pertot

Marsella, 20. - Aquest mati
s'ha comes un audac atracament en ple s'erres..
Vuit individus armals de pistoles han alacal, un recaplador
d'impostos quan es dirigia
i elan apoderat
tots els diners que portaNa.
Segons lee printeres noticies,
seo- bla que el total del robaori puja uns 180.000 trence.
La Rolicia ha obert immediatemed') una inforniagisi per lal
de deteuir els bandits.

Les clässiques "columnes
de la fam" angleses
Londres, ata - Dotze mandestacions integrade, per obrers acuse iei.
na, que componen les anontenades
"colutunes de la fans", han sortit de
diferents !loes d'Anglaterra i arri.
haran a Londres des d'as ui fins al

diumenge ninent.

Aquest fet causa inquietud en els
circols responsables, puix que els
comuniates tractaran d'aconseguir

I •

Londres, 2V. - EJ "Dije Mea"
publica un despatx de Berilo dalia
compte de la conversa' que el seu
responsal ha aostingtit meh
entre altres COSta,
ramx. .
ferias:
-Com sigui que
comunes amb Erança, Bélgica, Polio
nia 1 TáZtCOS:a v iiquia, hent de tete,'
alinenj s, del 30 ai 40 Per 100 d41..:
total de les ¡orces atries de les diste,

potincies.

No pos negar-se a Alemana la poass'.;
sibintat de crear una flota aèria disk.
1itar, i es absurt de creure que ¡fe'
mediatarnent caldria empear- le a Alse.•
mama antb fins Deleita.
Considera Goehring que- IbU ha in.'

iinitat de possibilitats que *clan un.:
guerra mundial, Piré Pm a ..aquftet
eas ,Alernanya neeeesitarii. .
dos anys per a organitalle ael¿exiel

cit deiensiu.
'•
Ha acabas dient que cal n'ad* «¡le;

Ilunyar els

gradó, que

Nts'. •

Els Mides emos
ala Batata UgAta

rany sq2.

L'hidroavió BarcelonaRoma ramolcat a Port.
Vendres
Porf-Vendraa. 20. - L'hidro-

dual va lit lleve
tarle.4Mapirillser •

.vilittaci6

q ue aquestes maniie,tacions siguin
mis mogudes que les celebrades

avió d'hit que fa el servei norniel eutre Barcelona i Roma,
Norman Olivia, Arbitre mt alta stet nfeligat a amarar prop
de Cap Oros.
Kreuger
Ha retal rernolcat a PortWaeldetaton, 20, se- "andres, mi esperara l'arribanyor Rumian Davis ha aureplat da d'un motor de recanvi.
exerelr d'erbilre en l'aisumple
Ele tripulants han resultat
Erettgar +sud Tul!, 1 mareare
'i l'aparen sin ha gotea
!astil aviat n t ejt,c l i •
clealserfecte en amarle. .
'
24.1y

e .?

•

fugiat a Minio, lis hErimit 484,.
hitleriant leisen una ¡reo part
ponsabilitat en da menta ealee
-1111111K
per hacer estat .ello ele que &Mal
raren un regint de terror de Me AMI
tes politiquea fAissiteii '
Han «In imeato: -Me
bustos dele tres iftlee
sociallstes fe el t.:
Per ordre de ho autoritate--.

Washington.
- 144
ea ciutadais i coesiler

..s,
,ts

rieanee han shrisst al

d'Eltat reClaMbeiOna teeta la

S. S., relacionike

elan sobre di «les
vidtics.

Per bk que &I*
detall sobre les dfeeti
s'albergan& que allnulas 1110',111
tentada per corporaione te

xn als bine que es didal'
duela de la revele*.
guate es fa pajar a
shata-chm
„

eiNLIOITAT

ULL.6betAR%

Etevar el debat
Satine m'agafa, una terrible tristesa
*pum l'incurable provincianisme
10 Mara pretero. ¡Quin segnit
'Meses de fans servides . .rente cap
gracia de forma/ ¡Quina insana —

da fea!: ererits ei, ea:sella — de col¡Manadera que escriwn amb un
inenystenn oliuepic del sea possible
ktfor caleta i no reo lucen ni el ores
Uds esforç per a tractor temes que
eitesseits el localistwe madrilertyl
11~ ollas de gasetilles que en
quelsersol altea siesta!' daos milid dho.
foren ni tan rol: escriter
secretari del centre A, del casiJet B. de la Penya X, de tan segur
cm Ora que si dieri no els les pupol

blicarlo!
Ara, per acabar d'aclaparar-me,
mies que alar% diaris es dediquen a
mol> mina:Mes incidiutries de la
viga municipal arnb un criteri i una
~miel perfectanteott vi/alones.
Veía* deren algti que no s'hagi
deinat embriagar per sin esperar poUslie issrosfroloble que por interessar —
que fa d'interessar — el lector barretead normal que hagin retirat de l'oPeina de ttmentsa de rAjunlansent
turbe) que, ',gane entibio, hi prestara
servid ab periodista?
Retrae aqueo exemple, co n en po;fria reiretsre uní quanti d'equizulents.
Al ricscobrei.r una idea tan eslurntatament diminuta del que sim a els
ineertssos collertietl, del que tal per
a fsseifieer una actitud, del que representa la !uncir; fiscalitzadora de la
ef11126, que obliga a frr mals aren'ay, respecte a la Costra promoció
al roo; de caPitalitat.
¡Ah, si s'are deparar les armes, ni
refre gar el earatge, ni minina, la
eowsbetivitat, ols surstres diaris al*my, Pagues:in Perdre armes' aerent
preVincianissirn, aquest aire rstaniís,
crquest rara de tertulia i de rebotipa!

ii OT 1 C
Servei Meteorològic

de Catalunya
111111JACIO SENInAL sesteertmea
«l'EUROPA A LEA IBET SIL Ata
DIE FUMEN DE 1144
Persisten •et•olearl • let sestee
d'Irlanda el règim antlololanlo, ama
ano lino • loen tema • ha PIONII.
sale Iberia, a lee Illee •rItimIquee
I el nord d'AM«, on el oil ate
completament este. In arta, •

Frena I • lee rellene alano. Cl
he mena navole I bolees bolsee,
ellob flirtee •laallea•
A Escandinavia, a le mar »alca 1 a al l eman e av si noletren forte
temporal* de aloja I sent, prodults
per un elan eentret e Lituania,
que repIdement os defalco& de nord

It

—
• La Delegada d'Hisenda ha assenyalat per a avui els segitents paRemata:
Joro) Ermengol, 1.83752 pessetes;
Joan Alonso, 88280; Bartomeu Benasar. 93118; Enric Brunet, 8.162 09;
Joma Duch, 12.50184; Ildefons Gar.
cia, 1.63883; Miquel Llopis, 59220:
Jean Puigcerner, 7.07117; Antoni
Plana 6.647'30; Jaume Rosselló, pessetes 5.81762; Carles Rosal, 3.436.91;
Arnold Rossella, 380.07; Roe Solano, 2.80736; Antoni Vallesca, /esteres 5 . 547'98 ; Midas Alfonso, 240.
•nn~1.0.11111.11141...n•

I

a lid.

OIL 711111P11
A CATALLIIITA, A Lag VUtT
Continua el regim de bou times
eme tel oompletament sera • tot
Catalanes, I dominen rente MI
saetee nord, un ala torta a la ven

CURSOS
CONFERENCIES
CONFERENCIA CLUB

Diasertació del Mestre Ribera

PELS CENTRESAFICIALS ELS TRIBUN‘ALS
GENERALITAT
n•n••..11n...

Ooneeilerla de tbovernaolsb.—
M'ir al mal( estigue a la Conselleria de taMr ernacia tina Comissió de forces vives de Terrasan, arompanyada de l'idealde, per 111 de perdeslar dele
alemplots i fets que
d'un quant temps enea es cometen en aquella poblar:tí). El
senyor Selves els digne que,
per tal d'acabar-los d'un cop ,
es nitintarä una Delegad() de
Policia en aquella eittlat.
* També va dir que a les
quatre de la larda es reuniria
la Junta organit zadora dele
Somelents de Cal/111111yr), la
qual lindrä cura 410 redactar
litt reglainent provasi t mal, qua
serä solnil's a l'aprovació del
Consell de Chiven) de la Generalital. Un periodista Ii preguntä seria suprimida la
plantilla militar, i el senyor
Selves I¡ va respondre que es
recluirla.

El mestre Antoni Ribera, significadissim en els medie musicals per les
neves activitats wagnerianes i com a
un dels prestigis de tatalunya, (Pu,
da, I flolies a le reste del /Me.
ahans-d'ahir, al Conferencia Club, una
Lell temperatura *atamos regisUna »Mate catalana reoa24 hura
dissertació sobre el tema: "Maneres
trados en lee
trlate dlposIten una corona dad'escoltar la música".
nan mala les ilepants: miziOna,
Tremp;
mlnlma:
Comenta dient que la música no munt In tomba de Franuee0
22 grous, o
ata sota :ere, e Llelde t o Pea
és, solament. un art adreçat a l'oida, Illaelä. — l'ns siIdufn eatalans
sinó lambe als sentits i, per enten- Saura Ilicencials, que ahir arriJuln de Vilatorte.
elre-la o cal descobrir el protes senti- baren a la nostra eittlat prn(Les otservanons del lam p a a
mental i intellectiu de l'autor en crear- eadants d'aloazarquibir, on han
eareelona. a les tel, van la et 5 .
la. La mobilitat necessita una gran
eatera de ti Zahiriera pegata
concentració, i per gaudir-la calen al- estat de guarnirita, es traslladaren ahir al mal( al Cementiri
gunes nocions de compae'ciét.
El mestre Ribera. realitzant un in- Non per tal de dipnnitar una
al
mati
arribaren
al
nostre
Abir
tent de concrecia dels elements abs- t'orina t'emula la incuba de
port, procedents de Gibraltar. els
traerte gUe integren la música. con- Franresc Macla.
submarins italians "C, Chiesa - i
sidera els temes r om a i s sers real,
Malta. — Ahir visitaren el
E. Ton - , i atracaren al moll
sithjertee a botes les accione i
Barcelona, parament nord. btu van
cions humanes rle les a sals deriven i Irlo ident dels subCaries SOLDEPILA
un capita, cinc oficials i cinquantaels estimara arnh el, personatges du- marins je l'esquadra italiana
vuit tripularas. Els dits submarins
na obra teatral. Diu que. en e«coltar que actualment es 'roben sohan acallar el viatgc de circunma r eana obra musical no ens hem de pre- torals al port.
gacir pei Continent africa, i romanguntar: "m'agrada?". sind "l'entenc?"
Anaven scompanyals del
dran en aquest port tres dies, i desExplica, deepres, les formes musiprés tornaran a llar base naval.
cale mis corrents: lierf. snnata. suite. cónsul d'Itàlia.
Secció
ronda. efe. b analitra la Sonata, haVIaltea. — Ahir PI senynr
sant l'analisi en la Patetica de BeeJosep Sánchez, que riu al correr
Companys va rebre, entre alLa Delegació crlaisentla adverteix
thoven.
de Provenca, denuncia que havia esnovament les persones subjectes
tres, les següenta visites: seDesprés. al piano, interpreta magis.
tat víctima d'un robatori consistent a la contribució general sobre la
tralment la Sonata. mentre els di- nyor Pati jutge de
en joies, les quals estaven valorades
Renda en primer de gener d'aquest
versos passatges tren illustrate amb primera insianein de Uterina:
en cinc mil pessetes.
any, que el termini per a presentar
l'ex-all comissari del Martin,
pro,eccions.
les declaracions corresponent s a
--Al carrer de les Tapies fou detinF.n acabar la ronferincia. el mesure
senyor Moles; diputat senyur
l'excrete{
1934
acabara
el
28
de
l'acguda Maria del Carme Paluzie.
Ribera foil llargament aplaudir.
Trabal; senyor Siniú Piera;
tual, havent de fer-se la presentació
la qua!, aenb U3 ganivet que encara
l'ex-eonseller primer, diputa!
a l'Ajuntament de la seva residen'
des a la mä, acabara de donar unes
LONDON CLUB
senyor Santalú; lev-tap supecia o a l'Administra ció de la Deleganivetades a Josep Segura
la imposirior de Policia esenyur Artur
Conferencia de Mr. Rex V. Fulford
de 22 anys, el qual va resultar ferit pació, eseent obligatòria
de penalitat als contribuents que
MenAndesz; el diputa( senyor
greument. El ferit fou traslladat a ció
Tal con, va anunciar oportunament, Ventosa i tioig; una Comissiú
no declarin dintre del termini esl'Hospitel i l'agressora, que té 44
I.ondnn
Club
va
donar,
a
l'Ateneu
raen tat.
de propietario de \Marranos;
— .anys, concluida davant del jutge, al
13arcelones, la conterhcia que 1121.12
• -quid va manifestar que s'havia deorganitzat arte el tema: -.A Pies for cap d'.%oltninistraeft; local , seEls alurnnes de l'Escola d'Assisfensas de la possible agressió del a la rancia Social efectuaren la seca viPeace" (Un prec a favor de la peu). nyor Espanya; diputat senyor
•• • pecosas.
V a fer la Presentada de l'orador el L'uta Bru: diputa' senyor C.ollsita reglamentaria al "Laboratori de
Sr. D. Henry Foz, vocal de la Junta
— Ahir, per la banda del darrera la Paraula - (Escola de sords-muts.
deforns; Ajunlanient de Les
Directiva de l'entizas organitzaaora.
de la botiga de teixits que el se- retardats i defectuosos, fundada pel
Franqueses, i el diputat senyor
V,
El
dissertant
era
Mr.
Rex
Fuinyor Remen Domingo té establerta
doctor Barnils), os pogueren admiPere Mestres.
ford, el qua l va parlar a favor de la
al tarea' de Salmerem, número 69, Perar els resultats d'un sistema que
rara fent un gran elogi d'Esparn •1 pe
:giraren lladres, i robaren generes
es palesa en una minora verament
haver-se declarar pacifista. Digui que DELEGACIO DE MARINA
per valor de vint-i-quatre mil pesseremarrable dele infante deficiente.
això is un bonic exemple que haurien
tes i dos mil en metillic.
de seguir totes les altres nacions euroLluis Bach denuncia un depenLa Junta d'allistament.— El
¡la quedat constituir el Comai
peo. Va condemnar. durament la guerdáis al qual lliurà una factura de organitzador de la societat -Pau i
primer diumenge del mes d'ara
per
Esser
un
sacrlfici
immens
de
n'u-untes pessetes per tal de fer-la
Amistar Internacional", ¡ en-lb aquest
vides, a profit solament dune quants bril es reunitä en aquesta Deefectiva, i quan tingui els diners desmotiu dirigeix una fraternal salutalegació Marítima la Junta local
interessats que Manten m'a ella maafama&
ció a totes les societats pacifistes
jors beneficie en Ilurs indústries, etc. d'alhalanierit per tal d'examii a les altres en general. Local pro— En una casa del carrer de MiF s demostració de les seres afir- nar les al-legacions dexclusiä
mo' fisngel, propietat de Carne Marvisional: Muntaner, 120, segon. primacions. va citar el cas d'un cap mi- del servei i solticilmis de priirmera.
. . gana foren detinguts Francesc Ayora
litar d'una de Ins naclons belligerants,
rogues d'incorpuraciú que per
• 1 Garesa i Josep Iglésies i Sánchez,
et qual fou severament amoneetat
hltinaleixos o Ilurs paree,
El director de "E! Debate". de
(luan es disposaven a robar. Ambdós
per haver intentat bombarlejar un
Madrid, senyor Francisco de Luis
gerniatis u Mires persones que
detinguts catan reclamats per altres
centre productor d'elements de guerjutjats.
Díaz, ens ha trames un exemplar
ra de lene-mir, la destrucció del, quals els representin puguin presendel número extraordinari publicar
— Un guardia urbà detingué ahir
hauria anressat el final de la guerra,
tar els inscrits que figurin
a la tarda, a la Travessera, cantonada
per aquell diari el dia 12 dele coren mancar-li a aquesta uncid una pro- la relució definitiva de l'allisrents, amb motiu d'inaugurar una
correr de Sant Gabriel, un carro
visita suficient ele material de com- (amen( d'enguany quo herir
que mancara de matrícula. Dintre el noca rcaativa, i cl n nial constitueix bar. Això demostra clarament (tac
neabrida abulte. del 31 de loare
un veritable esforç editorial que ho-• carro hi havia una dona que es negà
existien pactes secrets per a facilitar
nora la premsa espanyola.
a obeir l'urbà, i com sigui que ernprä
Ii continuació normal de la guerra. Villenl.
Es, per tant, de SIIIIIIlla imVa dir ame aquest fet consta en un
tons despectius i el públic s'anà congregant, protegint la que anava en
llibre publicar a Anglaterra sobre la portitncia que aquello inerrite
A l'Hospital de Sant Pau va mocompreaus en l'allialatneul de
pas s ada guerra.
el carro, s'ordena que una secció de
rir Petra Rojas Moreno, de 81 anys,
guardies d'assalt es persones en aquell
a conseqüencia d'unes ferides soferVa acabar el conferenciant la sena l'any actual i que han d'ingresline, per tal de detenir la dona causant
dis , ertació fent vote Deruuk hi haai czar CO ml servei rany vietent, i
tes el dia 6 d'aquest mes al Portal
. de rociado!.
a Europa una pau han duradora.
de Santa Madrona.
renneixin lee condicions exigiVa escoltar tina entusiästica os-aria des per a obtenir aquelles exp-r nn rt de la nam fmnsa concurren- clusions o prärrugues. es prec'a i fou felicitas per multe deis preferir in coto mes aviat Inillor al
sente.
Negoriat de Reeistre d'aquesta
* CLUB FEHEVI I D'ESDelegariö Marítima on seran
PORTS. — .Agueg Club ri en proinformats del que han de ter.
ícele rerganitzaci6 d'un curset
d'or' -,l amb I . Pui s en eament Domast i c de la Generalitat. i prima les COMISSt.RIA GENERAL
ors-es a g enciarles. a les quals nturri
Eh que vulguin obtenir
D'ORDRE PUBLIC
inttressir. out s'inscriguin ner tat el
actual a l'estatge serial Nata
GRANDIOSA ECONOMIA
d'Esnaava, telèfon a279t). per tal de
Hall estat delinguts per indeterminar anroximadathent el non«-e d e sittables els Sübdil e italians
en la compra dels anid'assistents, ser s e el anal tara difi- Caldo Albigdezi i Giusseppe
cil prnsseguir rrirstanització.
Ilusffi, els guata seran
des de mis consum, cal
* AcAnr1114 r LAnna,,ITrt« sals per a l'expulsió.
PI Dr CIFVCIES
* A conseqüdicia de Faque aprofitin aquesta
cArArr7Y1-21. .aneesta Corleniplat que foil emites abansvirada celebrara avni ses s ia cientifi- tfahir a Terrassa, el comissari
DARRERS
ea, en la cual «eran me . entades les
gefi enla comanicacions: Dr. Angel general d'Ordre Públic va d'a.
Nliir ala periudistea que aliada
Caminan,: "afetócle persnnal de r45
tel una "razzia" en aquella
ostom 1 1". amh nroiecri6 d'un filio. -t
Franreec Carrer te: "Alarmes ciutal, procedint-se a la del enenn s idee, ainns s oh-e les rienimme
ció de Iretze individua mal
l'emer ,ri a ces aria ". ama, penjeeeita tonceptuata, onze dels
d'un film - L'acte timara Une a res- han esta( conduïts a Barcelotstre social. i comeneara a les set del
na, i que a Terrassa, seguinl
reanre.
l'exemple de IllospUtilet, s' bi
./. .4e,ertrterre, nn
n'amillara una Delegad() de la
TABI.F.S DE CATALUK1'.4. —
Cotillas:1/1a General amb
A alles 'a Sil. a les aen. a resulte. en•gents mir vigilänria. A l'Hosrial (Due Ar la Vietria, te).
n'hi ha actualinent sig,
rinda ver Maree! Francltorrai Tema:
"fliveree pr ob lemes que r,den ere- I d'enea que ha esta'. munlada
sentar-se en l'obriment de llihres".
aquesta Deltgació la tranquilNORA DE U.IT amb rebalses I el 10
de deeeompte
litet en aquella barriada es
eAse DE TAULA amb rebalse. I el 10 e. de deosoorapt•
k ~A INTERIOR amb robalo*. I el 10 de desoompte
absoluta. El comissari general
„IMPRIME MANCO amb rebaba. 1 el 10 Te de deeeompte
noticies que l'isdiviau que
g
fahricantn. mofetas. te
- Ubre 1 Oortlitetee amb rebalse. 1 el 10 de deloompte
fou detingut sibir per la policia
re I Tavallelel amb robalos I el 10 'le de do.compt.
mistes 1 manntaeturers sernbla que va prendre part en
18 1 Sedes oolor amb rebalses 1 e to i r de desoompte
el dit alemptat.
han de redaetar en eatalb
evelp I 0obrellIta amb rebalse. I 10
de descempito
de Per trobar-ee malalt, alsir
Hure factures, albarans, no va acudir al seu despati el
r•
y
US
El.
10
%
DE
DEROOMPTE
secretari de la Contiesaria d'Or;.
dIrigidea als dienta da Cir. dre
Públic. aenyor Miguel &LOS.
tidla7117
de Patria I e la atta de 'limar-
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AJUNTAM CNT
El sondo/ de la obstat per la

mort del »el de PòlIloa. — El
senyor alcalde desligue ahir al
metí, acompanyat del cap de
Cerimonial, senyor Ribe • al
Consolat de Bélglea a Barcelona, per MI d'expressar al senyor eänsol el emula en oran
propi, de l'Ajuntament de la
ciutal, per la tràgica merl del
Bei Albert I.
Visites a l'alcalde. — L'alcalde, senynr Carleo Pi i Sunyer, fnu complintenlat, ahir
pel senyor Veiga, director deis
Tranivies de Barcelona, S. A.;
Caldo Savio, rapitä de 'fragata,
I del manilla' "A Seienll", comandant i cap cresquadreta;
Alberl Ba I luglla, ogunandaul
del subrnarl "E. Toli"; Giuseppe Lombardi, capita de vaixell,
als qUala acompanyava el cOnaol general d'Itàlia a Barc‘10senyor Alessantre Probtser.
Subhasta de qUloseos.—S'n.•
ViSa 9115 1 .11 bPritira ele Piel-,

les subhastes dels qulose •
diaris ud Paseig
In Repablica xtinifrit Renda de Sart
Pere. potra el tipne ini.'tal
NO pessetes mensuals. ¡ el del
que ha d'haver-Iii al rarrar
rEArihati, darant la relea de la
Univeesitat. sobre el tipos inicial de 1 00 pesseles, t indrn n
!loe a deepatx d'Hisentia de la
Casa de la Cinta? el 28 del t'oree/1 1, a los dol ze del :naif. Hi ha
temps p e r presentar plers fins
n la una de la larda de la vigflia ial Nogoriat d'Ingressos.

EL CONFLICTE DE LA
GUARDIA URBANA,
RESOLT
LA NOVA EtITRUCTURACIO
El conflicte o ntent de conflicto
que s'havia produit en la Guardia
Urbana amh mona de la noticia
d'una reestructurachí del cos, ha
quedat afortunadarnent resolt yn
top ha estar aclarit en que baria
de consistir aquesta reestructuració.
Com a resposta a les peticionn
dele urbana el senyor Vächier va
trametre a la Guardia Urbana la
següent nota:
"Arriba a aquest conseller regidor
de Circulació i Policia Urbana la
referencia que una part del personal del Cos de la Guardia Urbana
veu amb temor la reorganització
que es porta a terme. Neix aquest
temor del Jet que aquell peteonal
creu que haurà de deixar ocupaclon, que, Jora de les hores de servil, l permiten de fer-se un sobresou per a atendre les leves lucessitats.
No ignora aquest conseller la
mesquinesa de la remuneració que
percep el personal municipal, i particularment la Guardia urbana. Per
abra', una de les primeres preocupacions la consistir a plantejar la
qüestió de la retribució del personal a la Loinissii, de Govcrn, i
¡ara, en el seu dia, al Ple consistorial.
Té aquest conseller el decidir propsit d'obtenir la reeatrurturaciú del
Cos cobre bases que arabio ami,
tota iminoralitat o corrupciú, i amb
el favoritisme que ha vingut minantilo,
ntepreeir seostam
pabrét ,c5tieLisrespdeerljudpiecra,ro eis
en tot alió que sigui compatible
ainb l'exacte compliment del servei
d'acord arnh les ordres donades, sobretot menten perdurin els actuals
salaras.
En aquest sentit ha circular les
oportunes instruecions facultant ele
cape de la guardia urbana per tal
de combinar ek horaris i torne del
personal d'acord anth lee necessitats
de cada ftmcionari, sempre que no
hui de sofrir l'exactitud del servei
ni la disciplina del Con.
Espera aquest consentir que aqueste s i n atrucc i ons seran interpretades
en el rette sentit cale el que pretin
i té el decidit propäsi t d'obtenir:
minorar el servei, avui defirientissim. i millorar, tambe, en tot el que
11 s ig ui Pos-dile la situació del personal de la Guardia urbana."
Al mate i x temps, ahir al vespre,
el senyor Vächier reuní al Departamento de Circulació, Casa de la
Premsa de Montjuic, ela culis de
la Guardia urbana, i despees de les
explicacions que els dona quedaren
plenament Feriante. Sembla que l'estructurada, tracord erra) la nota,
comportara un Cap oriesnitteelor,
que, pel coneixement profund que
té del funcioPment de la guardia,
de les seres :musites i dels seut
individua sera l'oficial seiner Sans.
gl $ RUardies mis vells, que no
podrien amb eficacia prtatar servil
de circulació, afine destinats a la
serció enomenada armada, dels
quartertts i dispensaris.
.La guardia muntada seré dismis
nuida, i quedará adacrita al servei
de cerimonial, i aire augmentada
aterió de matasiete&
El* capa de la Guardia urbana
quedaren, coas ja hem dit, molt eatisfets de la nona organització.

Causa. edito *Me
A les Seccions Primera, Tercera
i Quarta, i per diversos motius, se
suspengueren les vistes que esteren
anunciades per a ahir.
A la Secció Segona va compariixer Carme Pérez. acusada «barerse apoderar de joies ¡ pelle, les quals
eren de propietat de la tiple Trini
Avení, a casa de la q ual feia de
rninyona. El fiscal aprecia en els
fels. un delicte de furt amb abús de
confianea, i solliciti que fos aplicada a la procurada la pena de quatre anys, dos menos i un dia de
presó.

TRIBUNAL D'URGENCIA
En aquest Tribunal es veié una
causa contra Martini Govern, acusar d'un delicte de resistencia contra un guardia de seguretat. El
Tribunal, tenint en compre que lacasal estava embriac en el moment
de resistir-se, el condemna a la pena
d'un mes i un dia de presó, i a mis a
pagar una multa de 250 pessetes.

VARIAA
Una comissió de la Cambra de
la Propietat Urbana, de Catalunra,
acempanyada d'un representant de
la Camhra Urbana de Barcelona,
visité ahir al metí el president de
l'Audiencia per tal dexposar-li un
assumpte referent al compliment de
lee sentencies de desnonarnent.
Ahir él mati els empleats de olatoria de l'Audiència i deis Jurjars
procediren al lliurament de les bates de millores que tenen presentades als secretaris i als relators. En
Ilimaren dos exemplare, un en castina i un altre en catali. Aquest
determini obee:x, segons sentida, al
fet d'haver-se assábentat que els
secretaris, en una reunió que celebraren, van acordar no acceptar en
conjuro, i com a CoHegi. lec dites
bases. i que, a nté.a, cada secretad
les Soluciones pel seu compte. Els
emplear; acrediten a Murar a cada
uit d'ells les peticione de minores:
ei Collegi ele Secretaria, poi), hauni
d'acceptar-les per a tots, a fi i efecte
que cap dels empleare no quedi excitas de les minores que demanen.
El Jutjat número onze ani a la
orear.> ahir a la tarda per tal de rebre declaracions a diversos detinguts anuO motiu de l'atracament
la casa Panties i creares jets que
es deriven d'aquell.
El jutjat robé declaració altra vegada ale ja condemnats per defieres
d'aquesta niena Pere de la Rosa, Jo,
sep Antich i Josep Molina, els qua.s
insistiren en que el detingut Coello
no prengué part en l'atracament, i
afegiren que de; del dia que fugiren tots plegat, de la presó-13
desembre—no s'havien tornar a r eare fins que ingressà altra vegada
Coello a la presó. També es feu un
reconeixement en roda de presos
atol) alguns empleats de la casa atracada per tal de veure si algun
quehts reconeixia Coello.
La diligencia dona resultar netalita i davant d'això el jutjat ordena
oue es fes un testimoni amb tot
l'actuar i que ion remes a rAudiencia perqué s'uní, al sumari ja acabar i sentenciar pel tribunal d'urgencia.
El jutge va treure tals testimonin
de tant de culpa sobre es fets que
es deriven del primer sumari, ele
quals hauran d'ésser instruits co altres Jutjats. Ultra l'atracament
a la casa Pimies, lii ha la tinença
'Hidra d'arme, i l'atracament i robatori a un "sereno - del baria cm
vivia el detingut Antoni Cuello, al
Qual fou ocupar un revólver "Tanque", que fou reconegut pel primer.
El sumari que s'instrueix per les
demudes contra aguas funtaonaris
de radministració de justicia sembla que entrara de nou en una isba
d'activitat per part del jutge instructor. Es guarda absoluta reserva sobre les actuacions que es seriiicaran,
perb sabem que s'ha expedit un exhort
a Igualada perquè es rebi decleracio a
un iuncionari de justicia dignen Jutjat contra el qual sembla que existeix una denúncia en forma egal.
El ¡urge sentar Fernandez Moreda, que esté enzarregat de la instrucció de la querella presentada amb
motiu de l'escoreoll verificas al local de Lliga Catalana la nit del 18 del
mes pasear. ha ordenar, en vista de
les contradiccions que hi ha entre el
que declara abans-d'ahir el comissari
general i el que digueren uns apenes
i Cl caporal d'usan, que tamlei ha
deposat en la querella, que s'ainplti
la declaració als agents i a l'esmentat
capnral . Aquestes declararíann tindran lloc un d'aquests dies.
Ha estat poma a disposició del Jutjat número tretze el detingut a fiadaloca Joan Martínez i triareis, pronoste autor del parricidi en la Persona
de le sera esposa a Sant Adenia El
delingyt, que en les diligencies consta que es declara autor darant el jutge municipal, en presentar-se davant
el jutge de primera instancia, negi la
seca participarla en el deliete, i neta
rotundathent que fos l'antor cola se
l'acusa. Allega que és víctima de qui
vol perjudicar-lo i diu que podre de-

mostrar que no Es l'autor de la mort
de la sera esposa. El jutge ha dictat
aute de precessament 1 presó tinte
tierna contra el detingut.
•
Pel fiscal del Tribunal d'Urgencia
han estat qualificades les causes seguides contra Agustí Cervantes i
Sánchez per tintina Mica' d'arma
de foc' per al qual sollicita la pena
d'un any de presó, f contra Amativa
i Ferrer, lambe per tinença
ilícita d'arma de foc, per al qual sollkita quatre mesos i un dia de presa.
El primer fou detingut en un Itoe de
gasolina • al carrer de Calabria, amenaçant l'encarregat ;Ha la pistola
ocuparla parqué el dit encarregat li devia diners, i el segon per haver Murar el fill del processat la pistola a
la noticia, dient (1:1e el seu pare la
tenia amagada.
Les Consta es veuran das-ant el Tribunal la setmana entramo

AssenyaIamenta per a arel
AtuBeacia Territorial
Sala Primera. — Menor quantia'
'A. Tarragó centra A. Carretela Pobresa: V. Aguil6 contra Manufactures S. A. Divorci: Jaume Rosal.
contra Maria Delers %magas& i
Ministeri fiscal.
•
Sala Segona. — Menor quantie:
Tomas Santamaria eentra Blai Capa Santamaría. Revisió: Manía
Pous i Domènec Fraseare erait,a
S. A. Fibra Artificial SAFA. Maiot quanfia: La Urbana i El Sena
contra Josep Motiv Fernández.
Audiencia Provincial
Secció Primera. — No fi ausenyalaments.
Secció Segona. — Dos orale per
imprudencia i robatori contra Per«
Soler ¡ Gregori Martínez.
Tercera. —
té asirnyalarnents.
Secció Quarta. — Ne té assemalamente.

VIDA SOCIAL
Ele cbrers da is fusta. — La
Sucielat dalbrere «le la Fusta
de Barcelona i el. sea Ilion re torda a toro eta obrera que
juriadieriú miela . Jurale aflitt,s
nhasta iota la provincia. i.
latit, les ruillorea que ea deriven de les bases de trehall apruvedes pels dits organisnies i
els jornals per elle, establert:
regeixen per 5 bit, els obrers
de la dita provincia, sense esrepeló de estp mena. Ele jornals vigents sin al/tesis:
Fusters: Fadfins. 13 pes3etes: Miraos fadrins, tic 8 a ti:
apreneills, de 15 a 42.
Ebents.les:
Fadrins,
pessiles; miljes fadrins,
8 R I 1 ; aprenents, de 9 a :21.
Serradora: fadrina, ti Pe,“
beles; aprenents, i; peona
mannbrea, 9.

Manifest de l'Assesiacle d'omdb Pia
lerillta
'.¿JurEiniciCOald18'0eibiredr.,-

Picuta de Garalunya ha tel pi; blic un manitest adreçat al,
obrero en atur foreús i a le,
entitats socials per rt -exposar
els selle putas de vista. chivar:
el ja Insostenible problema de
l'atur toreen-.
El Consell direrliu es quejas
del 'vade que fins m'a reben
els ohrers parals, i diu: "R,“
d'almoines, res de beneficencia
assistimcia social que denigra i embruteix; treball. trebal!
i treball, que es la riostra
l'empar de les nostres liare".
Acaba demanant una uni
efectiva entre tots els treballa(dors que es (roben en aquest
situadó. per a laborar, plegats.
en pro de si mateixos.

1:11seeolael6 Naolonal d a gente d'Assegurances celebrara
al 8,311 domidli de la Rambla
deis Estudie. 1, primer, primera, e l dissable vinent, dia 24, a
les qual re de la tarda, junta
general extraordinäria per tal
de desnataste els assiimptes que
restaren pendents de discus›ió
de la general ordinària Anterior. reformar l'artirle 7u7 de
l'Estatut i altres.

DETENCIONS

DE COTITZANTS
La ?Oficia va aratticar diumenge
un escorcoll en un bar del carril*
de l'Aurora, nana si. Van alter detintuts tretze individuo que estiren
totitzant pel Comité pro-Preso del
Sindicat d'Arts Gràfiques. En un
altre escorcoll en un bar del cerner
de Carles Marx, van Pase« detinguts
des mea que també ataren cotazant, i al mateix temps tractaven de
posar-se d'acord per a cometes acto
de «botare. Els vint-i-tree ditiu.
anta iran insinuar ala &abona de
la Comissaria d'Ordee

17,e;
pilitterea, 21 34:1'earei ee 1934
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UNIVERSITÄT '.ÄUTONOMA
: teadi Botänka präctlea. —

nii . " Katiee Gärnir" . zg34. — Es dividir a en dues seccions, que s'expliquen a continuació, destinant per a
cada una d'elles un premi de 230
pessetes, Vadjudicacid de les quals
es regirá per les condiciona se g ents:
'Sedó A. — Per a farmacèutics
iestudiants de Farmäcia: Els concYrsants d'aquesta setció presentaran ¡Do exemplars botànics de plantes medicinals, metzinoses o perjudicials per a l'agricultura; cada planta. dissecada continguda en un plec
de 37 per 24 centimetres, que porrara les indicacions seguents: Famili al , 'genere, especie, nom vulgar que
tillgui a la localitat, lloc on s'ha recollit, nom del recollector i data.
No ha de fer-se cap descripció de
planta ni dels seus caräcters.
Els 2oo exemplars hauran de correspondre, a ésser possible, a una
sida localitat, j comprendran totes
les plantes metzinoses. les que mes
perjudiquen els conreus de la localitat de procedencia, i les medicinals
que es trobin estänees, indicant, en

aquest cas, l'extensió dels terrenys
qae ocupa la formule vegetal, st
podria conservar-se res Peele afavo
la seva propagara', mitjançant-rint
pseudo-conreu, i si la recollecció
de la planta pot ésser objecte d'explotació i de comen.
.Si la planta és metzinosa, haurä de
dir-se la causa; si es perjudicial a
l'agricultura, explicar-se la raó; si
és medicinal, indicar els beneficis
que, de la seca recollecció i venda,
podrien aconseguir els habitants de
la localitat.
,Si algun concursant presentes MCS
de 200 exemplars, per isser mes
ran el nombre de plantes interessants en la flora de la seva localitat, i donant-se el cas que la seva
cellecció mereixés i55er premiada,
s- augmentari la quantia del Premi
amb relació amb el nombre d'exemplars i la seva bona presentado.
Sedó B. — Per a mestres naconal$: Les conections que es presentin per aquesta secció hauran
també de constar de 200 exemplars
botánico, en pites d'igual format
137 Per 24 centimetresl, complenent
cadascun crells una planta medicinal, rnetzinosa o perjudicial a l'agricultura. Sindicará només el nom
vulgar que porti a la localitat. el
lloc on sha recollit. sensc cap descripció. de la planta.
En els 200 exemplars han d'esser
compreses, a ésser possible, totes
les plantes considerades com a ver:I107e5 en la dita localitat i les que

perjudiquin

l'agricultura especiftcint si !a planta es petiudicial per
als conreus de seca o per als de

regadía. per a ambdOs.
Si aigun concursant presentes
mes de zoo exemplars. i la seva

c011ecció fos mereixedora de: oremi, s'augmentara la quantia d'aquest
en relació amb el nombre crexernplars :a seva bona presentaci6.
Es classificaran totes les collecCiO46 presentades pels senyors mestres, malgrat no obtinguin premi,
i seis assignarä la familia, genere,
i especie botánica a que pertanyin,
i es tornaran a la seva procedencia
Per tal que els mestres puguin e9tablir a les seves escoles l''nerbari
escolar de la localitat.
Per a les dues seccions s'enviaran
les colleccions en la forma acostumada en casos semblants, inscrivint
un lema al pite de la collecció i
acompanyant 1111 ralee clos amb el
inateix lema, contenint el nom, adreca i professid del concursant.
Les colleccions han d-env,ar- se al
senyor Aureli Gämir, placa M. Ben'hure, 3. Valencia. fino al el:a 36 de
novembre de 1934.
Un jurat compost de tres peroneo, perfectament capacitades, s'encarregará d'examinar les coLleccions
i fallar sobre eis etl15 mèrits durant
ti mes de desembre cbenguany.
Visita al Rector. — Ha vis:tat el
Rector el catedrábc de la Facultar
de Lletres doctor Luis Pericot per
tal eboferirli un exemplar del primer fascicle de la Història d'Espanya, que es publica sota la seta
cbreccni i edita l'Institut Callach.

ENSENYAMENTS
ESPECIALS
La Cambra de Comerç Britànica

ens trames una nota en la qual es
comunica que les dates dels seus
exàmens d'anales han estar fixades
per als dies 21 i 22 de març.
• A proposta del Patronat local
de formació professional cli Palma
de Mallorca, pel ministeri crInstruccid Pública, ha estas nomenat vocal
del dit Patronat el senyor Josep
Sanz Baget, COM a director de l'Escola Elemental de Treball d'aquella
capita!.
* S'anuncien pel toro de concurs
diseens, a l'Escala d'Arts i Oficia
Artístics. les cätedres següents:
Escoies de Barcelona i Logroño:
les citedrell de Modelat i Buidat.
Escola de Toledo: la de Dibuix
artistic.
Exceda de Madrid: la de Dibuix
lineal. . •
A viven% coneursos podran acudir el.s professors auxiliare ~traen de les dites escolte. que comptin
arnh cinc maya d'antiguitat en el
arree i que hagin preitit serveis
al gris, d'assignatures ä que pertany la vacan El teu de de 3.000
peoseteaaeuaJ., i el terWüni Per a
nollicitar-lo ir do vint dies.

ELS

IIESTRES

Errocirsid =i r Partima. — Er
lar de,Crteiran j
la eeesi6 del ple din Conse 1 Central,
la
presidencia
done
celebrada ahir,
compte, entre altres aseumpees.
les tp,obaa qua sus leuratiaat

G1A
.

diPutat, en' re'resentació de l'Asaochacha del Mai isteri Particular de
Catalunya i atears, ve realitzant
de fa algun temps prop del ministre
d'Instrucció PUblica a Madrid, i
mostri due.S lletres mesh falagueres.
una del predit delegat i Valtra del
referir ministre; s'innovaren els treb alls realitzats referents a la " Fe deració d'Associacions del Magisteei
Privar d'Espanya - ; bu nomenada
una cornisaió composta pels senyors
Salvatena i San"; i senyores Pàmies
Castro, per tal que es tra;Iladin
el cliumenge vinent Castellar de!
Valles, a l'objecte que_siguin reconeguts per Eljuntatisent els serveis
que ve prestant des de fa alguna
anys la mestreasa particular de bexprestada poblatid, Na Teresa Rovira i Baldrich, i, per últim. fou
nomenada una ponencia per a la
confecció del Reglement que ha de
contenir els subsidis per a la vellesa.
invalidesa ¡ :clefunció. a la qual sec cid mutual podran pertänyer els associats i familiars dels associats, la
qual será integrada Pelo senyors

S.alvatella i Sans i senyoreta Serra.

ELS ESTUDIANTS
.I

setmana de Pian:diales. — Amb
moro de la festa de Sant Tomas.
;a F. C. 'd'E. C. prepara tino srie
d'actes a celen ar durant la setinana
que comeneara el tiMinengc 4 de
inae i que s'anomenarà la "Setrnana de l'Estudiant -. El primer d'aquests actes será la representació
teatral d'una obra catalana a la Sala
Studium. Les invitacions podran Cs.
ser adquirides a l'estatge social
(Diputació. 239, Primer), tots els
dies, de cinc a dos quarts de set
de la tarda.
Altres actcs d'aquesta setmana seran una missa de comunió, un esmorzar de germanor al saló de testes de l'Hotel Orient , sardanes a
la placa de la Universitat, un partit d'hoquei entre l'Universitari Club
i un equip de la F. C. d'E. C. i,
finalment, els II Jocs %rala Focolars, que tindran Iloc el diumenge
dia Ir, al mati, a la Sala Studium.
Cal advertir que el termini sIe recetarle de treballs literario s'acaba el

dia 25,

LES NOVES BASES DE
TREBALL PRESENTADES PELS FUNCIONARIS DE JUTJATS I DE
TRIBUNALS
Dimarts al mati una C0111111,1. 16 composta de les dues Juntes de les .Associacions de Funcionaris de Jutjats
i de Tribunals presentaren unes noves
bases de ceban als setas superiors.

Amb la presentació d'aquestes acompanyen una notificachl, en la qual adverlesen que eis seas Par-ons tenen
ruit dies de ternps per a estudiar-les
per resoldre-les, i que en el ras' que
el da que fineix el termini, que es
el vinent dia 26 (el termini conienci
a regir abans-dahiel, no ho ;ignnt,

es declararan en vaga.
Es un nou aspecte aquest, del problema social, que encara no s.havia
produit a Barcelona, tot i haver-se'n
produït tants i dc taute, menes. El
/et és que els funcionaris de Jutjats
demanen millores i amenacen arnb la
vaga si no els les concedeixen. El fet
produeix una

certa sorpr:;:i, peryle

te la idea que aquest estLinent
no ha és própianient, d'obrer. I el
primer que s'acut es pensar qui deuhOM

ran ésser els seus patrons.
No són altres — i cal dir-ho per

tal de situar el problema en un as..ecte corten — el, 1 teators, o be secretaris de Sala, els quals
pertanyen a l'Estat.
Aquests ;OIL dones, els patrona.
Els obren sim els oticials de secretaria, - de relatoria. i auxiliars, els

quals depenen d'aquel:s pruners.
Els secretario cobren per aranzel
quantitats importants, amb les quals
paguen cl sou als seas dependents.
Sous que van dels ,int, als trenta i
corn a máximum — això en termes
generals — als cinquanta duros.
Els dependents diuen que per a ello
no hi ha llores fixes de trehall. 'Irehallen al matí, durant la tarda i adhuc
a la n'u, especialment a la Secció
on. ultra aso, el dia que
estan de guardia treballen vint-i-quatre hoces seguides.
D'aixä ells , no se'n queixen. Del que
estan comento es del, 5Q11 5, que
cobren, els gneis consideren irrisoria
en relacii., amb la quantitat de feina
que fan i amb la responsabilitat d'aquesta.
La qual cosa vol dir que les bases que han presentat tener/, gairebé
exchisivament, carácter económic.
Són les segtients: En primer !loe,
demanen l'estabilitat del personal i
que aquest no . pugui éster acomiadat
sense expedient pres i. el qual no podrå ésser instrult mes que en els
casos següents: •
al Estar impedit ffsicament o intellectualment. •
b) Hacer estar condemnat a pena
correccional o aflictiva, mentre
acomplerta o obringut induit
total.
ci Conducta • moral, pública i privada, que ennstitueizi earindol.
iii Comq.sió d'actes dintre el servei o fora d'aquest que el facin desmedixer en el conmute públic.
e) Negligencia habitual.
Aquest expediett de separada «era
instrait pel jutge o magistrat reepectiut, sempre que no sigui agites, que
l'hagi promogut. En aquest darrer ras
ritetruink aguan al qual legalment
correspongui, sempre amb audiencia
ae l'inermes, que podrä adoptar les
preves' de qué es cregui assistit, i del
ministeri fiscal.
L'expedient aeri iramis a la Sala
de ¿oyere de l'Audiencia, al cap de
trenta dies de la seva incoació, amb
l'iniumm-da l'initructoc.

e

<leri,q1.1z1inudzeliZeias

dicia
tariSarelasolduecidne trrne
següents, i aeri notificada a l'interes_'
sat en el dia següent.
Contra aquesta resoluci6, poM: interposar-se recurs d'apenad() davant
el conseller de Justicia de la Generalitat de Catalunya.
Demanen, lambe, l'acoblament del
personal, en cl sentit que a cada secretaria hi hagi dos oficials i qualm
auxiliara.
Aetualment hi ha secretaries an
nones hi ha dos oficials i dos auxiliars. En altres; en canvi, hi ha set
auxiliara i set oficial«. Aquesta pefide d'aeohlament te per objete evitar aquesta desproporein.
Demanen igualment que no pugui
ésser admes mis personal. fins que
amb el que ara hi ha es faci l'acoblament i, a 111é5, que hom readmeti el
personal acomiadat.
Demanen que els concedeixin quinze dies de vacances, naturalment, retribuits. L'escala de sous es la següent. per als dependents de l'Audiència: 750 pessetes mensuals per al relator substitut: 5ao a cada un dels
oficials de secretari: 3:o als printers
i 230 als segons. Per al
personal del Jutjat els SOUS que demanda sin els següents: 750 pessetes
de . sou a cada un dels oficials: 450
als auxilian prirners, i 33 0 als ausiliars segons. Als Jutjats no hi ha relator substitut.
I per a Nadal una gratificada con
sistent en el pagament de la meitat
del sota
F.Is dependents de • Jutjats tenen
bones impressions sobre la marxa de
l'assumpte i estan convencuts que no
tindran necessitat de declarar-se, com
els altres obrera, en vaga, per a aconseguir les millores que demanen.

Visita dels enginyers industrials al seu company l'alcalde de la ciutat senyor
Carles Pi i Sunyer
La Junta directiva de l'Associació
d'Enginyers Industrials de Barcelona, amb el Claustre de l'Escota
d'Enginyers Industrials ¿aquesta
ciutat, i amb els enginyers M tu ustrials que presten servei a l'Ajuntanient. hart visitat el sea company
l'alcalde de Barcelona. senyor Caries Pi i Sunyer, en as s olir, per la
seva vilua, el cärrec mes representathl de la Mutar.
Va fer l'oferiment de

l'acte el pre5idellt de l'.Associac'O senyor Pauli

Castells, el qual amb sentides paraules va interpretar en la intimitat
de l'acte, la salutari n dels enginyers
inclustrials vers el seu company,
l'alcalde de Barcelona. i Foferiment
a la ciutat dels enginyers industrials,
d'acord amb el seu alt esperit
c:utadania.
El senyor Pi i Sunyer agraí les
mostres d'afecte deis seus colman),
i Ya oferir-se a ells en el seu alt
(arree, d'acord amb el seu sentMient
sinspre despert i atent a tot allO que
pugui enlairar la seva estimada protecssaO.
Mes que un acte protocolari va
resultar d'una intimitat i cord:a'.itat

extreme.

NOTES POLITIQUES
Esquerra Republicana de Catalunya

S • ha fet pUb;ic el seguent documcnt:

promocib de l'honora b l e senyor Lluís Companys , al cían,: de
President de la Generalitat de Ca14
talunya: la victbria electoral deldel
de gener i l'actuació brillant
els
ordres
tots
en
President
nostre
de la seta activitat, en intercs de
Catalunya i de la República. s6n
fets que tots i cadascun podren
ésser motiu d'un homenatge.
Desgraciadament es massa viu
el record de la immensa pérdua
ha sofert Catalinij•a amb la mort de
Erancesc Maciä, perquè es pugui
celebrar una festa a honor de Huís
Compan vs . Per altra banda, ni la
leva mo .destia ni el seu tacte polític
permet rien a l'honorable Pre:ident
de la Generalitat d'acceptar un ho-

menatge solemnial com mereix i
com liosa:tres volclriem
Peró si aix.5 no es possible,
be bo es no expressar el nostre
agrannent i cl testimoni del nostre
afecte, de la nostra estimació i de
la nostra admiraciO a 'l'orne que
en els greus moments actuals ha
tingut la valentia de substituir Erancese Macia ¡ la serenitat de guiarnos tots en el moment de dolor i
de des orientaci O que va deixar-nos
la inort del nostre primer President.

I per concilian aquells inconvenients i cl nostre desig hem pensar
oferir a Unís Companys tina escultura representant el seu bust.
En una cerinlimia austera i
aquest hust n erä ofert al senyor President per la representarle
dels Casals d'Esquerra Republicana
de Catalunya i entitats simpatitzants.
En aquest acte creiern que ens
voldreu ecos:manyar, participant, a
mis, en la mesura de lea voltres
Posaihilitats, a lee despeses de la
festa.
Esperem la rostro conformitat i
reaten, vestres emir,.
Pel Casal Nacionalista, entitat orperfiladora, Mariä Rubió i Tuduri,
president; Joan Morera i Sans, secretari general."
o En la bita general ordinària
celebrada el pastat dia 17 per rAteneu Nacionalista Repuhlica de la
Bonanova, es procedí a la renovand
parcial de carnee dirigente, i quedà
la nova Directiva constituida mar
anula: President, F. Ferrer i Pik;
vice-preeident. M. Maçó;
do,, Lidia Yilanova; caixer, Entili

Batalla: secretari, Agusti 011er: vice-secretari, Ermengol Vea; vocals:

hlanuel Emitid/. J. Bofarull, C. Trilles, J. Bosch, .M. Grau.
o En la darrera assemblea general ordinaria celebrada pel Casal
d'Esquema Republicana dels districte Primer, va ésser nomenat el Con-

sell directiu com segueix: Presiclent,
Daniel Bosch i Huguet; %ice-preside:u. Joan Borrell i Torrems: secretar:. Josep Bisbal i Vila; vicesecretari, Leandre Mestre i
comptador, Francesc Marca i Bonet;
tresorer, Pere Ortega i Izquierdo:
bibliotecari, Rafe! Riba i Canadell;
vocal,: Josep Maco i Frigola, Enric B. de Quicio, Joan Torrent s ¡
Abadia, Dolor; Bargalk, ¡ Argelaga,
Josep Girones i Vallve, Josep CíanLla i Pérez.

Acció Republicana a Catalunya
S'est ã unir-11am cl projecte de publicació d'un rotatiu diari a Madrid
per tal de defensar la política esquerrana in s pirada en els més purs
ideals de llibertat, democracia ¡ República. Acció Republicana a Catalunya crea un delire cridar l'atenció als seus afiliats i simpatitzants
sobre la importancia de l'esnientat
projecte, i ha centralitzat al seu local, Passeig de Gracia, 42, primer.
els serveis d'enllaç i reeolliment

d'adhesions morals i econòmiques
perqué el dit diari surti a llum amb
tota la potencialitat que el cas requereix. Perquè tothom pugui prendre part en aquesta collaboraciO , se
5ubscriuran a cciour l fraccions d'ac.
cid a l'esmentat Casal, de set a tuca
del vespre.

Partit Republ icà Democrätic Federal
El ('omite rxerutiu M/111:Cipal del
Partit Republica D enioeritic Federal COI1Voca el, delegats del Ple i
els presidents de les entitats del Par ,
ti: a la rrintió que tindrä lioc densa,
dijous, a les deu en pum del vespre,
al local del carter de Gravilla, número 7, pral.

ES DETINGUT UN PO.
'SONES QUE VOLIA COBRAR UNA CARTA DE
CREDIT QUE NO ERA
SEVA
La Tulliría FI illFitt ti u
llano
H1 9 1 111 11 -A111Plicit. el sdbilit
ionbs Zigin.0111 .1a ri nriliavski,
el nvimenl 1j111` 1-111 11 1110eil • en
11 11
rüb p ar /lila i • arla de
día
50 Iliuros eAerlines Hincada
per un Bane anglés a »otn do
Sie rah lbatelas Nicol.
1.'Pabin p lado ra p ta de criulit
fon radiada a la seta propietaria
un
01 dn Palma de
Mällorr , i sogp its PI PaSS/11.0
it bit l ' t ell11/11 IlaNia Pell11
debo:mi Pll 5111 011 hotel cl ata
I 6 dPI rdrrent i eP n'emprirlit
el passaport i un shiotouti i de
piro . III docuMeid hnneirt tenia una gal-Rolo de linfa
i la
signatura eslava' imitada antl)
l'allra e ignalura q ne en tobt
carta de p riulit s'amare:tuya.
Es • Creta que es tracia d'un
Iladre
FI/ Sott
del. 650 persaelen en bitIlets elel
Batut d'Espa aya i 6.050 11.1411CS

c as

b A llets

iranceäub.

ELS ESP O R TS
Camping Club
de Catalunya
--ORGANITZACIÓ GENERAL
D'ACAMPADA
Campament general de Catalunya
El Consell de la F. E. E. C. ha
nomenat a les entitats C. E. Natura
i Unió Excursionista de Catalunya .

Barcelona-Sans, per a l'organització
dcl Xse Campal/mar general de Catainiiya i a proposta daquest organisine se celebrara els dies 5 i u de
maig vinent. El lloc d'emplaçament
co donará a conèixer oportunament.
Per compte d'aquest organisme
sha proposat a la Delegació de Sabadell, C. E. Sabadell, els treballs
d'organització comarcal.
Prirner Congrés Nacional
d'acampada
Els dies 2 i 3 de juny vinent se
celebrará el I Congrés Nacional d'acampada al qual han promès assistir
reprcsentacions estrangeres.
Ili ha interès que en aquest Congrec estiguin ropresentades totes
les Delegacions, corresponsals, membres i entitats adherides a aquest
organisme internacional d'acampada,
car en ell es discut q.an assumptcs
de candal importancia per al nostre

acaba el dia 28 del mes que som.
A comptar d'aquella data hauran
d'abonar o -5o pessetes per cada y:sar.
Acord general d'importäncia
Atenent que grades a aguces denúncies formulades per tnenibres d'uquest organisme han pogut evitar-se
diverso s abusos perjudicials als in-

senyoretes R. i N. Matheu per 5-e,
6-0, 7-5: senyoreta V. Matheu a
senyoreta M. Oiler per 6-o, 6-2;
senyoreta A. Matheu-J. .Matheu a
senyoreta R. Maiheu-J. godelles
per 6-4 ,
i senyoreta N. IlatheuA. Rogers a senyoreta A. BahumaMinguella per bis. 6-5.,
FUTBOL

teressos i hon nom dels acampadors
catalans, aquest Consell de govern
acordi soienmentent declarar obliga-

Con] ja es sabut. Ventoldrä i Zabalo no van poder jugar el•diumenge passat a Santander a causa de
trobar-se lesionar, de mes o . menys
umsideraciO. Actualment tour bun
corn balare es troben en un estat
trolt satisfactori, i de no presentar complicacions el curo del seu
guariment, el diumenge que ve podran ja arrenglerar-se per disputar
a l'Athletic de Bilbao el partit de
Lliga que correspon celebrar-se al
tamo de Les Corts.
— La selecció portuguesa que
ha de jugar el pròxim dia ut
mare contra la selecció espanyola
estarà integrada probablement de
la segiient forma:
Porter: Soares Dos Reist defenses: Aveli Martins-Serrano: mitjos:
Nova-Alvaro Pereira o Augast Silva-Gaspar Pinto o Carles Pereira;

ten i com a práctica del bon acampador:

1.— Enterrar !es deixalles : cremar els papero.
usar palla sense Mdlitzar
corresponent niärfega o sac.
3.— Procurar no deiXar senyals
que denotin Femplaçament de les
2. — No

la

tendes.

Els membres del C. C. C.-0. G.
d'A.— tenen bobligactO moral de
vetllar pel cotnpliment d'aquest
acoecl i ens denunciaran els casos
dinobservanca intencionada.
Oficines de! Consell de govern,
Santa Arma, lo.

prMier. Barcelona.

Ho y es de

tot arreu

csport.

.1mb aquest molla ja s'Ita comencat a rebre aigunes proposicions que
seran discutides en el susdlt C011-

eres.
II Congrés Internacional
de Camping Clubs
S'escaurd per la prnxini-.
de Pentecostits, al l'are Nacional de
Pi arly-le-Roi. a uns 18 quilinnetres
de París. i per consegüent una bella
ocasii per a visitar la Ulular de la
Llinn. Per aquella data el Touring
Club de França organitza també un
Itallye internacional d'acampada al
mateix lleco
Ni ha diversos membres d'aquest
orginisine que han manifestar desigs
d'acompanyar la representaciú cata ti
i aixd fa creme que la d'enti tia ny será Inés nombrosa que l'any
passat. Oportunament senil convocats a una reunió tot, el; interessats
a assistir al susdit Congres. Poden
sollieitar-se detalls a aquesta Secretaria.
Campamento socials, local', colmar.
cal., de vacantes, etc.
El C. C. C. — O. G. d'A. —efectuará una estadística des campaments qtie s'organitzin a Catalunya,
preierentment dels que celebrin
les ateea Delegacions, entitats adherirles, membres i corresponsals. Eis
campaments que rus siguin
nieats tlndran carácter oficial als
elevtes de registre.
Viaat deis carnets Murete l'any
,›
pause
,
. Abs que tingo'n carnet d*aquest
organisme internacional, tliurat l'any
passat, i no l'hagin visat encara,
seis ia avinent que el termini legal

(lavar/Ud: 5: Mouroa-Valdemar-.Acacio-Pinga-Dorningo Lepes o Cunha.
— Ea e! rnatx Paris-Praga, jugat a la capital francesa, resulti
enccdor el Paris per tres gola
a

ROPORTI

OL

NEU

I.a Secci6 d'Exeursions de l • Atenen Polytechnicum ha projectat
per als dies 2.5 del corren: al 4 d.,
mate una examrsió amb esqu:s a
Espot, Sant Maurici i port de la
Bonaigua. Cal inscriure's.

un.

— Resultats deis partits de la,

Lliga anclen:

PRIMERA

LLIGA

Arsenal. 1; Derby Count, o.

Birmingham, 1: Leice s ter City, z
Liverpool, o: Bolton Wanderers. 3

Preston North End., 4; Northamaron. o.

Sheifield Wednesday, a: Man-

TE1113

chester City.

En el torneig jugar a M:lä entre
els equips tac,' i traba. aquests darrers sortiren vencedors per quatre
victóries a una.
— El jugador de tenis Perry.
considerat com un dcls millors tenisten del /non, ha anunciat que
pensa dedicar-se al proiessionalisme.
La noticia ha causa! extraordia I. o ui d e e s, per
naria se usad
considerar znie l'absencia d'aquest
jugador en l'equip angles pot constituir la perdua seguia de la Copa
Davis.

Stoke City. 3: Chelsea. 1.
Swansea Tora, o; Portsmouth.
Totenham Ilotspurs, o; Aston
Villa, r.
Everton, i; Middleshrough, a.

— Resultats dels partits jugats
el dissabte i diumenge passats, corresponents al V Concurs social del

E. C. Barcelona:
.A. Rogers g lían ya J. M inguell a

P er 6 -1 7-5: hl. Tcy a O. Guri ner
0-3, 6-3; J. tiishert a E. Mathen
per 5-6, 6-3 i 7-5; A. Roger s a
Feix« Per 6 -2. 1 - 6. 6-4; sein oreta A. aslatheu-1. alatheu a senyoreta I. Matheu-R. Andreu per 6-4.

6-4; J, 'Minguella a .1. Forner per
6-3, 6-0; E. Eahregues a J. Puig
per 6-3, ti-3: E. Ferrer-R. Andreu a
F. Guärdia-B. Gispert per 6-1, 6-21
F. Fla “ a J. Nfarti per 4-6, 0-2;
R. Andreu a J. juliä per 6-3, 6-3;
germana Führeaties a In . BahumaJ. Rodelle% per 0-2, 6-2; E. Suite.
a M. Feixes per 4-6, 7-5, 6-4; J. Fitbreques a B. Gispert per 6-o. 6-0;
senyoretes 3. Asensio-M. Matheu a

West BrOnmich Albion, 2; Wolverhampte. n. n.
SEGONA LLIGA
Bradford, 4; Plymouth Argyle, &
ll urnley, 3: erentioni, a.
Bury. r; Southampron, o.
Grimsby, it West Hans, z,
Itull City. o; Fulharn, 0.
I.incoln City. 2: Blackpool,
atillwall, 1: Bradford CitT, t.
Nottingham Count y,
Nottingham Forest, o.
— El portee del Girona, 'borra,
ha bagre de suspendre la sortida
a Ceuta per a incorporar se a l'exeec ; t, a causa de la lesiO que sofreix
de resultes del partit contra el Ilúr•
cia.

»TAMO
En la darrera anemblea general
del Club Eaportiu Mediterrsni es
va procedir a la reforma deis Estatuu i a Eralecció de nova Junta.•
Directiva, la qual ira quedas constituida pels segiients senyors: Presiden. Jaume Bitas: secretan. Mari
Planes: tresorer, Jaume Rosal;
comptaddr. 'Aula Sena; vocal esportiu. Llorene Multen; vocal de
propaganda, Domenec PeAdellaples; vocal de seremos, raune Alitt.

Dimetres, 21 de febril' de 11134

LA PUBLICITAT
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Avid
CaireFi
dels;

*4
Itel4lieerä el I
'd'Espanya
Peugers

Aquest l eselrej l ,Nou Món, se ceJebrari la reunió pugilística que hem
vingiat anbacian
t aquesta dita, el matx
,
PruMPIli ldd la qual acerará Vicenç
Riambgía i ajeaøp Micó per al Campi uen d'Esaabyn deis pesos Ileugers,
tital que ele l'estualitat es troba va-

q

cua.
Es

tutded Caznpionat que ha
decid eedspre peu a alerrivades Iluites en el ring i que ofereix la particularjtat que els dos pugilistes que
avui el dieputen se l'adjudicaren ja
no fi pu (aire teinps.
Rilan Mareiase, avui eses mitjä,
s'adorm) •Iab aquest titol durant molt
de ene. Petaca ht estat Martine:
el boxador 'peninsular que mes relleu
dona al CIMPieUit per les seres N'IntUries sobre boxadors estrangers de
dosis: Saudry, Kessler, All Ben Said,
entre els que recordem.
Havent marxat Hilad Martínez a
América, fou Tunea Cola que el sa
retrpplagar. cola va tractar, encara
que tened 1Crieguir-110 duna manera palma, d'emular les albries del seu
antecemor. No obotem, ela !su s
LJuie Rayo i contra el-batocnr
franela Llucii Vine: obtingueren una
restendacia extreordiniria en muelle
tensPeDesprés eageen tres bornes, Isfdre eres, it r t Sana i Josep Grifol, tots catalana, les Iluites entre ele
quals forea veritablement èpiques. Robert Sani ion en definitiva el que
aconsegui iterar 1 adjudicar-se el titol.
Més tud fou Josep blicó qui es
colloe eu primer rengle. Miró, que
havia fornit una magnífica actuaciO
en el ramo amateur, irroma mis
tard en el professionalisme i aconsegut éxits sorolloeos. Al cap de temps,
perle, quan els seus partidaris empaven veure Micé enfilar-se als rime
del Campionat d'Europa. exptheenta
un deseen; de forma, i Vicenç Riainbau, que procedia del pu plirra, el
vence, iii arrabassi el tito!.
Al moment de la seca victòria,

com

. .

MONTO , NOVETATS
AVEI, DIMECRES
vea, tse rer
GALLARTA II - VILLARO
cunee

AZURMENDI - ELORRIO
len, • en out d'II:

ARAQUISTAIN -JAUREGUI
Hules

IZAGUIRRE - ASASOLO
Ottalie per mielo

Riambau presentava una' darme eurojable, havent bate abaaa .116 Mich bornes d'una vaina potitiva. M5 tard,
però, Ii passi el mateix que al seu
collega; la seva forma declini, i fou
batut per Bartos, a Madrid. Bartos,
ja vell en el ring, es pegué mantenir
molt poc temps a la davantera dels
pesos Ileugers. No arriba mai a posar en joc el titol que hacia arrabassat a Riambau, peró fou batet per
boxadors de poca categoria, com Pere R05, o de menys pes, com Echevarria, un ploma.
Declarat vacant ele campionat per
haver marxat Bartos a América, fou
oberta una competid& la qual assenyala com a aspirants mes qualificats
els dos pugilistes que avui es trobaran al ring del Non MOn.
Tant Miei, com Riambau ens consta que hän experimentat aval un
apreciable retorn de forma. Pel que
respecta a Micó, no n'hi pot haver
dubtes, car tothom recordará ele seus
darrers éxits de Pgris i ele elogis que
Ii ha tributar arnb armen motiu la
critica. De Riambau, que iba confia t novament a Artero, en tenim
inolt bons informe». Es doncs, possible que horn assisteixi avui a un excellent combet el resultat del qual
sembla decantar-se queicom a ir,v0r
du Mico, que pujarä al ring amb roatinitsme que li han iniós les seres
dues recents victòries damunt Campi .
gla. Els quinze nuncio, peró, semblen ale gros* Riambau, boxador de
fans inexhaurible.
El programa d'aquesta vetllada és
completat amb altres tres encontrea
entre els quia destaca el den rounds
que disputaran els welters Agilitar i
Martínez de la Torrassa.
C.
AL BROWN VENCE YOUNG
PEREZ
París, 20. — Anit al Palau dels
Esporh, se celebró 'l'anuncias encontre entre el canipi6 del aten dels pesos galls Al Brown i Young Pérez.
El primer pesa 53240 quilos, i el

segon, 53' 200.

El titol de campi6 del món era en
joc, i senté Al Brown per punts, El
tombat es desenrctIli enmig de gran
munutonia, i defrauda torea els espectadors. Durain els quinze round,
Young Pérez , amis una guärdia molt
coberta. tractä, sobrietot, d'esquivar
eis atacs de Brown. Unicanient a la
represa catorcena Brown aconsegui
obrir la guärdia de Young Pérez, i
el castiga amis una dura serie al cos.
La Iluita, monótona, com diem, no
reseengue a l'interi g que hacia det-

L'
ac de la'adova ‚hei MuJtfERL PRECISO
BATRW
Ca€CA
I COMA ,ysL nicip votada pel learlaqInt de Ca-,
a, als Mettritnentli de la nos-TITOL n'ALFA.'
LS PESOS tra terra,
mermx, per la importancia
MITJANS
que conté, en vistes al descabdellaTon, 19. — Al Teatre Alfieri
ment de la vida dels organismes que
regeixen rés poblacions catalanes,
s'amaren mit els púgils Ceccarelli,
eampi6 del títol italió del pes nik- que, en «asió d'examinar les activii ort, i el thallenger, Merlo Preciso. tats sabadelfinques, dediquen' la
Els quinte rounds :.ortr de Iluita dura nostra atendí> a l'obra del MuniriPi
i disputada en el transan, de la qual de Sabadell, esdevinguda ciutat per

els co mincants alt2ruare u ravantatge. Al fMal ele iute, proclama-en
vencedor Merlo, el qual, craquesta
forma. recobra el tito] que bagUé
de cedir, a Roma, a Ceccarelli.

Frontó Principal Place
Avui. dimecres. Tarda. -1 . 1 5

RECALDE II - GOITIA
contra

ABDRINUA - ANTON
hit, 1015

illARLUCEA - CAZALIS II
contra

GURUCEAGA - GOMEZ

NATACIO

Concurs de natació i atletisme del C. C. Mediterrani
diumeuge passat tingui lloc la
primera jornada del Concurs Esplai,
org an i trat pet Club Esportiu Mednerrani, a base de provee de natació i atletismo. Aquesta primera jornada asg o! l un falaguer exit, i hi participaren gran nombre de concursante.
Els resultats {oren els següents:
te m etres Hisos (atletisme)
Llorenc Muftor.
2. Serra.
3.

Miles.

4. Rui, Nos a 28 classificats
pes

Llif,t(0111,11 del

a. Planes.
3. Li. Mun02.
4. Galnenir. Fins a 25 concursants

,haver-li concedit.aquest titol honorifle Alions Ç11, l'any j877.
L'e g perit municipal. emmarcat dms
t'estructura que ene ha estat possible coneixer, de sobres, per haver durant fins fa Poques setmanes,
1 que fa estimar la perfecció del
Municipi ¡ donar-li en conseqüenera tanta importancia coto a un Estat, va tenir la seva expressió peculiar a través del segle XIX. P e riente en el qual s'inicia la prosperltat de Sabadell. en el seu aspecte
industrial, amb la introducció del
maquinisme en la indüstria textil, i
al costat daquest augment de riquesa productora es desenrotlla la
creixença de la ciutat fins a assolir
la importancia dels nostres dies, •
través, naturalment, de totes les vicissituds originades per les agitacions politiques i socials, que tanta
uiana han aconseguit sempre a Sa-

P.

3. Rosal.
4. Blanc. Fin' a 28 classificats.

subvirbibes nece mute d
PaIll •
ió ob
, i
le
colla qu aq niciati
meten els elements patronals i que
s'expreses per la Ustitació enanaIneda *Yunta 'de Deixalles", que adirtinistra Felabaració i tomare d'apeePm materia, tao abuudaut en una població fabril, cont a !tigres de Les-

sisteneia.
L'atendí:, municipal de Sabadell
,també ateny l'aspecte cultural de la
citat, amb la creació d'institucions de
foment cultura, alunes de les quals
apareixen a Sabadell amb anterioriut
a moltes ciutats de més importancia.
L' a ll Y 1839 te lloc la creació del Cos
de Bombers, i ja tres ams abans ha
fet la seca aparició la Banda
CASA CE,N TRAL :
mentre que l'any 11145 s'ha
SALISERON, 124 (cantonada a Montseny) - TELEFON 7471i tat a terme la creació d'una Escala
BARCELONA (0.)
de Música.
SUCURSAL:
La preocuoació de tenir institucions
de cultura es manden& arce molla,
PLAÇA DE PI I MAROALL, le
SABADELL
Preve espaciaba per a Sara, Restaurants, Lletarles I Sooletata mis ambició en període revolucionari.
Els nous ocupants del Municipi ubadellenc, malgrat trobar-se en un
ambient que no ajuda gens a fomenINSTAL.LACIONS I REPARACIONS PER A LLUM I FORÇA tar aquestes institucions, es preocupa
de crear-les 1 de millorar les existent».
CALEFACCIO ELECTRICA I CENTRAL
L'Ajuntament converteix, ra e 1g72,
en establiment municipal de Segona
Ensenyanca, les escoles que regentaven els esculapis, i facilita liberalment els estudis amb exempcions de
totes classes. Aleshores també sineSubministrament de tata mena de maquinirla I aparenta etbotrIes litue1x , al c a n de dos anys, l'Escola
Industrial i Comercial que educar: els
Especialltat en Rullotelefonia - ProJectes gratis
joves en els rams *tics. així com
l'Establiment de Segona Ensenyança
AGENCIA CROSLEY
ho farit especialment en els inteHectue/s.
Ja hem dit. però, que les IluiTELEFON 1305
SABADELL
GRACIA. 118

CAFICEim
TORREFACTES

Faeund

politiques. amb els corresponents
cancia d'orientació i de Governs, interromperen l'obra dels Municipis iá•
badellencs, i en aquest cas l'obra d'ensenyament industrial, la qua l no fou
sin6 tardanament represa per la c r eatea

INDUSTRIES GRAFIQUES

Montaner
IMPRENTA - RELLEUS A L'ACER MAR TINTA BRILLANT

MOSTRARIS • LITOGRAFIA - ENQUADERNACIONS
LLIBRES RATLLATS - EFECTES D'ESCRIPTORI

RAMBLA, 34 * SABADELL * TELEFON 1213

Funerària Guiteras

No podem publicar les
notes pregades que no
BOXA NOU MÓN vinguin escrites en
català
Aquesta nit, a les 1015
Campionat d'EN)anya. lb rounds
i amb un timbre o signaMICÓ - RIAMBAU
General: 2 . 150 pies.
tura coneguda

Cambra de desinfecció Embalsamament i trasllat de
cadàvers o despulles a tot arreu. Taüts de fustes fines
i urnes per a despulles
Carrer de l'Advocat Cirera, 18 (abans Safareig Vell) - Tel. 1431
SABADELL

Foros moderns SISTEMA BALART

"LA ECONOMICA"
Model privilegiat
amb corroa* hell/de
mídale de treball
räpId I uniforme

plena i sovintejada agitació del país,
denie g uen el sentís guiador de portar a cap una alta obra de construecid de la ciutat, la qual, per altra

lestyfecçagps poe es
lispect
1. ..
tenint ele ectes ifetrbaniti
nació a partir de la meitat del cale
o les providencies raonades per a la
conetrucció de les cases noves amb
dos pisos (any /854), per donar ea,
aspecte mis polit i urba a la ciutat,.
reduir el rach d'aquesta afavorir
l'aplicació de les normes higieniquea.
També eón notables els treballs per tal

Im

It

pertat.

kläquina de pastar

ció o integritai dele obrers a l'i
rior de les fabriques, l'any 1871.'
Aquesta antecedente, de realitrael6
d'una obea generosa d'interventiti 'social, portades a cap pels dirigents
del Municipi sabadeilenc en aquells
anys ja llunyans del segle passat, en

baZl.uest esperit municipal té ocasió admirable de manifestar-se a
Sabadell, sobretot en la vida social.
L'Ajuntament sabadellenc és Ornan
d'avinença entre les classes industria:s que entren en conflicte des
del quart decenni del segle. Cert
que en les seves intervencions inilueixen les normes seguides a la
ciutat Cap i Casal de Catalunya;
però, com diu encertadament el senyor Carreres i Costafussä, resperit
municipal de Sabadell i la tradició
intervencionista els presta espontaneitat 1 eficàcia.
La intervenció municipal, per& no
queda reduida a les gestions conciliakiries quan n'hi Ira necessitat. sine.
que amplia la seva obra, o presta /unjan, a la producci,1, que n'esta mancada, con, va ocúrrer l'any 1863 , o regula la. distribuci6 del treball entre
tele IS mecanIcs
illa, (-07/1
SUC1: C1 l'any iStA, per a evitar la crisi

metres; beaca de pst
I. 1.1. Sluftoi

2.

ei

Divisores de Pasta

proposada ja els anys ledo, AM
i IBPS.
La present ciutat de Sabadell és el
fruit d'aquesuesperit municipal en el
qual l'amor de tothom e, Proieclau

en l'ésser collectiu que representa‘a
el Ztlunicipi. Es evident que en un
ambient de passió política és molí (iificil portar a terme uns obra serena
i tranqu ; 114 de bona admiMstradó. Només volem que aquesta obra pugui
portar-se a terne en la Catalunya 2,12
tZmoma i sota el sign e d e la nava Tlei
municipal.
C. mrsTAitos

ADVERTIMENT
Advertim a les C

enit:Mes

a I"

qiia; 8 intereSel 1a Publicada im-

mediata de les notes que ens enojen que eh originals han de dirigir-se tots a la Redacci6, Corta
Catalanes. s&g, I.« pis, abans
de lea nou del vespre. Ele que
ens arribin mes tard d'aquesta
hora o vagin adrecsts a la
iznpremta del diari: Barbera, ti,

Batedo rs
per a

(Senzills 1 dobles) per enser
escalfats amb llenya, turbó,
defolies d'amena, pinyols
d'oliva, olis pesats, etc., etc.

cié, l'any t002, de l'Escola

ConfIterlea, Pastlas e r l es 1 Par

a Laboratoris de productos

quimica.

-`

TALLERS BALAR

SABADELL BARCELONA ; MADRID
Ce rrar Batilevell
is
Telefon 134S

Rienda, 28 .reas2 c;;: 1 Av. Eduard Dalo, 13
Telèfon 20732
Telefon 20465

ime

Motors

pepe Innelonar ami)
boiles 1 Me peludo

Moies

bulo

dómenle 1 productes
indastrials

TAMPA per a fürns
Moderna Fe tertet aMb mirador, porta acto- metes5 eeadrert eneenedor antonsittier,

"IDEAP` 2 3
per a tonetraßt,

amb eleetrirt
gas eacet

.""9,r

Ddyneerbb
. ,-21

de

Werl. leirr""7-777"."91-M7771157"91'e

febrer- de 1-434

..,LA.PUBLICITAt
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Política aranzeläria

TRANSPORTS

La Vasco Riojana
Aragó, 273 -- BARCELONA -- Telèfon 74790

l;
'.:
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MI

i.:

1!11

TRANSPORTS RAPIDS

....

DE BARCELONA A GIJON

H
y

pasaant per Saragossa, Calahorra, Pamplona, Logroño, 1111
Vierta, Sant Sebastli, Bilbao, Santander, Torrelavega Itl!
...
I Oviedo
ii

1.000 quilòmetres de recorregut, 1.000
en 24 hores
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CLAVAGUERA

E

BRILLANTS DIAMANTS - PERLES
TALLERS DE JOIERIA I ARGENTERIA

Ronda de la Universitat, 22
'(junt Plaga de Catalunya)
TELEFON 13834

BARCELONA

mizzummizzazzamismaammumwas
—Ai, amic! Estic boig dels peus. Tinc
el calçat ple de claus.
—Dones, jo, no; perquè porto les mitges
soles de sola enganxada amb el famós
aigunenit NACIONAL BADELL, sense cap
clau ni coit, i són impermeables ¡ flexibles.
—Dones, noi. digues -nie on és aquesta
casa que posa aquestes mitges soles.
EL REPARADOR INTERNACIONAL
DEL.

CALÇAT

Rambla de Catalunya, 88, i Mallorca, 240

Ramon Aramon
AGENT ADMINISTRATIU
Administrador de Finques
2reu Coberta, 103
Telèfon 30333
B ARCELONA

Per un decret de 8 de desembre
darrer ha estat dissolta la Junta Consultiva d'Aranzels i Valoracions,
i s'han creat en el scu lloc Cerníssions Aranzeläries, a manera d'element coHaborador actiu deis Serveis
de Política Aranzeläria.
En conseqiiincia, deroguen el decret de so de julio! del 1931, per virtut del qual es crea la Junta Consultiva d'Aranzels i Valoracions, i les
disposicions dictades com a suplensentäries d'aquest, quedant aquella Junta
dissolta des de la publicad& d'aquest
decret.
Com a element consultiu afecte al
rninisteri d'Indústria i Comerç, en
enllaçament harrnónic amb les funcions que corresponen a la Direcciii
general de Consere i Política Aranzeläria en la seca Secció i Serveis lecnics aranzelaris i en nombre igual
al de classes que integren la nomenclatura dels Aranzels de Durnes, es
creen les Comissions Aranzeläries,
l'estucturació de la qual, iMalitat i
funcionament s'ajustará a les normes
i particulars atribucions contingudes
en el decret.
Les Comissions Aranzeläries estaran integrades per delegats dels
Grups CoNaboradors o delegats
boradors, els qualsl, designats pels
distints sectors de la producció nacional, constituits en Grup CoHaborador, actuaran en representació craquest, entenent-se a tals efectes per
Grup Collaborador el constituit per
l'agrupació natural de produccions
que, per ésser idèntiques, similars o
directament relacionades, estignin en
comunitat d'interessos d'ordre econòmic aranzelari, constituint, mitjançant els seus respectius delegats, relement infornsatiu d'enllaç permanent
d'aquests nuclis productors amb els
serfeis tecnics de Política Aranzeläria, per tal de facilitar tots els estudis que aquests puguin realitzar en relatió amb els interessos económicoaranzelaris que directament els afectin.
Igualment, i com a Delegació Collaboradora de caräcter comercial, formará part de les Comissions Aranzelàries a les quals expressament se les
assigni la representació dels magatzemistes a l'engròs que a aquello coz respongui.
Tisis els delegas, collaboradors
hauran d'ésser de nacionalitat espanyola majors d'edat, essent aquests
cärrecs incomptables amb els de funcionaris de l'Estas, Regid, "Provín-

Antoni Pujol
Escultor marbrista

Ramon Arearons

Art funerari en pedra I marbre

representant de Henry Clay and Bock Co. Limited, de
L'Havana, i de les fàbriques de cigarrets Ed. Laurens
Limited, "Le Khedive"; dels cigarrets americans Chesterfield i del paper de fumar "Abadie", de París

Avg. CementIrl Nou (Sud-Oest)
Telèfon 13348

Escultura - Arquitectura
Tallers i Despatx:

BARCELONA

Ronda de Sant Pere, 42, segon
Telèfon 13302
B ARCELONA

Jaume Griera
SARCELOkil

PATATES I FRUITES A L'ENGROS
Mercat Central del Born, 10
TELEFON 17114

Comercial 3

BARCELONA

JOSEP ORIOLA

VIA AUGUSTA, 35, cantonada
a •rusl (al costat de la Plaga
Molina). Telèfon 72543
SANT GERVA81

Fàbrica d'Espardenyes
i Sabatilles de tota mena

Maletes metälliques per a automòbils

Matías Bullas Felip

de tots els sistemes
Torrent Vidalet, 78 - BARCELONA (G.) - Telèfon 72924

MagatZein Carme, 31 - Telefon 3 - A. -- TAISItEGA

Joan Barbany
CANSALADERIA
Plaça de la Llibertat, 2
Telèfon 70431
B ARCELONA

Fahri, a: Sant Pelegri, núm. 88.
Telèfon 3- B. -Magatzein: Trafalgar, núm. 70.
Telèfon 55210. -- BARCELONA

MG.

da" o NI unieipi i ami el cärrec de
diputat a Corto nacionals o de Parlaments regional!.
El càrrec delegat collaborador
de les Comissions Aranzelàries no és
susceptible de suplencia ni retribució
de cap mena a cärrec de l'Estat, i nomis es podrä assolir mitjançant previa elecció dels grups coUaboradors.
Els dclegats coHaboradors actuaran individualment ami carácter informatiu , a iniciativa prdpia o quan
siguin regueras a l'efecte pelo Serveis de Política Aranzeläria, i aquests
informes es formularan per escrit
quan idsci convingut a la seca millor
especificad& També actuaran conjuntament amb els altres que integren
la Camissid Aranzeläria a que pertanyin, quan a l'efecte siguin costeocato a reunió deliberant per a restudi de les qüestions que, per llar naturalesa, afectin o puguin afectar més
d'un Grup Collaborador,
Els Grupo Collaboradors tindran
com a base natural de formad/5 el
Cens Aranzelari de productors, que,
acuse demora. procedirä a formar la
Seccin de Politioca lAranzeläria, el
qual Cens haurä de servir de base,
no solament de qui, cotas a delegat de
Grups Collaboradors, representi els
distints sectors de la producció en les
Comissions Aranzeláries, sind ensems
i molt principalment a la coordinad&
constant que s'ha d'establir entre la
producció nacional i els esmentats
Serveis Tècnics de Política Aranzelada.
Totes les Corporacions que estiguin
constituides en defensa dels interessos productors queden obligades a difondre entre llurs associats la ronceniència que per als seus interessos
representa la seca agrupació als efectes de la formació del Ceno Aranzelari de productors i consegüent designad/3 de delegats de Grupo Collahoradors en les Cosnissions Aranzelàries, entenent-se que a partir del M' i
la decció de Po--n/Pfd'abrile19.34
litica Aranzeläria no cursarä ni adtneträ cap instäncia subscrita a nom
trelements integrants de la producció
nacional que no estiguin inscrits en
el Ceno Aranzelari cle productors.
La Seccid de Política Aranzelària organitzarä la formació . de les
diles Agrupacions naturals de produccions que e/1 la iniciativa del
sistema seran contingut.
Aquest es concretarà successivatalent cona a conseqüencia de la seva
constant rectificació i perfeccionament de l'organitzacin, la qual utilazará' en tot moment la collahoracid i elements que posseeixen les
Cambres de Comerç, Indústria i
Navegació, a les quals la Direcció
general de Comerç i Política Aranzeläria es diri g irá mitjançant el
sen Consell Superior reclamant les
dades que calgui, arnb subjecci6 a
les instruccions que en cada cas siguío adequades, i procedia anälogalileos en quant a les Cumbres
Agricoles i a les Cambres mineres
es refereix.
Correspondrä en tot moment a la
Direcció general de Comerç i Politira Aranzelària la determinació del
nombre de Grups Cotlaboradors
que, amh subjecció a les particul 1ritats aranzeläries i en sentit estricte, procedeix establir. En publicar-se aquest decret establirä un
primer ordenament de Grupo Collahoradors adaptats a l'estructura
dels vigents Aranzels de Duanes,
ordenament inicial que seroja de
base a successius perfeccionatnents:
dictará les instruccions adients per
tal que les Cambres Agrícoles i les
Mineres, aixi com les de Comerç,
Indüstria. Comerç i Industria, Comere i Navegació i les de Comen:,
Indústria i Navegad/3 obrin entre
els electors de les Cambres correspondas als sectors de que es tracti
votació, als efectes de la designad/3
dels delegats de Grups Collaboradors en les Comissions Aranzeládes, en el termini de vint dies, i
ense sus instruccions perque les
Agrtcoles i M meres 1, a traces del
Consell Superior de Cambres de
Comerç, Indústria i Navegació, !es
restants, comuniquin a la Direccid
general de Comerç i Política Aranzelària, als deguts efectes en els
seus Serveis tècnics, el resultat de
les eleccons, entessent-se que als
fins de la votació i per al còmput
de vots s'atribuirä a cada elector
un vot per cada 1.000 pessetes o
fracció de 1.000 pessetes de contriliudó directa mitjana que hagi satisfet a l'Estat durant el dancen
trienni, o els seus equivalents en
les provincies concertades o regid
autónoma, sense poder excedir de
sis voto els que s'asbignm a cada un
dels electors.
Ami) el resultat que doni relucid, la Secció 'de Política Aranzeläobrirä a cada delegat el sets
respectiu expedient, formalitzant-se
la documentació adequada per a
enllestiment directe d'ordre admi-

nistratiu amb la Direcció general,
sense la qual acceptació i subsegüent nomenament expedit pel ministre d'Indústria i Comerç no adquiriría efectes legals la designació
dels delegats esmentats.
Els designats formaran tantes
Comissions Aranzelàries com classes tinguin els Aranzels de Duanes,
i els Delegats CoHaboradors que
integren cadascuna estaran obligato a perfeccionar contínuament
l'organització de l'agrupació productora que representin, completant-la amb els elements productors
similars, essent inadmissible la pluralitats d'organitzacions analogues
als efectes del nomenament de les
indicades Delegacions.
En representació de les Associacions, el Consell de Treball designará obrers afectes a les activitats
d'ordre industrial, i dos més afectes
a les d'ordre agrícola, els quals,
previa aprovació de la Direcció general i corresponent nomenament
del Ministeri, pertanyeran simultàniament a totes les Comissions
Aranzeläries.
Pel mateix procediment i a través del Consell Superior de Cm/1breo de Comere, Indústria i Navegad/3, s'efectuarà l'elecció del; delegats que en representació dels
comerciants magatzeinistes a l'engr&s hagin de figurar en les Comissions Aranzeläries.
Lliurats els nomenaments de Delegats CoHaboradors, la Direcció
general de Comerç i Política Aranzeläria, en el dia i hora que previainent designi, coisvocarä tots els
Delegat; a fi que pel Ministre del
Departament es declarin constata.des I e s Comissions Aranzelàries,
que actuaran amb subjeccid a les
normes i funcions que sels assignin
per aquest decret.
Presidirá les Comissions Aranzeläries
el director general de Comere i Politica Aranzelásia, actuam en qualitat de vice-president el cap de Serveis
tècnics de Política Aranzeläria, com
a vice-president segon ;I cap del, Serveis de Comerç en l'interior. Com a
delegas del ministeri d Ilisenda actuará
el director general de Luanes, qui solament podrá ésser subtituit pel subdirector de Duanes.
El cap dels Serves de Politica
Aranzeläria, d'acord ab la Direcció
general, fornsará l'ordre del dia de les
sessions, circulará i signará les citacians per a la celebraci4 d'aquelles,
transitará totes les d il ' eéneie S de reació que s'hagin de sostenir amb els
delegats, comphmentará els acords de
la Presidencia i comptara, a tals finalitats, amb la coHaboració d'en secretad d'actes ¡ un auxiliar, designas
entre els funcionario afectes al servei
de la Secció.

PERMO
Purificadors d'Aigua, S. A.
Englnyers especialistas en purificació, clarificació I filtracló
d'algües

RAMBLA DE CATALUNYA, 88
Telèfon 78082
BARCELONA

Pere Alberdi
ARMERIA
de reparaclons I fabricacIó de maquines ilanga-plats
Instal-l ació completa de maquines per a camp de tir
(colom artificial)
Taller

MENENDEZ PELAYO, 77
Teléfon 1 7 5 O

VILELLA

J.

Articles i fornitures
:-:

per a

gorres

Tel. 11156
BARCELONA

Plaça Letamendi, 12

J.

Carbonell
FRUITES I VERDURES

Mercat C. Born, 94
Telèfon 21461
B ARCELONA

LA MODA BLANCA
Casa exclusiva en confecció interior per a Senyora i Nen
Actualroent obtindreu un 10 per 100 de descompte
en tots els articles
JAUME I, núm. 8

BARCELONA

JOAQUIM PEINADO
FLASCONERIA
Comerç d'Ampolles en general
Passatge Jordi, número 16 -- Telèfon 30720
Passatge Jordi, 6 -- Telèfon 31076 -- BARCELONA

MOLINA

I

c.ta

atnmalama s. en c.
EXPORTADORS I IMPORTADORS

Rosselló, 227

Telèfon 73137
B ARCELONA

Ni casi Mercadé
CURTITS I CORRETGES PER A MAQUINARIA
Fàbrica: Dos de Maig, 190

Despatx: Corts Catalanes, 455 - Tel. 30575 -- Barcelona

Marià Gascón Gascón
AGENT ADMINISTRATIU
Via Laietana, 18

Telèfon 16305

B ARCELONA

BARCELONA

Gutenberg, S. A.
Primera fàbrica a Espanya
de màquines per a les Arts
Gràfiques

FIEL1P FABREGAS
CANSALADERIA

Cruz Padrón, 15
Telèfon 71779
B ARCELONA

Carrer dels Agullers, 1

Telèfon 15524
BARCELONA

J. G.

DUANES - TRANSPORTS • CONSIGNACIONS

Vidua Cases i Cabré
Societat Ltada.

•

BARCELONA - PORTBOU CERBERE
Sta. Mónica, 2, 1.er, 1. - Tel. 12866 -- Barcelona
--

Fàbrica de Filats de Cotó i Teixits
de Lli i Cotó a Capellades

Guasch

Germans

Especialitat en Mocadors de bffixaca 1 Llençols
Oupalx: Alt Sant Pera,

72

I 74 -

Direcló telegräfica: CADES - Telèfon 18423 -

BARCELONA

LA PtIFILICITAT

dirimes, 21 de febrer de 1934
••••nn••*/*///k.~IWPOW

••••

Di

Illlostrial 1
Jaume Tornató Alsina
Administració de Finques Urbanes i Rústiques
Comise des del 2 per 100 — Despatx de e:ne a set
Muntaner, 108, pral. -- Telefon 74173 -- BARCELONA

LInis Fores
TEIXITS I

CONFECCIONS

Telèfon 55264
Castanys, 22 (P. N.)
BARCELONA

FOTOGR eiFIA

Modern

Studi

XAVIER PELLICER
Ronda Sant Pau, 16 - Telefon 12625 — BARCELONA
TORNERIA Treballs tornejats de tota mena per a

la indústria textil, fusteria i ebenisteria
Aerorrafia aplicada damunt fustes, papers, robes,
celluloide, metalls, cristalls, etc.

EMILI VIÑAS
Sepúlveda, 157 -- BARCELONA -- Telèfon 32787
IMPRESOS COMERCIALS de tota mena. - Existencia per a la
venda en •

I Papereries de TALONARIS d'InquIlinat, rebufa,

illurament, comandes, factures, botiguers, rifa, etc.

lunpreinia MUR ET
WIFRED, 2 -- Telefon 12291 -- BARCELONA
EMBOTITS VALENCIA (Nom registrat)

Cansaladeria Valenciana
Procedent del carter (iràcia. de ValUncia. on el palie hediere
els legilitas EMBOTITS VALENCIANS. aixi toril fiambres del
pais j estratigers

CASA JOSEP M. LLAGO
CREU DELS MOLERS, 57 (POBLE SEC) - TELEFON 32859
NOTA: ClIramarins i Cooperativa, a preus reduil

Recader Hernández
SERVEI DIARI A BARCELONA, BADALONA I TERRASSA

Lacy, 184 -- SABADELL-- Telèfon 1181
Sucursal a Badalona: "LA BADALONESA", Santa Serbara, 34
Telefon 173
Sucursal a Barcelona: BONAVENTURA GALLISSA Joaqulm

Telefon 21365

Costa, SO (abans Ponent)

Representant: ANTONI CARRERAS - Jordi, 40 -- TERRASSA

MANUFACTURES DF SURO

J.

VILANOVA

Arlomerat negre per a aiguament i construcció

Carrer d'Avinyó, 21

Telèfon 23202

Filia de G. Amat
Catifes - Estores - Persianes - Linòleums
Cortines orientals i de bambú

Ares, 1, i Boters, 23 - 25

Telèfon 19077

B ARCELONA

Casa

Cols

VINS I OLIS

SERVEI A DOMICILI

Casanova, 110 -- BARCELONA -- Telèfon 70804

AGAP1T LAGEN
OUS A L'ENGROS I AL DETALL

Telefon 33291
Progrés, 88
B ARCELONA

ENRIC VALLS
Magatzerlista de Polleria, Ous i Petates
Angel s, 6

Telefon 16173
B ARCELONA
1:9

Quan les exigincies del servei ho
requcreixia, e president delegan lee
seres funcione a la viee-presidencie.
En absintis del cap dele Serveie ticnics de Política Aranzelärla, les fundan; de tècnica araneeläria seran ateses veis cape deis distinta Negociats
de la terció de Politica Aranzelària,
que en red) a la particular competencia
assignada 5 cada un traquees. Negociants tinguin mejor capacitat resPacte als aseumptes q expediente que
hagin d'examinar-se anlb l Comisiió
o cornissions reepectives reunides
Junta.

L'assistincia deis delegase collaboredore de obligatòria que es convoqui
a les comissions o subimmissions a que
pertanyin. La manca d'assietincia daquests a tres sessions COnlitentlVeb
o sis reunions An qualsevol ordre de
lee celebrades durant cada any natural, seise que les tals faltes d'assisreacia estguin salvadee per la correspcnent excusa justiticada amb causa
o motiu suecient, s ientendr• com una
renuncie al cartee, cine es declarara
segyidament vacant.
Les baixes que es promoguin per
aquesta causa, per renüncia o per deftinció, es cobriran dintre del mes següent al de la data en que ¡llaguessin produit, adoptant-se a l'efecte lee
disposicions corresponents.
La Dilate:in general de Comer; i
Política Aranzelaria, amb subjecció a
tacultats discrecionals regulades per la
naturalesa de les qüestions sotmeses
al mi eStat o acord i a l'objecte que
el dictamen sobre cada assumpte es
practiqui amb a ceRaborni6 del, ale mente afectats o competente, podrä convocar a reunid deliberant les Cnmis
sien, aranzelàries, conjuntament o separadarnent, per classes de l'Aranzel
i adhuc per grupa d'aquest dintre de
cada una d'aquestes classes, quan aixi
convingui a la particular naturalde
de les meterles sotmeses al stu examen.
No obstant, i quasi es tracti de ritodificació de nomenclatura o drets aranenlute, qualsevulla que sigui restensid o imPartäneia de la reforma, aisi
com en els expediente o estudis que
condueixin a restablitnent ile noves
dites en el Repertorl per a l'aplicad?,
dels Aranzels de Dimites o modificació de lee existente, sen inexcusable
el dictamen previ de la Comissió u
Subcomissió Aranzeläria corresponent
a la t'asee o &asees, grup o grups, de
l'Aranzel que resultin direetament afectats per la variació.
Les delibtracons de les COMiNliOnS
Aranzeläries partiran en tots els casos
del dictamen de la See.e5 de Política
Áranzelärie, que Podre iaser inicial os
conclús, segun; restat de tramitariú
en que es presenti l'assumpte a traztan.
Les divergincies de crittri que
sustentin els delegata en re j ada amb
els referits dictàmens es manifestaran
Pe r ma j á de vots particulars formulats per escrit que subacriuran tots eis
que els pretil] !lar conformitat
ajut. Per recolzar o defensar es r a onaments en que aquest) es basin o per
a impugnar-les es concediran per la
Presidencia fins trea torne a favor t
tres més en contra. podent la Pres idencia 5 Vice-predenda intervenir,
sense liniitacio de tenis. en totes les
ocasione que co onvingui millor estudi i puntual:track, deis taollalnenti
particularitats que pugein concluir al
perfeete examen i encert co la ulterior resolució que per l'Administrecio
slag i de dictar. Setnblant pro:e:hincar se seguiri en relució amb les
esment; que pele delegats collaboradore es puguin presentar a le; protes;es torinulades Per la Secció.
Quan l'indole i . importänzia dels as.
sum Ptes n u e pasrin a informeció de !es
Conlissions Aranzeleries rcquereixin
atenció espedel, es rodean designer de
ller si i pe llur acote!, le, ponentes
a qui hi hagi lloc, les guate ponencien hauran d'inforniar, sotmetent-,e
la propeeta que formulin a ccineixement i dictimen del Ple de la Cc,iniasie o Comissions de qui es tracti.
Art. y. — Els Delegats Colleboradore , individuehnent o cn'!erti a
i en ós del dret d'inicietiva, ro--neot
dean presentar a la Secció ele Política
Aranac'äria, amb l'antelació
nient al seu nrecie coneixement i es
ludí, les mocione o eueetriments que
en °relee a les malicies priipies
l'especial cerneetencia de les Corrinclon, aranzelàries desitetin sotmetre
seu ceineixentent i dictamen.
No es nosarä a estudi i dictamen de
les Comi ss ions Aranzeleries c s p aesurr.nte suc no liagi estat prevlament
¡rieles en Voidre del dia que acoms
panvi len convocetóries.
Tose el, exnedients Melosos en reird-I die de les se ne ionn ene re
brin les Comissinne Aranzele-ies e a taran en la Si-cc : 6 a (li s :emitió del'
srnyors &leen, amb ea hoces d'anticiner' zi e la data en qui aquelles tinRuin fine.
Eta Del ...tate reille heuredr,s, prhia
entreeltrariA escrita de' President de
les Cemissions Areeze”. rire; t r am : tatla ner m e diee • A ee l ‘ 5- • A Pel'tice
A r 2 , 19 ., ,Kt . riVrAn p ,ftOlin , r
!Yen ce% s5 e trumitac : e en
nelelt t
In& r ireeine reelernen t uri. les
referirle, Crenieslone hsein 'crees-itere.
per si rrest” .•si., neee- n eri reenT- set
feo re--eto mfnerna einne n7r1l-ularg
01/ , e ele i 'llistrin *Are la rnatéria i amb
el fi dreier enficientment documeneiguin traes:ir%
ta t , Alta .' e t •
als

ar•-••,,,ecZA,
n me,
A rrri -' 4 "-n' el ude ner
Ilel.nrate ri,itlat,oradnrs an el curs

ti di-eireeiA ri exam en it'im erjrnediro
per enmieSiA resispetiva eradrA Ix
eresidieefe acorde, st swr eiee eiti„
que existel v r -o`i f m nsmentsda 1 an
a,ecta f,y;,••n ir¡ A. tereee. olle
l'exneliee t rt- mnen la tael a "Sr II ume l ' s ciA rreet e di (Me a le ii i n-nt sesme.
s i rS; enten ent- n e rier's a-- do
eete na •41 nredren
n:s‘r
rlyrse.ta t'informe 0. 14 rans'eld resroe- er•
nl eilmetees e
e •• -, i ii stificate timmin el caricter
de diletiorla,

Comercial a ha

El Consell Ordenador de l'Economia Nacional, en materia económico.
aranaelaria actuara amb carätter informativ, que exercltanit P er iniciativa
pi-Apia, dirisInt ele s'In inminente
a la Direcció General de Comerç i
Politice Aranzeläria per a l'estudi i
tramiteci6 que procedeixi, o be emetent els seas dictimens en el cure de
tramitació deis respectius espedients
amb anterioritat a l'acord de la Direcrió General
resolució corresPOnent del !sfinirteri o del Cosen.
El Consell Ordenador de l'Economia Nacional anortari a 14 ¡rutina
econ6micoiranzelaria el resultar deit
seus estudie sobre situacib, desenvo
lupament i condiciona particulars debi
diversos 'cerote de la producció nacional, informant en les revisions totals
o parctels del, Aranzels de Duanee i
en els cases de modifieacions aranzeliries que signifiquin relacione en
els drets marcats, tant en ele Aranzele
d'importisti6, rom en els d'exportació
i thirs tarifes anexes. Informan igualment en els Casos d'ordre etonümiceabordar) que, per !sé que no previstos reglamentäriament, per la seva particular naturalesa o Per la corn1144IIM
dele assumptes a tractar, consideri
convenient el Ministre sotmetre al
sea coneixement i estudi.
En els expediente d'admisei6 temporal informarä amh eubjeceió al dieposat en el reglament especial vigent
sobre la metida, en el text reglarnentari del quid, declarat llei de la República el 16 de setemtire ele l'any
rnet e'haurii d'entendre, a tals efecto que guantes funcions informati.
ves s'hi atribueixen al Consell Superior d'Economia es consideraran
transferider integrament al Consell
Ordenador de rEconomia Nacional. I
que futir* de substituir-se les cieno.
niinacions Ministeri d'Ernnomia per
Ministeri d'Indústria i &mitre. Real
ordre iReal decret per les d'Ordre
ininisteria
l i Decret, que són les procedente: quedant autoritrada la publicache del reierit text legal refós amb
les substitucions nominatives
des.
La firmad', i pu Ii ca
dels
nÓmAznse go ns
l ef ecte establertes per la legislad&
'
vitela sobre la materia, la dels sesee
preceptcs aelaraterio, mudificatius u
complementario, aixi con) l'estudi, proposta i resolució que regiamentäriament
procedeix¡ en allO que afecti a les
orieutacions de la nestra política econeinico-aranzelaria, correspon al ministre clIndestria i (*mere, que per a
l'exercici diquestes iuncions ¡ com a
Urgen adeqtat per a tots eis estudis
propostes de careeter econärnico-aranzelari es produeixin, disposarà dele serveis de Politica Aranzeläria, organitzata amb subjecció al que determinen
Ins dis poicions reglamelitiries.
No correspon a cap dels organismes
depenents del ministeri d'Indústria i
Comer.; cap acció diztaminadora en
els expedients d'ordre aranzelari produits en ei reni de teuanes corn a .zertsegunda de reclamamos de caràcter
económice-administratiu, ni e:, els que
sobre tale meterles s'eriginen amb el
caracter de con,uite, ge,vies o partículars. Els esmentats Servei> ticnics
estudiaran i pruposaran la resolució
que correepoul,ui arnb subjecciO a Ic5
seves respecti,es iacultats reglades sobre eis casos d'nunerfecció o defiziencia del; textos aranzelaris que, majaneaot l'oportuna comunicació oficial
i als efertes de adequades disposinadie de ceracter genera!, addcianals,
aclaratüries u nionlificetices de la legislació aranzelària, la Direcció general de Duanes sotineti a coneixement
del ministeri d'Indestria i Cortare en
eis serveis de Política Arancelaria,
amb independencia del procediment aeministratiu i com a comeqüencia
la pròpia observació d'aquel! Ceirre
dircctiu, deduida de les luncions que li
urrespcnen ett allò que afecta a la Aranaels de Duunes.
plicacit
Com elements nformatius de la Direcció general de Coniere ¡
Aranzeläria i ami) ebsoleta independencia de les Ccinissions Aranzeiäries,
evittiran les eforporacions collaeor
dures de carfecter geaetic, antb facidtate d'informe exercitable a iniciativa
präpia o a instäncia de la Direceió
general de Coraere ¡ Política Aran zeläria, nforme que se sonicitara inexeusablement en el., caso; de revisió gics
b3I dala Aranzels de Duanes.
Seran amb l'expres at ceräeter Cmporaclons collaboradores rle la Direzció general de Comete; i Politice Aran,
zelaria les següents:
Associació General d'Agricultors
Associació General de Remeden; Federació d'Imlústries Ne cio:tale ; Fo
-mentdlTrbaNcio;Inet
Agdeol a Catet e di Sant Iiiidre; Llig a Gu:pusconna de Productor : e; Lliga
Biscaina de Productors ; Cainbrcs
Agricoles; Carnbres de COnlel-C.
clnstria ; Naveaaci6; Cantbra Nacinnal d'Indlt,triee Qu inne ues ; Cumbres
Ult ra les esmenterles, poden ésserI I, les Cor roreelon s dc carfecter geneTIC que en el surce,siu obtingten metal
numenem r nt crees per la Direerió general de CoMere i Política Arenes:Jade.
El e erganismes que. com la Comlesi ó miela ne el Comiti Ininefrie! Cotoner j l'Inetitut del VI. actutti amb eetructitració que. meleras
(s esee d 'ordre renre s enteriu resnon
una disrriiru oficial. tinflran igunt rerecite Cerporaclons collaeora nlnre, i .'taran nhligade, a nreetar. 9,4
l'amplittsd que proestdeix, l'assistineis
que er derfueNd de ee seres particuleis
especialtutions te la Direcció genere!
de C erni er e i Polltica Aranzellria es
el, seu, aervrl, dettlee corresnements.
Al Negneht tIc Valoracinre del, Ser:
veis de Polltire Araneete r ia formara
els valore oficie!: de les merearleries,
n tle •tran "ett s a r g r ra" o "estaslictict • ; "aranettarie.
led valor esteillet¡e es eeesederere
interna pel pm, de la mermaleria entremuera en factura, afqintsse •

aquest les ¿espeses de transPOrt, assegurança o COnliS3iÓ fina el pon o
frontera, entenentsse per p roa de facture a aqueas ofertas el P r oa Correlll
de venda al comete en general a l'engräs a l'interior dele passos originare o productora.
Per a la determinació del valor
estranger o estadIstic es tindran en
compre els valore derlarats continguts en lee MemOries de Valora-

IL. RIPOLL
USON
AGENT CANVI I BORSA
Via Laietana, 39, entresol
• (st enstat del nou edificl del Ranc d'EePanYe)'
Telifon 10605
BARCELONA

cions Aranzelärier subministrades

per les Duanes; ele continguts en
les estadistiques i resume mensuals
de comen exterior; les cotitzacions
que tramen trimestraiment el Cos
Consular acreditar en els distints
peinas en relació amb els productes
i mercaderies que siguin tiples en
la regid on prestin Ilure serveis; les
dades, degudament juetiticades, que
facilitin el Consell Ordenador de
l'Economia Nacional i els organismes collaboradors de la Direccio
general de Comerç i Politica Aranzeläria; les dades consignades en
les principals revistes económiques
d'Espanye i de Festranger; les cotitzazions oficials en el país productor i els altres elements d'informació que per disposicions eepecials
es determinin o que Iorganització
dele serveis proporcioni. Quan per
a alguna mercaderia, grup de mercederles o totalitat de les que integren una partida de l'Aranzel de
Duanes, no pugiti establir-se el valor estranger en la forma assenyalada, dentendri aplicable el cost
nacional similar.
El valor aranzelari iobtindrä establint la comparació entre el valor
estranger o estadístic, definit anteriorment, i el roes nacional de les
mercaderies o grups de mercaderies
similaes que, d'acord amb el que
es disposa en Vordre de 18 de julio] de! /gel i disposicions anteriors
concordaras, constitueix un dels elemente que han d'integrar el valor
oficial de la mercederia al; efectes
aranzelaris
a) Quan per existir costos nacionals per a la totalitat de les mercaderies i mulatas de mercaderies
similars a les que integren el valor
estadístic d'una partida aranzeleria,
siguin comparables els esmentats
costos nazionals amb els correepop ents valors estrangers, el promedi
aritmetic d'entre atedudies es prendri com a vglor aranzelari de la
uan la compareció nortes

Joan Viñas ICatrina
FABRICA DE MIMES, APRESTOS

LES «VES MESCLE41
DE F1L, SEDA 1 COTO

PASSATGE SIMON, 5 I
TELEFON 51178

11 (darrera la Sagrada Familia)

BARCELONA

Coromina Industrial , S' A.

ANNIDRES CARBONO? I SULFURÖS
Construeold de maguinirla per a begudes galos«
MUNTANER, 265, 1 AVENIR, 15 - Tel. 71433 - BARCELONA
Paseo de las Delicias, 157 I 158. - MADRID * Deusto, 38 . BILBAO
Porvenir, 25 1 27. -- SEVILLA

VOLEU REPARAR EL VOSTRE COTXE I QUE US QUEDI COM rime

Tallers RIBA

Planalsterla 1 pintura nitroeelIulasa. Especialitat en carrosseries
rrietiellques

Carretera de Serie, 5 forant a PeriS)

Tel.

3251 3 - Barcelona

FUSTES de JOSEP PALAU
Importació directo. - justes ilel Nord d'Europa per a la Ceinetrucció. Fines de :Sord-Ara6rica, Eslav(inia, Faig. Freixe. Otn,
Avet de TiecosInvitquia i Rornunia. - Fusles del pais
de diverses elaeses
.MAGATZEM I DESPATX:

CALABRIA, 11

Dipòsit: Marqués del Duero, 138 - 138 - Tol. 31025 - SARCELONL

epsaart)piduagQ
.ui establir de manera irag

mentaría. dintre del contingut d'una
partida aranzeläria, entre coetos
nacionals i valoro estrangers cor•
respondas a una determinada mercaderia o crup de mercaderies afine
de les que constitueixen la totalitat
de la part referida, s'obtindrä el
promedi aritmitie entre el cost nacional mit¡a olitineet per mercadenles i el valor rnitjä estaclistic de
les limiten estrangeree, la qyal
compareció decirlira el valor aranmelar; de Vae ertat o aportat, ene
en conseqüencia. procedeixi entabla- ilintre de la partida de que es
tracti, el valor a. anzelari final de la
qua: resultarà de promediar e: a:
ir o costos ablinguts per als
rents apartats que re:tepe-en. Per a
la fixació daeutets apartats es tire
drä. en compte la importäncia del
sreum que representin en el comen;
demp ertació, la seca influencia en
el valor de la partida i les ahres
particuleritats que pugnin scrvir prr
a caracteritzar les mercaderies de
CIIIP es tracti.
Quan no existeixi proeuec.e
nacioaal similar o be no ihagin
presenta cestos de pro:lit:ció nacional en els terminis cl'infOrriaciO,
s'acceptarà corn a velor aranzclari
de Es mercader :ice, grup de mercaderies o part : da de nue es tfacti.
el valor estadistic de les trereadedes sim:lars estrangeres.
fornta te procedirä guau tIS COSmn
;le producció siguin insuficiente
le er llur nombre o no fado re:e:enría a le, detintes qualitats de les
in e rzaileries de que es tracti.
d) En casos excepcional, i luan
per d'alta ronvereincia en de(rosa d'alguna determinada produece*, nae:onal així procedeixi, es po&un fixar ea valore ofícialo aranzelaris atencnt especialment a cirremstencies eme poden conzórzer
ainb el cost de producció nacional
de les mereaderies per a les que aixi
s'aeordi: el cost de producció naeional vinclra integrat pelo següents
elePtureim
ntest:. — FI cost dele materials.
d e l a f o rca i de les remunerados
personals de i obren,: (meto; deis sers ein auxilien per a
inan' e u'as'ó i elaboredó de quals :mili a cla 'se n'ir 41p,Uln: a mortitra r ion, per tot, zoneeetes. segon,
corren:, en la indústria
CIS
respectiva.
Scg n. — enpee e e ger era le muere:de, inclO, el cinc pe: cela d'interes al ere tal electiu ernerat en la
ene fir í nd
i el
A a n uen t e fine s'en : endre per capitel efectiii temer es t en la indUctria
la sima de les nitres eue representin el preu de niateriee pene;. mi
d'obra. einlialaters. env s :ne i
Prestos i totes lee e'tree iteeneete
i ei rana, mor. ..dele. ner e •0.11r
la meri-ailer:a coaclicinns d'adjudicació eienpreed.
P-r a la eeterminaciet dala rostes

P
' eisquSee ZZ 'Adixesnocice hionte: nr‘e-inrnn
eialr'in'Is

ilemeiväries i circulen del Servid
determinen. sotlie : teran d. la oroherid nacional. Mol roen dele Dedieats de Cops Collahnradors, les
cl^ 4 rs rminertives.
Rebudes aquestes. fnrninlaran les
nbserver'ons erneeedents que. quaq
ne' eignie solventadas amb !a elaredat ; prez i eió euficients. Motivaran que se entmeti el cas al Cnnsell
Ordenador de l'Econornia Nec i o.

LLUIS SAN JOSE CANO
BARCELONA

MIRIM
Regietrafia
LA MARCA DE QUALITAT

Magatzem de Llunes
Fitbrica de Miralls
Taller de Bisella:
Tamarit, 105 - Apartat 45'
Telèfon 30081

Raimund Corono
AGENT ADMINISTRATIU
Via Laietana, 15, entresol -- BARCELONA -- Tel. 24046

Per a ANISATS I LICORS, la

CASA NOGUERA
Firma: GUMERSIND NOGUERA
Compta també amb Ma.gatzcms a l'engròs
Vins generosos, Alcohols i Vermuts
SALLENT
Telèfon 8 1

Calentadors Bany "601SSEV
des de 100 ptes. Per a gas, llenya i petroli
Manufactures de Metalls Sanitaria, S. A.
Corts Catalanes, 472 - BARCELONA - Telèfon 35755'

Manuel Sangüesa
LITOGRAFIA — Sistema "OFFSET"
Telèfon 22605
Passatge del Crèdit, 8
BARCELONA

F. Camps Margarit
AGENT ENFARDADOft
Casa fundada eit 1828

31FARDATGE - 1NFORMACIONS
Fdagatroma 1 Desnata:

Mujas Mara; 49 - BARCELONA - Telefon 52393

Metalls i Platería Ribera
S. A.
Telefon 51586
Passeig del Triomf, 59
BARCE4ONA
,

e-t

pimecres, 21 de febrer de 1934

r Comercial-a-Catik

L'activitat Industrial
Vives, Antiga Casa Cariteu

BARCELONA

FABRICA DE PLOMES D'ACER PER A ESCRIURE

CALDERERIA DE FERRO
I COURE

AGENCIA DE MUDANCES

Vidrieria, 1 5

Telefon 12432
BARCELONA

REPARACIONS

VICTOR EGEA

Planxisteria Guarnició • Pintura a la nitrocellulosa
Urgell, 229 al 233 (Anex as Tallers Renault)
TELEFON 31182
BARCELONA

Emili Pailhez

OLIS MINERALS
Especialitat en olis per a automòbils
Avinguda del Metro, 2 - HOSPITALET - Telèfon 34185

Joan Boira Mateu
Carrer de Luchana, 114 (S. M.)

Telèfon 50729

aranzelarfa, recolEts ordertadamene
canstituiran la base per a la formae .0 d e'. projecte de Taula de Valora.

Construcol6 de calderas de tata
es sistema, amb parament

I
d'estany

en

banys

PUIGGURIGUER, 8
(entre M. del Duero i Vila Vilä)

Telefon 11282

BARCELONA
nal. parqué am 'a subjecció a les faozitats que li aún atrilmides pei decret de la seca constitució, inveseeui en les indústries de les quals
es tracti els costos de produccia.
El Consell Ordenador realitzarà
els estala conducirla a la determidel cost nacional de les diverses produccions i sub/u:Mamara ala
Serveis de Politiza Aranzelaria els
resultats que per als diversos se c
la producció nacional ob--torsd
tingu: de les seve3 investigacions. a
l'objecte d'arribar al M'Ice coneixement de:s presa de cost dintre de
la prGeurä nacional.
Els er: 7• que cona una conseqüenola de ! ..2 , ,,ompr o vacions que a le :de de :a determinació del cost nacOmal se practiquin, i per no esser
7azionalment explicables es reputin
:alencionats. podran motivar el que
:es empreses que deliberadament els
::cues comes quedin privades de le
remesentació corresponent en les
Comissions Aranzelaries, essent bajel a tots els efectes en el Cens Arancelar de Productora. senee seria ¿c de la responsabilitat exigili,le davant dels Tribunals ordinaris en els
Ca5", S de falsedat comprm,acta.
Els resultats que s'obtinguin per
unseqüencia de les informacions
eue queden reierides, serviran per a
: n redaccid de la proposta def:Mftva de cnstos nacionals, i es valora

An i ol Barcia Barcia
mana de cauro

BARCELONA

Aquest es remeträ, per als Serveis
Politice Aranzelària, a les Corvaradona collaboradores, als membres
de Ir; Cornisaiena Aranzelàries i als
del Consell Ordenador de l'Econornia Nacional, tots els quals en el
termini de 30 dies formularan per
escrit les observado:1s que ei projacte eis auggereixi, entenent-se cona
a manifestació que no tenen cap alleoaci6 a formular en contra del
prejecte el; que no prescntin tal;
observacions abans de finalitzar el
termini esmentat
Pels Se:veis dc Política Aranze!aria. (Negociar de Valoracions) s'estudiaran les observacions formulades
per les Corporacions i membres
abans esmentats, despees de demanar
els aclariments o ampliacions consegalenas, si hi hagués lloc, es formulara la proposra definitiva de la Taula Oficial de Valors aranzelaris.
Quan per una mercaderia o grup
de mereaderies valorades en una part,da s'aprecien diferimcies en el valor estranger que exezdrixen del
loo per 100 del valor aranzelari promadi obtingut per les almea ineloses

en la partida de qué es tracti, es
procedirä als estudia conseenents
per adoptar la resolució més encertada quant a la subdivisió o desp,losament de la nomenclatura i consegüent reviaió dels drets atribuirs

a la partida de referencia.
Examinada la p roposta de Taula
de Valora Aranzelaris ePnjuntament
pel president del Consell Ordenador

Joan Bonet
FUSTERIA MECÁNICA
Travessera de Gràcia, 302
Telèfon 52257
BARCELONA

Elles Obercie
FUSTERIA
Davallada de Cervantes, 1
Telèfon 24514
BARCELONA

JOAN WALIAS
MOBLES
Sant Carles, 20 - Tel 23947
BARCELONA

BORSA DE BARCELONA AL COMPTAT I A TERME 11A
[ VAL•«

IN.. ',!maigo
1

VALORE

44.... 1 ~ni

VAL0111

n
11.... 5....am i VALOR'

amb un sitterna de Wats descabdeIlades en la forma i l'amplitud que
millor cornil/mi al perfecte coneixement del volum. importancia i detall
referent ala elements productora que
per llur siniiitud i acoblament d'interessos conititueixin l'agrupad&
que aquell delegat representa, amb la
qual cosa la Secció obtindri el "Cens
Aranzelari de Prpductors" i anib
aquest els coneixements adequats en
relució amb l'existencia, situació i
particularitats dels nuclis productora,
coHaboració que es fa precisa per als
tetuda; i premostes que d'ella es
dedueixin.
Els voeals de les Comiasions Aranzeläries, així cona les CorPoradona
CoHaboradores, rebran directament
gratuitament les oublicacions niicials
q ue s'editin pels Serveis de Pnlitica
Aranzelaria i Comissions.
Esa els projectes de pressupostos
del Ministeri d'Indústria i Cometa; es
consignaran expressament les quantitate precises Per a premis anual; a les
Memóries de Valoraciona Aranzel: rica, Otte serian redactades en les Duerma precisament pels funcionaris de/
Co; Pericial als quals correspon realitzar aquest servei. Al mateix tempi
figuraran les consignacions 'recusarico ter tal de satisfer els havers dels
funcionaris pericials de Duanes afectes al Servei del Consell Ordenador
i de la Direcció General de Corriere i
Política Aranzelària i les que e3 precisin per a les atencions de material,
adquisició de publicacions necessario
al funcionarnent de les Cornissions
Aranzelàries serveis auxiliars de les
susdites Comissions i despeses d'impressia que corresponguin abs treballa
i publicacions que puguin editar-se
pels Serveis de Política Aranzeläria
¡ Comissions Aranzeläries.
Resten derogades totes aquelles disposicions anteriors que s'oposin al
compliment del que s'estableix en
aquest Decret.
Article transitori. - Transcorremita dos anys, a partir de la conoMudó de les Comissions Arartzelàries i desenrotllat a bastament el Cena
Aranrelari de Productors, la Direcció
General. de Comerç i Politica Aranprncedirä a la rectificarla, general de la conrosició de les ornentades Comissions Aranzelàries, i a tal
efecte, acere perjudici de les rectificacions narcials que es poguessin haver realitzat anteriorment, com a imposició de realitats o tonveniencies de
earicter urgent, es procedirà a l'exmemada rectificació subjectant-se a
les normes qUe per a la consto/1db
de len Comis s ions Annzeläries queden marcajes en aquest Decret. Verificada la indicada rectificaci6 general
i partint d'un Cena aranzelari depurat.
lea rectificacion; 1ucce$sives solament
es faran amh caracter particular, ia
sigui a sollicitud dels grupa Collahombre afectate o ha pea resclue¡A
del Ministeri d'Inaaataia i Comerc,
preví dictamen ale la Direccia Ceraral de Correrc ¡ Pertica Aranzeläria.
i en tots els casos el‘ Delegats des ignate no es consideraran acreditatius p er a l'exerriei de lee funciane
consultives i informative« eme tinguin
assignadee menee no a'obtingui
eneresennen• nnmen a ment. Iliurat pel
Minietre d'Indüstria i ("amere. .1 onal
nodrä acaadar /1 ceseantia deis Dele:rata Callahoraaore raer motin de negligencia rnmernvarlaii raer almea cms e o iost if ieades, q ue • erl test moment
ellauran de comunicar alg ele/ro/11e
camnonents <lelo Grupo Cm/4abren/10n
a fectats.
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de l'Economia Nacional o rocads qua
delegui, pel director general de Co.
mere i Política Aranreatia, el cap
deis Serveis Terniee ¡ ei cap del
Negociat de Valoracions, i prèvies
les rectificacions a qué dones llot,
es procediri a la redacció del projecte definitiu, que s'elevare per
conduce reglamentari a l'a4srovael6
ministerial, amb el qual adquiriran
les dites Tenles de Valors tot el car ácter oficial que els correspon en
llur fundó d'instrument auxiliar sie
treball per a la determinad& en el
Sta cas, dels drets aranzelaris.
En la redacció de la Taula
Valora haurà de tenir-se en compte
que els aralms estrangers que tinguin
el caräette manifest de valor; en
"dumping'', no co prendran en c onsideració en atenció a la perniciosa
influencia que funden de determinar
en el valor aranzelari.
La fundó administrativa de relucía entre les Comiss:ons Aranzelàries i els Serveis de Política Aran
zelària s'establirä mitjançant un organisme denominat "Oficina d'enHae", que actuara sota la directa
dependencia del cap dels Serveis, la
qual Oficina donari preferència en
el seu iuncionament quan es refereixi a l'organització i coordina ció
de relacions dels Serveis de Política
Aranzelària amb els "deleg-ats de les
entitats collaboradores". A l'efecre,
l'expedient que correspongui a cada
tan dels dits delegats es relacionarä
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Els deutes sobre l'econom ia
El problema dele deutes política,
aixi com l'anomalia mundial dels dentes comercials, posats en evidencia per
criai de lee monedes i crèdits, plantela als bornes d'Estat, i encara mis
abs drigents de l'economia, conflietes
Politics i económica d'ordre mundial
que cal no negligir. Si no s'aconseq ue j e resoldre el problema internacional dels deute s . és infallible que tetes
les altres mesures ot/e es puguin admitir pertocant a l'economia citan c o ndemnades a ésser. mes o menys tard,
<l'absoluta ineficàcia per mor de la
subsistencia deis deanes.
La significació del problema des
deutes is evident giran es considera el
suplement de carregues que pesen damunt dels deutors a consequincia de
la revolució registrada en els Prells•
A tot arreu es reconeix, sense cap excepció. que els deutors no poden pagar
eis interessos 1 amortitzar els deanes
només que a condicié, de poder exportar mercaderies i olerle serveis.
Excepció feta de les circumstàncies
que des de fa mesos aquest metode de
liquidar els deanes és impracticable a
conseqüencia de les mesures proteccionistes adoptades a causa del pànic suscitat i de l'enrenou creat eta la majen a dels pelaos, resulta de la caiguala
räpida experimentada pels mella mundicia en ela últims anys, que avui han
de 111uf ar eis ¿estora moltes mes mercaderies per pagar Ilurs debita que
no pas en l'epoca en que foren concreta. Precisem, per exemple les repercussione de la deflació mundial sobre les relaciono entre creditors 1 deutors, o per dir-ho mis exactamert,
entre nacions deutores i n acions creditores. Si un emprèstit contret el

5. Soriano
Joieria i Argenteria
Barra de Ferro, núm. 8

Telèfon 10433

1928 representava en aquesta enes III •
contravalor de mil unitats-mereade* fea , ami el mateix deutor necessitaria un terme mig de diles mil tn,ats
per alliberar-se de l'obligació contreta, per tal can no es rep, a m'O d'aquestes mereaderim, mimé, que la
tat del valor retributiu de 1928.
efecte: si la relació entre la
unitat-moneda i la unitat mercaderia ea
modifica, com oigan que ha motivat
la deflacia d'un grau formidable, ea
nota que cada caiguda de preus ea tradueix per un augment en el nombre
d'unitats-mercaderies correspnnent a
una unitat-moneda. S'observa aleshores
un enriquiment considerable dei creditor en perjudici del deutor. Auuest
fet es palma encara mis quan s'examina, en relació amb certes mereaderico essencials, des del punt de vista
mundial, la relació que uneix els 'mates als preus. Llavors es seta per
exemple que un plantador <Ce dató que en
192) llagues percebut en crédit ha de
lliurar en 1932 una quantitat dz cocó
quatre vegades superior per tal de Po
desemborsar el seta deute; pel que-der
fa al productor de cere als, l'augment
aleshores és de tres vegades.

La sindicació de la resina
Per a l'estudi, ala posat a mans
dels dos ministres interessats, d'Agricultura i Indüstria i Comerç,
aquesta qüestió de la sindicació
forense dels elements que integren
la producció i comerç de les matariel resinoses. amb la qual cosa e3
vol resoldre la situació ruinosa en
que es troben els steleors interess a ts per pan d'aquesta rama de la
nostra agricultura.
Una Comissió nomenada pels
pectius ministres ja té al seu poder
totes les dades referents al problema, i tot fa preveure que din:re
d'un curt terna i ni ofereixi una
fórmula de solucie, que segurarnent
donará realitat a, primer. una contenció de la caiguda dels preus;
despees, una ordenació mis assenyada de la indirstria, i en darrer
teme, encara, cosa que també as
interessant, una notable minora de
les nostres qualitats.

Per bon camí

FABRICA DE CORBATES

Carrer de la Diputaci
ó, 337
Telèfon 55818
BARCELONA

J, Saber Torra
PESCA SALADA

Carrer de la Diputaci
ó, 213
Telèfon 12641
BARCELONA

Les critiques circumstàncies que
traveasa el tomen en general, hateenaeionalment parlant, acaben da tenir una eloqüent expressió en les estadistiques dimanades de la Societat
de les Nacions, que acusen una dacaliada vertical que en alguno paltos
s'enfila iclime a un 70 Per loa en
relució amb les xifres de t929.
lnteressa remarcar que Espanya. a
despit de totes les adversitats i grieies a les caracteristiques de la seva economia. que en bona part s'escapa deis efecte paorosos de la erial munchal, ha aconseguit mantenirse en segon ¡loe d'entre els pelaos
que saberen sostenir millar Ilurs posizions en els mercats del mdti. 1.
no c. bstant, registrat el Me pel que
te d'exemplar i esperanzador, reconeguem lamed que, a partir del 1931,
el noatre comerç exterior queda reduit a la meitat del que bou en 192.9
i que, nialgrat les mesures previsores adoptades pel Goteen de la República, prosaegueix el descens en el
transcurs de l'any actual.
Molts són els factors. tors ella
complexos, que contribueixen a aixà
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per que s'eliminen oboes;
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Cal no oblidar, pecó, que la decadencia es precipita en 193r, és a dir,
quan ja la crisi económica mundial
hacia assolit el seu punt älgid i
el mataix moment que s'inicia i es
propaga la política egoista i seriarbadora deis contingents de mercadarica i els bloqueigs de divises.
Contra semblant política, que pugna
amb els postulats de l'economia liberal i retrotreu les transaccions rimecintila al concepte i a l'ética de malta
segles enrera, reacciona va/eran/neta
el goteen espanyol, consignant en lata
copiosa documentació diplornatica la
protesta de principi i la seva oposició
práctica en la mesura que les possibilitets ho consentiren.
Pecó de poc o res no hauria servit aquella actitud doctrinal darant
la realitat de la conducta cada dia
més hcstil adoptada per altres
i per aixni, i amb totes les reserves de principi. insinuà amb el de(Yen de 23 de desembre de tus una
crientariä defensiva que ha most mis
tard confirmada i ampliada pel de
15 de novembre darrer, establint a
Espanya els primera contingents d'importació.
Suara sima promulgar un decret oS desembre del /933 - autoritzant
el ministre d'Indústria i Comerç perqua fiel contingents d'importació que
afectin els articles que cregui necea
saris.
Aquesta mesura, tanmateix, is encoratjacDra. Tot fa creure, dones, que
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LA PUBLICrrAT

ANCES
NAVIvigNT BORSARI
' WERCAT

,

LLIURE

rottles d'operacions a termini,

de ke seesions cekbrades ahir, no

presentare:Cc» mödificació a la tóINCA :VII d'une dies ençà es ve
notant 611 aquest sector. La contnilatitib 'no t'encarrila normal-

:avene, i tan aviat hom aprecia gran activitat operadora con,
*t'Airee letra vegada en la passivitst. Igual es pot dir dels canvik eta- quals °eri gen coutinuament
en -el innocua de les reunions acote prevaler cap tendencia determ.nada. En di clareen moments de
Borsa, es nota bona disposició en
posicions i queden fixades algunes
111-11104e4 C0411 es constata en el detall que reproduim. Fan excepció les
andes i Aigües, aquestes darreres
degut a la meció potser xic
exagerada de dies anteriors. La resta d'accione que presenten baixa heni
de fee notar que fa alguns dies no
slavien operat en aquest sector.
' Tanca tirada pel Mercat Lliute
de Valiors en la reunió de Borsa:

Ve= .
Nords

Dia ze

48'80
Maznan
44' 00
-"I ndalusoe 14 .3 5

Tema Alça o
anterior baixa
4 8. 45
43' 150

14'00
14. Eif
56.00
5525
Explosius 133'5o 13,3:25
Colonial
4600
45 50
108'oo 169'15
Aignes
ehades
34800 35 1 ' 00
Bons or 22200 22230
1653'oo 161'oo
Ford
Sucres
4275
4375
34.50
Tramvies o 34 00
Tramvies p 5350
5900
9
67 3 0
Asland
6 50

+035

+025
+015

+025

+050

-i'15

-300
-050
+ 2 .00

-i'oo
--0.50

±211e

La tanca anterior de Tramvies
ordinaria és del día 24 del passat
•
i del 31 la de Tramvies preferents: la corresponent als Aslands
és del die 14 del mes que som i del
t6 la dels Andalusos.

' ---111ORSA AL COMPTAT
El mercat d'operacions al cortetat, en la darrera sessió presenta
miller disposició operadora, i aixi
unteix mes bona orientació en canvis. &izó no vol dir, me., que Varo-

bient dominant s'acosti a la normalitat, ja que tot i les Ileugeres reaccions anotades, l'actual nivell és poc
favorable.
L'aspecte que presenta el rotlle
¿'electas pública es bastant falaguer,
ais6, malgrat la poca efectivitat palesada en la contractacier. hom ameda avanços d'un vuité d'enter en la

Bons or, series A i B, davallen a
22150, (-1'5o i -loo re sp ectiva usen!).

Obligacions Tresorern Generalitat, cotitzen en baixa, 99'7 $ (-0'25).
El grup d'Ajuntaments, acusa una
major activitat que la registrada en
jornades precedents, això ha fet que
els canvis presentin osciHacions en
Ilurs nivells, la major part. peró, no
passa la variació d'un quart d'enter,
i malgrat que algunes emissions
cotitzen en baixa la tendencia dominant és de Ileugera millora. Modifiquen més: 1906, sitie C, 56'00
(-foo); 1912, serie E, 55.00
( + 1' 5 0 ), i millores Málaga, 41' 00
(-000).
Les Diputacions, ben disposades,
aconsegueixen millorar de contrarió
totes les operades en aquesta sessió, que són: 4 1/2 % , Serie C, 67' 00
(+ioo); 6%, 8 7 5 0 (+0. 25), 1 Provincials, 8825 (+0'25).
El grup de cèdules amb regular
activitat nianté nivells precedents.
Les Costa Rica, modifiquen a 7300
(+1.00).

El sector carriler no es veu gaire
afavorit per la contractació, i rea
Ira un volum d'operacions poc-1
considerable. Pel que respecta cIa
canvis, hom nota sosteniment en
Nords, i lleugera pesantor en Alacants, els quals presenten algunes
pèrdues d'un quart a mig enter. Es
de remarcar dels Andalusos, la millora assolida pels t.' serie variable,
0 . 00 (-1-1 .00), 2.' série variable, 8.25
(+1'25), i 6%, 2300 (%1.00),
El rotlle d'elictrics, aigües i industrials, amb regular efectivitat,
presenta disposicions favorable en
tendincia, i són en bon nombre les
obligacions que assoleixen millores
de prop de mig enter.
De les accions, és de remarcar la
baixa de Tramvies ordinario -que
no slavien operat des de fa prop

(le dues setmanes -a 3I'5 0 (-4'75),

preferents 7%, remonten a s2.,0
(+0'50), Asland, preferents, 8800
(+3 . 00), Cros, 122 (+1), i Tele1-:migues ordineries, 10750 (+0'50).

Renda

3%, 6740 (-45), 1917,

berada 4 %, 7655 (-45), 1 918, 4 70,
7540 (-60), 1 920, 4%, 10670 (-60),
alliberada 4 1/2 %, 8170 (-65). Banc

Anuncie oficials
00111PANYIA GENERAL DASFALTO I PORTLANO "MILANO"
En el sorteig número 23 per

a l'amortització de 144 ObligaMona Preferents 5 per 100
(l'aquesta Societat, emissió 1 de
marc de 1911, verifica', en el
dia d'avui amb intervenciú del

notari d'aquesta ciutat 24'An1oni Par j Tusquets, han resultat amort¡tradea les Obligagiona següents;
47
50
45
44
132
217
123
90
475
407
306
2M
547
504
523
498
682
683
644
566
842
831
794
703
961
938
869
851
974 1034 1676
972
1084 1117 1119 1124
1149 1170 1231 1247
1415 1431 1440 1639
1674 1721 1726 1781
1788 1842 1869 1973
2097 2100 2101 2119
2223 2239 2245 2297
/ 2381 2385 2409 2418
: 2446 2536 2622 2640
2644 2678 2679 2777
2813 2844 2858 2865
2947 3094 3137 3150
3176 3264 3343 3366
3101 3455 3470 3606
3731 9793 3828 3871
3884 3912 4004 4046
4059 4068 4190 4230
4256 4289 4323 4428
4463 4470 4523 4339
4553 4620 4625 4654
4717 4738 4778 4827
' 4830 4835 4852 4869
5072 5151 5211 5232
5254 5264 5272 5389
' 6392 5399 5428 5452
5579 5391
f . 8460 5531
5613 5670 5673 5708
. 5779 5803 5906 5948

I de març
del
. :watpartir
oficines
tindrä lloc a
iearf,
ge la Secietat
Passeig de
'

.21.

ro
te

LA CARBONIFERA DEL EBRO,
---- S. A. ----No havent-se dipositat el
nombre d'accions reglamentari,
es procedeix a segona convoca!Orla a junta general ordinaria
per al dia 10 de març vinent,
a dos quarts de cinc de la tarda, al dornicili social.

Podran dipositar-se acciona
els dies 1, 2 i 3 de [flan:,
d'I f a 13.
Barcelona, 18 de febrer de
1934. - J. Barbey, vocal secret ah.

MIDES FACILITADES PER
LA CASA JOAQUIM SITGES
PADROSA

el pagament del capital

les diles Obligacions a raó
.500 pes:tetes cada una, de-

is *ele Impostos del Tresor.
-Aill antela a partir de
entada dita '1 'de inarc vinent
ele pi-medirla al pagament del
buje ,g1Irriero 46 de les rebelaba Obligado/1s Preteren' e
l•pite.0t/ a les cuides oficines
fa Reciatat Anònima Arnúserf, L Paii114 de Gràcia, nút'O IL 01: es facilitaran les

Al,.

MUR Prime raye,
n•••n• .../•••n•n•

Filipines, 3 pessetes.

OR
Alfons: 240 per DIO.
Unces: 240 per ion.
4 i 2 duros: 240 per roo,
duro: 12 pessetes.

fa una mica dificil la puja en el preu
pa, i per aquest motiu els flequers
els interessa comprar cerquen les
classes de millor preu possible a
de sortir-ne menys perjudicats.
DESPULLES: Com fije:ti avinent,
del

Isabel: 241 per nao.
Francs: 240 per roo.

els preus han minorar Una mica dcgut
en part a qué les ofertes no són tan
actives com dies passats; malgrat aixó,
però, les vendes continuen amb molta

Lliures: 6050 pessetes.

Dòlars: 1245 pessetes.
Cuba: 12 .20 pessetes.

M.In

i ES PE CTA CLES
Teatros

TEATRE OLYMPIA

ROMEA

Els que aneu a Parts

tal a terme algun negoci amb ordi de
Castella a 32 pessetes i en civada Extremadura linia Badajoz a 30, posat
tot damunt vagó origen.
Els altres gèneres, sense variaci
ó.

NO OBLIDEU
q ue trobareu

LA

PUBLICITV

• tole els quioscos deis
Grano Boulevards, de la
Place de la Republi q uo •
la Madelalna
A la Place de la Saetilla
A la Place de Saint-allchel
(costat •etropoliti)
Al Boulevard SaInt - 11111ohel
Al Boulevard Babaste:PM

SOLER 1 TORRA 6."8
BITLLETS
Francesos: 4865 per roo
Anglesos: 378 0 óessetes.

Italians: 65'10 per roo.
Belgues: 3450 per 100.

Suissos: 239. 25 per 100.
Estats Units: 7 .00 pesseteä.
Alemanya (Reichsmark): 2. 92 pts.
Austria (sicilling), 1 . 30 pessetes.
Txecoslovàquia, 34 Per 100.
Holandesos: 4 . 93 Pessetes.

Telellen 11111111
Ele apootadore Nran obsequiase amb
una fotoarafla 1 un mateen, do l'autor
A les 5, 1 a les 1015. (barrera sil de
El. DIVINO II/PACIENTE, de remen.
neme, comlat de la compatible, duoa
únteme. representaclons de tarea, a les
3'13 I a les O. Cada Ola s'agoten les
Prevertio-vos amb %crups. DIvendres, grandids mesera:1min iierciat
de Parraniament eseènle e,l vers, de
Fer n an d. :- A
In, LA Panel Y MUE/1TE DE N. 11. JESUCRISTO.

BUTAQUES A DULA PESSETES

TEATRE NOVETATS
Aval, larda, a les 430:1 nit, a
les 10: debut del meravellas especlacle de gran 5111

lacha GoudIno • °nuestra rateendes - 11 professors de Jazz - FanJulo Glrle Doretaila - Elena Orno
I una Inflan« de notabilissims «listes. per 3 Onlos dios, 8. Dissabte,

1

dia 2 4 , debutara

Horace 6oldin

L'espertacte mes sorprenent del
mOn. de magia 1 mIsterl de toles
les edats

HORACE GOLDIN

presenta, rnire «tres meravelles:
La dona • tras.. del Grietan, La
maroma india, LI TOPO
La pasea mIresuleu, Slmforda
amb el plaperduda a Papal Junt
no I el pianista, ti mlraolo vivont.
La dona partida per complot per

.

un•

60 fritos

en 60 mInuts.
INTRIGUES - RIALLES - MISTERI
No chava de acure dissabte

HORACE GOLDIN

TEATRE BARCELONA
Compases de »medie
Ladren do guisare-Meollos

Aval, dimett res, tarda, a un quart
de si!; int, a un quart d'onze:

La propia estimación
Demä. dilOus,

EL.

tarda:

LA MUJER X
ISit, darrera de

SULFOPILOL
Remel cientific

V.

.4
...
...

0.37
5.55
5.73

5.2t
5.40
5.56

1.53
1.59
1.64

1.55
1.el
1.65

estä fet per facultatius catalans i baut en kit>
mutes del gran dermatòleg Dr. Sabouraud.
Es tele remel que II aconsellerä el seu metge, si el consulta. Amb el SULFOPILOL evitará la calguds del cabell en qualsevol
anal en que es trobi el seu procis de calvicie
Amb el SULFOPILOL tindrà, demis, sempre
pertectament el cabell net 1 sec, evitant que
la caspa ti malmeti la cabellera i Ii tac! Ileig i
brut damunt el coll de la seva roba exterior.

Balsa

nivendres. tarda I ni!. benefIcl
Inimla Orino Maria Fui/anda L :1 .
drón de Guevara. Carleas magnes

foto
Aval. tarda, a 1/4 de 6: LA ENEMIGA. N11, a 1/4 01 11: debut del primer
actor Manual do Seto, amb la muno,
comedia de Quintero 1 Guillen SOL Y
SOMBRA. nema. tarda, 1/4 de 6: LA
TU
ENEMIGA. 311, 1/1 d'11- rodrelia ele
EL RATICO, Yo EL NAvEDANTE, de
Serrano Anguila.

so
;8' 5/8

Gran

Companyla Lirlea

Av ai. tarda. a les 4'30. Butaqu es1 a51pr asetes: general. 080: PACA LA E
FONI8TA. LA DOLOROSA, P er Martin
1 flosich. Nit. a les 10. Butaques a
p p 5o p le o : LA ALSACIANA, actea primer
, por ErInard
I s'aran de LOS GAVI
Bello. Marttn I Penalver, el r. La selmana e s trant. estrella de tIVIDENCIONI

COMIC

TEATRE

REVISTES

les a, popular. Butaques a t
pesseta: la revista LAS PAVAS. NII, a
un quart d'onze: l'exitAs
Tarda. a

L'obra frívola que pol veure lotborn.
Denla, larda 1 nit:
LA CAMISA DE LA POMPADOUR

GRAN TEATRE

DEL BOSC

10 de la nit, Única
representad') de J'esa sensacional al

flennt.

diJOUS, a lea

S. ...

sn 5/8
52 1 1 1
51 3/8

SO

52
t4

SEVILLA 1
L'ala IMPIDA Da ORAN LUXa airacELosa-raLsa ult MALLORCA

&unidas cada Qla (excepto els eminentes). de Barcelona 5 Palla'. 8 In bt
T I PI
1/4
I 1/4

54 ...

11.614
3.1114

N. ... 10.61
M. ... 11.03
I. ... 11.10

r
.7.;
i.es

10.75
51.00
11.08

3/8
1/4
913

6
5

6

a

Sacre Londres
te.

85

M.
' 5.7
1. ... 5.8 la
3.
1.9 3/4

5.0 3/4
5.4
5.1 3/4
6.7 1/5

EXCELSIOR
4 tarda: "Vampiresas 1913".
"Veronika", YranzIska 0801. Notician I
Continua

¡libo laos

1 011111 0114

11 1

1111111A
f.ontlnita 4 tarda: "La sirena de/ Pals•
ce". "Agudas ri v ales", Bruce cabo:.
"Honraras a tu padre", Revista
ORAN TIATRE

T aMOS zsev- u s••

4: nit, a les 10:

Tu eres mío

MONUMENTAL
Continua 3'15 tarda: "Tentesis". "Dura
de pelar", 3.1MPS Cagney. "Secretos",
Mary Plckford, Noticiar'

per

Jean Narlow Clark

Gable

mundials

Ca101nua 3'45 tarda: "La senda del dls.
manle". "Duro de pelar". James cipo,.
"Secretos", Mar
Pick(ord. Vendan
BOHEMIA 1 PEDRÓ

CINEMA
Tarda,

PARIS

4'30; n11. 915: Restase.
Laughton en el s o e releruf

MEMOS.

Continua 315 tarda: "Con Tarzan tne
testo". "Anialerhak", expilrada co pi.
1,111001. -De cara al rico - . Notieiart

Diversos

LA ISLA DE LAS ALMAS PERDIDAS
01151as rrobelich en el

nilltins: Son de Franzlska Gil« en
PAPIXFIA (11ranet de sal1, 1 la
fanlaSta

BA-TA-CLAN

.7•nn•

SPLENDID CINEMA

•eneell de Com. 217 •

Tolere.

SO, F. Latear, SS - Tal?. 31874
Tare16 SSO; n i t,
60 ARTISTES, 60 - Estrenos: GARCIA, ANGELINA, VALENCIA, TERRT,
BARTOMEU, ESTRELLITA LOPEZ
Dancing dl • • de la matInad•
1 un ALEGRE VODEVIL

irso

eSpPrtnrular PALACIO
FLOTANTE

80518

estupend ruograma:
EL MAYOR AMOR
un film que parla al ror, per DIrkle
Mutare I A le1arlder Ca rr
La rolossal sutierProdurPir)
EL CRIMEN DEL SIGLO
per J. Ilersholl 1 W. tasan
Estrena en aquest salta de la superpro-

durran Pararnnunt

81 YO TUVIERA UN MILLON

•
Concerts
SALA MOZART
pelo

Fiar

7 direetnrsl, 13 estrelles,.

El film mes original de Pass,

CINEMA ESPLAI

801181162, entro Montaner. 1 Arden
MICKEY FUTBOLISTA, 0 l15 e15 0 5.
REVISTA AAAAA OUNT. PRISIONERA DE MI CORAZON, Irr Nancy
tilorv plomes a la tirata . LA MODISTILLA DE LUNEVILLE, Per
Niadelelne Renaud. EL GRAN DESFILE (5onoe). per John 61I15ert I
nene Adulce

Noventa

gamma en tres arte s del mestre Penella
COMPARTIR LLUIS CALVO
Tal eran va estreitar•sr en sesslin de ira%
1 anlb els que en feren lu crearle:

Pau Hertogi

Planes

T

Rloerd

CONTAL

Continua 3 - 45 larda: "TM:tesis". "Agu:,
las rivales", Bruce Cabot. - Honraras a
tu padre". Cómica

emtnents

E hUll ROL- MI ME C litil liS
.51m. a les 10 nit Queden paq.
localitats

CERQUEU PIS?
Per trastladar-tos rernrdeu CASA CAR.
RERA, fundada •n 1897. Auteconducter
25 otea. dins de la clutat, I pet
carretera • 0110 pl.. km.
Toisfon 31611
BORREL. 132
res a

EL HERMANO LOBO

CINE RAMBLAS

Ilarn•la Centro, le 1 811- TE 15575
.01111: NATURAL, REVISTA
LA EMISORA FANTASMA
per nalph Sorbes

ISU DE lid 1218 PEEDIDIS

Mobles

rulbeu
ser trames. Ce
nada, 33, Casa 24
rern No in eetl•
,orple12.

FITXES-FITXER

per charles Lau ghton 1 la Mujer
Patatera. P11 espally01.
(Sessan continua)

AGUSTI 80 3
"L

1 1/4
•3
5 3/4
• 1 114

OWC1. 310
tvul larda. a les 4MS; 1111, a les
1010: REVISTA AAAAA OUNT. IN
LOS MARES DEL NORTE (don,
rnernall. STORMY VeNATHER (film
muslral) 1 LADY LOU, per Mao
West
SOn filme raramount

bOres, per IN mote-naue
-CIUDAD DI • ARCELONA , ' 5 "CIUDAD uf PALMA"

II RECULAN, ENTRE
MALLORCA,

Cala Nova York
te

4 tarda: "Vampircsas 1933".

- Veronika", Franzlska 0,11. Centra

GIS DE VIENA, film documental sonOr.

La camisa de la Pompadour

TISMEDIMBAKA

MADRID: Puse, tio la Clutedana, 111. - BARCELONA.: VII L'Istmo. 2
LIMA RAPIDA DE ERAN LUXE IIANCIL0NA CADIX-CANARIA•
AertIdell solmanaie ele dies.btes a lea 11. Efectuaran el aervels lea "-oto naif
« CIUDAD DE
»
« VILLA Da MADRID«

Morase Memo
v.
3. ...

TICIANI FOX SONOR inlerrnielonid: vaga g eneral a Paris; grPus desordres a
Austria; 1111 allau destruel y poblo a
11011.1, i «tres. EL MUSEU DE RELLOT-

AAAAA •ALACE
Continua

Un hombre de corazón

TEATRE NOU

Cinemes
COMPAÑÍA

2
1

sig
I.? 1/4
4.4 5/8

86 3/4
87 3/8

festival a honor del senyor La Cierva.
a Madrid: un vol damunt Iladrld amb
I autogir del senyor La Cierva: 11pIra
Cesta de braus a Trujillo. 1 altres. No-

Continua 4 tarda: "El rey de Ins fns•
foros". Lliy Damita. "liana habla". ex•
plicatla en espanyol. "QuI r k mi clown",
Lilian Harvey

Mtie

1.0

sg 3/0

.iPssei continua, de 3 tarda a 1 n'afinada.
Sele111, 1 pta. Aval, a les 4, eallo1 de
programa. Els senyors especladOrs
les 3 podes, pel mateis pren, veme el
programa d'estrena. CURIOSITATS FAUNDIALS. reporlatges roo MeIle1011P. EL PERRER DEL MEU POBLE,

ITOL

1 tarda I In MI: "Parece que NO asee',
John Boles. Cómica 1 AtracciO
CATALUNYA
4 tarda 1 10 nit: "A /a sombra de Ins
muelles". claudefte Colbert. amigues

seu Oxit

Macla

18
15
17

Blat /Ilesas
v....

CAP

PUBLI CINEMA

Tarda, a les

CINAES

TIVOLI
larda I In rid: 1. Catalina de Rusla",
DOUglas Falrbanks Jr. 1 Elliebelh Berg.
ner. Reportatge, Nonciarl I Atraerle

Produrcid Metro Goleitryn Mayer
Aval, estrena del nou Noticiar'
Fox, amb les darreres nolleIrs

«MY» •nn•

Blat Liverpool
4.0 5/11
4 2 2/4
4.1 5/8

(EL AMOR NUNCA alUaRE)
Es prolerla a les 423. a les 610
a les 10'35. DIJOus: LA CANCION
DEL SOL, per Unan Vedo', l LA
CONSENTIDA, per Carel. Lombard

Companyla d'alta oomedia 11

hana tots els calbs ho en: per la sebo,.
aquesta hipersecreci6 del cap,
G rea,
que es numitesta amb l'apandó de la
caspa. La seborrea es el començament de la
ca/vicie. Ccunbatre aquella is evitar aquesta.
No es coneix altre especific contra la seborrea que el sotre. I no es coneht més que
un medicament que permeti utilitzar aquestes
propletats del sobe: el SULFOPILOL, ara
de nou atent al
, El SULFOPILOL no es, dona un pro.
ducte èinpfiic1 casolà, o de perfumeria, preparat s'use reponsabilitat científica. Pel contrari,

Sucre Nova York
v. ...

SALONS

La llama eterna

TEATRI POLIORAMA

contra la calvicie

1313152

1511 cana. parle de

FELIPE DERBLAY

Cacen Nova York
J.

huelo de areola, 33. Tul?,

Tarda, de 4 a 8, !mi s tó continua;
nit, a les tO: Norma 85 AAAAA en

dIverlit soloar Terrylone. NOTICIARI FOX SONOR, noticies d'Espata',

de Parla

Envien les notes en eatalli

Segueizen a la pista 16 pa relles
les 39 Inscrites
frene •xhIblelene 5 .. aprInte" pets conruraants. Divondree
«nonti segona atraerla
l'orquestra de color Napoleon
Arbitre Internaclonel: Floydelist
Speaker: Rafael Anee.

Aval, All,

n••••••n••

a tots ele grane quioscos

Grecia, 6'5o per roo.

Campionat Mundial de Ball

Romeo queden das dls. do
Et. DIVINO INIPACIANTE

Fantasio 1934

ORDI I CIVADA: Continuen terrns
dits gèneres, i la demanda regular. Anotarem haver-se por-

• aura dia dot

Ayo', dImaorea, 21 da f

TEATRE

'imitarle, per la manca de consum.

els preus dels

u entres seectiktat oren de MI pus

TAIIQUE•

dia

les
Anònima AntaGracia, mi-

ETO 9,

E. Bolind I Brasds.

Brasilers, o'so pessetes.
Colombiana: 3'40 pesseter
Peruana, 14 .50 pessetes.
Venezuela, 125 ressetes.
Japonesos, 2 pessetes.
Argelins: 484 0 per 100.
Rgipte: 38 pessetes.

que

mateix ofereix aspec-

liquid del dit cupó és de pessetes 1071.
Barcelona, 20 de febrer de
1934. - El secretari general,

Argentins, i'po pessetes.
Uruguais, 3'25 pessetes.

transaccions bon xic animades.
BLATS: Per ara persisteix l tnnica que hem remarcat en anteriors
comentaris. Les aniques vendes que
poguérem anotar ho foren de procedencia Roa a 5150 i Sahagún a 51
pessetes, posat vagó origen.
FARINES: Els preus segueixen
igualment sostinguts, si be les vendes
molt limitades. Per ara sembla que es

te desfavorable, RIO Tinto, 1633
(-22), Royal Dutch, 182 00 (-225),
Canal Suez, 20110 (-100), Kuhlmans, 6 1 8 (-2), Wagons Lits, 955 0
(-50). Barcelona Traction, 5 1/2%,

major part d'emissions operades, i
de Inés importancia els Interior, els
gneis avancen prop d'un quart d'enter i Amortitzable 4 1/2% 1928, que
arriben les minores fins mig enter. 706 (+1),
1..nnn•nn•••••n••••••-.0-4P+T-4.....

Turquia, 5 pcssetes.
Portugueses: 0 '34 pessetes.
Cariada, 7 pessetes.

La sessió d'ahir en aquest mercat
va esser forca concorreguda, ¡ les

de França, 11300 (-0'75). L'especulació, aixii

Noruega: elle peaseter.
Dinamarca: 1 '63 penetra
Finlandia, :6 per tos.

MERCAT EJE LLOTJA

BORSA DE PARIS
El rnercat de París, en la sessió
que celebra ahir, dona mostres de
gran passivitat i feixugor en possicions. El sector de mides acusa
visible depressió i hom remarca davallades quelcorn apreciables en:

Bulgaria, 7.30 per 10 0.
Suecia: s'88 pessetes.

TARRACONA,

CIA.

ALACANT I PALMA DI

EARCIILONA-MA41 U EARCEL081A-ElvI5aA

LIIIIA COMERCIAL AMA ESCALES A TOTS ELS PORTS DI LA MEDITERnANIA,
NORD D'AFIIICA I CAN %RlZS. - Sortidea q uinzenala de Barcelona ele d11.24/11
LIMA CO'IEFICIAL BlIBAO • CADIZ • CANAP I ES, AMO ESCALA A TOCA
PORTE DEL NONO D'EFPANYA. - Sorna', quinsenars Oe 511510 eta 011 08 e
1.1311A RAPIDA RECICLAR ENTRE ESPANTA 1 TEI01170105 DE LA 1111I5E1
ESPANYOLA (FERNANDO P00) , lierildea el dla 17 de cada mes, liMb PSCIIPO a
Alseant (faculfellval. Carta gena (facultaitva), Cldls. Lee Palmeo,
Neta Grua de Tenerife. 1115 de Ore (faeulletlea). Monrnels o Fregoteen, frarinta.
alu). ganta Isabel de reinando Poo. Bate (facultativa), Egeo 1 ettp 3,5110
I fieulttelval, pele vapore

4. 64.U5 uantio 1 «LEluizin«
RAPIDA RISULAR &TM. liANCILJNA 8 VALIENICUI
80rIldell de glireelnria ole imana 5 musas, a Da SO ~as
« CRIDAD Di VALENCIA"
• Pres a 51510111 /'50 INOR •UI•'a raerla I seraiwas e preve nao%
saatelt 0011111111AL ISIDITERRANIA-CANTIUMUCA
NE *Ralo • lote ola porte de fa Parimos& mantea de Bucemos ole Mmeerea
L111114 RECULAN INTNII EARCELONA ALACANT • ORAR • UILILLA • VILLA

METROPOL CINEMA
1.10ria, 118 - ToIN,
Aval, d'aterres. larda. a les 5; nit, a
leo Oto:
ALAS DEL PORVENIR, documental

Robo en la Opera
EL PRIMER DERECHO
DE UN HIJO
per lierl L »tele

Luna

No podem publicar les
ALRUCEMAII • CEUTA 1 vtar•vinesa
votes pregades que no Sersitlee se Domena elda annerese. a MI
i Done; d'Afama oto emula
OTES
sil
doran eta
Aleas% EN Oliaarle I d'AMES« eav
011141er“.
'
V
vinguin «evites en estalb
nurse» ala 4111110eroll.
entes Muss. a flie11116.
De
Ileemele Il5aelvel.41eete. OteN 110,41.2eli
amb un timbre o signa. Illuyela1=18:111
e.0 por( - Sevil Aleseleas• TaRfor. Wort
Derval IIMAINanal
Mal» Pals-Latfels.
alafflimml•CaelaaNse
tura comanda
41Gturia. L'jmport
•
•OSIIIMINI es la Camama 1 tela SU Pena
i

1

1'cl/a ez$440
Avut, tarda, OP 4 a 8, nit, a les 10
Estrena de la producen:1 Fox

I
per

Janet Gaynor i Werner Sastet

SI RESPIREU
amb nna

PASTILLA VALDA
A LA BOCA

Os PRESER VARE U
del FRET, de la HUMITAT,
dele MICROBIS.
Les emanacions antisepticae d'aglitat nuera:en/5r

producte impregnaran els recons mes harem:sin/es
de la GOLA, deis BRONQUIS, deis PULMONS
eta faran refractaria a Sota congestiA,
toga inflamado, a tot contagi.
NENS, ADULTS, VENA

PrOtilleu-vos tot sepa, llaguen sempre a ME
LES VERITABLES

PASTILLES
VALDA
qu'es
SOLSAMENT
recen

en CAIXES
portut a ta tapa el nora

'MIDA

