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Història i cultura
El catalanisme politic pegué neixer d'un moviment cultural, especialment literari. I cada cop que
aha donat un guany d'intensitat
creadora dins la vida totalitaria del
nostre noble ha començat per rapariciä d'un estil non. El verisme guirneranià, el noucentisme, foren seguits de grans movirnents de masses, enmeses insensiblement per un
esperit novell que s'havia revelat de
primer antuvi mitjançant la paranl a.
No oblidem que al principi bou la
Paraula.
Aquestes reflexiono se'ns han
acudit durase la celebració del cisqué aniversari del nostre benvolgut collega el setmanari "Mirador".
Quan va publicar-se, encara amordassada la premsa per la prévia
censura, ja ass.enyale l'inici a Catalunya d'un nou esperit que empresa
uns parlars nous i que tenia una
visió del mies premia. "Mirador"
es propasara culturalment una cosa
a :a regada tan simple i tan complicada com és ara simplificar en
un país oro imperara la complicació mental i expressiva. Fins llavors no haviem conegut altra mena
de setmanaris que aquestes dues:
els feixugantent barrilaires, grassos
i xarons, a/1lb una gran dosi de
ferocitat i grolleria, i els ingenuament encimbellats i eixarreidarnent
abstractes. Aquests darrers, que, S'es
i fet, eres lloables dins llar propOsl, delataren no gens menys una
disposició d'esperit enrevesada i un
xic rana, característica de totes les
cultures quan encara són verdes i
els seus intellectuals encara no saben dur amb naturalitat els coneixements que han adquirit.
"Mirador" sempre sha proposat
donar un punt de ponderació i d'irania a l'expressió dels conceptes.
L'estil de "Mirador" és flexible i
huma. De la mateixa manera que

Eugeni d'Ors, temps era temps,
volgué crear la cavalleria del noucentisme amb individuo que fossin
els actors d'ells mateixos, "Mirador" es propasa donar el mäximum
de rendiment cultural sense descompondre les lisies habituals de
l'esperit dels
I aquesta posició menta/ té, ultra
l'avantatge d'ésser mis sincera i
veritable, i àdhuc Inés elegant que
les observades fins ara a Catalunya,
l'avantatge que dóna més agilitat a
l'espera dels bornes cultes i els facilita l'arase dintre la consciencia del
món i del temps, que és, en suma,
l'objecte de tota cultura, lard individual cono collectiva.
Ara se celebra rany tinque de
vida d'aquest moviment iniciat per
"Mirador", El balase és falaguer:
pot dir-se que tota la "elite" de
Catalunya hi participa o l'encoratja.
I ultra els lector, estrictes d'aquella publicació, cal campear amb
una altra influincia indirecta; pesque totes les publicacions que han
seguit després han adoptas corn a
model des del format fins a l'essincia resperit de "Mirador".
I corn que enlloc, i menys a Catalunya, no hi ha mirarles, nosaltres
preferim multe que aquest setmanari, mis que inventar-se tot un
moviment de les animes, ha tingut
la sort, a ell escaiguda, de registrar
per endavant, amb una sensibilitat
sismografica, tots els processos interns que es descabdellen dins
l'anima del nostre poble d'ençà un
temps. I, tard o arias, eixita a la
superficie de la política aquesta
energia nova que "Mirador" pot
anunciar als catalans. Una energia
intelligent i serena i. sobretot. nova,
nascuda simultániament amb les
noves realitats de la, histeria del
país.

•

f.

No s'ha donat cap comunicat de l'entrevista,
però la premia alemanya es mostra conforme
amb el memorándum anglès
.Cal' comunicat oficial no ha esta'
donat pe r la Wilhelmstrasse sobre les
converses que Eden ha fingid atril,
Hitler, Nettrath i altres membres del
govern nazi, Pera la prentsa. que a
B erlin 110 publica sind olla que plau
al Gas:un i al consentitnent de Goebbels, afirma que Alemanya s'adhereis
completament a la tesi esposada en
el memorandum britanit. I airó no
sorprin gua si es considera que amb
aquel! memordndutn Londres reconeis,
no sols te òricament el dret a Atentaaya d'armar-se, sind que consent ala
formació d'un poderós exércit.
No és «lu í el cas de remarcar reero?: de la política britànica, consideran! que stna Alemanya rearmada pot
constituir un peri// òdkuc per Angla-

El capitel Edets•
torra. Es estrany que aixt3 no-es osagui comprendre a Londres 1 si o Roma, on, malgrat tot, es continua a
sostenir el Reich en les reyes pretensions de recirmoment. Allò que imparta considerar és que Eden deu haver
esposa' la irreductibilitat de la tesi
francesa, consistent en el respecte de
totes les clausides del tractat de Versaltes — almenys de les no violades—
ti, consgüentment, de la ferina voluntat de mantenir intacta la garantid
de seguretat, que França no renunciara mai i que és una de les ma jora
condiciono de pos Eden des lurter esposas, dones. a Hitler com is el
cas de comPlar sobre el memoràndum
brildnic, sind de trobar 1111 altre mitja
per conciliar les dues tesis tan oposades.
Perd en els cerdo /'oli/ics financero es té la impressió — i se 'n fa
ero "Le Temps" — que Hitler vol
trovar de posar-se d'arord amb Anglaterra i Italia en lora si no contra
Franca. La dupticitat de la política romana—que ara més que mai hauria
d'ésser coneguda al Qual d'Orsay —
Pot provocar sorpreses, pera no (Tejen:
que Anglaterra es presté.: a aquesta
maniobra, a part de quals evulla consideració sobre ¿'eficacia d'un tal acord.

Depuració de la burocracia

municipal

Lord Eden, miBerlin, 21
nistre britanic. fou rebut altor pel
canceller Hitler, amb el qual sosfisgué un detingut canvi dimpressions sobre el problema del desarmament. objecte del seu viatge.
Sobre el curs de les negociacions
fins ara no s'ha donat cap comunicas oficial ni ha circulas tampoc cap versió oficiosa; però coneguda la posició favorable del
Govern alemany respecte.a
memorándum britänic, on apareix
formular el criteri belio de la Gran
Bretanya en la qüestió del desarmament, pot suposar-se que a Berlín-no sorgiran dificultats d'importancia per a l'èxit de la missió de
lord Eden.
La premsa berlinesa en general
s'absté de fer comentario a aquesta
visita. Solament el "Lokal Anzeiger" posa de relleu que sir Eden
és la figura representativa dins la
política británica de la generacio
que prengué part activa en la guerra i que per tant esta millar preparat per comprendre les peticions
alemanyes que molts polítics anglesos de la vella escola, dominats per
consideracions i prejudicis que cada
dia tenen menys valor en el neón.
Berlín, 21. — Les converses entre els senyors Hitler i Eden sobre
la qüestió del desannament han
continuat aquest matí. Han assistit a l'entrevista el ministre alemany d'Afers Estrangers i rambaixador d'Anglaterra.
Es tren que dens ä Mr. Eden podrà
sortir cap a Roma, on conferencian
amb el Sr. Mussolini.
A la seva tornada de la capital
d'Itilia, s'aturari a París per conferenciar amb els ministres francesas i
comprovar el reaultat de les gestiono
realitzades.
_Des de Park unir* el capita
Eden cap a Londres, on donara
compte de les converses celebrades a
les tres capitals europees.
París, sr. — Comentant les converses anglo-alemanyes. "Le Temps"
diu que tota la maniobra política sembla indicar que Alemanya té la perspectiva d'entendre's amb Anglaterra i
Italia, i al marge de Frasea per tal
de regular la qüestió del desarmament.
Aquest procediment — afirma el Pe
-riòdc—esultanúpromplet, ja que cap Reglament general no
será possible sense l'assentirnent de
França i de les altres potencies interessades, i per altra part no existeix
cap potencia que pugui decidir el rearmament d'Alemanya, a pesar dels
Tractats, sense un acord unánime per
part de tots els signants d'aquests
Tractats.
Londres, 21. — El "Tinies" publica una informació del seu corresponsal a Berlín segons la qual el senyor
Eden tenia la intenció de sortir dijous
cap a Roma, encara que de moment
oso s'ha decidit res en definitiu.
El "Times" afegeix que després de
la jornada dahin es té la impressió
que el viatge del senyor Eden a Berlín seta de resultats profitosos.
Si aquest, que es considera caen a
bou principi, obre perspectives
conseguir progressos en la slikstiö
del desarmament, l'estada del senyor
Eden a Berlín potser seria prolongada.
Berlín, 21. — Comentant la visita
del senyor Eden a Berlín, el "Tag"
escriu que el ministre anglès ha expressat devane els representases de
la premsa britänica la satisfacció que
li huelen produit les entrevistes celebrades a Berlin en el curs de les quals,
segons ha manifestar, s'havien realitzat grans progressos.
(Continua a la Pdgina 7, col. 4)
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Catalunya i la República

separ de «Mirador»

Eden s'ha entrevistat de nou
amb Hitler i von lieurath

Les seves repercutimos en
els serveis ordre

Al cap d'uns quants dies el novell
funcionad va tornar a insistir en la
denúncia, i va demanar autorització
per realitzar personalment el servei,
juntament amb alguns agents.
Horn va oposar a la seva demanda
una serie d'obstacles, i se li digné que
el servei ja seria realitzat per altres
funcionaris.
Pesó passaven els dies...
Mentrestant, una nit, el lector ho
recordara perfettament, el senyor Badia, juntament amb altres agents a
les seres ordres, va dedicar-se a la
descoberta de cases de joc; en raques hores va descobrir-ne sis.
Cal anotar, peres que cada deseobeca anava seguida del corresponent
atestas; aixà va significar una despesa de ternos, i, per altra banda, els
telefons van funcionar amb gran celeritat, i en gran nombre.
De no ésser això, en lloc de sis,
el nombre de cases descobertes /lauda estas molt més important.
QUESTIO DE COMPETENCIA
Le descoberta fou en certa manera
un èxit. Perú sembla que va plante
a tothom. Es deia per Prefectura que
el secretad general haría estat cridat
i advertit que aquesta mena de serveis
no era oportú que els ralitzes ell personalment.
No cal dir, peses que amb aleé, no
volia significar-se que els infractors
no serien perseguits. Però que ho serien per altres persones.
(Segueix a la pag. 6, col. 2)
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La set del memorándum

EL JOC A BARCELONA

El jóc a Barcelona is una malura
endémica. Més o menys a la nostra
ciutat s'ha jugat sempre, àdhuc en
temps de la Dictadura, durant la qual
van haver-hi, peses, èpoques en que
va accentuar-se la vigilancia i repressió deis establiments d'aquesta
mena.
Darrerament el nombre de cases on
s'ha jugat ha estas forza important
i han estas tan minses les precaucions Presto pels que, be per proiessia, be per esplaí o. simplement, per
obtenir un guany material, s'han lliuras a activitats d'aquesta mena, que
ja na ha estas possible d'ocultar-ho a
ningú: A Barcelona es juga.
La tolerancia va arribar a un
grau notable en el passat Carnaval,
Es deia que en aquells dies hi baria
carrers sencers de determinas indret
de la cintas on no era tasca fácil trabar un sol bar on no es jugués.
El tintada del carrer se sentia estranyat de tot aixés i no comprenia
com aquest afer, que era del domini
fos toleras o, si rolen, desconegut de la policia. Cridava encara
més ratenció el que l'augment del vici, que té un punt de partida perfectament perceptible, vingués a cansí:meció de les rigoroses mesures que
ro fa gaire es van prendre contra els
Music-halls del Parallel i contra la
venda de publicacions pornogràfiques
per la Rambla.
No fa gaires dies, perd, la premsa
va publicar la noticia que havien estat descobertes en una sola nit diverses cases de jos. La descoberta va
meriixer el corresponent comentari.
Després no se misa torrat a parlar
més fins ahir, en que un diari del
matí va llançar al canes una informeció sensacional.
¡Qti2 PASSA A LA COMISSARIA D'ORDRE PUBLIC?
D'un temps en aquesta banda circularen per la Comissaria rumoro
alarmases. LA PUBLICITAT va recollir-los al seu ci ja, i el mateix Huna pogut fer ahir, respecte a l'esmenseda informació, de no haver cregut
que amb aixó dificultariem la tasca
depuradora del conseller de Governatia, senyor Selves. Peses ara que ja
l'efes loa estat divulgas, no tenim per
que silenciar els feto.
Tal com el lector recordara, ara fa
une s tres setmanes, el Govern de la
Generalitat va nomenar secretad general de la Comissaria d'Ordre Públic el senyor Badia.
Sino ha dit que, por després de
prendre l'esmentat senyor possessió
del seu tau«, va exposar a la consideració dels seus caps jerarquics el
que hern consignar mis amunt. Senobla que amb aquelles manifestacions
aquella es donaren per assabentats,
Pet6 que no va pusat res mes.
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Ahir a la nit fisgué lloc a l'Hotel
Colom el sopar anual de "Mirador",
que aquest any és el tinque. A la
tenla presidencial s'assegueren el
conseller de Cultura, senyor Gassol;
els senyors Caben, Hurtado, Ametlla, Duran-Reynals, Barbey, Llates,
Segarra i Pujols. El sopar es velé
extraordinaria:nene concorregut, i
hom calcula que hi havia un centenar de persones.
Fou molt ben servit i transcorregué cronig d'una animada conversa
entre els collaboradors, i després
d'haver-se servit el café el senyor
Ametlla, a requeriment dels comensals, pronufscia un curt parlament
d'oferiment del banquet i d'exaltació de l'obra de "Mirador". En els
començaments de la revista—digué
el senyor Arnetlla — vaig éstes un
modest collaboradro a la Seise de
posar-la en marea, i he anat veient
u/lb gust corn l'obra de "Mirador",
nialgrat les vicissituds de la política i de la vida, anava complint la
sera missió que li va trazar el seu
ideados Amadeu Hurtado. En néixer
la revista tingué tot seguit un programa a complir, que era fer possible un expandirg ent de l'ideari catalanista, liberal i democràtic, i dotar
Catalunya d'un òrgan d'expressió
que romprés els motllos del vell
temps, avui ja incompatibles anob el
nostre.
Tot aisles—acaba el senyor Ametlla---es deu al mecenatge discret i
elegant, a la direcció espiritual de
l'enoje Hurtado, al qual, coros als collaboradors que arob el seu ajut la
fan mis viva cada dia, em plau d'adreçar tota mena d'elogis.
Els assistents al basquee requerireo Francesc Pujols de dir unes pasanies, i el filòsof de Martorell &alatea a parlar enmig.glirsrans aplau-diments.
Francesc Pujols improvisa un parlament duna elegancia, d'una profunditat i d'una ironía admirables.
Jo, senyors—digué Pujols—, era soci de l'Ateneu, i com que el reglament deia que no es podia parlar de
religió ni de política, eni vaig donar de baixa
Avui us parlaré de religió precisament en un banquet que es a l'únic
lloc on sc'n pot parlar. Com saben,
m'he preocupat de religió després
(llaves estudiar ciencia i filosofia. Els
rusos estudio em asen:teneres veure
aviat que totes les religiosos recolzen
sobre la moral, La mera recalzo sobre
la ciencia.
El parlament del senyor Pujols ion
aplaudir com mereixia.
Seguidament s'aixeca a parlar Josep
M• de Segarra. El -Mirador" — comença diem — feos una iniciativa de
Don Amadeu Hurtado. Aquesta minativa per portar-la a serme, neceositava uns collaboradors, que fórem
nosaltres.
(Segueix a la Pag. 6 darrera hora)

IAL MORT

La tasca obstruccionista d'una diputats
de la Lliga
Madrid, 21.— Aquest matí ha arribat en l'exprés de Barcelona el president de la Generalitat senyor Lluis
Companys.
L'acompanyaven els senyors Martí
Estere, Nicolau, Santaló, Aragay,
Traba!, Barjau, Alavedra, Virgili,
Tusen, i Closes, i el cap de Cerimonial de la Generalitat senyor Rubí.
A l'estació l'esperaren el senyor
Aiguader i els senyors Tomás i Piera, Palet, Grau, Mangraner, Ferrer,
Sunyol, Sbert, Marial, l'escore i
Joan Moles (fill).
El senyor Alavedra ha dit que el
viatge slaria realitzat normalment
que en el trajecte havien sortit alganes comissions per saludar el
president de la Generalitat.
Et senyor Companys ha dit que
venia solament a tractar d'alguns
problemes de serveis puix que tren
que en fer-ho personalment s'acrelesas: a la resolució.
A les dotze ha acudís el senyor
Companys a la Presidencia del Consell, on ha conferencias extensaturnt amb el senyor Lerroux, i després ha sortit cap al Palau Nacional,
on s'ha entrevistat amb el senyor
Alcalá Zamora ,
REFERENCIA DEL NOSTRE
ENVIAT ESPECIAL
Finida la primera jornada del
viatge presidencial a Madrid, heno
fet el possible per esbrinar les impressions obtingudes i els resultats
aconseguits de les gestions practicades el dia d'avui pel senyor President de la Generalitat i pel conseller de Finances.
Tant el senyor Campees com el
senyor Martí Esteve han rnantingut
_goa discreta reserva; penó Il ur P o
-sarevltifcó,nr-os
ho avinent els periodistes, han confirmas que les pretensions exposades en nom del Govern de la Genesalitas, tan justes devien ésser que
han trobat un acolliment favorable
en tots els representants de la República que han visitat.
Sernbla que aquestes primeres visites no han estas simplernent protocollaries, sinó que han servit per
a plantejar Miestions concretes que
anises essent objecte de successives
negociacions.
Els senyors Companys i Estere
han visitat, a les dotze, el president
del Cansen, senyor Lerroux, el qual
els Ita rebut immediatament. L'entrevista, pesó, s'ha hagut de suspendre poc abans de tres guares d'una
perque en aquesta hora tenien concedida audiencia pel President de la
República.
La visita del President de la Generalitat i del conseller de Finances a S. E. fra durar una hora, i tenim entes que el senyor Alcalá Zamora ha acreditat una regada més
el vivíssim interés que sent per les
coses de Catalunya.

BEL BEI ALBERT

UN SOLT DE "EL SOCIALISTA»
Madrid, 21 (Conferència telefänica). — "El Socialista" d'avui publica una nota, que ha estat molt comentada, en la qual s'afirma que s'anava a fer un carvi de govern cap a
la dreta, però que sembla que el viatge del President sie la Generalitat ho
ha deturat
EL SENYOR AZAAA INVITA;
A PINAR EL SENYOR
COMPANYS
Madrid, 11 (Conferencia telefónica), El senyor Araba, per rnitjä
del seu secretari, ha manifestat al
President de la Generalitat, senyor
Companys, el seu desig de dinar de.'
snà amb elL

gin
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L'AMBAIXADOR DI FRANÇA
Madrid, 21 (Conferència
ea). — Avui ha demanat hora per
tal d'ésser rebut pel President sie la
Genearlitat l'ambaixador de Franca.
lierbette,
(Segueir a 74 Pag. 3 col. 1.)

El Sr. Badia cap a Madrid

Mala be. Ara caidri sesee aupriede almete 'apeadas

Parlo, as. — Per no haver quedat
definitivament resoltes les qüestiona
pendents a les guata aRudirem anit,
no s'ha firmat record comercial
franco-espanyol.
El president de la delegaci6 espanyola, senyor Badia, ha marxat
aquesta nit a Madrid, on consultarå amb el Govern alguns deis extrems de referencia.
De lotes manero, com que les
negociacions imitan virtualment terminades, la firma de record ha de
celebrar-se aviat.

A la tarda, a les sis, els dos representants del Govern de la Generalitat han estat rebuts pel ministre de Finances, senyor Lira,
l'entrevista amb el qual ha durat
tres quarts. Del ministeri de Finances han passat al d'Obres PIbliques, on han estas conferenciase amb el senyor Guerra del Río
fins a les vuit tocades.
De tornada al Palace han conferenciar fins a quarts de deu amó
diversos membres representants de
Catalunya a la Comissió Mixta, tasca que han représ en havent sopar.
El senyor Companys no ha volgut ocultar la disposició favorable
que han trobat en el senyor Lerroux i es els ministres visitar,. El
cap del Govern ha dit que eR era
garantia d'aplicació lleial de l'Estatut i que no s'imposava alca lirnitació que la de l'Estatut mateix.
Es pot donar per segur que e:
senyor Lerroux presidire, probable.
meist aquesta setmana mateixa, una
reunió a la Comissió Mixta, ter
que no s'havia produje des •del segon govern Azalea, i que en aquesta
reunió exposarà el desig del Govern
de la República coincident amb
Govern de Catalunya.
El Sr. Companys ha dit que el seu
viatge hauria estat plenament justificat pel desig que tenia des de la
sera elecció, de complimentar el President de la República, al gua] votia
agrair el tribut que va retre al primer President de la Generalitat en
assistir al seu enterrament
Les entrevistes amb eis Srs. tara
i Guerra del Rio han estat tardíalissimes i se n'espereq resultase altament satisfactorio per a la ripida i
justa resaludó dels traspassos pendents i de les valoracions de oerveis.
El Sr. Guerra del Río sima interessat i ha ofert el seu ajut per a l'execució d'obres públiques de repida
realització a Catalunya, i s'ha mostrat
en bona disposició per a no minvar els
drets de la Generalitat relaciones amb
la comesa assignada a la restablerta
Confederada Hidrográfica de rEbre,
tal com sosté la representació del Govern de la Generalitat.
Ha coincidit a apreciar totalment
injustificada la campanya iniciada
per alguns elements de la regió aragonesa, i encara que hauria Pogut do
-narpetxunadispocóavers
al desig del Govern de la General i
-talgesiópractdvuimatex
en sentit contrari a aquest desig pels
diputats Ileidatans senyors Florenea i
Pinsol de Lliga Catalana, el senyor Guerra del Río sha fet arree
plenament de les aspiracions sosting udes pel president i el conseller de
Finances de la Generalitat.
L'actitud dels representases de la
Lliga ha sorprès eis representants de
la Generalitat, penó no han volgut
fer-hi cap comentari.
Políticament el viatge del senyor
President de la Generalitat promet
produir tambo efectes saludables a
la politi ca general de la República.
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Sindicas obren avui hi ha el "Sin- dicato Católico Agrario" .del Gil
Robles, que um a bon feixista el,
promet que quan ell pugi al Poder
tothom ~aliare, perque es latan
tnoltu obres.
Aleshores en alguna d'aquests
Boca el bon republici, que hauria
volgut que al seu temps els cedes
haguessin estat exterrninats pel Govern, 'com a mesura de salut pública
i d'higiene social, si son casal l u
diu, amb la impressió vaga de sentir-se molt allunyat de vosaltres:
"—Illstedes al que están bien ahora
con la Autonomía! Claro; se entienden mejor, y no conocen muchos de
nuestros problemas o 105 tienen resueltos." I es que l'home que pensa
té la censada que la llibertat ja es
en ella mateixa un guany i que afavoreix la solució normal dele problemes.
En canvi, topeu un heme de dreta, d'aquests, que esperen el cop
d'Estat feixista d'un moment a l'altre, "que pegue con mano dura a
los obreros'', i us fa, sobre lea no,tres coses: "—Ustedes los catalanes pueden disimular, pero ya nos
enteramos de que las cosas les van
mal y que el Estatuto ha fracasado
totalmente en Cataluña a causa del
Gobierno de izquierda." 1 aleshores
us assabenten que el senyor Ventosa ¡ el senyor Nadal i altres senyors de la Lliga que empren estilografita es dediquen a escriure en
diversos diaria de províncies ¡ expliquen —ells, catalano— que a Cetalunya entern tan malament, que la
miseria se'ns menja, perquè no manen ells, que si anem al desastre i
que dintre poc demanarem auxili
perqué ja no tindrem on catire
morts. "—No van a tardar mucho
en pedir ustedes socorro a Castilla
—deia un eaciquet agrari de la provincia d'Albacete—, Así lo P rofe
-tizabhceunosdía pino
suyo en el diario de aci."
Mentrestant Gil Robles ha anal
minant-ho tot. Si volgués. la podria
governar ara, i hauria pogut fer-ho
un mes enrera. Penó ell hn vol tenle
tot preparat i ben assegurat. No té
cap presea. Encara no passen prou
gana els que l'han d'acollir amb ele
bracos oberts. Cal que el cop sigui
segur i que es produeixi com la cosa
Inés normal.
Per a quan vingui, ai abans els
republicana espanyols no han sabut
tombar el Govern Lerroux, que ha
d'obrir les portes del Poder a Gil
Robles, i restablir les coses al te
d'abril, per a fer la feina amb una
mica mis d'energia, cal que Catalunja estigui a punt. A Catalunya,
autónoma, el feixisme no hi tindri
res a fer."

linos erstOrde els diere' eme axei
suite so:pirosis:
"LIS obra" públicas no se han incrementado, sino toca* lo Contrario:
el Estado español ha Punto en
practica el sistema de no libru ningolea cantidad por este concepto Y
hoy en dia la Generalidad realiza
las mismas obras públicas que las
antiguas Diputaciones y el Gobierno cintral ninguna de las que ordinariamente emprendía.
La materia de Sanidad existen dificultados para percibir lo que el
Estado destinaba a mantener el servicio en Cataluña. Lo mismo ocurre
con el paso de leas funcionarios adacritos al departamento de Agrien'.
"-tuna.
La policía no se preocupa poco
ni mucho del orden público. Es notable la actividad de los aspirantes
a policía para suplir el desinteres
total de los agentes que desean volver a la dependencia absoluta del
Gobierno central. Y asombra el
hecho de que estos nuevos funcionarios puedan cumplir su misión
decorosamente sin la experiencia
suficiente y venciendo la hostilidad
de quienes debieran auxiliarles.
La Hacienda de la Generalidad
cuenta exclusivamente con sus recursos propios. El Estado guarda
su dinero con sospechosa tenacidad.
El Parlamento de Cataluña es el
único organismo que procura dar la
sensación de que efectivamente la
autononda es un hecho. Su actuación, em p ero, viene limitada por la
estala actividad del traspaso de serviejas y si no se pone remedio con
urdeneia al actual estado de cosas
tendri que paralizar sus debates
para evitar que sus leyes queden incumplidas. ¿Cómo se conitituiri,
Por elemp lo, el Tribunal de Caudón de Cataluña sin medios para
abonar los gastos que este servicio
ocasione?
La tictica adoptada en Madrid
se reduce a dificultar la implantación de la autonomía en espera de
que un cambio político haga innlosible el total traspaso de los serviciosDu por die los ministerios cometen aaa nueva agresión contra
la autonomía. Aparte Iss vulneraciones del Estatuto tan claras como
la ensenada últimamente al estructurarse da nuevo la Confederación Hidrogrefica del Ebro, a cada
MOInerISO se perpetran un sinfin de
ataquu mineculoi, pero sintomáEl cas d'Austria
ticos. En la prórroga del presupuesa LA HUMANIA
Rövird
to se han suprimido muchas consigTAT, no eh solita gens l'alegria dr les
naciones destinadas al pago de servicios que el Estado prestaba en dreles per l'esclojament del, socialista
austríacs. Troba mor Gil Robles isla
Cataluña y qua al no asumir la Gemoit en el sea pope? quers en torta
neralidad estos cargos quedaren
eons d'Idas vierbris prdpia. En Tutti
indotados.
no s'explica ¡'oleario de eerts polftics
¿Puede continuar la situación prede les dreter catalanes:
sente?
Entendemos que no puede prolon"Nonti ' per l'afebliment del sengarse ni un momento mis, pues los
tit autonomista o per simple ignointereses de Cataluña son tan resrancia de la vera significada dels
petables como los de cualquiera otra
fets d'Austria pot explicar-se la eapoblación española y la injusticia tisfacció d'aquesta gent de casa
del Gobierno central podría provo- nostra.
car situaciones desagradables y tiA Austria, la social-democracia ha
rantes que bajo la República no de.
caigut vençuda. Lluiti coratjosaben continuar.
ment, i l'han esclafada cruelment.
Ayer el presidente de 11 GeneraEls homes de dreta, els egoistes delidad se trasladó a Madrid para sofensora del present regim social anlucionar diversos problemas urgenticristie, poden fer repicar les emtes. Esperamos que el éxito le
panes del triomf venjatiu.
acompañe para bien de Cataluña y
Cal afegir, però, que Dollfuss
de la República.
la "Heimwehr", tot Iluitant contra
La implantación de la autonomía
el socialisme, han esquerdat l'esexige del Gobierno español una actructura semifederal de la Repútitud comprensiva y la adopción ráblica (Austria. Es indubtable que
p ida de medidas eficaces para realiara a Austria, com fa poc a Alezar en breve plazo el traspaso de los
manya, pel Cinli del dretisme es va
Pendientes
y
la
valoración
Cap al centralisme. Caiguda la deservidos
total de los mismos.
mocracia, cau aviat l'autonomisme.
Cataluña no puede esperar indefiIgual, exactament igual, passaria
nidamente y su Gobierno tiene el
a Espanya sota Gil Robles. Je Pa zdeber ineludible de levantu la voz
sä una coas eemblant sota Primo de
Para que le oigan los mis altos poRivera. En aquest darrer cas, COM
deres de la nación.
que no hi havia uns autonomía veLo que Cataluña reclama es de
ritable per destruir, 'opus del
justicia y la República ha de ser un
dictador s'acontenti destruint la
que
reconozca
a
cada
cual
régimen
mica de deuentralitució que la
Jo suyo."
Mancomunitat de Catalunya representava.
Armes reacciadiries
Es possible que hagin pusat inL'OPINIO explica la culpas» de advertidas en determinase sector,
prosilitinar ese, aprofittentose de la catalana alomes impartanto sumo
rnifiria i de Ponallobrresse, isis Gil
politiquea que a q ueo dita boa visRobles i el, OMS PaetidOria per teme
sur d'Apela bartejadm amb ele
eepowyelee:
relate dale mes de sang i amb les
estadlitiques de morfi' i feries.
'No Cal dir que, per a preparar
El fet de que el funcionarnos dale
el terreny amb vistes a un 'iris maj Or, la gent de diners «menee per o rganismo autónoma que contaos,
nen
ala Palios o *Lindar" be que.
rm donar treball i per paralitzar tot
dat p ricticatnent iftterrennput. Diallb que popas Esser nivel de
vida, convençuda que da la de jesversos Genero deis Paleo. han eh
tat deitituita o hei Itasut de die
pereció de les mama is d'on es pot
mitin Els constatarla d'Ordre pnblic
treure mis profit, exactament com
nomen«5 1 dirlsrits paf %vera cenpensa i com opera la F. A. I.
Aleshores a moltu terres d'Es- tral han vulnera, alisos; rasemmis
Pa tIa, i ubres« aquilea en les dele ?daos i 4 deis menitipis
Aguoso das aspectos da 1Mtmesaits
quia la voluntat popular no hi ha
satat mai ~leuda, surque nomás acostumen tambd a mara lo«.
P« altea basta, da be114. 44 la
bi era comanda la voluntat del cacic, la tragèdia de la midria de eada "Heismrthe als4487111 bernai en
dia MI espantosa, Sellen uta en- el sultit akagl.$411 44414841 1184
les Metal • Pululante Parda11811
dental amb el flequer i el incellatter
el veredain, i aquista han uribet
dele Palmo eidridn etiptiM1441 La
406 411,% Fas tan alt di desea- Dietas, *Mea POI mdtald popular.
pereció, davant les' 'ares enormes rep rmestamm. 18414•811, rittuk«.
de Mira fíats q ue Isdred flang ela ma 41•11~48 fAmerie ea 41 ter..
ahinill tea deidlt ~ateo renry Molada le iatet es el Cestot ten istrilat 1 tabear. En general,
seIl Nadstal o Parlament feetrel
ba au rin duo/serenes, 1 si
no funciona des de l'any obstat.
en' II lear
J ela 4. emeelmt
Amb la hi pócrita g nus 'd' a ma di?ü,*
nO
~mar pele dossapso fleultat. reglamentäriu, %HM« lta
ustible, *AM% en Alelen. alteea anat aovaras« usas al Pulanunt
Isce os mai no e havia hastu un tancat.

caqui -

e.7.

Tot •squitut de sang del Dobla,
Doltlau torna a anunciar l'elaboració d'un projecte de nora Conititució, i ¡asegura i.jura que ell .no
feixista. Fina cd ante. 'coincideixen
Delfines 1 Gil Robles.
No Es feixista, dlu. Pera, declara
que {s 'aova «Constituid creare un
Estat corporatiu i que els Partirá
politice seran suprimits. Suprimir ele
partits politici vol dir, en realitat
donar el monopoli del govern a un
sol pare, tal com veiem a Italia 1
a Alemanya. i abolir les llibertats
públiques.
La Constitució austriaca vigent
—o que hauria d'Esser-ho— esta bitio que Austria es una Federad()
(Bund) formada pels Paisos (Un der) de Burgenland. Carintia, Baixa
Austria, Salzburg, Estiria, Tirol,
Vorarlberg i Viena. A mans de
Dollfuse i de la "Heimwehr", l'Austria democrática i semifederal va pel
cami de convertir-se en un Estat
'essencialment unitari. com te avui
l'Alemanya de Hitler i com seria
dema l'Espanya de Gil Robles."

El parlamentarisme
Angel Ossorio, ii LA VANGUARDIA, a propòsit d'un disenrs sobre
aquest tema pronunciat
sativa. Roig
i Ileroda o ?Academia de Jurisprudencia, est rio 101 interessont anide en
el (piel afirma que si is fatil de fer
UNO critica del Parlamenr, tal, sabeos
que esdevé a ESPOIly,2 guau ei Paria.
rucio es t a ronca Jet <my:. Per provor, altroment, ?eficacia del Parlament,
l'exemple eacent del combatid

article 26 de l Conetitució:
"Los liberales hemos encontrado
mal el articulo 2a de la Constitución, por el que ha sido disuelta la
Compañía de Jesús, han sido nacionalizados sus bienes y han que
g (lemas Ordenes-daosmetil
a limitacinnes vejatorias e injustas.
Un temperamento revolucionario
podrá entusiasmarse con tales medido.. Un espirito liberal tiene que
condenarlas. Es frecuente extender
el anatema desde las leyes mismas
al Parlamento que las votó. Pero
vamos a cuentas. Esa ley fue una
transacción. Loa que en las Constituyentes tenían poder y fuerza incontrastable;, propusieron la disolución de todas las Ordenes y la expropiación de todos sus bienes. Si
no hubiera habido Parlamento lo
habrian podido implantar con tanta
facilidad como lo cfiscurrieron, Pero
habla Parlamento. be habló, se discutió, se peleó, se llevó el pleito a
la calle, y los poderosos y fuertes
hubieron de ceder. Prevaled.), es
verdad, un atropello; pero la centésima parte del atropello proyectado. Laa otras noventa y nueve partes ite volatilitaron, gradas al Parlamento. Y todavía porque en el
Parlamento se mantuvo el fuego de
la contradicción y hubo una Prensa
Ice le sirvió de tornavoz, fui poable que cundiera la protesta contra
aquella política y ganaran unas elec,
clones los que venían sosteniéndola.
¿Y se denigra todavia al Parlamento como un mal? Por lo visto hubiera sido preferible que en 1931 los
republieanos hubiesen degollado a
todos lo, frailes y en 59 33 los nuevos frailes hubiesen degollado a todos los republicanos.
Además, la a Cortes son esencia
de España. Ellas fraguaron la Edad
Media en dramático y fecundo período ascensional. Cuando Austrias
y Borbones cerraron contra las Cortes... y cerraron las Cortes, Espata
entró en rápida decadencia.
Las Cortes históricas no son
p arlamentaria/atol— inc dirán. Yo
creo que su esencia es idéntica: la
limitación del Poder regio o pres i
mediante la intervención so--dencial
cial. Parlamento de clases o popular, representación de derecho propio o de sufragio, peticiones atendidas o colegislación, todo ello son
variantes de loa tiempos. Lo importante es que mientras el pueblo español ha sido libre no ha consentido en nadie un :mando absoluto y
ha recabado ata participación ett la
legislación y en el Gobierno. Lo
demás importa poco. Loe nobles, el
clero y los consejos de aquellos si.
glos eran re p resentación tan legitima del cuerpo nacional como lo un
hoy los ungidos p or el voto particular.

ttattNi ustedAlg o Mimo«
14 IN no ni" julien Wos g
ingesuest,-, mime ?Wat, .email

..Brga
tiende: Pidal en - "La España del
Cid". "Se puede pensar— dice—que
la frecuencia de depresiones:en nuestea curva 114u:tríe& se debe a ceguedad del pueblo, plebe, para disdinguir y utilizar sus individua privilegiados; pe go, a mi vez, la masa
'tiene la menor culpa, y la mayor
se reparte entre las dos clases de
minorfas que dijimos. (Alude a las
minorías sociales o grupos y a las
minorias selectas.) La falta suele
estar de parte del Ilustre que desprecia a la Malle! que repele o envidia la empresa de su semejante,
no quiere coadyuvar a ella, sino
usurparla o arruinarla". Por manera
que siempre será nuez Ud b edificar
sobre el pueblo /Memo que sobre

unos sujetos destacado,, aunque a
tiestos les corresponda por derecho
P rop io una función inspiradora.
La Historia la tejemo.e entre todo'. Y como manifestación de que
redes la hacemos, hay poros instilociones tan adecuadas a lograrlo
cual el Parlamento. Con raza', sobradisima dice usted en su discurso
que los substitutivos del Parlamento
que se nos brindan por los detractora' de éste no son otra cosa elan
miserea fórmulas del vicio absolutismo, maquilladas de nuevo.

Puso usted el dedo en la llaga.
Por la derecha y por la izquierda,
del absolutismo y no de otra cosa
se trata. ;Y hay muchos jóvenes que
lo piden! ¡Vivan las cadenas!"

INFORMAtlú
DEL
PARTIT
CONSELL COMARCAL DE
L'ALT CAMP

En la reunió que Migué lloc el
diurnenge passat al Centre Catairtnista Repuhlicä de Tarragona, lores
nornenats per a formar el Consell
Comarcal de la demarcació Alt
Camp, els senyors Caries Vida! i
Grau, de Tarragona; J. Martí i Catalb, de Valls; Emili Mateu, de Sarral: doctor Martí aferera, de Vallfogona de Riucorb, i Jeep Ingles,
d'Altafulla.
Per a delegats al Consell general
foren designats els senyors Madi
Ballol i Bosc, de Tarragona; doctor
J. Andreu i Cabestany, de Vilaseca,
i Joan Potau, de Sarral. Suplents:
Doctor Amadeu Mateu, d'Altafulla;
Francesa Magrinyä, de Valls, i Antoni Monternayor, de Tarragona.

CONSTITUCIO DEL CONSELL
COMARCAL DEL BAIX EBRE
En la reunia del Consell Comarcal
al Baix Ebre, celebrada el dia ti
darrer, quede constituida la Delegada) de l'esmentada Comarca en la
forma següent:
President, Josep M.' Morató; secretari, R. Salvadó, i vocals: Daniel
Mayor, de Xerta, i Josep Bória, d'Alcenar.
Delegat al Consell general, Joan
Angelats i Serra, i suplent, Justo
Brull i Solanes.

AGRUPACIO D'ACCIO CATALANA DE SANT CUGAT DEL
VALLES
Aquesta entitat celebra el proppaseat dia 7, reunió general ordinäria de la qual en eorti elegit cl
següent Consell Directiu:
President, Josep Alernany i Prats;
vice-president, Francesc Ribes i Corbella; secretad, Tomái Fibregas
Valls; tresorer, Joan Justo i Rovira
comptador, Josep Mamaria i Ale many; votáis, Tenida Domènec
Altas i Josep Rigau.

CONFERENCIA A CARREC
DEL

Dr. PERE DOMINGO
Avui, dijoue, a dos quarts
de vuit del vespre, sobre el tema
AVENIR DE LA UNIVERSITAT AUTÓNOMA
A resuene central d'A. C. R.
Corte Catalanes, ah pral.

.111.4.11:n••nn411.11....«••••nn•••n....IMIed...1

JUNTA GENERAL D'ACCIO CATALANA
REPUBLICANA DE BARCELONA

CONVOCATORIA
e convoca ala socia d'Acció CataInna Republicana
de Un:alano a la Junta General Ordinhria d'aquista enMal, la qual Undró 1100 al noetre .r)efatge aorta' el proper dissabte, die ti de halla!. ir lte den del vespre.
Per lit Junla Direeliva d'A. C. 11.,
Odd Hurtado
Secretari

ORDIBIC DEL .1)1A.
tesstsra 1 aprOvent4 44 l'Ida anterlOr.
escueto i sprovaniii del Balanç etAnbnlle.
Report de la Junta DItietIve
ProposIclone (a presentar, «dona Purtiele e del Reglea.m. d'A. C. R., arnb 18 hores de lampa a la beCtelares*.
gl•co46 dele carraca vaosItte.
abigeo,

s

zar- Entern

r('

03121111ESCO
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En bon criteria insisteixes, documente i M'Uds prenen valor els tinf
en fZineeS deis altres, i es contraproveo matuenient. Per abra, als ja
existente. sn'haria ir/ el propias*
d'afegir-ne tic altre, nns er g, que jo
eapiea. no arce cn contar e . En, r e feeder, -- Montada, ja ho ha estimahat amahltment co el sen eecoii,
preparant henee allane de saber ninga per on caoria el cap -- al motiu
del fill". nerresaeia inve<tigacia
previa ee'm presenté inseepitadamero llarsta i i vaig desi cl ir d'alludir-hi en el raen aeeaig.
Ara desisteixo d'empreneire-la. Pera
donare l'esquema de l'argunientació
eme hauria fet.
ir. — Supaecrn l'Oda sola. En
els vv. 11-15 Anbau
nnei sj a t2Mbi

in in de tos Sur .

Cejo la veu de ma Maee. o de mon
fill los plors."
Interpretada) literal, directa: el por.
ta. en escrim e aqueas Ver%. tenla
"un a liii. Segona possibilitat: el
poeta s'eepresea per sinaedoque (el
singulnr pel plural) i tenia -mes
d'un" Altra poeeibilitat. eneara,
a no descartar de mentent e5 trarta
(han fIl. diem-ni-ha alai. lacrara
ei paeeatge de Manzoni que imita,
pot incluir a inventar-lo,
adverteix Montolite Contraadvertinient: que Anbau deecompon i concreta la frase manroniana "il sueno
delle voci domeoiche". é, evident:
bemblantment peor: miele, fine a la
detignarita per nenas del set paieatge naire!. amb el{ "leulnti eorgenti"
lee "time inugueli" de osé ascocucada Lucia; ara: ¡Volt:tela sersemblent Nfontolitt que Arduo, bague,
traduit (el mot Ps sets) les "yeti
domeetiche" de afanroni per "la
neu de ma Itfare, i de tuso, fill los
plors" Noel,. passada, renerg;11
dels poesemins). si al seu tuteen
mimes hagnesein fet f
la eeva
p iare i les 'enes Sir,. meren per
exemple? Per altea handa. ei Memela, rellegeix el seis esrtsfl. ell que
ha escrit versos, ¿tornaria a haeer
sobre tuse; "nereaeltats matraquee"
cap cantectura a yulliblat de la verecitar d'una frase que es tot el
contrari d'un rapa es a dir, que entra dins Pohjecte moteja' del poem a, o sigui la rosacrecks personal de
la narria Ilunyana? Sesee altre do.
cument que el 1/1111trie poema. jsap
ningit que ha estat ahenS o després
en la sinuosa aventura d'una intenci6 a través del; nil atzars de l'asi ile la paranle, que ha Malo dir coalla:afli g e aquella versos?
En ti. no e'oblidi mai q ue les Trobes d • Ariaau si n n un poema de
citsunistäiwia, sei als, intim, a remore persanalutent. Si nwatre el
poeta, en loa tan deddida convicta., .te veritat qae d'equirt eol sers
1. u iuulsc u 1 n e,:t anys de por_sia eat -,1.11: n , afirma que parlant-se en catale a no sap mentir ni ment a, fingroc ci,, pas ineays que la ploranera
caistenzia d'un
¡s'imagina hom
s-ara que l4 hauria fet el sens or
leerlos.? Peritas entre el motiu
la mate" i el " ltiOtiU del fill", no
n'in ha ben fins allí on arribi
el uruc record de la seva mere, el
poeta poi evocar la neu d'ella, enejes que ja 51/4111 morta; però el
ptor dun fll, dins la conjuntura i
el to en que escriu Anbau, poc
versemblant que s'alludeixi abans
que aquest fill hagi naeaut i halsi
planst prou tenips parqué el poeta
si iii hagi familiaritaat. Laimic dubte
fine ara Iteit sobre aquest vers, se
m'acudeix que e.; el segiient: la referencia al plor del seu fill cona a
so familiar al seu cor, s:a fa Aeibau
situant-se ea el inoment en que escriu el vers en qüestió, o en el moment en qui Ii amplia l'orella, no
el record, el braga dels terrents
la seva patria? Aixa us: aquest fill,
¿baria nascut ja I luna de Catalunya, o plerava a Catalunya mateix,
aliaos de la partenea?
an. — En la carta acompanyatäria de l'Oda. Aribau fa saber a
Fraraiec Renart que es imminent
Is naixenea de "otro chinuillo a
más del que estaba en el telar cuando te fuiste de agu ja . Aquest iniant
.ia existent abans de la data de N
carta on de novembre 183 2), no
el que llavors és esperas, cona setaIsla mienten II re Monroliu en el seu
escoli, seria en tot ras Falludit
l'Oda. O un d'anterior. Peraue seguim en una ambignitat: "otro",
tan pot significar el segon despees
del primer, rota l'enesini mis u despeas de iConjecturea Psicológiques? p
als dos extremo:
Aribly pu admirar patriercalment
la seve "fecunda mitad" ja mollee
vendes maro, com pot éster el
nuvi que, estrés d'un primer fila
Inteavella d'una immediata represa. 1s merag ella? ¡I ei es preosee -ul pi
otni
amplbi rw .tcna umeot,le ccif ¡ino en cianro.

er

baria d'apateigee 1 Aribau, q ue era
pobre, C otas Isst refermanient del seu
ixilu
serie

nEiéns seexpla
slicl abe lielst que, n ¡ami
siso
anys d'absincia, uit compromis de
ciretnnstäncia llague s dut incoescientment a fer a la seva patria un

secos edén més desolat, ja definitiu?
— Suposem ara que un tercer
document, independent de lea Trobes i de la lletra acompanyataria
—eh que caldria cercar en Ilibrea
de familia, arxius, etc. —, ens forneix les dates del casament d'Aribau i de la naixença dels seus fills;
si mes no, la del primer fill que li
hagueu viscut un quant temps. Si
aquesta data concordés arnt, la de
.4c:ra, en el sentit de preciaar al
mot 'otro" el valor de "segon",
reativameet a un primer nascut no
fria gaire, lavors l'enèrgic "mon
fill" de l'Oela e ignificaria també "el
nieu änic fill ara existent" i ceneg ut del senyor Rentisa. Si el document certificava la presencia a casa
d'Aribau, en novel:libre de 1832, de
més d'un infant, sempre restaria,
per a la tesi tradicional, la conjectura de la sinaceloque. O d'altres.
En tot cas, la data de la naixença
del primer fill ha de constituir un
tenue "post euem", no desdenyable
ja en cap especulació d'ordre psicològic sobre l'estructura interna de
l'Oda.
Conclusió, dones: aquest poema
de c ircumstancia que són les Trobes
d'Alabase concebut i compost, al
meu entendre. segons les !teje d'una
tat de tots eis poemes de circumscanela, fou escrit. o, concedint mota
reiet i continuat "essenc,alment"
d'alguns versos anteriors abundonats. quan Aribau tenia almenys
"un" fill. Si aquest resulta éster
l'alludit parallelament en la tierra
a Francesc Rcnart i en el a'. 12, corn
es natural de pensar-ho provisionalmena la frase "he forjado estos in•
formes alejandrinos" es confirmada
tetaba en el seu sentit directe. i tota
la teoria Alm i r all-Soldevila-Monto.
ln se'n va a (erra. Si resulta alteamenta. qui sap si esperéssim els documents a veure com ens sorprenen,
per a fer mis psicologia.
Quant a mi, diré, imitan! Marizoni al mea torn, no precisament
t r aduint-lo: "A d'altri l'ardua riCerCa-.

Els

'libres nous

"O significado da cultura
turne-eme
per RODRICUES L.-1P.4.
rDint t "Boletini de Filologia",
Lisboa, 2 (1q33) I.)
de la gran importancie que
te Apecran:ala l i teratura catalana tot el
ri' le es refereix a la lírica trobadores.
ca , sembla aporta de donar un resum
d'aquest receto article de Redrigues
Lapa. - La poesia trahaderesca no es
una eonseqüencia de la mistiea medieval que sorgi entre la primera i la
segoaa croada (tony trae), car els
seus representants mas importan!;.
Sant Remes i Lluc de St. V'eter, san
posterior, a Guilhem de Peit ieu (sanea Wechssler ). Tararea latseetica
clunyacens no pes esser lis casa del
subjectivisme trobadoresc (contra
Naumann). Cal cercar l'essenria de
la /frica trebadoresca per altres carnins: cal estudiar la vida de la societat occitana en el segle XI. L'heme
meridional es Mitra al comete i a
l'activitat mercantil mediterrània. ISI
burges te una bona posició, alegra
tranquilla, conträriament a l'eseerit
cavalleresc de Franca del Nord
("Franci ad bella, Provinciales ad uirtualia", escriu Raoul de Caen). Cal
tenir present, doncs, una cultura burgesa. pera no fer-ne l ' esSincia única
de la lima provençal. - La dona te
el segle Xl tina gran cultura, igual
que la dels bornes: les religieses, tancedes als comenta Ileeeixen eis 21:ter % elassies: Virgili. Ovieli, etc.
L'home reaeciana contra la d e pendencia social i jur idica de la dona en
l'Erlet Mitjana. Per aquest mntiu. la
poesia trobadoresca s'edreea a la dona
casada, no a la doncella, car apresta
St poca importancia social i manea
d'independencia. A mes, cal que sigui
la mullen d'altri. rata segons Andreu
Capellantrs, "Palme no pot exietir
entre dos casats. perque cha aments
s'ho donen tot de gracia i als casats
obliart l'obediencia." - N'es un exempie /a Ileeenda del cor n'erial de
Guilhern de Cabestany. - Entre els
clàssics, (>vidi as pneta que té mas
influencia en els trobadors; en :agua,
aquesta iniluencia es eetrantdinatia,
(on, en el millor de mts: Bernat de
Ventadran. - L'amar platanie és
element innortantissim en la lirica
trohodoresca. Ell as la musa d'aque5r
titile a la dona, d'aderació i súplica,
caracteristic de la ac.esia provencal.
L'amor platanic e, itra aitshoce, en dos
aepectes. exectament imitas guara a la
forma: l'amor del rseta a Im d ana Ca
a la Mare de-sadil'mretc
Dita que aren uuntte el nutria caracter de sublitailat i rrade rad a . - Ele
emules formader,, de la *ira trobadoresca, dance, són: al El earicler
burgas meridional. caricter ulcere i
tontent ee vhire. perh no bella:ea. l))
L'elevada de la cultura de la dona,
(re la pon Al colpa del% homo
r) Ele quetes clisoics, sobrelot Osada
A Lamer platònic. - Ale l ht sintetitzat Rodrigues Lapo el significat de
la cultura trobaanreece.

Mar« DI RIQUER

Amics de PArt Ve-

En la darrera reunió celebrada
pel Comité de Direcció d'aquesta
entitat es va donar compte de l'estat
de les obres -que citan en curs i
dele serveie prestats per "Amics de
I'Art Vell" a l'Oficina de Turisme
de la Generaiitat. Sobr e el ama«
arqueològic de Catalina» a les onz..
tate i viles de turisme. S'assabentá
del projecte de reforma d'estatute
de l'entitat, acordada en la darrera
junta general, i redactas per una
ponencia formada pele senyors
Bosch i Gimpera, Albert Bernia,
Maspons i Anglasell i Pere Ricard.
Es va acordar elevar una protesta
davant el conseller de Cultura i els
acalles de Santa Coloma de Q ue
i afiralles per la destruc--ralt,Bodi
ció de belles creus de lernst, i felicitar l'Ajuntament de Tarragona,
l'arquitecte Jeroni Martorell i el senyor Ricard de °rueca, directo; general de helles Arta, per l'obertura
arranjament del Passeig Arqueo&deje d ' a qu e l la c i u tat. 1, entre altres
assurnptes de tramit, s'atora considerar baixa de l'entitat el senyor
Jo.eep M. Fontes, per haver desatas
reiteradament acords del Cornita de
Direcció.

EL CORREU D'AVUI
* Llibres russeis. — La
Bi a lioteca Univers. que ia eemala
atril) un seguir d'obres russes de primera categoria, hi ha airea darte-carneas el Ilibre ple de tenebres ile
Leoniaes Ardreiev, La
i mort
Reterend Vasili Aquesta
obra, considerada carn la millor del
gran autor roa ha anat acornear:yada. a la seca aparició al pabliodela
!nona edició de La sonata a Krcut_
ser, de L'ea Tolatci. Tora l'una cites
l'altra, han estat demanades per un t ea
aquestes-bl:cqueasitjvpor
obres, i airea demestra que els autora
rimes. tan abanaonets en una no molt
Ilunyana època. ara — reeeneguda
seva grnn velar literaria — es Ilegeixen arnIt molta fieles Recordem
teadercia reatad de afe e, /Cena:iras.
d, Teletai. ren Andreu Pire dins les

*
Re v ista de •Catainnya.
Ad-eceu-vos, per ieforrnar-vas-en,
a Tapineria,
7 u 1 jo, l'exquisit breviari
*
d'amor de Pan Geraldy, ha estat traeluit al eatala per un incògnit que s'amaga sota les inizials J. B. S. Le perfecta comlenetracita que bi ha hagut
entre autor i traauctor es hei pales %
pet fet que la traduccia nata sortit earieuide en mil melisa,
* Erdavant. de Rubí, ha
pualicat un extrartedirtari. excellent,
que honera la prernsa catalana. Es un
re s um n'oil ben fet de la vida industrial. política. espiritual i social de
illustrat ami, espleneids fotogravals. 1.a no stra enharaamia
*
Les obres catalanes
d pernat etue han estat
publicades dins (.4 volum, 1 1 X de
la Careció A de "Els Nostre, Celastics" (Editorial Barcinol. El volum I
conté Lo
i en el X — que duu
el thj: Obres — figuren cl
Llibre ii . Fortuna e Per:dende, el
.çerind. la lfecferina, i la !listada J.:
Vahee i Griselda.

* E'
resuut de tjcnien
de (nr in 5. — El volum oa
la "Colleccia Popular Barcino" — que
is a punt de sortir — tractarà (le einematografia. Titol Co,,: es ja un
idea Autor: J. Carner-Ribalta.
*
C o 1,t P so n • — La darrera
expoeisia de Campmany le relehri a
Barcelona l'ami T921, a les Galeries
Dalmau del catee, de la Perteferrissa.
Alexandre Plena aresenta llevar, el
pintor. i France . : Pujols (ligué oye
'aquest pintor que are comene2 demesitau d'una hora lluny que porta
una vila forte i ferina que li denara
nnm i lame". Passats catorce artes ha
dé-ter un henar haver pre . entat un
pintor i que aquest hagi arribas a e.5ser un dels salids natas de la pintura
catalana mcderna. liaver lancas una
esaeranea que avui auguren considerar
crim una profecia. L'ami sosa el <madre "El raval", de Renten de Cama.
mans', fon la I/0}4 0t4 aglifla del
tercer Seln de Tardor. El tqaa Catenmortv jruanva nn del s prensil de la
Ca lleccia Plandiura. El IQ» Mate iitt
dels premis en el caminas "Barcelona
w iSta ad. ares artistes". i el leal en
el Concurs dv Montse-rat. Durant
aguoso catorce anys. Carnpmany ha
posat hur g ues temeorailes a l'ettranger en l'admirada i extuai de la pintura. La sena obra, coneguda també
ben Ifuny de Catalunya, ha fati he?virada en diverses expo=icinns internariensla i ¡eta :t'emitirla la Pinvtra
que tenla en la Primera In , ernacional erganiteads pcI College Art Aseneiatien et Nona York . ala estat
n'eh dificil reunir un nombre sufí.
cient d'obres per a fer l'exnosició
l'artiste. Ell no l'hauria (eta mal:
d'iina banda. no es un pintar prbdit i
d'altra, el rec roe prialueix re rieiclamen acrillit pela tell eccienistes le'mi'. Per aixe), l'exposicia que s'inaugura di . aabte en aauesta galería. remiele t'entente sebrat ‚per a eaother
ratentid dels qui seriaban el cura
de les nostres arta.
•

I.SA

LES ESTRENES
Harlem reportat en una altra ocalió la dita d'un productor americà
que el cinema angles era excessivament intelligent per agradar a tots
els públics. Però heus aci que després, con] en defensa dels públics,
venien una serie de films anglesos
d'un gran èxit, i el cinema angles
quedara definitivament incorporat a
la producció universal i n'ocupava
un dels primera llocs. En veure
'Robo en la Opera" no sabem si
donar-li un 'loe anterior o posterior
a l'opinió americana; però per l'acolliment que rebi del públic, tant
si un donen l'un com un altre,
el públic, ultra el film, queda ben
situat. Perquè es un film intelligent i agradä.
Es tracta d'una podríem quasi
dir astracanada realitzada amb una

gran fantasia i a un tren endimoniat i un humor d'una gran qualitat.
Els incidents se succeeixen sense
interrupció, en direcció sempre a
l'absurd, però amb detalls d'una
gran veritat. Es tracta de l'aventura d'un xicot ric que s'enamora
de la neboda d'una cantant en decadencia i suggereix a aquesta que,
per tal de fer-ne reclam, anuncii que
en l'escena de les joies del Faust
aquestes seran les de la sera famosa collecció. Durant l'escena s'apagaran els l'unas i se simulará un
robatori. Naturalment, hi ha uns
lladres que se n'aprofiten, i les joies
són robades de veritat. L'enantorat,
aleshores, e través d'incidents complicadissims, les recupera i conquista la neboda de la diva. El protagonista és Factor cómic Stanley
Lupino, però hi ha una serie de
bons actors que la manca de programes ens priva d'anomenar. El
director, Harry Hughes, sap de
que va.
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"Robo en la Opera"
11. I. P.

Illetropol

Un nou i grandiós triomf

d'ALEXANDER KORDA,
secundat ara per PAUL Denla, nit, estrena
CZINNER i els grans
de la primera producció catalana
presentada en sessió especial per
artistes
tota la premisa catalana de Barcelona
sota el patronatge de la Generalitat de Catalunya, a benefici del
Consell d'Assistència Social-Protecció a la Infància.

ATAL14•11n De
PUIIA
Un film que honora el
cinema contemporani

Producció LONDON FILMS
distribuida pels
ARTISTES ASSOCIATS

CATALUNYA
Grandiós èxit de

elaudette
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TORREIlld

Contraban de xinesos a la
costa de Califòrnia
Film dels

-e-rtistes Associats

Reserveu les vosees localitats des
d'aquest moment per a aquesta solemne estrena.

i demä, tarda, darreres
projeccions de

TU ERES MIO
per Jean Harlem, Clark Gable
Film Metro-Goldwyn-Mayer
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¡Quin és el primer dret d'un fill?
Segons el film, ésser rebut amb
alegria. En cas de no poder ésser
rebut amb aquesta alegría, el film
troba millor de suprimir-lo abans
d'acabar la gestació, es a dir, amb
l'avort, naturalment, practicat amb
totes les garanties de la ciencia a
favor de la mare, naturalment.
ció que pugui, si vol, no tenir tants
Per tal de demostrar-nos
fills. Es a dir, que esmenta els sal'autor de rargument, Thea von
Harbou, que ja ens donat
laris com si fossin una fatalitat,
d'altres, com "Metrópolis" i "Una
però no hi cerca remei; ja li estan bé. Tampoc no ea preocupa de
dona a la Lluna", ens explica la
història d'una mecanógrafa que,
la manca de feina. Es un fet. Si
manca feina, ve a dir, sobren bratrobant-se en estat interessant i teco).
No tingueu filfsl Quan tornin
ment que el seu promès l'abandoeis
bou. temps, 'en els quals tenir
nará. i la seva mare es morirá del
fills era una benedicció per als podisgust, perque pateix del cor, va
Gres, penqui tren mis jornal; que
en busca d'un metge que vulgui
entraren en la familia, aleshores ja
provocar-li l'avortament: però uns
us avisarem, i prohibirem termivolen massa diners, d'altres s'hi nenantment l'avortament.
gura en rodó, un altre exigeix que
I, coro a conseqüencia natural
la noia passi uns quants dies a la
de l'argument i dels comentaris, i
ciínica o no respon de res i a NIde la maternitai voluntäria reclatim, com que una dona que li han
mada, ve el re:oneixement,
indicat vol tambe mis diners (Jets
del dret d'esbargiment sexual de les
que ella té, decideix suicidar-se, i es
solteres.
tira al riu. La'n treuen, i quan està
Tot com es comprendrä, és
entre la vida i la mort arriba el
xicot penedit. Aquest argument
un producte genuí de la situació
del poble alemany, amb una sobresenzill, massa senzill per a omplir
tot un film. Per això ei que no
producció que viu enmig d'una criseria mis que un fet divers is farcit
si económica i de treball que poca
paisos han de suportar, almenys
de comentaris parlats i en imatge.
Vele/u, aixi, totes les allusions posamb aquesta intensitat, i que, en
stilles a la maternitat feliç dels anicomptes de cercar solucions, cerca
mals i la comparem amb la miseria
palliatius com aquest . de tascar la
porta a noves bogues amb el senhumana; veiem la Iluita per la vida
zill recurs de suprimir-les abans
i la inexorable arribada dels fills
(l'arribar. I cal preguntar ami: ¡En
que vinen a reclamar una nora
quin moment la nora boca 'anpart. Escoltem el desesper de les
riba"? ¡En quin punt el fetus panmares, la ira deis pares, els crits
fam de les criatures, els comentaris
SU a essen un esscr?
Com a document de l'estat dessobre la manca de feina i els salaris
perit d'un pais és, dones, "El pride miseria i els consells impotents
dels metges. n* eiem aleshores tina
mer dret d'un fill", un film curiós.
Però creiem que hauria estat congossa a la qual han nascut una colla
venient que l'Agrupació de Feriode cadells, i sentim el comentan
del seu propietari i un amic: no
distes Cinematogräfics ho hagués
advertit, si el rolla presentar, que
podran deixar-los viure tots, perque
110 creiem que calgué s, perquè
la mare no podria mantenir-los.
aquestes propagandes d'educació
Després. mentre la doctora repassexual que ens envaeixen, que són
sa unes fitxes assistim a una mena
més
arias de depressió sexual, i que
de parada fantasmal de les victimes
de l'organització actual de la materel públic creu que són d'excitació,
nitat, en la qual cada una explica
i no es el matriz que educació, són
mes aviat funció d'organismes
el seu cas i acaba demanant la protagonista, enmig del deliri, que la
l'Estar, perquè, com els són
maternitat sigui declarada votancoses que cal controlar amb molla
cura.
täria i que s'organitzi l'avortament.
Com es veo. d'un simple fet diEl realitzador, Fritz Wendhauvers l'autora en treu moltes consesen, ens presenta l'anècdota sòbriaq üencies. Per/s.., com sempre que es
meras, i a això ajuda Hertha Thiele,
fa servir el cas per demostrar una
que no ens sembla massa convenidea final, ja fixada u/lb anterioçuda per la tesi, l'arkurnentació
a base d'un complicas muntatge i
ritat, en comptes de, partint d'un
fet, anar a la descoberta, queden
de sobreimpressions d'imatges i de
so d'un estil oratori grandiloqüent.
una pila de caps solts que formen
un copió, serrell d'interrogants.
A. FERRAN
L'autor ha volgut demostrar en
la seva tesi que, per resoldre el
problema de la miseria infantil, calla reglamentar l 'avortament. Pero
401WIIMAA01111~
no es preocupa d'esbrinar si, un cop
reglamentas, aquesta miseria desEls fabricants, magatze
apareixeria; si, per cumple, fills
mistes i manufacturers
nascuts amb alegria serien maleits
mis tard; com no examina els cahan de redactar en català
sos deis fills que, nascuts en la
llurs factures, albarans,
desesperació, fan després la felicitat pròpia i dels seus pares. Posa
diri
gides ala clients de Cael crit al cel pel dolor de la mare
que, en la miseria, veu augmentar
la sera prole; però troba bé que
visqui en la miseria amb la condi-

tsdnnya
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Premiat amb 'moco pies.
35.035 Madrid.
Premias amb 70.000 ptes.
30.794 Barcelona, Paradas, Orense.
Premiat amb 40.000 ptes.
14.989 Sevilla, Cádiz, Vizo del Alcor.
Premiat amb 20.000 ptes.
22.874 Almeria, La Corum a, Bilbao.
Prerniats amb 3.000 ptes.
18.z44 Barcelona, Miranda.
27.342 Barcelona, Oviedo, Madrid.
26.811 Algeciras, San Lúcar, Les
Palmes.
5.628 Martos, Andújar, Lora del
Río.
27.340 Barcelona, Corota Ceuta.
34.326 Barcelona, Sant Sebastiä,
Bilbao.
:4. 4 18 Avila, Madrid, Valencia.
31.984 La Linea, Palma de Mallorca, Huelva.
18.675 Barcelona, Castuera, Madrid.
36.195 Barcelona, La Línea, Alcalá
de Guadaira.
4.228 Granada, Sevilla, Isla Cristina.
36.828 Alacant, Jerez de la Frontera.
Preasiata amb soo ptas.
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128 136 162 224 246 286
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807 822 824 857 888 898
" VIL
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478 542
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511 532 553 638 649 668 689 741
755 761 768 803 855 867 868 873
881 922 951 952 997
DOS km
002 062 073 075 105 11 4 11 7 142
153 168 170 220 225 261 279 285
296 32/ 3 2 4 331 34 1 35 1 393 4 1 9
447 470 484 492 5 01 514 689 698
7o3 731 736 739 804 848 85o 857
863 821 929
TRES MIL
o56 o66 o8o 112 146 152 137 154
r62 1 9 0 233 275 289 362 363 410
416 421 423 441 461 474 492 5o6
523 526 587 6o6 6/ / 640 645 655
736 784 83 2 849 9 1 5 937 939 941
955 976
QUATRE MIL
00 3 050 599 15 3 1 14 1 51 1 70 221
301 340 354 381 442 487 567 569
611 614 653 666 687 698 749.753
764 766 846 902 938 94 0 942 948
952 988 991
CINC MIL
034 061 062 103 zo8 184 202 220
284 293 306 354 358 37 2 374 376
392 424 460 473 511 537 559 571
578 594 629 664 677 685 73 0 774
782 815 826 834 882 906 918 927
93 8 •
SIS MIL
023 052 053 060 095 109 117 128
272
142 161 164 1 74 179 257
314
318 327 338 34 1 358 374 389 412
4 1 3 432 495 505 541 549 .579 620
627 66o 684 694 718 720 8o4 8o6
820 827 884 885 900 913 933 118
972 995
SET- Vla,
010 028 035 042 049 0 53 134 207
212 217 219 282 283 330 3.33 342
376 386 390 393 el 423 317 322
525 533 551 649 613 6u 6 5 1 664
665 657 7 01 738 270 838 887_ 898
908 9 12 9 29 934 944 936
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Miseria del teatre castellà
liont ha parlad molt aquests dies
de la crisi del tutre catali. No han
marital aquello que, tot i fingint esqueixar-se les vestidures, n'han parlat amb un fans d'alegria. Alguna
correaponaa/s de diaria de Madrid
ho han retret com una prora de la
manea de vigor. de la vida inteHecCuál de Catalunya.
Peró, ¿i si parlissim també de la
cris, del teatre castellä? ¡Es que de
teatre castellà própiament en tenim
a Barcelona? No comptaresu pas
com a teatre el Miting dretista de
Pemän al 'Romea. Aquesta obra,
sense les circunitäsncies especials
que l'han voltada, batiría passat sense pena ni glòria. La mediocre interpretació que ha tingut entre nosaltres n'hauria acabar d'allunyar les
persones de gust.
Hi ha hagut també aquzst hivern
com a fet teatral remarcable, l'actuació de la companyia Rivera-De
Rosas Però hom no pot dir pas que
hági estat una actuació de trame
castelli: L'actor argenti Enric de
Rosas sernbla ésser incompatible
amb el teatre purarnent verbal dels
autors castellans d'avui, i, fidel al
seu temperament, no ens ha presentat sinó traduccions i alguna que
altra obra americana.
Després del !, pels escenario de
Barcelona, hem presenciat una desfilada de companyies purament provincianes. El genere sub-madrileny
que acostumen a interpretar, ja no
pot anomenar-se ben be teatre. Es
un entreteniment familiar com el de
colleccionar "colmos" o coca senoblant. Es un genere que a la .1Iarga
mes aviat allunya que atrau la nostra gent. El seu públic resta m0111Post de funcionaris de l'estas i de
classes passives: públic nostilgie que
enyora lesplendor" de la cort i la
gracia esqueixada dels barris baixos
de Madrid. Públic de botigueta que
no dóna tan sols per fer viure malament un sol teatre.
Un teatre, riere., ha vist omplir-se
la seva sala durant diversos dies.
L'éxit no ha estas obtingut de totes
maneres per cap obra castellana, ans
be, per un parell de traduccions. Una
d'elles la coneguda obra de Bourdet,
que atrau el públic mis que pel que
té d'intelligent, pel que té de morbosa. Laura, un melodrama de llarga vida, que baria fet ja plorar molt
les nostres ivies.
1 els projectes que hi ha en perspectiva no són gaire esperançadors.
No fa gaire que un teatre que feia
sarsuela Castellana s'Ira rendir al
cinema. Hont anuncia que s'hi rendirá arias tamhé un dels teatres de
vers. En nalitat, la competencia
entre el cinema i el teatre que avui
es fa a Barcelona és insostenible.
Ho din i her pensa tothorn. El ci
nema, si mis no, ofereix un esplet
(le rares boniques i autènticament
jovenivoles, un seguit, gairebé marejader, de temes variats i una renosacio constant dels programes. El
teatre no ms ofereix sinó uns cómics mediocres, unes presentacions
esquifides i unes obres que sempre
semblen la mateixa.
I tot ajas') per al teatre castellä
no ti remei. No té rernei perque les
bones companyies castellanes durant
l'hivern s'estimen mes actuar a Madrid que a Barcelona. Si en ve alguna per aci és perque no ha trobat
teatre a Madrid. Ignorun si Mr.slr:d
els densa mes diners , pero és, sob.etot, evident que sitisii mi l ico- la vanitat
l'ambició dels artistes.

LA RIFA DE MADRID
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companyia que no ha g i poktit actuar en tot l'hivern a Madrid, es
considerará versada.
I als autors els esdevé una cosa
sernblant que als actors. Mai no donaran a Barcelona les primícies d'una
obra que estimin. Alhora ens tensen
i ens menyspteen. I no els manca
en aireó un fans de raó, ja que quan
per cirCumstancies especials han estrenat alguna producció a Barcelona
mai no han trobat aquell fervor,
aquella passió del públic madrIleny.
Es clar que, un top entrada la prim'aren, (mas les nits de Madrid comencin a ésser xardoroses i comenci
la desfilada de companyies vers les
prorincieS, töten les que puguin vindran a recalar a Barcelona, a treure
els diners que hom pugui als barre bruns. Aleshores ens abocaran les
novetats de la temporada que hagin
tingut mis beis a Madrid, és a dir,
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les obres mis comercials, abstenintse, però, de fer cap provatura dencada. Aquestes provatures mal no les
pasten pela públics de provincia. No.
més les porten als programes per
enlluernar i donar-se Ilustre.
Entre tant, perú, tots els espeetadors una mica intelligents —que
són els que avui procisament haurien de mantenir el teatre —se n'escarmenten cada regada que hi van.
Horn es torna escèptic. Han va
creient que no hi ha possibilitats,
almenys en les nostres latituds, per
al teatre. I mentre es forma an
públic intellectualment selecte de cinema, el teatre es queda. ami) un
públk cada dia mis embrutit.
Domènec GUANSE
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Av ui, estrena

La canción
del sol mi
per

Lauri Volpi
distribució
Ibèrica Films, S.
Un poema de pau i de tendresa femenina
Primer premi de direcció
de 1933 a
FRANK BORZAGE
Es un film Paramount

A.

La
consentida

Avui i demà a la tarda
DARRERS DIES de

per Patractivola
i elegant

CAROLE LOMBARD
PRODUCCIO COLUMBIA
Una estrella excepcional
en un gran film
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Les gestions del

Te

de la primero pagino)

UN DINAR DE PERSONALITATS POLITIQUES
Madrid, 21 (Conferencia telefónica). — Possiblement un dia d'aqueata
setmana el President de la Generalitat, senyor Companys, i el conseller
de Finances, senyor alarti Estere, dinaran amb el cap del govern de la
República, senyor Lerroux, els ministres senyors Guerra del Río, Lara i
Estadella, j segurament alguna altra

personalitat.

ELS VALENCIANS INVITEN
EL SENYOR COMPANYS
Madrid. 21 (Conferència telefanica). — El senyor Companys ha eso
complimentat pel diputat val encia se
-nsorSigfdBlac,equ'hinritat a visitar Valencia en «asid de
les festes de sant Josep.
VISITA DEL SENYOR AZASIA
Madrid, 21. (Per telehan). — El
senyor Companys fou complimenta t al Palace pel cap del Partir
d'Acció Republicana, senyor Azafia.
Sembla que el senyor Companys es
proposa aprofitar el seu viatge a
Madrid per tal de visitar i canviar
impressions amb altres prohorns de
la política espanyola.
UNA DISTRACCIÓ DEL
GOVERN
Madrid. 21 . — Entre els diputar;
d'Esquerra Republicana de Catalunya que aquest mati han estat a
l'estació a rebre el senyor Cornpanys ha sorprès l'absencia de representants del Govern, en vista del
carácter oficial del viatge del President de la Generalitat.
COMENTARIS DE LA PREMSA
I INTERVIUS AMB EL SE-

NYOR COMPANYS
Madrid. 21 (Per tele)on). — La
premsa d'armen vespre conccdeix
una extraordinaria importénia al
viatge del President de la Genera-

Ltat.
"LUZ"
El <hall "Luz", desprès de donar
campte de l'arribada, diu, en un altre apartat en grana titulars -El
senvor Companys i les seres ges
de la visita que el-tona'sDepré
senyor Companys ha fet aquest migdia al cap del Govern hem pogut
conversar amb en un monten:. El
President de la Generalitat ens ha
manifestat que el sen viatge a Madrid no tenia més objecte que saludar el Govern i tractar amb aquest
del traspis de serveis a la GeneraEtat de Cata/unja,
L'entrevista amb el senyor Lerroux —ha seguir dient el senyor
Companys— ha estat molt afectuosa
i he queda t molt complagut de Yactaud de franca cordialitat en que es
troba collocat el cap del Govern.
"LA TIERRA"
El diari -La Tierra -, després d'unes impressions sernalants, dedica
dos arríeles al viatge del senyor
Companys. En un d'eils, que es titula -Entorn del viatge del senyor
Companss - , diu que recull uns rumora que havien corregut per Madrid respecte a l'extraordinària importancia que tenia !a risita del senyor Companys. Segons aquests rumoras, s'atribueix una influència decisiva en la política nacional al viatge del President Cornpanys. Afegeix
que han estat ele comentaris del dia
i que es parlava d'un apartament
complet i d'una separació absoluta
entre el partit governant a Catalunya i el que a Madrid porta la direcció de la vida púbica nacional.
L'esmentat diari segueix dient que
es rumors catan mancats de tunarnent i que el viatge del President
de la Generalitat no té altre objectc
que assumptes d'indole econinnica,
encara que aquests assurnptes financers tinguin estreta relaciú amb la
vida política del país, d'una Unporlamia tal que —diu— justifica pienament el viatge del senyor Com.
panys. Acaba dient: No babeas quins
resultats tindran les gestions del
President de la Generalitat a Madrid. Nosaltres ens re,istim a remire que aquests rtirnOrs siguin nomas
que aixb, rumors, perque aquesta
actitud no podria tenir
en el moment actual i serien molt
greus les conseqüències que poguessin derivar-se'n. "La Tierra" dedica
encara un altre article a comentar
el viatge del senyor Companys.
"HERALDO DE MADRID"
"Heraldo de Madrid - , a grans titulars, publica u n inrerv;u arW) el
President de la Generalitat, "El senyor Companys diu que
lament
re a gestionar qUeStions
atives
al treepäs de serveis".
btlEl malea diari, en un al
tel, dita: Segons eembla, militara
alguna visita de carácter politié. Despres de donar els detalle de l'arribada. publica una conversa amb el President Compartes.
—Com está la politice a Catalunya?

—Completament clara. Esquerres i

dretes. Les entierre& tosen mis forte
—Peró lee dragas van tenir mis
larga
¡as .1109184 keniana.

e

.

sanitat beneficència
al ministeri de Treball

—Allò va fuer degut a divino
circumstáncies — contesta el President. — En les eleccions municipals.

que tenien caräcter politic, hem triomfat a gairehe tutet les localitats, i
els nostres ron doblen els de les dretes.
—Dones la Lliga insisteix en els
scus punts de vista que ha exposat—
diu el redactor.
—També es lamenta que no se l'hagi tinguda en compre per aquest viso ge.

—sAmb qui hem de comptar si no
hi ha diputats de la Lliga al Par!antela — contesta el President.
—s Vas no desitgeu que tornin al
Parlament? D'aquesta manera el Parlament funciona malament.
—El Parlament es sempre el Parlament, encara que no hi hagi en ell
alguns dels que haurien desser-hi.
—sPerò rós no estarieu mis satislet de donar una solució harmònica
a aquesta situació? — pregunta el reperter.
—Jo el que cree és que cadasea
de cornplir amb el seu deure, i el
deure dels diputats de la Lliga és el
d'estar al Parlament complint el mandas dels seus electors — ha acabat
dient el President.
—1Ie trobat el senyor Lerroux —
diu e! sensor Companys — en la minor disposició pels nostres problemes,
i és clar que mai un n'havia dubtat.
—Quant a l'entrevista amb el cap
de l'Estat — ha afegit —, ha estat
afectuosíssima; a mes, ha estar molt
extensa. perquè S. E., amb la seva
perllongada.
bondat.
—Temes nacionals o regionals?—
Ti ha estat preguntar.
—.ahl alzó no puc explicar-ho. Solament puc afegir que aquesta tarda
visitaré els inMistres d'Obres Pitbliques i de Finances. El primer,
per tractar de la Confederació Hidrogrifica i dels Enllaços Ferroviaris i el segon per activar la valotació
dels serveis i la consignació deis
recursos.
"LA VOZ"
El diari "La Voz . ' comenta da (tuesta manera el viatge del President de logyieneralitat: •
'L'entfMti que han .s(htbrat
aquest mal( el President de la República i el de la Generalitat ha tingut
indubtablernent excepcional interés.
A ningú no se li amaga la imporn'Ida. en els actuals moments politics, del viatge a Madrid dei President de la Generalitat i és de c3mprendre la importancia que pugui
tenir un canvi d'impressions entre
el cap de la regid autónoma ; cl de
l'Estar es9anyol i mes en les ac‘uals
circurnstancies.
Els periodistes han tractat de conexer l'abast d'aquestes converses
apropant-se al senyor Companys,
pena no han aconseguit el seu proOsa perque han trobat en el Predent de la Generalitat la mes absoluta reserva. Sala limitat a manifestar que una de les raons del
seu viatge era el seu desig de complimentar el cap de l'Estat, tota
vegada que, d'el-4 que prengué
sessió cid neu carrec de President
de la Generalitat no haría pogut
fer-ho d'altra manera que per miaja
del telégraf,
desgrat d'aquesta reserva, alegeix ressnentat nosaltres
(rejero saber que la llarga conferencia de mis d'una hora celebrada
entre eis senyors Alcalá, Zamora i
Companys ha tingut interès. A la
sortida de la sera visita al senyor
Alcalá Zamora, el senyor Companys
donara visibles mostres de com.
plaença i no amaga al eatisfaccidt
que li baria produit la visita que
aahava de realitzar.

El Tribunal do Giranlies Constituciona's
Acorda informar-se respecte a la immunitat dele
diputats al Parlament
Català
Madrid, 21. — En la reunid d'arui del pie de Tribunal de Garanties
constitucianal% s'ha acordat resoldre
la consulta feta pel president de
l'Audiincia de Barcelona per afirmar
la competencia del Tribunal de Gas
ranties per jutjar els consellers de la
Generalitat per delictes que puguin
comerre, estenent-se aquesta competencia a asta els delictes qualsevulla
que sigui llur clon_
També ha acordat reclamar el arvi
tecedents necessario per resoldre sobre la conaulta formulada per la Sala
segons dtl Tribunal Suprem sobre la
inconstitucionalitat del precepte de
l'Estatut català que estableix la immunitat dele diputats del Parlament de
la Generalitat catalana.
Ha continuat la chscussió del reglament de re g im interior i ha quedar
aprovat fine l'article 33.
Encara no s'ha resolt res sobre el
local on s'han deitablir les depentiendes d'aquest organiame, ¡ l'únic
que ella fet ha este estudiar les propoetas Que elko ;Out gira

Madrid, 2z. — En arribar a la
Cambra el cap del tiendan ha passat
al desoatx del President del Cenares,
amb el qual ha conferenciar.
El sensor Lerrotrx ha sortit del referit desnata al can de quinze minuta.
i ha dit als periodistes:
—No us han de preocupar les entreviste' que jo celebri amb el senyor
Alba.
Són entrevistes que cada dia vine
celebrant i tenen per objecte coneixer l'ordre de la tasca parlamentaria,
en cadascuna de les sessions.
Ara vindrà el ministre d'Estat. que
lambe vistanà el Sr. Alba, per parlar-li del moment que es consideri mes
°porta perque conegui la Cambra la
mort del rei Albert. Te:114 vindrà a
parlar-li d'una interpeHació sobre un
assumpte que ara no recorda.
El Sr. Lerroux. en acomiadar-se dels
perrodistes, ha da:
—El president de la Cambra es la
maxima autoritat en aquesta casa i ls
altres sosa únicament diputats que incidentalment tenim una fundó de collaboració arnb el President.
LA SESSIO
Madrid. 21. — Cornença la sessió
les cinc menys sin minuts de la
tarda, sota la presidencia del senyor
Alba. Al baile blau, els ministres de
la Guerra. Treball i Justicia. S'aprova l'acta de la sesaió anterior.
PRECS I PREGUNTES
El Sr. ALVAREZ ANGULO expressa, en notn de la minoria socialista, el sentiment d'aquesta per la
catàstrofe ferroviaria d'Andújar, i
detnana a la Cambra que s'hi adherei si, sollicitant tumbe que, a la regada, s'obligui les companyies ferrovidries a prendre ntesures per tal d'evitar aquista mena de fets,
El senyor MORENO QUESADA, socialista independent, s'adliereix tumbé al sentiment per la dita
catistrofe. Creu inconcebible que

atribueix Eaccident a deixadesa de la companyia.

hagi pogut succeir, i

També fa responsable a aquesta
de Fabandonament en qué' els ferits
estigueren durant quatre hores.
El MINISTRE D'OBRES PUBLIQUES, que acaba d'asseure's
al banc blau, arnb el ministre d'Indústria i Comerç, diu que el Govern
esta disposat a procedir amb tota
sereritat. Afegeix que, en efecte,
existeixen moltes deficiencies en
Forganització ferroviaria, aigunes
de les quals ja catan en vies de
solució. Dóna la seguretat que, a
part de les responsabilitats penals,
que corresponen determinar als tribunals de justicia, s'exigiran les responsabilitats d'ordre administratiu
a que hi hagi lloc.
(Entra el cap del Govern.)
El senyor CANO LOPEZ, conservador independent, demana que
es prenguin urgents mesures, entre
elles l'eatabliment de sales d'operacions i botiquins en totes les estacions.
El MINISTRE D'OBRES PUBLIQUES promet que es prcndran
totes les mesures que siguin oportunes.
UN DIPUTAT popular agrari

fa notar que el tren en que es produi la catastrofe dula un gran caces de viatgers percute la compans ra
no posa les unitats suficients i no
colgué atendre les oportunes reciamacions que els viatgers feren a
Madrid. 'Entibé elogia la conducta
de la guàrdia civil que acttdi a prestar auxili als ferits.
ORDRE DEL DIA
El senyor ALVAREZ RODRIGUEZ, radical, defensa una propio sind de
de Ilei relativa als escrirents
auxiliars del Negociar d'Ajustaments del aliaisteri de la Guerra,
i tina altra d'inclusió dels sellers
i guarnicioners de l'estarcir al nos
d'auxiliars :subalterna. Ambdues aan
preses en considerar/A, i paseen a
la Comissió corresponent.
Tandaé són preves en consideracl due; proposicions mes del diputat socialista senyor Ferninder.
Bolafins: una, modificara la Ilei de
crearid de sots-oficials, i una altea,
sobre supressió dels heneficis que
conredeix la I hei de reclutament.
(Entra el ministre d'Agricultura.)
EL DEBAT SOBRE EL TRASPM! DELIN SERVEIS DE SANITAT 1 BENEFICENCIA AL MIWIITERI DE TREBALL
Continua la discussió del dictamen de la Comissió de presidencia_ sobre el prejecte de I hei donant
lona de tal al decret gel qual s'incorporaren els serréis dependents
de la subsecretaria de Sanitat i Benefitemia, al ministeri de Treball.
EI leen' PERNANDEZ LABANDERA, radical, s'optase al vot
particular contrari a aquest ~pis,
defensas en la sellen; paeeada per la

stoyora Nelken.

El PRESIDENT l'adverteix que
del que es nana ara és de votar
el vot particular, si com amolda no
ki ha tómela que eatisfaci vaheen.

El senyor MAURA (Hosen),
representara de Renovación Española, anuncia que aquesta minarla
votara en aquesta questio a favor
del vot dels socialistes.
El senyor MARTINEZ _ARENAS, conservador, expressa també
que la seva mimarla votari en aquest
punt ami, els socialistes.
El senyor ARM ASA, president de
la Comissió, adverteix que la minoria conservadora ha rectificat el
criteri unte litigue en la Comissió.
El president es dirigeix a la Comissió perque no es repeteixi l'espectacle de desorientació que es
doni a la sessió paseada.
El senyor CANO LOPEZ recapta
el seu dret a manifestar-se com la
sera minoría cregui mis coceenient.
El PRESIDENT: Jo us recones
aquest dret.
El senyor CANO LOPEZ nega
que ells hagin rectificat el más minim t afegeix que tingueren sempre

el rnateix criteri.
El senyor AYATS, de la Lliga,
rccorda que ell redacté una camella de transacció quan es digné
que el dictamen de la Comissió havia estar acordat per unanimitat,
Itero no essent aixi, ells votaran a
favor del rot particular dels socialistes.
El senyor SALVADOR I CARRERES, de la minoria d'Esqruerra
Republicana, es !ilustra tumbe partidad del vot particular.
El MINISTRE DE TREBALL
exposa a la Cambra la necessitat que
els serveis de Sanitat ocupin una part
important de l'atendí:, del Govern.
Parla de l'abandó en que es troben
els ¡dobles i les chites espanyoles co
materia sanitaria. Per aboi el Govern
és partidari de crear, al mis aviar
possible, el ministeri de Sanitat
!Mea, pela.) lia volgut fer precedir
aquesta creació d'una situarl ó previa
que Penneti d'anar recollint tots els
serveis sanitaris escampats pels diversos departaments, i per a aquesta
situació previa pensat adscriure
aquests serveis al ministeri de Treball.
els serveis del qual presenten mes
coordinació amb els de Sanitat, que ja
a molts paisos van units amb els serveis de Treball.
Es lamenta que ele socialistes, que
han d'alegrar-se per aquesta mesura,
siti Oposin i la censurin. Creu que
aquesta oposició es deguda a institucions de previsió social, que realitzen una tasca que teta reconeixen
som a meritissima, però que temen
veme disminuida llar autonomia, en
la (mal cosa ningú no ha pensat. Es
clar que aquesta autunornia no vol dir
independencia.
Es dirigen a la senyora Nelken
per tal de lamentar que l'activitat que
ernpra en els seus assaigs poiitics no
lempri a coliaborar anula el Govern
en aquesta llei.
La senyora NELKEN denuna la
paratilo, perú el President la hi nega,
i diu que li será reservat un torn per
al debat de totalitat.
La senyora NELKEN: Jo sedament rolla saber si ten a membre
de la Comissió tinc dret a parlar.
El PRESIDENT: —No, no en
té S. S.
La aenyora NELKEN: —Esta bi,
dones m'assec,
Es procedeix a votació nominal i
el rot particular queda reiusat per
183 vota contra 55.
El senyor PELLICENA, de la
Lliga, defensa un altre vot particular
pel (mal es proposa que en passar
els serveis de Sanitat al ministeri de
Trebull es crcin a la sots-secretaria
corresponent dure direccions generals, tina de Sanitat i una altra de
Beneficencia.
El senyor PA I- ANCA, popular
ograri, es mesara oposat en nom de
la seva rninoria al vot particular.
1.a stnyora NELKEN, en nom de
la minnria socialista, diu que caté
prenent del mal el menys, votar* a
favor del vot partirillerEl senyor RODRIGUEZ DE
agrari, sollicita que el mlturre o la Comissió facin una declaració sobre que aquesta adscripció
dels serveis de Sanitat a Treball, no
ti carácter definan!.
Per ibas creu que ha de separarse del pressupost cada un dele cridits que s'atribueixen a cada una de
les diles son-secretaries del ministeri de Treliall.
El senyor LABANDERA, en nona

VISITEU

Presenta une eran eeNeool•
par a embate I ahelea
d'entretemps
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de la minoría radiad, cree' que SaMies i Treball han de fondre's intimament i amb minen condició accepta el vos particular.
El senyor TRABAL, de l'Esquerra, demana que la denenninació de
"Beneficencia" sigui substituida per
la d'"Aesitincia Social" i en aquestes
condicione ells no tenen cap incoavenient en subscriure el vot.
El senyor BARCIA, d'esquema
republicana, eren que les intervencions sobre aquest vot creen una situació confusa que exígela una explicació aclaratória per part del Govern perqué mentre el ministre sembla dir que els serveis de 'Sanitat han
de constituir un organisme especIfic,
la minoria radical per conducte del
senyor Labandera et pronuncia perque es fonguin completament amb
els de Treball.
El senyor SIMO I CASTILLO,
de la Lliga, diu que Sanitat i Previsió han de formar organismes que
tinguin intimes relacions, car les Assegurances socials són essentialmcnt
sanarles, i alza, ho up molt bé el
senyor Largo Caballero.
El senyor LARGO CABALLERO: —Jo el que se is que el ministre del Treball ti una tasca tan intensa que no pot distreure la seca
atenci6 envere altres assumptes. No
contestar a V. S. sobre imites
coses que diu.
El senyor REY MORA: —Donca,

contesteu-li.

El PRESIDENT: —No; que no
les eontesti, cae la cosa es complica
massa.

El senyor PELICENA Propon que
s'accepti per modificar el seu vot
Particular lamen que ha significas
el senyor Palanca i aleshores ell retiran el seu rot.
El PRESIDENT: —La Cambra
no pot fer alisó en aquest momee,
puix que ara es discutes el vos par-

ticull
re
Eaenyor
ARMAZA anuncia que
la cominiii es mostra propicia a acceptar la dita esmena al seu temps.
El senyor NEGRIN. en nom de la
minoria socialista, explica les raons
q ue aquesta té per opone-se a aquest
nou traspis dele serveis sanitaria.
(El senyor Cannueva ocup a la Pre
-sidenca.)
La minoria socialista no s'oposa a
aquest mollas per sistema, sinó Per
la forma anormal en que s'ha realitzat en primer lloc, i a mis, perqui
amb abre, no es fa altra mea sinó
dificultar mis encara el desenrotllament de la sanitat, tan abandonada a
Espanya. i creu que la solució seria
recollir ton els serveis sanitaris i
d'assistència en un organieme autó-

nom.

El senyor ARMAZA declara que
la comissió no nos acceptar els
geriments del seny or Nelitt(n.
El Sr. PALANCA fa algunes observacions al manifestar P e! SOY°,
Negrin, i diu que mollee de les censures que aqueas fa contra la Sanitat,
es podrien igualment fer contra ella
en l'epoca en que fou dirigida pele
socialistes.
El Sr. NEGRIN la veure que el
senyor Palanra ha reconegut que ro-Ates mesures sanitaries cal adoptar-les
per la foro. i per aix6 precisament
es que ella creuen que els setreis tle
sanitat han de seguir depenent del 'ti nisten de la Governació. a- .menys
que s'afegeni a aquest trepas alguna
cosa que causada enorme enrenou per
a assegurar que la forca pública poguia posar-se al servei de Sanitat en

cas necessari.
El Sr. ARMAZA insisteix que no
pot acceptar els suggeriments del se-

nyor Negro
El Sr. RODRIGUEZ DE VIGURI
ee suma a algunes de les censures feto pel Sr. Negrin al ministre del Treball per la sera politica sanitaria.
El Sr. PRAT, socialista, diu que el
sim ple frt de canviar d'adscripció tins
serreis, crea en ella una remera per a
la tramitacia dels assumptes.
El Sr. NEGRIN defensa una centena demanant que es fui constar l'existelicia d'una force pública dependent del Ministeri de Treball, per tal
de poder imposar coactivament les
mesures sanitaries.
El Sr. ARMAZA diu que li sembla bi que la (orca pública intervingui per obligar a acceptar les mesures
sanitiries, peró no depenent del Ministril de Treball, sins5 &entinamos
requerint la Larga del d e CeOveellari6.
Es posa a votació nominal 'almena
i is rehutjada per tila Veta COntra 37.
El Sr. NFGRIN defines una setona temen en un 'seises semblant, amb
unes quantes modIfications. Es rebutjade.
El propi diputas en defensa una altra, en el manis( sentit, que is re-

butjada igualment.
Es rebutgen altres ~enes dele ea
dejases, i Es acceda la del senyor

Palanca.
Sal ema la seseó a In non menyb
cinc minuts de la nit.

presidit pel Sr. Melquiades
Alvarez

Madrid. 2i. — Durant la tarda
d'avui el senyor Miura ha cosierennit en un dele salons del Congria
arnb el senyor Martínez de Velasco.
S'assegurava a la Caznbra que s'estira cisternas unes relacione entre el
partit conservador i l'agrari que podrien tenir corn a resultas una compenetració per a poseibles aliances

electorals.
Eis periodista ban conversas tarnbi amb el senyor Maura bobee la
fórmula que s'assegurava aquesta
tarda al Congris que tenia el Govern per a solucionar el traspis
dele serveis de Ulises del ministeri
de la Governació al de Treball.
El senyor Maura ha contestas que
ignorava quin era el contingut de
la proposició.
Un periodista li ha preguntat:
—Quan sereu president?
—Veja, vaja—ha contestar el senyor Manta—, quines coses teniu.
I seguidament el senyor Ilaura
s'ha dirigís a parlar amb el senyor
Martínez de Velasco,
EL QUE DIU EL SENYOR
GIL ROBLES
El senyor Gil Robles ha parlas
anda els periodistas i aqueats li han
preguntat sobre el resalte de la cotejó d'ahir, comentant el fet que va
estar a punt d'ésser derrote el Gover n si hi hartes hagut malee nombre de diputats de la C. E. D. A.
El senyor Gil Robles ha manifestar
que efectivament havien taltat bastants diputes que no havien pogut
arribar a la sessió d'ahir.
-«Així —ha dit un periodista —
ja que no s'ha produis la crisi en la
ja
seseió paseada, ¡seria possible que
es produís en una altra estant disposada la C. E. D. A. a derrotar
el Govern?
El senyor Gil Robles ha contestat:
—Alzó Je ho veurem, parque apeo de moltes circurnstancies, àdhuc
podria ésser que tot arribes a arreglar-se.
El senyor Gil Robles ha fet declaracions a un periódic. Ha tuaniíestat que a part que no crea en
la revolució socialista, opina que el
Govern haría d'acabar pels
que caiguis atnb aquest estat d'alarma continua que existen al pais.
.Afegeix que en cas de produirse el movinient serien els comunistes i els anarco-sindicalistes els que
se n'aprofitarien, i desplaçarien els
socialistes de la seta avançada revolucionaria.
Desment que ell sigui feixista,

precisament perqui és católic.
Afegeix que Mussolini és aten, i
per això ha creat el feixisme, que
és contrari al dogma catòlic.
Ha terminar anunciant que es
proposa donar intpuls a la llei de
l'atdr forçt;s.

L'òrgan oficiós
del Vaticà es
converteix
profeta de la política espanyola
Madrid. 21. — -EI Sol" publica
el segfient:
El periódic oficiós del Vaticà
"L'Osservatore Romano", en el seu
número d'ahir, ha publicat la nota

següent:
Les declaracions de que es parla
(les a qui es refereix la nota d'Arrió
Católica, fetes pel ministre d'Estat
a "Lar" el dia no aparegueren
sols en la premsa espanyola, sitió
tambe en l'estrangera. Existeix l'estranyesa, declarada en cl comunicas de la Junta central d'Acció Católica, per qui els bons costums
no deliraren d'indicar a l'efecte al
jove nou ministre d'Estat les vies
diplomitiques, a menys que ell maten hagi reconegut que en els
cursos criticats no hl havia cap
fonament per a censes =tirite, infló
per a critiques partidistes, per a les
quals es Orean mis apropias la
prensa complaent.
Ahir a la nit interrogarem el
ministre sobre el precedent telegrama, i ens
—El Govern coneix aquesta informatió: peró coneja tambi que
per "L'Onervatere" es diu també
que al Govern espanyol li falta selidesa 1 que s'acosta una situacid
presidida pel senyor Gil Robles.
Es de notar que aqueas comentad del periòdic vaticanista eludeix
la qüestió de fons que plantejava
la nota cursada pel Govern espanyol i a la qual ha de contestar el
Vatio/.
L'actitud que s'atribueix al ministre d'Est at no treu ni Misa la rió
sobre la M'aló debatuda.

EL SENYOR CASANUEVA
ISCEPTIC
E? senyor Casanueva, quan eta
periodistes preguntaven al sexy«
Gil Robles sobre quan es produiria
la crisi parqué les traes derrotessin el Govern, ha dit:
—Alzó no ho veureu fins el i937.
UNA PROPOSICIO INCIDENTAL PER TOMBAR
EL GOVERN
Ele diputes que integren l'agrupació de la T. I. R. E. de la Cam-bra han presentat la seglient propos
sició incidental:
"Primer. — Que proceden la immediata discussió deis dictamine
que, com el d'havers de la clerecia,
amnissia parcial. derogació de la
lki de termes municipal' i responsabilitatt figuren com a conseqüem:
da de la iniciativa del Govern en

l'ordre del dia.
Segon. — Que és indubtable, raen
per al compliment estricte de la
Constitució com Per a la resolució
dels mes importante problemes ecenómics i socials que avui preocupen
el pais, la votació d'un pressupost
abans del dia 3r de mere, per a la
qual cosa esperen del Govern que
presenti immediatarnent Eoportú
projecte de hei.
El cap de la minoria de Renevaciúa
Española. senyor Goicoechea,
estas preguntat pels informadors sobre qui era la persona encarregada de
deletrear la Proposició incidental presentada per la T. I. R. E.
—Se m'ha encarregat a mi--ha contestas el seeYor Gqic°ed' ea-I sanft denté?—li han preguntad.
—No cal dir-ho, i supeso que es
discutirá a • primera hora.
—S'assegura--ha dit un peri odista
—que aquesta proposició pot produir
la crisi.
—Ta ho veurem—ha contestat el
senvor Goicoechea—: pecó del que
no cal dubtar és que és necessari

procedir aixfs
—I votaran la dita proposició lotee les dretes?
—Jo ami ho espero—ha contestat el
senyor Goicoechea—. Peró allá ce
dascú.
El que no pot ¡sur es perllongar
Inés aquesta situació sense haver
aconseguit cap deis nostres Merino,
la qual cosa demostra que amb aqtrest
Govern teten pitjor que amb els
hinets anteriors p residits Pel zeMor
.azafia.
EL QUE DIU EL SENYOR

CALDERON

El senyor .Abilio Calderón, comentant la situació política actual, ha
manifestar la seva creença. que alzó
no podia continuar aixi, perqué calla, i segurament paisana aiai molt
aviat, donar una SolUCió a quest natal
de coses.
—Creieu que surgirá la crisi?—li
han preguntad
—E s e/ mes
lógie•
creieu que podria venir a 'invernar?
—Ho ignoro.
El semor Lerroux, després del
discurs que pronuncié ahir en la reunió de la sera minoria, tancat
el card en dir que en un non Govern
que dl presidís no hi batida un itom
inés de dretes que en l'actual.
—Llavors? — han preguntat els Pe-

1

4.

1

riodistes.
- — ha dit el senyor Calderón—
crec que la próxima solució sede a
base d'un govern del senyor Melquiados Alvarez que pugui agrupar al seu

voltant els del centre i de la dreta.
EL GOVERN A MERCE DE
LES DRETES
Als passadissos del Congres era
gairebé unánime la impressio que la
che es produiria ràpidament, potser

dintre aquesta setmana.
El senyor Maura (H000rio) anal ho
afirmara, dient que, dopres d'haver
passat talad tenips amb aquestes
Corta sense que les dretes hagin obtingut el fruit que esperaren de la
tasca de 1Govern, consideraven in-

aguantable que encara es digui en la
reunió de /a minoria radical celebrada
allir que no es concediré absolutament
res mis a els dretes.
Ped aquesta rae considerara necees
sitia la derrota del Gosarn Per %c.
mar-ne un altre de coalició centredretes que pogués satisier els seus
anhels.
Durant teta la tarda sin estas seimutant sobre la producid d'una proporacin que impliques la derrota bel

Govern.

El dipute de La Ceda &Oye Me-

dariaga deia que preparada
une proposició la producid de la
qua] significaria la derrota del Govern.
Per altea banda, "'asegurara qua
ja havia estas presemada pes elemente de treta una proposici6 &manan: que no es pegues discutir cap assainete mentre no hagué quede resolta la qitesti6 deis sasre do 44'
Oreen.

1
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havers de la clerecia i d'altres que
iiguraven .en . . él programde - les
dretes i qtie - figuren - també a l'oedre
del di; des de fa algun temps.
Vi....senyoi,Maura` ha ,conicrenciat
als , piesidissos del • Congèés -umb el
senyor Martínez de Velase°, al qual,
pel tepie-es veu, volia • portar la cealisal& de la'neceitität dé presentar
aquesta proposició.
El senyor Martinerle -Velasco,
que no- partielpdva . d'aimisia 'iele,
ho ha comunicas al senyor Gil Robles, i també aquest ha pregat l'ajornarnent de la presentació de la
•

proposició.

•

.

El Senyor Maura • ha sostingut despres, diterses conferencies amh altre 'eliputats d'extrema dreta, i per
fi la proposició no ha estat presen, .. • '
'
tada. A les nostres preguntes, el senyor
Masita ha contestas que s'havia acordar que cap minoria per separat no
presentés la proposició.
Demà .0-dentà passat podri presenta'-se'n una altea 'en'el sentit que
es • discuteixin ripidament tots els
assumptes que figuren a , l'ordre del
dia, :com són: Derogaci
ó de la Bel
termes municipals, l'amnistia i
hatees de la clerecia, proposició que
anirà firmada per totes les minodes de dreta, la qual cosa Motivada
la nalguda del Govern....
Ha dit-tertsbé que un altre dels
propòsits de les dretes era impedir
que el Goteen fos derrotas per una
qiiestió de laicisme, puix que servirla per a aixecar despees bandera
d'aquesta derrota.
El Goteen seri derrotas en VassuMpte i condicions que les dretes
cregqin mis convenient.
Per altra part, s'ha dit que el Govern, avençant-se a la proposició de
les drete, posaria a discussió el projecte d'havers de la derecia. perb mantenint el vot particular que cenyeix
aquesta concessió al primitiu projecte.
El Sr. Manea ha dit que qualsevol
Que íos la posició del Govern sobre
aquest projecte, ells transigirien, car
no tenen cap interés a derrotar armen
en aquesta qüestió, encara que restringís més encara les quantitats acordades Pera l a . subvenció a la Clerecía.
El ministre de Just'cia. Sr. Alvarez
Valdés. ha estas conferenciant amh el
Sr. Alba sobre la conveniencia de Posar a discussió el projecte d'havers
* la clerecia. No s'ha arribat a cap
icord. i per tant ha quedat a l'arbitri del president de la Cas-obra el posar demi a discussió les qüestions que
cregui més convenients.
Madrid. 21. — A darrera hora de
la tarda han con ferenciat els senvors
Alvarez (Melquiades). Marthse; de
Velase° i Ventosa, sobre el moment
polític
El . cap dels liberals demberates ha
dit que no hi ha cap mis solució que
un Gotern tinut centre-dreta, que go-

e

verni

aMb imparcialitat. sense deixar-

se influir per dretes ni esquerres. sine',
recollint l'eStat d'ànim del mi.,
Dutant teta la tarda Osa tandas pels
passadirsos del dictamen sobre havers
de la clerecia.
Diversos diputats radicals. segons
sembla. han arrihat a un acord. que
h an sotmès al ministre de Justicia.
La fórmula es diu que ha estat
Morada al Sr. Lerroux i que sena estudiada en el consellet de denla a
Talan. abans del consell que presidira el cap de l'Estat.
Del contrari — ha afegit —. estelas abocats a una situarle' semblant
a la de Franca. i per damunt de tot
hi ha el règim parlamentari. No cal
dir que la situació és insostenible, i
cada dia empitjora. per la qual cosa
cal donar-li una solució d'arranjament
•• •
rapida i eficaç.
.
Interrogas el senyor Diartinez de
Velasco Sobre aquesta conferencia, ha
dit que havien canviat irnpressions sobre el ;noment politic i especialment
sobre els hacer. de la e:erecia.
També - s'han celebras confere:,cies
entre els senyors l'aura i Martínez
de Velasco relacionades, segons sembla. amb la•situac:., atte err,sria la divisió del! (jovern. '
El. cap de FEsquerra catalana, senyor Santale. parlant sobre el moment
politic, ha 'da:
—La declaració del cap deis radicals, :en la reunió de la minarla dahir,
respon, sens dubte, asna estat de consciencia que jo celebro, keró no
veig altra solució per a sortir d'aquest conflicte politic, la gravetat del
qual és notòria que la formació d'un
goteen essencial i netament republicà, en el qual entrarien tóts els matisag, serle excepció, ,i alguns que
nosaltres prestaríem tot el nostre supera i simpatia.

—Amb radicals?
—No cal dir-ho. Aqueas Govern
tindria corn a missió la d'aprovar els
pressüpostos i ' alguna I altea ! Bel, ininsediitament 'tincar i dissoldre el Par' "• '.' .'
lament.
UNA PRISPÓSICIO INCIÓICNTAL . Ditg.s POPULARS
-. AIGIRARIS . ,.: ,
-

-_

A : barrera ', hora de. la 'tarda
'l'ha, reunit en una de les SP('ciont 'de) Congres la- 'rninoria
_
e6pulap A gräria. •-• • .
' Per nOtIcies que hem pernil
.:''. adquirir a'll/1 sabut que els re' ultits es pibpoeen redactar i
s: Murar a -la mesa del Congrés
• una proposició incidental .en la
/Mal es declara la prohibirió de
diecUtir cap mes projerte de
. nei fi na 40 no esligut totalmen t' i ipfov64a la derogacid de
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Madrid, 2!. Les eptitats 3atronits:-derramde la Codsetueció, de
Madrid, han enviat al Goteen sin
llarg escrit, en el goal formulen, en
síntesi, les següents petItions:
D'erogada de Toidre eisibisterial
del dia 17 de iebrer actual, del senyor ministre de Treball,
d'una manera coactiva i illegal la
jornada de 44 hores'amb el mateix
jornal de les 48,.augtatentat, a , Mis,
amb 440 pesantes settnanals.
Reitahlitnent de la jornada legal
de . vgit llores per a Lob, els oficis
en qué s'implanti pel Jurat Mixt
amb ei vot'diriment deis presidents.
Atorgar als contractistes d'obres i
serveis palies el dret al cobrarte:U
de salaris entre els que es comprometeren o els ioren exigits P agar en
els seus contractes i els que els
ganismes oficials els imposaren pagar
desoris d'haver contractat traes les
seres obres i serveis: des • de l'adveniment de la República.
; Atorgar igualment als contractistes
d'obres i serveis público 'citie si despres d'haver contractat les seres
obres , d'acord a un Upas de lorlIals
i jornada aquests fossin alterats en
Inés 0 en menys d'un so per nao per
imposició dels organismes oficials, el
dret previ a rebre o tornar de l'Estas
l'import d'aquestes diferencies.
Que igual dret s'atorgui als contractistes d'obres i serveis particulars.
Adverte:xen en el seu escrit que
en el cas de no éster ateses les seves peticions elle es defensaran annb
l'únic mitji legal de qué diposen:
el Iok-caut.

loc-

a Barcelona
(Ve de la primera página)
Amb tot, passaren les hores i els
dies, i hom no tenia noticia que haguessin estas imposades les encresponents penyores a les cases que hem
consignat anteriorment. Es mis: àdhuc
arribà a dir-se que en aquelles sis
caes es continuara jugant...
UNA MALALTIA QUE NO ES

GREU
En aquest estat les coses, el secretari general va deixar de concórrer
al seu despatx. Alga insinuava que
havia presentat la diraissió, però oficialment va din-se als periodistes que
es trobava malaít.
No fou, per6, dificil de veure'l pels
centres oficials, especialment la Generalitat, cm algú afirmava que s'llavia entrevistat diverses vegades amb
el senydr Companys: tumbé es parlava, i hom Ii concedia singular importancia, d'una reunió 'celebrada a
la Presidencia i a la qual burlen assistit, ultra els senyors Companys i
Badia, dos consellers de la Generalitat i una persona que ocupa un elevat cärrec.
SE SUSPEN EL JOC
Dimarts a la tarda els que es erelen ben assabentats de la qüestió aiirmasen que hanien estat cursades ordres i • que ja a la nit deixaria de
jugar-se en motu llocs.
I alai sernbla que va succeir en
cuele. Segons seno va dir, la nit de
dimarts no es va jugar a Barcelona.
Hola pot afirmar, doncs. q ue Per
aquesta cegada les ordres ¡oren fidelment observades.
EL SECRETARI GENERAL ES
REINTEGRA A LA COMISSA-

RIA .

Al dia següent el senyor Badia va
reintegrar-se al sea desnato. Un pe nudista Va preguntar-li per la sera

salut.
—Ja velen com estiu bé : ss...ya respondre. Seguidament va afegir: , — 1
com que ara ja estic bé. paz afirmar
que des d'ahir ja no es juga a Barcelona.
Segon i rumors que vam' poder recollir per la casa, és possible que ahir
al =ti el secretari general llagues
cr:dat al seu despatx tots els caps
negociat de la Comissaria.
En sintesi. sernbla que va dir-los
que esperas:a la lleial collaboracia de
tots i que va venus- dar-los que anda
el traspas dels serveis d'ordre públic s'iniciara una era de gran l'espror•abilitit per a la policia.

ELS COMENTARISTES
Nosaltres, per la nostra banda, no
en: volem len ressó dels comentaris
de Pa ondre que sisan fet al voltant
d'afines( afer: cont:em que les autoritats s'eiforearan a posar les .coses
al seu lloc i imposaran les sancions
degudes cas que hi hagi lloc a aquesta
mesura.
LA SITUACIO
DEL COMISSARI GENERAL
L'afer sembla que ha plantejat una
delicada qüestió al comissari genera!.
.Aquest, per una excessiva prudencia
o per no basen adoptas a te.mps les
mesures penales del cas„ ha quedat en
una situació poc hrillant..
LA PUBLICITAT va. parlar fa
dies de la dimissió presentada per
l'actual comissari, i va informar els
seus lectors que has- la estas presa
en consideració i diferida, per Miestinas politiques per després de la
reitscorporació dels diputats de la Lliga al Parlarnent Catalit.. No calla sine, que els diputats regionalistes se
l'ateibuissin com una victória obtinguda amb la seta actitud rebel.
Aquesta dimissi6, que fou ja estildimita abano -de la sortida del PrisiOut cap a Madrid, és possible que
sig,i acceptada gUseqvretorn.

Er:ser 43v,
«Mirador
• ,:-(174_ äfiihs . Me. 04-Phnna)''.',..
Haviem treballat tota la -vida
per les Iletrui .de s,• ;Catalunya, i
iniciativa d'Amadeel Hurtado era que
aquella felina nostra, aquelles aspiracione i aquello plans dele cenacles
penyes literaries, tinguessin uns expandiment entre l'opinió, entre tot
el noble de Catalunya, Iaquella obra
l'ostra, filas Ilavors, teta en to usajor, arribes al públic en to ,menor,
amb elegancia j bon gust..
Creiem que- aquesta obra ha estat
,.
.
•••
acomplerta.
Duran-Reynals, acollit amb grans
aplandiments, .diu que les funciona
públiques que: avui le al . seti arree li han perufies de constatar els
detectes urban!stics de Barcelona.
hl anquen parc s, piscines. canips
d'esports, però aquests detectes de
vegades s'arranjen per mitja del patriotisme i la iniciativa privada.
En la feina d'arranjament espiritual també es troba la iniciativa privada per compensar la manca de
I'acció oficial. ".üitador" és una
d'aquestes obres qu'e ens plan d'elogiar degüdarnent • i en's 'sentim satisfets de veure que aqtreta obra ha
estat compresa..
El seayor Gasspl, que parla a
continuació del senyor Duran-Reinals, digué com ti plan trobar-se en
una festa de conviyincia i d'espiritualitat. Es inósträ d'acord arnb els
conceptes -sobre . " M irador - ,. i afirma
que quan Vány 1949 sorti la revista,
ell, que es trobava a ' I'exili, pogué
copsar co ntreile5ia Yiliinta de Catalunva. "Mirador' ern 'pertnete
donar a conéixer Factivitat literaria
de Catalmiya a l'estranger, i a Bélgica vaig pensar que la revista era
com un "beffror per a mirar les coSeo del uds.
. •
Jo sé també, ei valor-e-acabä el
senyor (;au sei — de les petites iroales, que de vegades revelen els detectes i inviten al. corregiment. Tinc
el place de constatar com en agitesta ¡esta la convivencia fa possible
la relació entre persones rie diversos
matisos, prova d:aita civilització.
El senyor Anuden Hurtado iou
rebut arab neta gran oras. ió. Conträriament a les nitres vegailes, avui
hent de cleixarel to de conversa que
era habitual en el< sopars de Miraden. Jo recordo, en aquest cisqué
aniversari, el començament de les
nostres lasmies. L'impressor que havia de ter ''.Nlirador - colgué collaorar a la feina que ens proposaven/ portar a , cap, i tipogräficament
felu una coSa. perfecta. Peral, :alta
cridar l'atenciq del públic, fer possihie que aquesta massa de gent catalana que no Ilegeix en cataba. ens
Ilegis i s'interesses pi la nostra
obra. Calia. dones, humanitzar les
nostres Iletres i fer-les entenedores,
a desgrat de la mica de banalitat
que haguéssim de menester.
Una obra semblant s'acorapleix
arta en la premsa , diaria. Els bolines que fent "Mirador - tenia) avui
a les nostres mano un diari
formació. Tota la nostra reina concisteix a ler-ne ii mu diari modera.
Quan Ii donärem l'orientació actual
no foren poques lis desorientacions
I els malentesos. Els lectors habituals estaven acosturnats a Ilegir els
articles doctrinal. i no cornprenien
la nostra falleta de • fer . intere, sar d
públic en les grano Miestions imitennacionals. Cal, tasunateix, que aque s
-tarnsfomeiú'p,calqu
aquesta trans',ormació , s'allargui al
camp politic. .Ara que estem en uns
moments de convivencia, he dit a
l'ataje Gassol que mai CO he fet cas
quan se. os ita. reportat le: seres paradies en contra meu. Sabia que en
un moment detelminat cal oposar-se
a cenes coses í que, cota avui reino
la transformacló en la premsa diaria. lo transformació de la política
valdrá després. Aquesta és la gran
obra fine d'acomplir, i si volem
interessar el costee públic en els
grano problemes internacionals és
perqué preveiem els perdis que corre el nostre pais en una nova conflagrat ió. I.a premsa ha parlas
aquests dics d'afers d'ey,pionatge..Pe.
rò el gran espionatge, de les nostres
coses, ja .'ha in. Preve:cm el monient en qué, nieS que mal, Catalt,
nya halita de losar Ma: sobre mis en
una Huila comuna. Car avui el.
grau problemes els de res olucions coges, sin6 lis-de la vitalitat deis nacionalisme, que, en venrés. contbatuts, es redrecen i es tornen . inquiSitorials. • irr.eductitiles.
Encara que' avui—cemelou el senyOr Ilitrtadó—ens servlin dun te
que no és habitual. la importancia
dels afers hia itnpo, a: Dele elogis
que Minan estat fett nomes pu: dir
que sense la cellaboraci6 vostra
haurien estat poca coda.
El parlament del Seriyor Hurtado,
qué fou seguit arnb tina gran expeetarini, meresqué, en acabar, l'adhesió de tose ele concurrente.
Per chisme Facte . él director de
"Mirador", senybr Just Cabos, digué que pensava cónlinuar sestee
defallences l'obra empresa de "Mirador", sota el guiatge impreseitidible d'A madeu Hurtado,•del,qual tots
96; uta . Mica' eollaboaradors.
.
. ,
.
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',Ttittel-Mie-iendjudiek
Caepionat A'Espeutya dels
pesos Ileugers en vèncer
-Virene Itiambau per punts
quil./e represes
-

E, Campional d'Espanytt dels
j)esiös Ilengers' que es trobava
vacánl, jis te titular. Anil
paseada al 'Non 31.3n Josep
Mied, en t'eri ge!. per punts en
quinze represes Vie8111: 11i:imitan. s'adjudica. el Campional,
l'out indublabletnent PI millor
boxador qui u'lt guanyar. :ti 'ó
superit rottsluntinetti en boxa
el seu adversari. :1quesl.
no fou per al nevell earnpiú
contrineaul fiteil; un í s per-suslen t 1 a volles i lol mes eficae.
Riainbau umbiigiu sovint 3licti
donar el seu taxi/u< rendiment.
Fou finalitionl el nlillor pugilista qui va intposar-se; la bota
Va donar riul de la resistimcia
i fins i tot, a vegades, de l'efiJosep 3lieó, que ja havia osleitlill el Canspionat que ara ha
tornat a adjudivar-se. sentida
ara niés segur que abans en
aquest 'loe. Els e oinbat o que
disputa' reeenlintenl a París ens
Ilusa lornat tués en forma que
en els anteriors que Va
la r ii Ha rreltnea ; mes en forma
i millor boxador. On Inés lia
progressat es en el joe de cantes; f.,u preeisament aquest
itu t • carnes 11110 Va impedir
Ilianthatt tala dz frs . el seis itql
1 . 0111 Ii I nfl'AiXer ti seti avantalge
en els inonseills que l'anlversari
apareixia su fehlif ib consegiirmria d'utts "eslúmites"
menl aeusats.
Al ilustre entendre. Itiambau
no es pl'eSPIIU/ allil lloll
l'al per a c n ombal re n-mdra Ist mmvi
nosaltres
pol Ufo'
voissidertns en millor forma que
guau Bastos li a rrithassà el
ramplona'. 11 que li passit feii
se• uziliatnent, que ditvant (l'Un horne que li era inoil
superior en boxa ito li va i.SI•ler
sets pie,
possible d'iniposar
No obstina, la seva manea de
(le drcisiti fou en diVerSeS rulaSiqls evislent
rúnica cosa que pot

;
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TARRAGONA

TORTOSA

MATAFt0

•
Suicidi a Salou :: Les aigües de
Reus :: Topada de vehicles :: Noves diverses
Tarragona, 20 (Per teldfon). — Al

L'allotjarnent d'un futur batalló
d'Infanteria :: Visita a un Grup Escolar' :: Noves diverses

Detenció
Reuni6 del Sindicat de
Paper i Cartó :: Topada de vehiclea
Teatre

Tortosa, 21 (Per teleion).— La
pretnsa local. recull el tumor circula que l'anule convent de!, jesuites
seria destinat per a caserau del batalló dlnfanteria destinat a aquesta
plaça. Aquest edilici és propietat
d'un Patronat que regeix el bisbe i
sembla que aquest ha donat la sera
conformitat.
— Per tal d'assistir a la Junta de
Reforma del Sometent, ha surta cap
a Barcelona l'alcalde senyor Berenguer. Sus encarregat de l'Alcaldia
el primer conseller senyor Tudó.
— El regidor dAccie, Catalana
Republicana senyor Prall acompanyi el conseller de Sanitat senyor
Rodríguez en la visita efectuada al
Crup Escolar de la Mercé.
— En la reunió celebrada aban s d'alar per l'Associació d'Alumnes de
l'E s cola del Treball, fou elegit president cl senyor Joaquim Marti, i
secretan i el senyor Josep Gallart.
— El Comité del Partit RadicalSocialista ha elegit per a formar-lo
els senyors Primitiu Sabater, Josep
Mural!, .Tosep Adell. Manuel Roig,
Domenec Pinyana, Josep Nicolau
Ismael Ontedes.— C.

Mataró, 21. — Ha estat detingut
per la guardia municipal i posat a
la disposició del Jutjat d'Instrucció
Joan Creixell i Súria, de cinquantados any s , natural de Sant- Pece de
Riudevitlles, i domiciliat a Barcelona, al carrer del Cid, st. Estava reclarnat pe) jutjat del districte de la
Universitat per ús de norm fals, i
pel de Vilafranca del Penedès per
dispar d'arma de inc.
—Ahir a le nit tingué lloc la reunió, al seu estatge, del Sindicat
de Paper, Cartó i similars. El secretan doni compte d'una circular
del Comité Regional, en la qual
s'indica la conveniencia de la substitució d'Angel Pestanya en la direcció del seu órgan "Combate" per
Josep Prat. de Manresa. Es féu ay:nent la manea d'una borea de treball del ram, i fou nomenada una
ponencia per a l'estructuració del
seu articulat.
—El camiö G. 5627 , en volee passar davant del carro propietat de
Josep Roma, d'aquesta ciutat, dona
un fort cop dit carro, produint-li
desperfectes, així com també a la faeana de la casa núm. 315 del carrer
de Fermi Galan ,

Vendrell Uli transeitnt, en travessar
la via ferrada per tal d'entrar a una
vinya, en el precis moment que paseara ' un tren de mercaderies, l'arreplega aquest i el deixis mort a l'acre.
— A la Masia Guiu, de Salou, e!
vel Esteve Cases. de 7o anys, pertanyent al Sometent, de Reus , atemptä contra la ot e a vida disparant-Se
un tret de fusell a la boca. Segons
sembla patia d'una malaltia crónica.
— Han vis i tat el Comissari de la
Generalitat els alcaldes de Guiamct
i Montroig.
— Amb motiu d'haver estat rebuda una denúncia que els desguassos d'uns molins d'oh anaven a
parar a un barranc que assorteix
d'aigua la ciutat de Reas, FInspecció de Sanitat d'aquestes comarques,
segons ordres rebudes de la Colitissaria, efectuä una visita d'inspecció
o pujol. Alcixar i
als pobles de M Vilaplana, per veure de corregir
aquestes deficiencies.
— I.a comisió de Gavera de
l'Ajuntarnent, en reunió celebrada
anit. prengue l'acord que totes
les peticions per a realizar obres
dais la zona de les platges. passin
a previ informe de la comissió
Munlcipalització.
També s'acordä adherir-se a la petició de l'Ajuntament de Mälaga al
Govern de la República per tal que
sigui reduida !a taxa del Wat.
— Aquest inati, al carrer Ranion
i Cajal, han topat un carro i el calisié de la matricula d.Alcoy. conduit
pel xofer .Alvaro Pérez. A conseqüencia de la topada el xofer no ha
lonzlit dominar la direcció, i ei catnió
ha anal a parar contra un establiment,
on lii quedat embussat. Els ocupan:,
sofreixen lleugeres contusions i el cantió i carro molts dc s perfectes. Els
danys causats a la rasa contra la
qua: Ita anat e! cantió es calculen en
unes 500 pesseles.

GIRONA
Nomenament de mestres interina ::
Futbol L'Associació de la Premsa :: La Comissaria d'ordre públic

Notidari

S

justicia imputada.
"Grosso unido" voinbal
que disputaren aquests tlos hoxattors poi dividir-se ett Ires
parts. A la primera, els antagtwisles feren mmsu joc' a-a I tal,
vi l el qual la norma i
tio deixar -se rolpi r " es leadlid
PII umusu sPcie I Je lemplatiNes que
assenya la y en bonos tases de
ho y a, ettearit quo descassa
el ee ll t tia!, j,it fase, no obsiitol_
assenyalit un llen th q uini di.
Segonanient Itiatobau donititopeessiö que ml ums u a
seguia 41 n q iiii
1111,111-d l1 . /1 b o nl,
"ridlif•

fliandian arribaren amb efirilcia a l'estimule .le Mire, que els
va acusar olaraimmt. .1 la termus la di,
rera fase, que
Ilarga durada, 'Mita) is•iniposn
bdt aquesla
definilivanicid;
parl do la Huila lin
sprint final_ duran( el q ua! Mi va niarailr rada vegada tités
l'eran) i Inés seguramenl ver s
l'obletieió del 11101.
.thans d'agites! comba!.
.le la Torrassa va vi-.qicer
iguilar per abandmiatueut a la
desetia represa. f.a Huila f.,/i
du i dasin t a. Agniu t e, pum . lomo ia
anal al lapis cus els rounds 5
i 6. 10 Va tornar per j umes regados a la ¡hurera represa, 1-a
quid rosa Vil determinar PIS
sPI1S ellradOl'S u llaits: ar la l oPll senyal
bandon,illIP111.
a del progra una
douit els seuüenls resultals:
E. len os vence Ignasi per
ptlnis en qnalre represe: Jilile/IPZ Un per inferiori
la' al segon round, i Vrog .1
Correa per alma !ido/tatuen' al
terrer.

Girona. 20 (per telefon). — El
Consell Prot. incial d'Ensenyament
ha fet els segitents nomenaments
mestres interins: Joscp Ulitt, per
Castellfoilit de la Roca; Salvador
'rasi», per Sant Estere de Llémena: i ,Taume l'arareda, per Pianoles
(sultstitut)•
— El proper diumenge, en el
catar, de Vista A.legre, jugaran
primers equips de l'U. A. d'llorta
el Girona E. C. La junta d'aquest
darrer c,tä fent treballs per tal
que l'Alié:le de Bilbao, que dimitenge jugara a Barcelona, dilluns es
desplael a aquesta ciutat.
— Els odontólcg: dc la comarca han proceda a la dis s ohició dc
collegi "provincial" constituint-se en Delegad..., Intercomarcal. del Collegi Oficial d'Odontólegs
de Catalunya.
de la Prentsa ce—
lebrara, detnO, diniecres. a les 7 del
vel,re. una reunió en la qual cs plantejaran diversos as,umptes de vital
interés per a Fentitat.
— Aquest migilia. el Comissari
Delegat d'Ordre Públic. tto ha pogut rebre cds periodistes per trobar- s e a Barcelona, a la reunió de
la Junta encarregada de la reorganització del Sonietent.
-- l'el nanisteri mi' .agricultura ha
estat autoritzat el tunc:onament del
Sindicat Agrícola "L'Actiu de Vilallonga de "Ver".
- - Denla, a les sis de la tarda,
tindrä eierte en el despatx del comissari d'Ortlre Palie., sota la presidencia del senyor Prunes. una reunió de propietaris de cafés i l'aro
presidents de societats recreat:ves.
politiques i esponjee s . per tractae
de l'organització dels anomenats
"Dies del segell pro infäncia", que
seria M .;:abte i Putos euer nimmente
— 1.a guardia civil ha iletM g at al
vei de Fonteulearta a Maria T'alomeres, de 35 any s , per liaren maltractat
d'obra el seit pare, al qual produi
lesion; en tina calva i a la cara, de
;,ronóstic reservat. --- C.

EN INTENTAR COMETRE UN
ACTE DE SABOTATGE CONTRA ELS TRAMVIES, HA ESTAT DETINGUT UN INDIVIDU
quest a uta Ii nada. a dos
quarls do dues, mis individus
han ¡Mentid malloear
als riells Irania iit a la Ronda
de la Universital. El fel ha eslal desenhert per un rondi ile
que ha aeonseguit detenir un deis individus que han
ores pa el la collovaci de
Ea t. I o hiel e.

1
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SABADELL
Criatura atropellada :: El Teatre
AdvertiMunicipal Sabadellepc
ment als propietaria :: Ordre del
din de la sessió de la Comissió de
Varia
Govern
Sabadell, 21. — Diumcnge a la
tarda, a la carretera de Caldes, davant de Can Vilarrübies. el nen Vieran Martín i Capuz, de 18 mesos
dedal, anant acompanyat per la mä
del seu pare, bou atropellat per un
ciclista. que es féu escapol despres
de comes el iet.
Latropellat rebé ferides de pronóstic reservat i llagué dessen assistit al Dispensario
Pene Vila, tnentre cobrava
—
nus rebut a la casa núm. 77 de la
Via Massaguer, Ii robaren la bicicleta que havia deixat a] bordó de
la voravia.
El fet ha estat .posat a coneixeMent de la polica.
— Per tal d'efectuar 4. .visita
dinspecciä disposada per 'la Delegané, d'Hisenda, es .troha a la nosindustrial Sen
iris ciutat l`e'ginYér
III

or
— • El delegat del Mercadal. se-

nyor Joan Id ralle,. i Orrit, reina él
públic tots els dimecres, de set a van
del vespre, al Departament sie F 1matices de l'Ajuntament.
— Ha estat prorrogat per tot el
mes en curs el termo-ni fixat per a
l'adquisició de cédules personals.
— Recorriera que e; dia a8 del
corrent mes acaba el termini per a
proveir-se, els propietaris de vehmcies
tle tracen:, de sang i de bicieletes,
de les plagues corresponents a rany
en curs.
— El Comité loca] del Segell
Pro-Infancia, daquesta ciutat, ha recaptat, en la 1 Campanya Nacional,
7.298 pessetes, producte de 13 venda
de 125.9no segells.
Manquen encara les dades de 1'..arreadatária de Tabacs per poder y oneixer el resultat exacte de la quanmisal ami, qué lua contribuir el noble sabadellenc, resultat que es publicara oportunament.
— En la reunió celebrada abansdahi n per la ComissM pro;reatre
Municipal (creada provisionalment)
quedé nomenada. mal, carácter oftciús, una ponencia que estudiara,
dintre un breu teman. les possibilitats de portar a tenne el projecte.
Ca„.. que Fententada ponencia el cregui viable, i una regada determinada la forma, es constituirá el Patronat oficial a base d'amplia representacie, ciutadana, per tal de posar-lo en pritetica. —

Env eu !es notes en
catalä!
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DE MADRID:
LES COMISSIONS
PARLAMENTARIES :
•
metí

9 slu.

otTIT AVUI

•
•

al
IM
Madrid, as.
e s tava convocada la Comissió de res•
ponsabilitate del Congrés.
Setmanari de Literatura, Art i Política
A la reunió solament han acudit
e
quatre membees de la comissió esPreu: 30 cèntims :
mentada, i per aspen motiu no sita III
deliherat solare cap assumpte, i iba
acordat reunir-se un altre dia.
1111 11 11 11 111 1111 3111 111 11 111 13 111 111 111 13 111 111 11 11 111 111 • 11 111 11 11
a lIBUNIN
Per a aquest

l

SALLENT
La peregrinació Claret

Premis

Són quaranta-sis els inscrits a 1:
Peregrinació Claret, que sortirá de h
nestra vila el dia 22 en direcció
Ruina, on tindrà flor la beatificació
del nostre conmatrici Venerable Pare
Claree
— Diumenge a la tarda es va ter
el repartiment dels premis del Concurs Pessehrista organitzat pel grup
F. J. C. Torres Amar. Sea repartiren ao.

MALLORCA
Conferencia de J. J. A. Bertrane
Emprèstit municipal cobert :-: Els
sccialistes protesten :-: Noves
diverses
Palma, 21. — Alar donis la se-.
primera conferencia a rAssociaci
per la Cultura de Mallorca el professor de la Universitat de Lille
de la de Barcelona senyor J. J. A
Bertrand. Al mati el (lit senyor
acompanyat •del president i secretan de l'Associació. senyo,s Ma s
-sutiSano,cmpleäht
de Palma.
— El Crédit Balear ha decid.:
subscriure totalment Fempristit de
quatre milions dues-centes mil pessetes qtte l'Ajuntament de Paln:a
ha llançat per a procedir a !es obre;
de canalització d'aigües i clavegue
. Aquesta ciccisió ha desmen--res
tit en absolut la carnpanya infonamentada i tendenciosa que es
icia contra la dita entitat bancir:a
i que començava a donar resultats
catastnifics.
— A la Sala Capitular de
l'Ajuntantent de Palma ha tingut
Roe la celebrada d'una suhhasta per
a les obres de cobri- totalment
rainieducte de la font de la Vila,
la qual ha estat adjudicada peor:sionalment al contractista senyor
Francesa: 'Merey.
— Han estat detinguts una altra vegada els presos que fa uns
quants dies aconseguiren escapar-se
de la presá. La detenció es realitzis
prop del poble de Hube Els detiaguts han anat pelegrinant tots
aquests dies i han viscut de petits
robatoris que efectuaven.
— A Sóller han contret matrimoni el ?ove cornerciant senyor
Jaume Miguel i :Jordi i la senyoreta Rosa Oliver i Oliver.
— La U. G. T.. en la ciarrera
reunió de la Comissió Executiva,
acordi fer pública la set-a diszonformitat amb els acords presos en
les reunions de forres vives per a
solucionar l'atur forçós. (Recordi's
que d'elles res no cc sorti de posittu.) També acordaren lee pública
felicitació a la minoria socialista
l'Ajuntament per la campanya que
ha emprès per trobar solucions d'eficäcia. Entén la dita Comissió que
si totes les forces reunides llaguess:rt trehallat de la manera que ho
ha fet l'Ajuntament forçós
no se sentina amb la gravetat del
present moment. Aixi mateix es
mostren esciptics davant la determinació de desplaear a Madrid una
comissió de torees vives en recerca
de solucions.
— La "Gaceta" publica el nomenarnent de director de l'Escola
Elemental a favor del senyor Jose2
Sans i Baget. I en Consell de ministres lou tornenat nou rnagistrat
de l'Au
la Territorial de Palma
el seny
rles Galin Calderón.
— L'assemblea insular d'Ardes
Republicana acera protestar del
procediment emprat pel senyor governador en la renovació de la Comis -im) Gestora de la Diputació i
exigir-li que la persona que en
representació del dit partit ha
d'integrar la dita Comissiä sigui
designada dernocriticament pels organismes d'Acció Republicana:7C.
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REPERCUSSIONS
EN L'ESCANDOL
STAVISKY..

Paradisos hitleriana

Pau Loebe, ex-president del
Reichstag avui obrer sense II 1111111111 filE 11111
feina, no sin fet nacional MIMO I 1111111111
E L'IN 11111111
socialista però troba que
iSSISSIN4T PLOP DE DIJO
Hitler té molta raó
Berlin. 20. - Despris d'hacer pressf1t. el Reichstag durara dotze am;
iet prestar jurament al macisal
Hindenburg en 1925. hetis aci Pau
('ehe avui obrer sense feina.
Imebe s'ha aprimat molt: no ha
perdut, perb, el en? ~rime, pera', té
;actitud d'un gran vençut. A tinteciar de casa seca. en la cambra, dues
:ografies d'Ebert i Stresemann, del
qual pos(eeix una carta en qui diu
eeie el gran perill no és Hitler sinó
liugenberg.
Loebe, visitat per un periodista, ha
fet les se g iients declaracions:
-Tot el mati me l'he passat buscant
feina, i cregueu (Inc no ais Fin!. Ala
-Frankfurter Zeitung" m'han dit que
el necessitat en alg .:1 re:asisarien. Potser podre corregir peores a la casa
1."Istein. Act;:al:rent vivim de la 'libreta d'estalsi s del raen fill. i as ni,
afértunadantent. he cobras el primer
subsidi per atur foreós: un marc 5o

Tienen/as.
-Corn heu es tat alliberat?
-Amb la prometença dc na ter mes
M : h a estat facil de fer
ag . iesta proeretenca perque considero
deiiriticament clos el periode de la
Treva artisitat. Els destins es jugaran
r vn pla non. Sota aquest punt suhsCric les paraules de Hitler: el passat
n0 tornarä Hom em prenalria
-ser un miserable ti-Art .:fuga. jo ene
'e trehellat tant de termo per un aloe ideal. si em convertis un ei4a n
a • lre en un entusiasta partidari del

nacional-socialisme. Per b cbc bastant
objectin per confessar que tic nous dirigeats d'Alemanya slan posat a treballar amh vehemincia a resoldre proHeme. que no ha e .stat en els nostres mitjans de resoldre, com - la reforma de l'Imperi, la creació de t'aten
d'hivern, d'un gran sentit soeialista.
El problema agrari tal/Me em senas:a
aberdat amb mea d'aire . Si el ;ion
govern aconsegueix rete/basar sis iniljans de cense feMa, sera una ;m'otea

forwri el meu re,pecte.
Que penseu de la política estrampera ?
-Penso sovint en Austria. Si
aquestes dues parte del noble alemany
es rolen reunir, ningil no rtot evitar
aquesta un j a:, per la ¡orea. Com nosaltres na hem pensat mai en cap cop
de foeea. Hitler cree que tampoc hi
rema. De totes mantees, con de (mar ça contra qui? Ja Que la majoria
pohle austriac ha estat sempre per
l'AnschloSs. lgualment en la qüestid del Sarre. La tornada d'aquest
territori a' Alemanya abans 1935
evitarla una temió inútil de les relacions francn-alemam e,.
-Però parlea COrn Hitler!
Cree' que no ha de fer-se dependre
el ttatriaatisme de les seres convienon% no:inri/tes. Per sobre els partits
hi ha Alentam a. He estat sempre
boa atenta st , . i ho ssít, rectal recordant
Jahres, que ha dit que "les /orines
snal com flor , . seise les quals no
hi hiuria ram".
que

n-e-e3. •

e-.

Avui tindran lloc els solemnes funerals d'Albert I rei
dels belgues
2:. - Ha e ‘ tas oicd,lat el
.e7r.lviari entre Pari: i
a causa del gran emulare de
v,••.•e‘.'‘ qUe e s dirigeixen a la abelga a rendir hombenitge al
ce: A:hert. Asilen: la eelat nness,.
organitzar
alguns tren; ofi cia
7.
271:Cular‘.
n larst mati ha sorlit cap a Ilnisse:ies dos-ce:11s fusellers manas i rl
batalla', de ,aeadcars. A, i ge.t. ea.
formen part ale l'amiga die.,
el %airar de la leal po,:•ceciar personalrrecnt el rei Al
19:4. Han sortit lambe, cap
:s elles. a-inguanta ofician 'a erie
rifl e reginlentS da ., :as es) amla
-rs hanerc'.
14 ' 20 113 sortit cap a Brusc: general Marlaux. governa.
al t'avalo d'una
- cl s
a'.) de muniats de guerra.

a^-

iitut de Frauen ha enviat una
als funerals del re: Albert.
,
-ceire que han d'és s er roes,.otn a funeral; francesos.
, Prefectura de Poluta lii dictat
r.lce perqui demi, amb mona
•
•: nacional per la mort del re,
7 .. I de Bélgica siguin tancades
••
Borses de Valor; i Cornere
Erusselles. 21. - Els membres del
t' s diplomätic acreditats en aquesta
vestits d'unitorree han retal
a. eesta tarda a les tres el darrer
c.ratge al rei Albert.

ji. - Per via aeria
atrita; en ' aquest a te.pital ' el prineep
de (lidies. que cc .a 119 , l'object e d'a.si.nr ala funeral: del rei Albert.
ihressiii a
Pan;, 21. selles su passat aeia per aquesta
de
Bulgaria.
e: rei
Borra 21. - ..141ned • letali e ha celebrar a l 'e s e les 9e d Sant Juliä dels
arleues una Mieea I ser l'Anima dei rei
Albert.
fli han aSsi,tit eis areliaixadors
PaHnica prop del Qu irint,1 i de la
Santa Sea. així ,ron el personal ale
les ambaixades i la colónia belga.
Londre e. 2f. - Iii e. ldl g rent eationria que ele solaran,. d'Atiglaterra an .l.
ei dec i la dtamessa sIe Vork a s - 'Simon densa als funerals que en stifraei
del Rd i Alert .le Bilgica se celebraran a WensMinster•
S'ASSOCIA .

AL DOL

DEIS BELGuEs
Dublle. 21. -- Ele lumbres de la
Cambra han e rdat Una Inre.:141 de con(1 ,31 per la mor: del Rei Ah.itrt de
Bilgica.

EL

CONDOL DE L'ARGENTINA
ltuenes Ase, 2 I. - Ial geiern ha
di )posat tres dies de del per la ntort
rei .11' .ert de Ftelgisa. I.a bandera
nacicmal ron-.andra a ting pal durant
aquest tertnini.
El general just ha ensiat un cable
a la reina • Jsatael expressant les seres condolences per la :non del seu
augu , t espf,e.

-4•••••-•-•--4113n--

Tempestat de neu
a Austria

Antiparlamentarisme
al Japó

za. - Duran: la nit pasea..a desencadena: sobre tot el
d'Austria una violenta tent; .. tat de neu, que ha causa importa at s di n a, materials a diversos
eidreta.
1 nombroses localitats la neu ha
sonat grans de-storbs en els serferroviaria, te:efe:mies tclegra-

Londres. d I . -- U.I
sal del -Times - a 'Empana tel o giafia que en . el J,slt lii Slien
Ytukai, el 1114 namederús ele la
Dieta japonesa. han N...1.ga
geous efi lspp0p1011,
1110111;1414.s
1 . (11(11111 g id de 41"s 'diputals
({/IP listo I P II 11:1114::11 11Plit111r1411!,
(1 tell/S 1'01111A 1 3 0 ilelZ sells col1.14ites per corrupciú.
.tixés selllbla lelolivar una
gran ..a»ipanya política a favor de l'abanclonament deis
peocedtments pa/lamen:ates.

A Viena la circuladla (pedid paralitzada.

tramvies

Bastid, president de la
Comissió d'Afer3 Estran.
gers
Paris, 2 1. - El radical sosenyor Bast id ha esta(
P lega presiden t de la Cornissió
ale Negocis Estrangers n le
Cambrss. en subslileició del setoar Berrio', que ha dimilit
por haver pedal nomenat ministre sense cartera en Eactel
G!!vern.
Gandhi s'ha fet comunista
Bonilnii, 2 1. - En un deis
d ari era discursos que ha pron uncia, amb inoliu de la (1)1111l u neta de desnherlihicia, el líder
119.1 a (la ndll 1 alta der larat favorable a reslabllinent
d el regim comunista a l'India.

El partit nazi a Danzic
s'organitza
Vatisbsda, 21- -1:1 parlit hitleria de la eitilal ',Hure s le
Dmilzie araba de crear una
Assomqviö que) portan"' el noto
de 1. 1 •,.ffil Obre! . de Da flan . , es
el qual s'agrupar:su rSfureisemtfaitf de tOls els oficie j pro-

fessions lliure.

Una expedició a l'Antàrtic
abandonada
El Cap, 2 1. - L'expedició a
g,
organitralla pet
l'.htilitrf
alniirall Es -ans, list l'upa d'i1 sser abandonada a causa del
mal lemps. L'avin havia Perol regut ja mil milles cii direiHd
a 1;1 illa Bouvet j terna a di-

inonslown.

Paris, 21. - A la da ferria,
1_ii .51a sie luus esta( trobas
liorribl e ment nintilal el cadaer del seilyor 1 , rince. conselier del Tribunal . de Cassaciö

O

La iituació del gatera

nailiiiiii d'Anglaterra -

Ler,dres, 21.- Als cercles politks
iitolt de: prbsim esdevenidor de la poiitica. anglesa. S'espera
coneixer el resultat del ciase d'Eden per ta: de prendre mesures enraillinadea a remeiar l'actual mestabilitat del gabinet. Dies torera es
parlava de la dimissiC de Job:: Simon que s'ha conjurat
Com a resultar deis darrers esdevenements hom ha de demanar-$e
quina . es, la situació del Govern.
Aquesta situació es poc satistaetOria
i ée ciar que el pals i el Govern
esta!' d'acord ronl altre temps: les
eleecions recents mosteen que en
le; Cit CUMSCripCiOns nads favorables
al Govern, els electors nomes li donen una pan molt afeblida de Hure
vol s. La carnpanya de propaganda
obérta per .Vlacllonald ha debuta')
malantelat per a ell i per al Sell Govern.

isee,e inquietud cona es reíreden les

relaciona anglo-franceSes.

.AI ForeignsOftice, ultra estar malcontents sie Rumisman, regna una
certa divergencia entre l'element; de
carrera i l'element peslitic i hom sap
el que aivi, vol die i el que pot
portar en les actuals circunrstäncies.
Un primer ministre que r.o hipnotitzes la situada') electoral hauria fet
restablir l'ordre i la disciplina al
gabinet i l'administració. Iii ha un
primer ministre adjnnt, però. és
molt atacat pels seas partidaris. i a
la Cambra del: Comuns, per dócil
g ae Neville Chamberlain Migue treballs a fer-se escoltar. Es
in simptoma. Una Cambra obse-

de Paris.
El dit senyor havia pertanaut a la Seceiú Elnatierra
Juijal del Sen a . i sa irdervenir.
segadas sembla, en algunes denuncies preseulades prime; aquiosa que priva de parlar l'heme
toen' contra -Slastsky.
ion del gabinet deu obeir a un
senyor Prince, e:4;ml a
sentiment betr fort, eme l'instint de
l'avis, va liebre un telegrama
la conaereaci9, que per una Assemcrida telefbnica d'ion' que
biea legislativa es el temor a l'elecIst .seva mare, residetil a Dijon,
es
politica
Tot aisb.
interior. Sens
t o r. les .coses no poden continuar
es trobava grenment notlalla i
(Iir
¡Que
dubte.
ale
la
politiza
exinCenCebilele que dos o tres
spie sorlis iinmedialairient cap 1
En
realitat,
el
no
terior?
públic
hi
ministres
posa) bastons a les rodes
a la dila poldució.
posa
tota
l'atenció
que
no
caldria:
del
Govern.
Es dificil també
SP11011S 11113, iliff e rniaelO peueeohstant, els esdeveniments que es
creare que l'opinió pública no es reI ice) ela per la SP Su!,
descabdellen a Europa irapen els
volti contra la dictadura de dos o
que el Magistral areitsä efeclimés indiferents. que, mis que rnai,
tres ministres. Aquesta situada', és
vament a Dijon i puja en un tensen les complicacions.
Perú aquesperillosa tant a l'interior cona a l'exa u ti truMbil a rilb a Igunes persota indiferencia no va reas fins a veure
terior.
nes.
4. • es
A tino 13l) nelres del llar
esta l trollat el cadaver,
on
hacia la toeit a 1 d'un bol ú
Ist i111111S3 i Eallra meilat ha
eSlat trobashi prop 41P la carretera ele Dij e e ll ;I París. In . qual
cosa sentida 11111irar que el carrualge que va set - Oir per a portar el cadhcer sa seguir aquest
dumf.
El govern obté gran majoria
Lit efecto. Senibla que el :se ( l'e de la p r imero paaMal
as,e,
en planiejar la
li yor
via ferria i el cm-lbprop
peri9dic aftgeix que aquesta dede confiança
El
s-el . 11'11Sn111M Pi] 1111 al110111iebil
claraeiti demostra que Per pal d'AleParis, 21. - I.a Cambra ha contifi de eollocar-lo damind els
manya s'esta letst tot el possilde pernua, aatuest d tarda la discussió de la
riells.•
que la col/ti:manó de les negociaLlei Ila estat rebutjada per
darreres
not
iries,
ons
les
Se g
cions sigui un fet.
33o vots contra 200 una demanda de
rostju sa del magistrat ha tebut
El "Deutsche Allgemeine . Zeitung"
désglossament de l'article 520. relatiu
un telegrama signat pel seu
diu que el senyor Eden sembla que
marit PI! pl . 4111:11 liquPst diu que yeti amb optimisme la continuada') de a la convocat9ria de les reserves per
a 19.11.
havia arribat a Di j011 i lisie list les negociacions.
Per altea pan, una demanda analo5 iil anal a la clínica per tal de
Ara hi ha 111n:3 prohabilitat; positiga de desulossament de diversos artivisitar la seva usare, i que el
res. ja que le; entrevistes tinniel ge I i hacia ma /lit:esta t que gueren nies aviat un earacte preparan,. eles destinan a permetre als alcaldes plantar cara a les sol-licitud, d'asel seu esta( era baslant 1101111411. ri de canvi de punts de vista sobre
sistència, que es iormulin ha donat
Tant el primer des:pala roto les qüestions que asti l sliauran de- Ilse
a una 1mo-set/ció del senyor Douaques1 telegrama. són absoluta- bata.
mergue, el qual ha declaras, entre alinent falsos.
La "Correspondencia Polit:ca
tres coste:
dPula senyor Prinee
Diplomàtica d'Alemanv a" a lisa que
-1.es cirrunittilicir s en qiud ene
no es y eti Cap nlillOranient
1. 31 fa algo!' tenips flava01 els
treahem, les Cree inlinitament ires
1* inettibres de la 1.:conissi0
i declara que l 'airrplarili per
grens del alune hasia previst. Si volee
i nvestigit r lud l unció .11emam a del mentorandinn angles concedir la
regada
sostra con fiatica al Gope' que Ist re_
deis magistral
es trolia subordinada a que es con/.
senil, cal que 110 feu fin, a la ii. enf rri'llei3 a lo tinto!' ;Liorna in p ruf s
realment les coir di rion s que
cara que re alguns moments alai) us
pie IlaVia SOfeel Ea loe
figuren en el P la 051al 0,
poi costar algun
.1fegeix el periOclie:
El senyor Prince havia de deDeclaro que si el pressupost 110 estä
Ferie aix0 seria una illusiti, puix
clarar novam e til daVant aquessotat el 28 de ¡eh er. no podré aeta Comissiú, peris insisti que es que donada l'actitud de l'enea no eeptar la responsabilitat del que pues pot esperar cap Mena de desar1 iN P S [' P I* a (lema. atol) l'uilsjeete
gin ocórrer després."
manient que mereixi aquest nom.
Ii' tetOr temps de preparar una
Segoislanient el (ievurn 11;1
nota escrita.
Aalmes aix9, la tasca mes imporplanletal lsm titieslie .) ele.
tant doncs, ea una solaQuan era Substiltil, el 11111i ui dila esinents ha esd( que impedeixi la carrera cap als
ftl'liSii aSSUSSIIIal ta ocupar-s e .
tal rebuljasla per 410 0 1115 conja s'ha (lit, en un intorme annament. Ces que arribi una ccule tra 1:ilt.
jantura me. ; favorable per a una
sobre la t'aisse Fonciére_ un dels
A
1-0111inu5iriA han
lat
reducció.
primer,. assumples ‚le Stavisky.
aprtisals altres
Dones si en la situació actual ei
A conseqüencia
El magivrat havia declara l
les
pla italiä és recomanable con/ una
quo . ¡ungen trobar la tia._
que le , lis;; ist Ira l/›141Pfs 111 plU1solució
adoptada
per
una
política
inissM d'Ilisenda per a exami4 . :Iradue de la República l'inde realitats, no es menys ccrt que
nar mese ',
(1.P1.1,1 di q ue! ' ,dique no el troblivut
el
programa
defensiu
d'Alemanya
te
/1 11lia. diVer.>11,4
leressaid. lelIa (14,4 jPA ti 11111.1
importaneia
per
a
les
negociacions
111,
•
i
nrum que l'asirla iraotorilzar-sci
1111Ver-1 ,411,111S1114, e.
funtres.
procurador, per la seva part,
el Govern per a procedir
El periOdic acaba dient:
l'havia
que
no
realllori e i ile crig lils per initjä
tminfresta
ti de facilitar futurs progresi le ilecrels. j bulliur es consideSoS. no celada ale mes que no es
possilde que 01 llover))
ra
eS(1011111'
La C01111:1 Sil l, 1111Via
iixes en den anys la duració
m'ami i lit inia • ial isst d'agites!
• Ste lly 0 r Prili e e per a seallieta.
Conveni, cona deniana el memoránpnaveditnent.
Ist r d'el I precision, rompledum angle,, .ins) en sis, com indiParís, 2 - La Caintnia ha
ntenlärieS sobre aquesil as .. ca el seas sor Idussolini. i dterant
sumpte,
Cc reprendria la discussie:a del pro- volat el pressurrost -sl'ingressos
que rionprén Ga surtirles.
Entre les persone s retadoblema del desannament, amb pers1, a des a isal, el Seil ee l'I'illee pectives de poder ell un ano
s'assegurus que la nova anillen) bient mes favorable.
stel magistral havia eslat acordada a pedid.) seca.
1)espres de 1;1 primera ;milidi') sentida que el soinyor Prindi hada raid diverses calles
Londres. - C . 01/11111i filien
amen:o:adore,.
ele 1;11as-tina a l'.1gencia Iletiter tuste et; ¡suplid:a capital ha
Mandel no vol acceptar la estilatill im inocitnent revolnMalf s'ha parlo dt. les relations
cheitari.
Gran per' ele l'exigall
presidència de la Comissió
con:el-dais franro-anyleses i ,.spdats'In' subtes si 1 i sita 11 11114410i'
parlamentària
174-13 eliSP rei de la den: q uia ¿rus traclopasleo sagnatils.
1.'lliisana,
- El votante! ias de 1826 i 1852 per luid datiurits
Balista Ita destilen:ti els ru- que tindrien interrs a reme soroir diParís, 21. - L'envial espemor.
que han eirenhil. segons vergt'neies entre (la dos grans POilds•
a
Baiona
mal ,le ''Le Journal
sitas, d'ira( arredilar els rumors
els e 1 t 111 15 s'II:tríen ift,qiud
101
St
as
isky
ea
1
0SP:111
41111 fillP 1 '
d ' una re ine ,' tonb la conseohet kuer
a Cabañas.
possible' que !Maui repercusIla manifestal que inuicament ra comercial. Pera) una emita OW(00
s'o p a ell un lióit pla. ¡mis que
bones relacions purifiques han pr o s'Isiss ion fet alguns dispars per
la personalital de Slavisky semtus llur influtMcia sobre les econanti(sil de dissoldre una inanifesilla drupa' . diverses branqueA. ele
ques i Bran¿a de mantettir inalterable
laena.
les !tete), aelitilals . Els famila sera amista, auth :Inglaterra, fa
1.ondre g _ llomuniquen
lias,' del 11101 I 11;111 faellilal netae le L ' Huta/pi a E.%gblicia llenter
rtirarregat Pambaixatior a tontl,es,
ee adónar-SA'n (dirimas irlfOrnieS
s..lisor Corbin, de presentar al Fecciusi
que el (losetas ha leprimit
que fan PtelltP que Stavisky
nou
revvelodimil ii que
propostes que rindran a resolestaca cornplical en diversds
ha sisclatal mulle l'exbrcit.
¿re la sfiienuisf anea, satisfaccid reda fors d'eSPiOntitge.
Vint-i-set oticials hall estat /u-tu-a Per as das puisoi. sima
El dipittal M. Georges Mansepaiais del sersei.
ocupar a Cansen de ministras diluir.
presäentil
del, probablement
Londres, 21. - El Consell de gabirO111 ei PeeSidelll uit5 1;1 CillniSSIÓ
El pretendent portuguès
net ha discutit aquest mati la nota
parlamentaria crenquesta de
francesa
sobre les negociacions co-protesta
la fit' Stavisky, ha manifeetat
mercials.
LiS/Ma. 2 1. --. El pi el eliden!
que es negarla eategOricamettl
Dunll Nutulttm lea 111111 ' 4)1 ii Goa aeceplar aqiiesIn presidencia,
t een, per iniljä del raen represi li fue oferta, M. Mundel ha
Ha mort la vídua d'Aleafegil que ell !M'en que els po- seillant senyor .12es-esto Conxandre Dumas, fill
ders de la Cninissiá
hubo, una proteste contra les
disposicious ioloplades respecte
Pario, 1. -- El ¡set iddir "Coelificients per a acierte degudalino-41W". 'inunda, la enorl de la
mbnt tol
que es 'relacione
als hens • de • la casa de' Bra-

Lden ala entre- la Cambra francesa
visint de non ha aprovat ei presamb Hitler
supost d'ingressos
Neurnik
ceon
qüestió

e.

11

Una Ara revolta
a l'Habana?

E govern francès
s'ocupa de !es relamen comercials

amb Anglaterra

amb aquest afer.

Iptilça.

compte les obligacions preses Per
Anglaterra a la Conferencia d'Ottawa i el restabliment de la balança comercial d'Anglaterra amb Rússia.
Per remeiar els preus massa hi-

Cap a un canvi de política?
es par:a

Londres, 21. - El diaris publiquen les caracteristiques principals
de l'acord anglo-soviitie, que ti en

d'Aleaandre Dunias, fill.

Aquesta declaraci ó . nâ poliii!itiee,
eiecte fins almenys tres meso, després de les primeres repliegas+
cions.
Per rerneiar el desequilibri seis
balanea comercial britànica ha SS,.

elaborat el seguent:
Durant el primer any de posar ea
vigor l'acord (les exportacions angleses estan representades pes la'
g os susceptibles de resultar d'una
economia estatitzada, el nota acord
xi f t a 1 ) les exportacions sovietiques
prevea que -una de les parts podrà
no hauran d'ultrapassar 1.7; i du r- aal
ice observar a l'altra que les seves
el segon any, 1.5: el tercer. I.4; el
Quart. 1.2, i el ciegue i següents, 1.-t.
exportacions són a uns preus que
le$ preferències en podien esser afeeDe lotes maneres, el nou acord, .
d'una validesa indeterminada i susmudes i que la producció indigena
podria sofrir-ne".
ceptible d'ésser denunciat ama pee.
En aquest cas s'obririen negociaavis de sis mesos, continua a concions, i si fracassessin, la part deferir la, immunitat diplomitica
mandant podrà declarar que el trae representants comercial, dels soviets
te de nació aiavorida deixara d'a- i mame en conjura les cliusults de
plicar-se als productes en causa.
l'acord ja en vigor,.
4.-4n-•n•n14-n
tat

1

Les repercusions de la guerra
civil austríaca
Suvdch a Budapesf
...f.tstria continua en el primer pla
de ;es disrussions sobre els problemes
internacionals en frie. L'enlodó pcl
camportament de les frotis-e de Dollfuss es :a atertuant, ¿er g la introesalaritet del dictador vienis es va feo
general, con: ha proren els durs atoes
que se li han fa a la Cambra dels
Couttors,
Ses-se cap defensa per, pato del goT' out que, fitts i ((O . en el ras de ro/ r elee, no hauria poottt Zhicir el clamor
de ropinij pública anglesa. Pera la
iuquirtud • prl que ugui passar d'un
moir gran. Es de
mame"( a rail eo
notar que el famós comunicat de les
tres potrncies afirmant la 1u-cosita
de lo indepetudrucia austriaca no ha
prodult cap decir a Berlin, con, ha
prava el fet que s•hagi pernil. s cls social-narionalisies austriacs a Hunic ;
a Prestan continuar amb les s.-ves
cruissiorts radiolaitmes. Equirecadameni s'Iza deirat cntendre que
liarbricht haria prol-osat a Dallfuss
una frene de t'uf! dies t guata en realitat ij Im dirigit un ultimtitton.
Una ahra di:Ficultat sorocil- de /as
in gereoeia itinFisrnsn, sigui ores /u feixjmizacij d'Austria, sigui vers la reposicit; dels Habsburg en el tron de
. Senf Estere, com citan: de la guerra, o sigui amb la ro:hl d'Austria i
liongria. Penej. en un futre:ir'
erecedif c un redactor de la .1Iamzina
Po.O. "no Ira redoro parlar de la posd'aquesta reefooraciit. que no
Fat
fer molí'
r3 ha
Prtle5,
reetnegut rl out- !ti batia re e a
la eau en u0.7 rtmni,i ecorttIntica austtohümia , sitoliantr. El telegrama ou:
parta la noticia de l'entrevista de PrreS din otee
¡un erM roSS.Sb le fer
In gran dificul t a( en oto? ia .e'llrt (noFrUes is os lomo habitual als
afe-s 1 la seen
a1te n'A rabosa.
Tam bt, nadita. ha 'n'ara mira
Cacii d'nrsar ml . com. :liar T.reenslertlartitt atol? ' Agio 1 Ito rebol al sets
olbirrc? Penes i l'antbairador
rt reu preirde frOensroe tredur
rones anota condicirns inacceptables
per Penes.
Men: 7estan p. trUT •ich ha inicia( la
sera fn err a Putitterst. en ha esta!
a .4E; arans monifestarions de
simpatio. retiren trr1at out' ren reso?td ra d'armes( 74a1or del collaborader
Mrssoiio ,. L'estrany, pera, its cae
h'oma i Perrn contin gin mantenint
ne rclat-ions.
Londres, am, - A la Cambra
Comuns ha torliat a discutir-se agur,ta tarda la qilestiO austriaca, intervenint-hi diversos diputan.
Un d'aquests ha alludit al propäsit
del Goteras austriac de portar 'a
ntiestid davant la Societat de N'a
cions.
Tambe s'ha preguntat al Gocen/ se
l'actitud fitte liana adoptat en un
principi no hacia sofert %anuló desP res sie teure que la crudas a la clemencia feta pel Govern britänic
havia estat atesa a Austria, puix que
posterioment s'han eiectuat mes eserucions.

p

Alludint despres Alemanya,
el senyor Benes ha manifestat
que els petits països farien
en mirar de trobat un Sistema
de cooperad() que -fos ben viet
per Alemanya t Italia".
Ha assegurat. per n'Un?,
senyor Benes que en el que es
refereix a Txecoslovhquia mart.ll exrellents relaciona amb set
(Joven) del Reich.
Budapest, 21. - A les 12'4'5
ha arribat a aquesta capital et
sids-seerelari ife iegocis Estrangers ¡lana. senyor Stibitch..
El Sr. Stevitcth ha conferenciat amb
el President del Consell i el ministre
.de Negocis Estrangers d'Hongria.
El primer Isa ofert després un banquet a honor del Sr. Sucitch. Plan
canviat cordial: brindis per a exaltar
l'amistat italo-bangaresa.
Viena. 2. - Ha estas alxecada !a
lId marcial a tot el territori d.Austria.
N'iena, 21. - Segons un periädic, el
doctor Oscar Pollack, redactor cap de
E"Arbeiter Zeitung". (irgan que era
del Parta Social Demócrata d'Austria ha pogut burlar els seus perseguidors u ha sortit de Viena.
•

Londres, 21. - Lord Noel Buston
ha enviat un telegrama al doctor
Dolliuss

interessant-se per

de mesures 'urgents de scnCots per 3
les vidues i els ocies de les víctimes
dels re:ente strrreeeos. A conseqiiineia de les seves gestions, lord Noel
Buxton ha retad el seg ficat telegrama
del

canceller Dol:iuss:

"El GOVer'l austriac ha decida demostrat t0t el possibie la seta elee
milicia per a les victimes sie l'engany
socialista. L'esdevenidor de im viables i orinas de les vict)mes está assegurat per mi matees personalment.
.E1 cardenal arquebisbe de Viena j la
mera esposa han començat a organitzar una vasta obra de soeces- per a
Ice vidues i Gin de tole, les vis-times sense excepció."

•

Finalment alguns laboristes han preguntat si era digne d'aisser recolrat
un Fstat feisista, que prohibe i x als
011er; el dret as organitzar-se.
Sir ,J, nlut Simon, sense contestar
concretament a cap dels oradors que
intervingueren en el debat, ha reconlat que el 1 3 de l'actual docta lectura al memorándum enviat al ministre d'Austria, en el qual s'expressava
clarament l'actitud de la Gran Bretanya erm relajó amb la independència
d'Austria.
Al dia seguent-ha aiegit-l'amhaixador de Franca em suggeri que
els governs iranees i naba hurten
d'unir -se al Gocen/ britänie, lent
fent tobe declaració sobre les mateixes
linies que la declaració ja lela pel
Govern angles.
Londres, - En un inlerni coneedil al corresponsal a
Londres del "Morning Post", el
senyor tienes ha assetlyatat que
no ralla parlar de la qüeslio
d'una possible restatiracin mona rqu ira a u st ro- lionga mesa.
En el referent a lit coOpera-

en'. ¡talo-austriaco- hongaresa.

oenyor lidies ha dit que els
Seus roinençaneents han lopat
amb (Mie s /hato (lanilla de sal
VIII' Per ettitailNal• /in n Nsiblt‘
perill per a le pau del Confinen!.

Protesta de l'ambaixador
alemany a Praga
Praga. .2 I. - El ministre
d'Alemana-u a Praga ha protestat dacan: el ministr e de

Negocis Estrungers txecoslovee
contra algo lis pa ragua f s del
discurs praiisiriuvistl pe' presiden! del Senal en memòria del
rej Albert sle Belgiea.
1344mwm.
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PER ACLARIR
EL CUTIS
Netejar la sang,
ajudar la digestió,
1:leeré. d ' una aérie d 'experimenta, el D... Brujead Brandielk.
Fimo, mena. d Andlaterea, lude.
eennbnur un prenoto. entredients
vegetal. en "un• fórmula perfecta".
T•11 perfecta, que loa
da en meo ele 70 palis., i u. romper •nele maleen. i uf a¡raito
fevoreaudora
Aqueat• Ingredienta uta, combrieme. de ul manera. que le. Pende,
In di Bundeello c. poden prendre
inde6oularnent .en.. enc ele maleo
eemenqüe•cle• ni neceaeilet
men1•. lo do.1. No i rr i rr n ni viene.
L. aecut eme limil•d• a l'Uluti tren, t me Un ea poden pelia•
ele. mol. tener, *enes que meterme,
penin
E.. d.
d. •n•
pai . u•
rulie• le. •prenade. .terbes que compasen /e. Pfndoleß d•
&entine!u m oferenen pnAlk
maje Idul de cominere el use...tris...e
PiOdelee Je arenelmä no ee•
bu fe.. pe• •quelle que lieuaelueree
la
•feet. reK1 i embute LB eesua
aun unlenteis en emallura. el funcion•mene eomplet u erguid.r da&
inlenint un. temer 4..414 e...

'

Prenquile• Piso:Mes de Ile.naesztls
al tupre ...
al maul eeqüene ea
toneenegvó d.1 perqué e. di...
"una fórmula perfecta". Le. vean n
lote. les bone.
Pe111 1.1

1. 11 3 Pl ib s•

e

Timbr
compali.f.

Agenm • liermne•Uresen • C._ A ea, m Ilareelme

•
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Di out. 2r, de febrer de 1934

1.4 PUIKICCrn

DIA 1
PEDAGOGIA

CELONA
FULL

DE DIETARI
Separatisme

El 10 andnion i jetuitie que el uNyOf Royo Villa/sota agitava triont-

Mimen: pelo pastaditso, del Congral
de Madrid, tatnbi ha arribat a ks
Ea escsit en caleta, vol
eterg,

.0.

fingir fins i tot un OnfiniCnialiIme fa-

tridtic, per() acaba rebutjant
• tug jeropenant la separació de les
tema de la Drag o de l'Ebre,
El natural que l'obsessionat
Payo, Royo Villanova — en catald
Roig i Vilanova — vegi en aquest
papera un simptoma de la descampositió de Catalunya i un prineiei de
contirtnacid deis tela prondsties:
"Vindran en tren especial a tornarnat l'Estatta!" Es natural. D'altres
vegaties, amb motín,' mis insignificaes ha ( n it« a cantar les absoltes
al catalanismc. Royo PU/aneen
honre km absettional, ton preocupat,
tau enderiat que — tinc l'honor de
con,:ixer-10 personalment la pensar en aquel!: personatges de Bernard
Sha:s. que destris d'hag , pulsas la
lz 'ida combatent iota persona o un
principi, al capdavall, en una brusca

subversió, n'esdewenen apassionadament enamoren : . Exemple: aquel!
clergu e angPs que un cop cm:eh-timada
al ¡oc J oan a d'Arc, es desespera i
crida efe d'un penediment i d'un amor

escandalosos.
Ah, no en dubteu, en el fons del
fans, el sentar Royo esta horriblem ent enamorat del catalanistitc! Es
per aixel que n'examina els feto i
n'ausculto les Palpit acions amb oques fa atenció infatigable i anhelosa! Es
per aixa que ni viu, ni C!ls deixa

L'excés de la sera passió fa que no
perdi les esperances de veure convertit el catalanism e , àdhuc abano que
Catalunya hagi esta! hissada sobre la
pira del saerifici.
Altrament, tornan! al fu!! ondulo:
i iC.114i,ii que circula per les comarques de l'Ebre incitant al separati sme, trrba que caldria preocupar-se'n
mica mica. I esbrinar el seu origen,
1- 055 er me.; pròxim a l'escd del senyor
Royo dA que elf Inateix imagina.
¡El que ha de convertir-se en -baluard" de la Detnocräcia 1 de la Repúbfica, quan el senyor Gil Robles i
el senyor Coiroechca i qui sap Si Oigan diputat catala walSegur en el seo
recent i tenue catalanisme, soninien
en u,, r.'9int de larca!
iEl tren especial per tornar l'Estatia?
Pera setiyor Royo Villanova,
el poden: tornar si encara no :l'hm
rcbut sind els non,: i els .1. mbots, i
deseobrim pertot resnstl,teirs i traveses?
Carteo SOLDEVILA

-0111P11111 TELEFONICI 11C19NI1I
ij ESNNYI
Capital desembossat Eco mitimiti
de peseetes

NOTICIAR!
Servei Meteorològic I
de Catalunya
—
111111a210 eiNIDAL 4112011191111211
VIWSOPA A LAS UY OIL 91/1
21 DE IleBRIIR DE /N»
Al centre de baloto ttttt icono ea
traba aria • Lltenla, 1 es ero g uecan, nota la lava Influencia, venta
forte I alguno, merodea a la mar
del Nord I • Alemania.
A leo Aleo •.1tenl4uee, • Franco. • la Poliglota' Iberia* I al nord
d'Atrio.' el temes no ha experimental gran varloold respecto al de iee
114IPOPOO 24 Iteres, I perenne., per
tant, al col galrebe »re, ene algunos Iteres matinal, I lento 'hálito do dimitid variable.
O

TTTTT DeL Timen
VUIT

CATALUNYA. a Lea

Per•leteli el ben tomes, emb coi
seré, excepts • In comarque, de
Tarragona, on hl ha alguna nürole
de pelee Importancia.
Lea ~montuna, extremes han
obstat leo endienta: mialms, 22
graos, a g aratIOria I 4 21fena; mlcinta. a gratis seta mero, a Adrall
I a gin: Julia do Vilatorta.
ii.e, «mereciese del teMps a
p arcela:le a Mi Jet, un a la cap laiera de la primera pagina.)

Una representada de la Junta Directiva de l'Associació de Periodistus de Barcelona, integrada pela senyors Regae, Freixes, Bori, Vande116s, Ballestea Xicota i Salva, estigueren a visitar l'alcaide senyor Pi
i Sunyer, per tal de fer-li lliurament
d'una instancia en soHicitud que
sigui honorada la memada de
tre pedagog i periodista Antoni Bori
Fontesta, donant l sea nom a un
elels carrers de la nostra ciutat. El
senyor Pi i Sunyer coneidera molt
nonada la petició i promete posar
la seva valuosa influencia, per tal
que la iniciativa de !'Associació
de Perlodistee pugui convertir-se en
rea litat al mes ràpidament possible.

i Mont de Pietat de Barcelona lee
eeguents opeacions: 4.539 imposicions per 1.523.252. pessetes. 2.712 reintegrarnents, per L304.617'73 pessetes. 13 compres de valore per pessetes 45.659. 15. Nous imponents, 365s
grup d'anales i admirador: del
cartellista Enric Ifoneny co proposen d'oferir-li un sopar amb motiu
d'haver guanyat el primer premi en
el Concurs de cartells de la Fina de
Barcelona. El banquet se celebrara
a la `..averna Basca un dia de la setmana entrant, que s'avisara oportunament.
Un

La Penya Iberia adverteix que releccia de "Miss Metro 1934" n'ida
lloc al tutee Parthenon el dia 1s del
mes entrant.
Ha estat nomenat delegat oficial a
Espanya de la Fira Internacional de
Ponen, que ha d'inaugurar-se a la
dita dotat el proper cha primer de
maig, el president de la Cambra de
Comen Hispano-Polonesa de Barcelona, senyor Segimon Schorr.
En un departament dels soterranis
de la Plaça de Catalunya s'efectua
la inauguració d'una exposició de projectes de la futura Ciutat del Repbe.

La Delegació d'Hisenda ha asee.
nyalat per a avui els següents pagaments: Jaume Ferran, 13340 ponsetes; Aristides Penya, 2.24533; Joaquisri Soldevila, loa; Hermenegild Soler i altre, to.000; Josep M. Trias de
Bes, zoco; Francesc de Villanueva,
1.500, i Edwig liovel, 1. 500 pessetes.
L'Associació de Perits i Técnica
Industrials de Catalunya ha elegit
president i secretari. respectivament,
ele senyors _Toser /sfunner i Canip
„loan Riba i Rovira.

VIDA SOCIAL

_ &mera --

Ele • mplea.. municipal.. —
1.*Aaboviaciii Instructiva d'Obrees i Empleals de l'Ajuntameló convtgua tots els seus
partirularment els que in-

liniversitat. 9

tegren la Servid facultativa

S'avisa als qui tinguin robes empenyorades a la Caixa d'Estalvis i
Mont de Pietat (Central), les dates
de prorrogaciO o empenyorament de
les quals siguin anterior al 31 de
maig darrer inclusivament, que en
la sulihasta pública que tindra lloc
en aquest Mont de Pietat el dia 6
de marc es procedirà a la venda de
les penyores dele préstecs números
1 3- 277 al 51.611 i dels que no hagin
estat prorrogat'. desempenyorats o
venuts anteriorment.

flies de Laboratori1. per parlar

lianyeres,

magia

(Velerinarie, Llevadores Tee-

Degut a gestions portades a terme
A 'comptar del primer de març V:per la Federada de Societats de Soes pagara a lee accions preferents contra el curó núm. 37, un corsos Mutas de Catalunya, les matualitats i cooperativee, que per mitja
dividend a compte de pessetes
de contra e enyes obtenien clescomptes
ja deduits tots els imrostos.
El pagament s'efectuarà ale Bancs
en l'adquisició creepecifics en determinades farmàcies. aconseguit
que a continuació s'expressen o a
qualsevol de les seres Sucursale, del senyor Conseller d'Econornia del
Govern de la Generalitat, que aquells
Filials o Agencies: Banc Hispanodescomptes puguin produir-se en virAmerica, Banc Urquijo, Banc
tut — a Catalunya —de la ara/Hacia
Bilbao, International Banking Corporation, Banc Hiepano Colonial, ele la disposicia de Martínez Anido,
per la qual s'obligaba la venda d'esBanca Maman:. S. A.. Arrias-Gel-1,
Banc Urquijo Catali, Banc Herrero,
pecifice a l'intic preu que asserryalava l'etioueta.
Banc Guipuscoà, Baue Mercantil,
Banc Pastor.
1
I.a set/nana passada s'han efecMadrid, 16 de febrer de 1934.—
F. Martín de Nicoliia, ojee-secretan i i mar a la dependencia central i les
sis sucursais de la Caixa d'Estalvis
general.
nent,

Senyores!
Aluna no s'acabi la QUINZENA BLANCA
de

EL BARATO
feu provisió deis següents anides:
LLENÇOLS I COIXINERES
amb rebaixa i el 10 % de descompte
TOVALLES I TOVALLONS
amb rebaixa i el 10 % de descompte

VANOVES I COBRELLITS
amb rebaixa i el 10 % de descompte

TOVALLOLES I MOCADORS
amb rebaixa i el 10 % de descompte
ESTORES I CORTINETES
amb rebaixa i el 10 Clo de descompte
OPALS I SEDES COLOR
arab rebaixa i el 10 % de descompte
GENERES BLANCS
amb rebaixa i el 10 % de descompte
ROBA INTERIOR
amb rebaixa i el 10 % de descompte
Tota eón articles de gran consum, que després
valdran moka més dinero

delingudaraent de la forma d'a i • oneeguir les millo/Te d'ordre
moral i material i eOnferoiOnar
une., hases per a éSsor remenI iile a rAjuntament, junt amb
les que elabori l'Aesociarül:
ealudiar l'organilzaria dels serveis sanitaris a la nostra cinta/ i nontenar els 110113 delegals
/lela grupa que

integren la Se r -

Aquesta reuniö se celebrara
denla, a les den del vespre, al
i'il
social (Unió. V .
II

Jurat Mixt d'Espeotaeles Públles de Catalunya. Con: sigui que la ponenteta del Cellm
de la Secutó d'Llnpreearis i
Serveis d' • seena (Grup Trainoisles d'aquest Jura! Mixt
ha acordat concedir u/1 lerniini
fina al 25 d'abril vineul per tal
de realitzar la revisi g5 /Paguen
t:ens, horn fa avinent als professiona/a trantoistes de l'esmenl ada Secciú la conveniimcia
ti,' /mesar per les (-dientes d'a-

quest organisme. Honda de la
l'iliversital, número 17, selron.
terrera. amb dues folog ya flota
formal passaport, per tal d'am'editar llur rrofessionalit al, j.
tina vegada 'revisat poder-los
Ilinrar el Oaritel d'irtentitat
corresponent Ilont adverteix
que els que no hn brin durant
el lermini assenvalat eeran donata d o baixa del Gens.

Federa010 de Fabrinante de
Filats 1 Teldts de Catalunya.—

Jo: Junta de aoven', en la reunió celebrada abir, va acordar que el presiden! dei la Federació, assistit de la COrnissió
de preside/11s g le les associaeions que hi ha deeignadit, sigui
el que entengui dirertament 1.11
toles les ineidinnies que ys
produeixin a e onseqiibneia
les bases presentados pel Sindicat obrer del ram d'aigua.

CUI1808

I

CONFERENCIES

LA INAUGURAL DE CURS

UNIVERSITAT AUTONOMA

ENSENYAMENT PRIMAR!

DE L'ATENEU BARCELONÉS

Visitas al Rector. — Han visitat
el !tutee una Connesió (elemento
de la Junta Directiva del Deganat
de Mestres Nacianals de Barcelona:
el doctor Taró, de la Societat d'Amies de Freno, i el docter Josep

Llibres recelare. — La "Irnpremta

Sempre és esperada amb interis
pels nostres bornes de Iletres la 'imitada inaugural de curs de l'Ateneu
Barcelonès. La d'enguany ha de tenir lloc dillune, a les deu de la nit.
amb la solemnitat de costum. assistint-hi les autoritats i, segurament, la
plana mejor dels nostres elements intellectuals. El discurs del president,
Sr. Llufs Nienlau d'Oliver, versara
sobre el tema: "Mitologia barcelonina".

M. Peyri.
L'aula de qufrnica, reformada. —.
Ahir, en rehre els periodlstes. el
doctor Bosch Gimpera els invita a
visitar la nora sala de quimica.
reformarla pels ar q uiteetes del
G. A. T. C. P. A. C. senyors Perales i Gonzalez.
Alueeta aula, reformada d'acord
amb les o ientacions Ce renovació
i de mcclernitat de la Universitat
Autónoma, reuneix totes les condícions q u e imposa rensenyament
reriecte de rassignatura a la quel
es destinada. Els arquitectos del
G. A. T. C. P. .A. C. han tingut
en compte. sobretot, d'evitar els
detalle arquitectònics i les compliracions pené:Buen, fent•ne una
cosa purair.em funcional.
Els antics hancs han estat salístitirite pels renolee de seients plegablee, ate!) respatller que pm easer uelt com a pupitre, antelen:3m,
ami, la cateada d'aten/1nm que ha
estat elevada a tflo. La illurninació
ha eetat feta curosament. Unicament la taul a d'experiments re:, la
Ilum directa. i encara a través eran
disposltiu que fa impossible l'enPmernament. L'esmentada tenla in
un prodigi de tècnica que s'ila fet
sota la direcció del doctor Carda
Banns. Nombrnses aixetee de ras
poden donar, en qualsevol mornent
i en qualsevol indret de la taula.
gas, aigua i aire. ¡ixi mateix hi ha
une aparells extractors d'aíre. que
funcionen quan Ye:eje/Ti/1mM produeix olors desagradables. Una vitrina endinsada a la parct comueica anth el laboratari, en el (mal
111 ha una llanterna que projecta
les imatges a un anantalla transparent que dóna a l'aula. La pissarna, de Ilea l.eurn, va entintada per
un procediment de gules i contrapeeos, que permeten de pujar-la o
haixar-la a voluntat.
A remarcar, encara. lee cnrtines
de les fine‘tre e . one sobren o tanquen eutornaticament. deieant l'aula a les fosquee ei l'experiment las
demana i el sistema de ventilaaiele
modernissim, nue fa que l'aiee que
entra del — :red o tebi, corte
celgui— es renca-1 constantment.
Un bon ras endavant, dures.
la Universitat autónoma, que evo:e:jaita rApidament.
Royo Villano va i la Universitat
autónoma. — El Rector de la Un:zreitat, ett e iota que aleuns pertóellas d'aquest mate en publicar l'extracte de la se s sió de Corto de
Madrid d'alnr, insereixen ahettnes
manifestacions fetes en la seva intervenci ó pe! senyor Royo Villanova scbre les quals desitja fee
constar la seva protesta. II ha
git el telegrama següent:
"Madrid. Royo Villanova. Congreso de los Diputados. — Leido
extracto Pren sa Barcelona t,es4M
Parlamento, donde afirma haber
sido expulsados sin explicaciones
dos meritisimos catedráticos, ro! pole me comunique nombres dichoS
profesores. pues esta Universidad
ignora el ca/n. Rector dispue,to
proteger derecho todos sus clenpartero s , pero caso resultar inexaAa,
protesta enérgicamente a/irmación
gratuita. Bosch Gimpera. Rector
Universidad .Autanoma Barcelona."

ACADEMIA DE MEDICINA
DE BARCELONA

L'Acadèmia de Medicina celebra la
seva anunciada sessió cientifica, en
la qual el doctor Alzina 1 Melis diesena sobre "Bases biológiques de la
Psiquiatria infantil". Diu que l'herència, tal com ara es conde, dóna
una baje científica per a l'agrupada
de les diverses formes d'idiods, encara que no siguin en tan gran nombre com abans es creia les que es
trameten.
Seguidament el doctor Pere Gonzalea tracia de "Influencia de les /termutitis naturals en la composició
les aigiies". En relucid a l'augment
de salinitat de les aigües del Llobregat, estudia un ¡entornen paradoxal en
el qua l intervenen les permuntis naturals del dit riu Llobregat. Aquesta intervenció ha pogut ésser demostrada experimentalment al Laboratori
municipal.
* ESCOLA INDUSTRIAL DE
TERRASSA. — Dintre del curs de
conferencies organitzades P e l Pairo nat de l'Escola Industrial, Andreu
Nin parlare dema. divendres, a dos
quarts de cinc de la tarda, sobre "La
indüstria a WIESia al,aes i ara". L'acte sera radiat per Radio Terrassa.
* ATENEU ENCICLOPEDIC
"SEMPRE AVA.VT". — Aquesta
nit, a les den. el Dr. Coeme Bofes
donara una conferencia a l'Ateneu Enciclopèdic "Sernpre Avant", de Sana
correr de Riego, s. ba . ant-ee sobre
-La vida i l'obra de Giner de los
* I.VSTITUT DE MEDICINA
PRACTICA. — En la ,!arrera eeseia
cientifica van exposar, ultra la conferincia del cur% d'Endecrinologia, la
primera del cicle de 'Converses eugenesiques", que correspongue al doctor
N. Serrallach. En la sessió d'aquesta
rnt, a les deu en punt, el Dr. Vescconte Lakanal tramara el tenia:
"El capitel dels digitilics al din". i el
Dr. Martí Ihäfiez sobre "Eugeniiia i
psicologia", previa discu s sió del tenia
"Anticoncepeionisme", exposat en la
sessió anterior.
* SOCIETAT CATALANA DE
CIENCIES.—Dema, divendres, a les
set de la tarda, al local de l'Acadèmia i Laboratori de Ciències Mediques, Laietana, 31 (Casal d e l Met tindra lloc la conferencia soi:re
el terna "El Nou Atlas Internacional
de Núvols", a cierne del doctur
Eduard Fontsere.
* ASSOCIACIO D'ES T11DIANTS MERCANTILS DE CATALUNI . A. divendres, a
(10g quarts de set del vespre, el senyor Ricard Torres Sánchez, president de l'entitat, donarh una conferencia sobre el tema "Regim econa.
/p ie i juridie de les societats limitades".
* CE.VTRE CATALA.VISTA
D'ESQUERRA. — Denta, divendres,
el conseller de Sanitat de la Generalitat, doctor Josep Dencis, donara
una conferencia al local de l'esmentat
Centre sobre el tema "L'obra de Sanitat i Assistencia Social realitzada
Per la Generalitat de Catalunya".
* CENTRE EXCURSIONISTA DE CITALUATA - CLe;/:
ALP!. — Avio, a do, quarte de emir
del vespre, tindrá lloc la reunió setnianal de la seva Secció de Fotografia, en la qual el senyor Josep Rovira i Mas donará una sessió de rojezcions explicades sobre la Vall
i Hecho.
Dein!', divendres, a les deu del repre, el senyor Erancesc Pujol i Algateó donará una canferencia
ami) projeccions sobre el tema
"Una excurrió per les terres de Ma-

En la reunió d'entitats sardanistiques convocada pel Foment de la Sardana d'llostafranca, que litigue lloc el dia 19,
fou multen/ida la COMiRSiti qtte
ha de portar a Irme 21A treballa per a In celebrariA de Is
magna (esta catalana que amb
el fi de recaptar 'abato promnnument insep Moragues organilza l'eamentada mantel, recollint la i eles Mancada pel
Partit Nacionalista Catea.
Lea entitate que encara no
ealiguin adheridos per a collabinar a lä testa sOn pregades
de fer-ho ron) mea Aviar ntillor,
adreçanl-Ne ol Fonient de la
Sardana d'Hoatafranes, president de la Cornil/aló de testa
catalana prernonunient Moraesos, borujo., 10, interior.

*
LES POLEMIQI'ES DE
L'ATENEU ENCICLOPEDIC POPULAR. — L'exit de les pnlimiques
organitzades Crimen del problema de
l'atar forças, el de la crisi del leal',
fatal., literatura de classe, etc.. ha
decidit a la Junta directiva de l'A t eneu a continuar-les, amb temes dittint5. tets el: diinus. Avui, clanes, a
lee den de la vetlla. enth raracter
polémica i armaos de ponent Jallfht
MifIvillIta, as dimitirá el tema "El
capitalisme, vencerá l'actual crisi econ6mieä?". L'entrada és lliure.

(I>

No hó
negligiu...

Aquesta cremor d'estdmac
que noteu després deis
äpats pot &ser l'úlcera de
(lema. Aconseguiu la VOitra curació inmediata amb

¿'ELIXIR ESTOMA GAL

No podem publicar les Un DE
notes pregades que no
vinguin emites en cate
CAR
1 amb un timbre o signa.

tura coneguda

tor.

Minara per a uns molara munícipais. — El coaseller delegat del
districte X. senvor Ramon Junyent,
a requeriment deis pares de molts
nois i per tal de servir els escolars
del districte, eoHicità i obtingué de
la gentilesa del concessionari de la
linia d'autobuses nue va de la plaça
del Clot a: carrer del Teulat, senyor
Martí Adeil, que lobs ele petits escolars municipal, puguin utilitzar
gratuitament ele eerveis d'aquella
linfa mitjançant uns dietintiue que
els seran lliurats pelo neun respectMs dirertars de les PECO:e5.

ENSENYAMENT
SECUNDAR!
Nomenament. — La "Gaceta"

del dimane paesat publica la següent ordre ministedal:
"Vacant en l'escalaió del prolessorat auxiliar dinstituts una dotada de 3.000 pessetes, per juhilació
del eenyor Manuel l'ora Babiloni,
aquest Ministeri disposa que es fui
la corresponent correguda deecala, i com a conseqiiéncia que el
senyar Josep Sann la i Negué. auxiliar numerad de dibuix de l'Institut
Nacional d'Ensenyament Secundad
de Girona, cobri el sou o indemnització anual de 3.000 pessetes am't
l'antiguitat i efectes econòmics del
die. 9 deis corrents, següent al que
es produi la varaiit."
Institut Nacional d'Ensenyament
secundari de la Seu d'Urgell. —
Aqueest Centee ha organitzat uns
Cursos de Farmacia Cultural per
a Obrers, que es donaran diariament d'un quart de vuit a das
quarts mIr nou del vespre des del
dilluns Ninent. La inscripcia a
aquest Curs es completament gratuita. i en ell es donaran classes
de Nocions de mate/Mitiguen. Llengua espanyola. Llen gua catalana
Liiçone de coses, pels profeseore
eraquest Institut senyors J. Gassiot,
M. d'arrugues, V. de La Fuente,
Maria Sardina i Jordi Cirera.

ELS MESTRES

t

Conaell general ordinari de toda — Tal com slavia anunciar,
el mate del passat diumenge ea
començar el Consell general ordinari de socis de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalan a, presidit pe/ senyor Manuel Folgarra.
El secretan, senyor Lluís Beltran i Pijoan, llegí la memòria de
l'exercici finit, i ei tresorer, senyor
Josep Mestre, l'estat de compres.
Ambdúe documents /oren aprovats
amb significativee dernostracions de
satisfacció per part dels assistents.
Despees da Ig u n e s intervencions
d'altres socis, ¡oren elegits per coles vacante del Consell els
senyoes: President, Manuel Folguera i Duran; vice-president primer,
Albert Bastardes i Santpere; victpresident segon: Eranceic Mantorell i Trabal; tresorer, Josep Mestre i Mit/ans; vice-secretari, Miguel
Poal i Aregall: vocal, Antoni Ree.
vira i Virgili.
El diseabte que ve, a don quarts
de deu del vespre, i a la sala d'actes
del Centre Excursionista de Catalunya, prosseguirà la celehració del
Consell general ordinari. per tal de
discutir els restants punts de ro,dre del ella.

ASSOCIACIO PROTECTORA
DE L'ENSENYANÇA
VALENCIANA
Ha estat definitiearnent constituida l'Associació Protectora de l'Ensenyança Valenciana i elegits per al
Consell Directin els eegüents senyors: President, Antoni Tarin i
Sales: president segon, Francesc
Caballero i Muñoz: secretad, Vicenç Vilaplana i Roig: secretad segun, Enric Orts i Ausina: tresorercomptador, Leopold Martinez i Vihalt arxiver-bibliotecari, Rober:
Morbder i vocal primer.
Carlee Salvador i Jinienco vocal ocpon, Pasqual Asins i Lerma; vocal
tercer, Beldomer Vendrell.
Amb mona de la seva constitució, aquesta entitat llança un n'adfest, adreçat al roble valencia. en
el qual ia una exposició detallada
de tot cl seu programa a realitzar,
lloable per tots conceptes. El s
pants mes importants d'aquest
grama san e:s següents: Crear centres d'ensenyament, publicar llibres
docente, subvencionar la publieacia
¿alineo, convocar concursos eneaminats a fomentar el conreu de la
Ilengua, etc.
El domicili social de rentitat, interinarnent, és al carrer del Pana
Quintana, 7, a Valencia.

FETS

DIVERSOS

Ascensos en l'escalafó. — De la

"Gaceta" d'abans-d'ahir traietn la
segiient ordre ministerial: "Jubilat
el professor d'e s coles normal: ee_
nyor Eusebi Nfartino i Martince
comprin en l'ordre ministerial d'aquest departament de 1S de mate
de 1933. queda vacant en rescalaia
del professorat numerad d'Escoles
Normal; un son Anee mil pessetes. que c arrespon a rascene en
virtut de les disposicion s vigente.
rel que aqueet ministeri ha aeordat
que es faci la corre eponent correguda d'escalu i eorn a cnneerpienPoch i
cia que el senyor
professor numerad de rE e cola Normal del Mazisteri Primar; de
Barcelona, Rambla de Catalunya.
ras . : a ocupar co l'esmentat ce4e1afai el número 45 i so y anual d'onze mil pessctea;
Eduard Albors i Cartones. de la
Normal de Barcelona , carrer d'Urgel!, 1.97, passi al número toa i sou
anual de nou mil peesetes, i que el
senyor Josep Ensenya i Alemany.
de la Normal de Baleare, passi a
ocupar el número 18t i sou anual
de set mil peseetcs."

ELS ESTUDIANTS

llorca".

Festa catalana pro-monument Josep leloragues

Elzeviriana: Llibreria Canti " ha
editas una collecció de Ilibres escolar: que mereixen tota mena
d'elogis, integrada pels thals següents: "Història de Catalunya",
per Ramon Torroja: "Diana", per
Leonor Serrano: "La ma de l'home", per Manuel Marinello.
Editar per la casa Tassa, ha estat
publica:, lambe, un Ilibre escolar;
aquest el'Emili Gómez de Miguel.
Porta el tito! de: "Lliçons de cog es - . Coto els anreriors, es redactat
de forma amena, illustrat amb nombrosos dibuixos entre el text, que
taran créixer l'interés del pclit lec-

ASSOCIACIO PROTECTORA
DE L'ENSENYANÇA
CATALANA

Aseemblea dels all1M11es de la
Facultat de Dret. — El ditendreJ.
vinent, /tia 23, a les quatre de le.
tarda, es continuaiä la discussia i
aprovació del reglament d'assemblea que fou suspesa el dissabte
pasear. La Comissió rebrá les esmenes a l'articular fins a les onze
del mati del mateixedivenclres.
Ela bes Floral. Escolar. — La
litera de oremis del cartell del:
‚loes Florals Escolars ha estat aus.
mentada amb un premi nou. que
s'afegeix de la manera eegiient:
X. — Prenn de ton pesseres, dona litt d'un antie soci de la F. C.
d'E. C., al millor sonet de tema
religiAs. Per optar a aqueet prerni
hi ha temps fins al dia 37; per a's
altree, el termini fineix el diumenge vinent, dia 25. Tots els treballs
ohm n d'envite:- a noni del secretad,
E. Allon% i Orfila, Mallorca, ato ,
tercer, primera, fent constar el pmmi al qual s'aspira.

A bard del vapor danes "Mari./ '1211 - bi va li:is ec
la tarda un eaciiiidol,
conseqüencia del qual un trtpulan/ del (lit u aixell ahumen:a
Svead lieitring itda/111/11aSell, Va
discutir anib el niaordenn 1
en intervenir - 11i el capttiš i alguns mar/Itere mea //denla
agredit -1,re I pollea de
rablues i altres objetet valora/ tot cii tales 51111 pesäeteä.
Davalu l'actitud de rebellia
del tripulant, el capita crida
utta parella de carrabinera etä
qUiliS van detenir el rebel; fou
puäalit disposició del cónsol i
desretjo a dispósiciu del Juljaf
:11111' a

de guardia.
donat cumple al
—
Juijal de l'inrendi ocorregut

1:1 muntattea ,eneeuda per
qa t erida , prapielal de la (7.ama
Carilal. ml, es ensillaren 30 lo jades de terreny, sense caus'r
desgracies personals. .Aquesta
ael mana ja t u s el segelt eop q7..e
s'incendia la dita muntanya, 13
qual cosa fa suposar que cl
fruta d'un fet intencional.
—Ahir al mall, al Catnp de la
Bola, sin individu anomenat 'l''
1111:5 'Mira i Bernis,
aola el tren i queda mort a
la r te. Per ordre del jutge. el
cadaver fou trnslladat al dip h sil judicial.

Prop d'Horta s'ha cremat
una gran extensió de
bosc baix
A les proximitals de Nallda u
-raiduntsIelop

Lep r osos. ha estat crentuat
durlint dos <bes una gran 41tensió de bosc i brossa, Quad
ja grill/lleva extingte fineettii.
r'Rnseqühlria del vent, (PI
feia es reprodui, crema durant tot el cita un dels vesS a it4
de la carenada i
fruid/1 una gran quantitat de
brossa.
En per dies clan registrat
incendie Cl Ilues propers ti
Borla, per be que, sortusanient,
sense imporläncla.

e
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Catees vistes ahir

ENERALITAT DELEGACIO DE MARINA
Consellerla de Clovernao16.-Conseller de Governaciö va
r ahir al migdia als perio-

ates que slavia reunit la
amisaió organitzadora dels
pmetents de Catalunya, la qual
isla formada pels comissaris
:elegats d'Ordre Públic de (Mema. Tarragona i Lleida i el
ap deis serveis de Sometents.
jenyor Pérez Salas, ¡ els k. ales de Barcelona, Terrassa, BaJalono. Manresa. Sabadell. Mattre. L'Hospitalet, Tortosa i
3eus. Fou nomenat secretari
'alcalde de L'Hospitalet i es
äestena una ponencia per a la
:edaeri6 del reglament, la qual
estarä composta de eine vocals.
eresidir ä les reunirme el sonyor
Perez Salas. L'alealde de Bartetona ha delegat la seva repre,ienta c ia en l'alcalde de L'ilosritalet. La ponencia estä torada per I • alcalde de Barcelolo. el de Badalona i els tres
:amissaris d'Ordre

Al vespre. parlant amb
s periodis.les, el conseller de
vernacia va manifestar que
Gavern Central havia reciaaa: les forres de la guàrdia
:vil dele Terç o s 14 i atara que
Jzinalinen t es !roben cuneen:redes a Catalunya. Aix6 prorara un pctit contratemps.
:uix quedaran solament els
Tercos 19 i 3er. Per nitre para
'arces d'aquests darrers Teres troban fora de Gataluea. Sita retamal el seu reeée, per() no serà prou sultana sobrelot cli Hoce earn
Saliera, Cardona, Súria, ele., on
havia una concentració peraar.ent. A malte llocs de la
uevincia es demanen lamba
as mb insistencia moscos
eiira. que resulten instifiaents. Es procurarä treure'n
eieuns dels que pre s ten serleí al Parlament. Generelitat,
elcaera, que seran substitnits
per guardies de Seguretat i
d'Assalt. El senyor Selves acaba
dient que aquesta qüestió d'Orere Públic presenta les seves
difireitate. la seva soluciö no
es mases clara.

Sobre perenne' de maquines.
Les embarcacions de pesca de
60 cavalls de força de mäquiIIF6. ultrapassant la travessia
de 24 llores en qualsevol navegaeió, portaran quatre fogainere. un d'elle habilitat de
maquina r i a.
Celda. — Per la secretaria
d'aquesta Delegada Maritime
sin cridats Joan Galicia Prieto,
¡lobee "leidas' i Frena-Te,. Martínez per remitir ele sena nonienarnents de capi iä de yaehts
d'esharlo.
Gateasteis!. de Pesca. — Per
aquesta Delegaciö de Pesca
s'intereesa la presentactee de
Joan Licitó i Mama Martí Gihert. Joan Costa i Dalo i Pero
Sors i Guardiola per tal das sobo lar -los d'un assumpte
que els afecta.

AJUNTAMENT
El Premi Massana. —
senyor Caries Pi i Sunver, ha presidit, a l'Al-mil
Ilistbrie Municipal. Casa de
l'Ardiaca, la reunió per a la
concessió del Prarra Massana.
sites a l'alcalde. — L'alVi
calle. senyor Caries Pi i Sunyer, rae ahir, entre altres,
les següents visites: senyor
Angel Snbaters i Malla, director de l'Escorxador, el qual
Iliure, una Memòria en pro de
la construccid d'un Escarxador
non: M. Pierre agregat a
la Universitat j membre de
-l'Ecole des }hules Eludes
Hispaniques"; senyor A. Avelí
Bassols, enginyer industrial,
director gerent CA. E. M.
Metron; senyor Tornits Constanii i Joven, cap del Servei
públic de Pompes Fúnebres de
la Casa de Caritat; una corniscid representants Ice enWats económiques de Catetonya; aixi mateix ion eampli.
mental per la Junta de l'Inetitut (l'Estudie Catalana.

Les multes de Proveiments.
El -Nesocial d'Inspecció de Proveiment s recorda als indusrials afectats que el conaeller"La
Rumade
deaúTIOla
regidor de Provelments, senyor
Una
nttat. — Un periodis t a sa pre- Hurtado, en prendre possessió,
adie t ar a! Consellea de Gover- , decrete que totes les sancione
necia eabre la denúncia que en tramitad() o penitente de
tela ahir el periòdic "La Hurna- ' c-ibrament
fossin liquidades
naa," en el ea:ir/1d que el ehrencinquanta per cent de
lar de la Presa el
Cellular
es
nega
amb
citat pealódie
fins al dia 15 de mar,:
rebliaa
jer enlrar
a eea
propvinent i que passat aquest
ais presos. El senyor Seises sa dia fossin Iliurades,s enae
xe
bri _
contestar que pi.oe„mä „
exe'l'iti'
:
'1WieS
Ag
"
a
I
rar els motlus que impulsen cc-pelo,
es prnerells a
tal que
l'esrnentat director a adoptar ves perfon
efectives P er la loter-les
aquesta mesure. i encara que tanta( de la multa
amb ele
ra te jurisdicció sobre l a ves?,
desla queixa corresponents recàrrecs
preeurarä atendre
pesee. aquestes disposicións es
formulada
fan pUbliq uee per tal que neta
fin
sonso noticies, — egut a,
eles infraetors san e iarats puguiri acollir-ee als beneficie
lOrs(nc,a del President, alur
Generalitat no es comunica deserits dials del tennini aseeperiodieteo cap noticia dita- nyalat.
Acorde de la Comisai6 de GoCurse?. d'allmentacló amb vern. — La Comiese:, de Govern
practiques de (mina a la Seo- municipal. en la seva reunió d'ahir,
ció d'Ensenyament DomestIc de va prendre eis acerds eegaients:
la Generalltsa. — La senyorela
Que no es feci cap nemenarnent
-careada Farran donarä a la ni mates de funsinnaris fine que ele
Seud, d'Eneenyarnent Da:ni:sin;
serven estiguin organitzats de canforcurset
-a: la Generalitat
mima amb les plantilles del provee
aálimentacida amb practiques
pressupost. lievat deis casos de manis
te coma pel mestre cuiner Joan
testa justifieaeió per necessitat del
Vmla
servei.
El Cure, que començarà el
Resolució d'expedients contra funlia 21 de febrer, confittorO de cioaaris, pemleetu de resolució de raeent lliçons. Les Merme es deterior Ajuntament.
'aran lets cls dimeeres divenDietetr.ens referente a concessions
raes. de sis a vuit de la larda.
jubilacions i perdidas 1",..IIIVII1-

Arbitri sobre algües minarais. -- Es 1-Soll als contriieeets subjectes Eeenientat
s tbitri. que encara no hago,
preeniat la declarare', del nota. re de litres d'aigua emboteAsao o envite:ida que en cada un
d ele rnesos l'any 1933 hagin
!orto de la respectiva deu o
difi ó sit autoritzat amb destinaCió a la venda o ronsurn
que el termina prorrogat per tal
de .ieri ar• cempliment
:01.1P>
d isposició finirä el din 28 del
eles que emn.
Transcorregut aquest terrall'AdministractO es veurn
'b linda a aplicar lee sancione
ter/rapo/t enle, imposnnt lee petIVe res que estableix l'artiele
`ité de la respectiva thile!enea,
C OMISSARIA

GENERAL

D'ORDRE PUBLIC
Se Zneixen delingule Mes calavi tecits de la Cornisaaria Genera l d'Ordre Públic els diesel
in dividua que foren delinguls
rnatlnada d'abans-d'ahir ,
e entre celebrasen una reunió
tla ndestina al carrer de l'Argenl ela, cantonada al de Vigatane.
t etre al doeurnent dele guate
itte aute polida hi hit una
' aria de 300 folie, strnb el$
"e ralts presos a Saragossa, i
" r e els detinguts hi ha el
re clamar de "Solidaridad Obrare 'Yerren Marine
•

T1•9,.

Dittamen proposant in.: el sanyOr
>eme Aigeader i Miré,. Mantee a
5 orts, segueixi en situar:a 'leve lot
eL 111 a metge numerari de terma! de
1 ' manan d'Assisienr:a.
apee d'acord aida el que dispasa !a
Llei d'incameatibilitate.
Dictamen proposant que el ßenyor
Amadeu Llopard i l'hita sigui reinteeret al sea clarece sIe Prof eas ) ,* a
¡'Escala Abat Oliva, i (me eessi en
aeuest eirrec cl senyer Amoni Per'
ralean i Tubau, que remedia interi•
nament.
Concessi6 del patrenate,e de HAjmItament al Sala del caetell centea
la irierra, qee se celebrara al Creal
Ariistk.
Aprovació de Tarta de reeepcia previsiunal relativa a les obres de cosastrucci6 de neva planta dele elificis
de la Colanie Escolar permanent, en,
plaeade a la (nata de Sarga. i
l'acta de recreció definitiva de lea
obres de muraatge a la Matel‘a chute
del que fou eavell6 de Suecia a l'Exposirie de Manija:Ir.
Dirtimena aprevant liquidariens relatives als limeta Pelfort i MarteAprevac16 de les acial de reellp ió definitiva del rebilieri dele Grupa
Escolar. Mild i Fontanals i Ramas'
LluIl

Dictämens aprovant <medres de rusmereció de diversos grups de etaxols al cementiri de Les Corte; sialten i balees del padró de veins vigent; referenta a autoritzacions reglamentäries per a ta matança d'animis a l'Escorxador amb ele corresponente dipòsits de garantia i de tornada del dipósit als donats de baixa
en aquesta indústaria; referents als
traspassos de ¡loes de mercat reglamentaria a t'atajes dele anales concessionaris difunta. mitjançant el pagament dele corresponents permisos.
Ceneurs per al canvi de les canals
de rerollida d'aigüee, planxes i tapajunte b en la coberta del Mercat de
Sana
Acords referente al Servei sie para,
al Concurs Internacional de Rones de
Pedralbes i sobre expedients de sobrante de via pública.
Dictàmens referente a permisos d'obres particulars i reclamacions formulades per particular, i sobre infracciens de les ordenances municipals en aquesta materia.
Acorde sobre formulació de recurset contra resolucions del Tribunal
Ecenómico-Administratiu en materia
d'arbitris municipals.

NOTES POLIT1QUES
Esquerra Republicana de Catalunya
Per a aquesta setmana el Centre
Republice d'Esquerra de Vallcarca
te organitzats els actes següents:
Dissabte vinent, dia 24 dels corrents, a les deu de la nit, conferencia a càrrec del literat i diputat al
Parlarnent catale senyor J. Puig i
Ferretee. que parlare de "La cultura en l'aspecte social". L'acte sera
públic. Diumenge, dia 25, a les
guatee de la tarda, reurne, mensual
de socis: a les cinc de la tarda, caneons pel cor infantil de l'Orfeó de
Vallada. En l'intermedi de la primera i segona part del concert, el
sud senyor Martí Palla fiare una
exhibició de jocs malabars.
=o Aquesta nit, a les deu, al
Casal d'Eequerra Estat Catale de
Gracia donara una conferencia, admetent controversia, el senyor Josep Robustés. El tema serä: -Problema sindical obrer de Catalunya".

Unió Democratice de Catalunya
Avui, dijous, a dos quarts de vuit
del vespre, a l'estatge central del
partit U. D. de C. tindrà llor la
sessió corresponent a la present
setrnana de l'Escota de Polemistes, la qual serä presidida pel meintire del Consell de Govern senyor
Manuel Carrasco i Formiguer;=o Demi, divendres, a lee dele
de la nit, al local central d'Unió
Democrática de Catalunya, Rivadeneira, 4, principal, i sota la presidencia del senyor Miguel Coll i
Alentorn, hom procediri a l'obertura de la moló del tercie d'estud:s organitzat eetmanalment per la
joventut d'aqueeta entitat matriu.
El tema ser?.: "Catalunya té totes
les caracteristiquee de nació".

Vida Corporativa
—

RENOVA010 DE JUNTES
Unió da Societats Cerda I
(Masona de Clave. — President,
Vicenç Fortuny i Coca; vicepresident. Francese Amigó i
Paul i; sendet i, Miguel Martí
i Vila; vice-seeretari, Josep Escalen i Pallo; tresorer, Joan
Marques i Cornellä; comptador,
Josep Alegret 1 liallofre; arxiver, Juli Garcia; vocals: Ant0ni
Corte i Boca, Bailaora Requesens
¡ Fomenta Frederie Santacreu
Tarrente, Joan Sobirana i Argelie; secretari general, Manuel
Sala ¡ Ribera — Coneell Consult'u: President, Atiastasi ¡libó i
Garriga; vite-president, Albert
Carel i Lacasa; seeretari, Janme Rigola i Cristellä; director
rt let ir, Caseta Casademont
ineage, Pere Pujol i Cases; socals: Salvador l'out i Pares,
Jaiiquim Buequels ¡libes, idtop Ció I Serra i Josep Vila i
Ortenobes.
Scoletat Esperantiata "Roya
Santo". — Preaddent, Manuel
Peris ; vire-president , Enric
Gil:: secretara Antoni Boronat;
vire-steeretert. Josep Ballet
raixer, ftleard l'anegada; enrnpInnor, Josep Estellee;
Sauna" Punta i vocals:
Matuitel Nin. Antoni Mongny,
Franceer GII i Josep alamvidul.
Atenou Glent(fle Mercantil. —
Preeiden t . Alexandre Paliad i
Rin lp ; N'ice-presid e ut. Manual
Grau i Torres; seeretnri, Pere
Lar)) i Capdevila; vire-secretara Franeese Bnrhera I Anyoso; tresarer, Jan Condal i
Corlee; ramplador, Pero Urquin"' ¡ Badia; bibliotecari, Jeeep 31. Valles i Ttrael; conservadnr. Carlee Molist 1 Carbó,
preside:O eencid primera. Frau.
cese de P. Garulatie i nunca;
president oecció begonit, Angel
Toaat i Río; preeident eeccid

AuNoritalif el funcienament rle lea
fonts de Mantjuk demanat pel Pa traust de Turisme de Catalina)/ per
terrera, Bartornell in divader
tal Ae filmar una pelEctaa de pro.
Valle; presiderd Betel() ;mame,
pagan4a turfetica. pagana les deeptiet
• B111 Becerra 1 Valverde.
l'esmentat Patronat.

Per diversos motius foren 'espeses totes les viste!' que estaven assenyalades per a ahir, a les quatre,
a les sales de l'Audiència.

VARIA
El.. CADAVER
DEL PONT DEL DRAGO
El Jutjat número quatre segueix
rebent declaracions als testimonia
que poden aportar dades concretes
sobre la mort i la identilicació del
cadever que fou trobat cremat al
Pont del Dragó.
Prestaren declaració els empleats
que anaven al tramvia que s'intente
incendiar, eis quak s'anonaden Antoni Santainaria i Antoni Casanoves. Exp:icaren els tete d'una manera molt semblant a la de l'agent
de t'olida que també anava en aquell
tramvia, cense poder afegir-hi res
de nou. També ya declarar un altre
empleat dels tramvies anomenat Josep Gramunt, el qual va coincidir
amb aquella.
A tots aquests testimonis els foren ensenyades les fotograiies del
mort i no pogueren precisar si el
coneixien. Per ordre del jutge pasearen a l'Hospital Clínic per tal de
veure si identificaven el eadiver, i
no el reconegueren.
El Jutjat espera que la policia,
despees de tetare les enspremtes
digitals, la qual cosa fou efectuada
ahir al mati pela agents de la Comissaria general d'Ordre Públic,
aconseguirá la identificació del cadáver.
Al carter de Sant Andreu la policia va detenir un individu que li
inspire sospites. En ésser escorcollat, Ii foren ocupados diverses eines
per a dur a cap robatoris. El detingut aconseguir fugir i deixá les
eines en poder de la polla.
El jutjat número tó, que instrueix
el sumari per la detenci6 de Salvador Cheriver a conseqüència dhaverli trobat a casa seva unes monedes
d'arg ent falsea, ha rebut la declaració
dels perits que han dictaminat sobre
aquestes monedes, tetes elles de cinquanta céntima, com ja es va dir. Segons el dictamen, quatre d'elles saín
legitimes, i segurarnent servien de
model, m les 39 restants eón jalees i
mai fabricadas. En vine del dictamen
el iutiar ha dictat aula de processament i presó sense banca contra el
detingut.
Pel fiscal d'urgència han estat qualifieades les causes instruirles pel procediment que ordena la llei d'Ordre
públie contra Ricard López, acusas de
resistencia, per al qual hom soHicita
la pena de tres anys, sis Meses
mil pessetes de multa. A la seva companya Isabel Gargallo, que també
fou detinguda pel mateix delicte, ne
li dentina l'absolució. L'altra causa
qualificada es contra Jesús Fernändez, que al Mercat de Sant Antoni
s'insolenti contra un guärdia urbe
perque Im prohibia que vengues arebulant. El fiscal demana per a aquest
processat la pena de tres anys, quatre meses i vuit dies i aso pessetes
de multa.
Ha passat al fiscal per a instrucció
la cauta seguda pel jutjat número 6
amb motiu d'una suposats nomenamente antireglamentaris fets per tantenor Ajuntament en la sessió del 23
de remembre darrer. En la dita causa
hj ha cap procesada

A gienvoloments ner avut
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala Primera. — Testimoni: Antoni Cassola contra Ricard Ametlla,
Menor: Jedes Mas contra Ignasl
Basen- i fiscal.
Sala Segona. — Menor quantia:
Manuel Llongueres contra Joan Gorina i Amat Mellen quantia: Cluisa
Martín Cuadrado contra Banc de
Badalona i Josep Segura Martin.
AUDIENCIA PROVINCIAL
Secele, Primera. — Tres orale per
vagebunde, danys i lesions contra
Josep Villarino, Ant, tu Estrany I
Juliä Comes, reepectivainept.
Un divorei: D. Rubm contra A.
Sáez.

Secció Segona, — Dos orate per
estafa l furt contra Frederic Heffmann i Gabriel Coll.
Secció Tercera. — No té asrenyalamepts.
Seeció Quarte. — Un divorci:
Francesca Puig i Feliu contra Jaunie Totuma,

LA CAMBRA OFICIAL
DE COMERÇ I NAVEGACIO
Ahle &ni prealdent el senyor
Falli Za ales I vloa-prealdent
el •anyor David 1,
Abir, a lea ei110 de la larda,
la Cambra Oficial (le cometo
Navegaci6 va relabrar aeattia
re g lamentarle. Un dele temes a
tractar era l'eleceld ile preside:11 non, carrec que hasta irl e dal vareta amb la defunriti del
senyor donen Annenteres.
Per unanimitat, ha estat siseo per a ocupar aquest canee
el senyor Feliz Escales i Chat(metsi, el qual fina a la dala
halita Wat. sice-preaideat. Fe(
aquest motiu ha calgut ter
l'elereid destinada a omplir
aquest buit 1 ha reenigut en el
nostre afluir Sr. David Ferrer.

g

1) I A E Is fle e poe f
ESPORTS DE BID

ATLETISMB

Una nota deis industrials
flequers a propòsit del preu

'Davant el Campionat

del pa

Peninsular de Cross

Els industrials flequers han
fet pública tina nota eta qual
motiven la necessitat en que es
(roben d'apujar el preu del pa
d'acord amb ¡'encariment pro-

gresen' de la ferina, la qual ha
pitesat del preu de 65 a 72
pessetes, els 100 quilos, t sobre
el qual ha d'afegir-s'hi la
quanlitat de 2157 pesseies que
importa la traneformaci6 d'aquella en pa, i que fan, juvt
amb aquelles, 9757 pessetes,
la qual cosa clóna com a resultat que cada pa ve a costar
07909 pessetes, aixO es, que
val mes del preu a que es ven
actualment al públic. Afegeisen que aquestes Jades demostren que. als industrials
quers ele gula un espera de
jueticia que de bona fe no ele
pot esser negat.
Acaba dient que deepres
elle deixa exposat la Lliga
d'industrials flequers es posa
a diapoeleiÚ de tots els consumidora barcelonins per tal
de demostrar-los, fine al mes
insignificant detall, les dades
en que es finamente. Qui sigui que tingui el mes petit
dubte sobre això podrä esvairlo färilment passant per les
Oficines de la mateixa entitat
(Rambla del Centre, núme. 8
i tut. pral.' , an lindre plena
1101d: tal per a examinar toles les
dndes e decuments que
relacionats amb aquesta qüeslid.

Confederació Gremial
Catalana
la Gontrulendió Gremial Catalana es can-miau a recordar
toles les seises entitats confederades que el proper divendrrs. sha 23. a les quatre de la
tarda, tindra lloe a Van-11de estauge del earrer de Tallers. 22,
l'assemblea extraardinäria
Gremis de Catalitnya, per tal de
tracia'', entre altres assumptes imporlantiemime. del relatiu
a la hei sobre Cooperatives.
Mulualitals i Sindicats Agrfcoles.
Si la corresponent convocatarta particular no hagués arrihat a poder dele Gremis confederats. aquest organisme superior els prega ‚inc per majá
d'aquest avis es donan pf r inaitats. tot rernarcant la itecessitat que hi assisteixin represenlats per mitjä deis seus Consells Directius. dimatis els punta
transcendentals a trae-lar.

ELS URBANS ENTRE ELLS
Amb un segell que diu: "So
ciedad Recreativa Cultural de la

Guardia Urbana", rebem la següent nota amb prec de publieacia:
"Hem estat sorpresos amb
ulla nota publicada a la premsa
diària per l'Associació Instructiva d'Obrera i Empleats alunieipals en la qual donen per
treimat el front únic acordat
per les Direetives i assolit per
la totalitat de la Guàrdia Urbana.
Tanmateix 11(1 ens ha sorprés
aquesta mctits.tsl, car ja estern
aonstumals a aquesta mena de
maniobres per part de la dita
Associació. 1 ens doncel per
assabentals de record amb la
seguretat que aquella actitud
no eanviarä la riostra norma
recta i aseendent a tot progrés
d'unió en la collectivital i en
defensa d'allò que és de justicia.
Aquesta Societat fa tres anys
eslit separnda (le la dita Assoe : Meló ¡ coincideix aquesla separaeia anib el despertar de la
companyenia i la (den de superacid dc ionjunt que pol veure's
entre tote ele que formen la
guärdia.
Es lambé el nastre criteri
q ue no hern de donar mes atenvid ni fer mes asnal a aquestes
diferencies. que eón qiieetions
que doble per liquidabas."

EL TRAFIC
D'ESTUPEFAENTS
Els agente' deilicala a la perseeueiö dels trafirants de tóxica van tenle noticies que en
un pis i tel carrer do Blasco de
Garlay, 22, entresol, vivia tun
matrimoni et qual, a jutjar
per celas detalls, seniblava que
es dedicase a In vensla de coestima
Es preeenlaren els agenda a
Veamentada casa i e tritt ua rosa
un etteoreoll quo dona ron] a
resulta( rocupaeid tibiare d'un
smudes t pnralgua de vine filiecana, de den gramo Cada Un, de
ene/tina. En !vista d'aixia ele
agents procediren a la delencid
del malrimoni, i el tresd/adaren
a la Comissaria General d'Ortirte Públic.
Els dolingitts e'annmenen jeenea Lemez 1 tenlvelinr Barrio.
Foro!' poetas e illspiieicin del
Jutint de guardia.

SELECCIO DEFINITIVA DE
L'EQUIP CATALA
La Federació Catalana d'Atletisme,
en la seva reunió del dilluns passat,
d'acord amb ¡entrenador senyor Isidre Mestre, va fer la selecció definitiva deis atletes que formen l'equip
representatiu de Catalunya, en el Campionat Peninsular de Cross, eue se
celebrará a ¡Hipòdrom de Lasarte, a
Donóstia, el dia 4 de mere vinent, sota l'orgaanzació de la Federació Atletica Guipuscoana.
Els atletas seleccionats són els següents : Manuel Andreu, del Sarrie
Esportiu; jadie López, Mengot, Castelló, N'eunuco, de la Unió Atletica
Nurmi; Faró, ael RAC Esponja de
Reas, i Jeroni Joan, independent, de
Tortosa.
El vinent diumenge, a les ene del
matf, els seleccionats, menys kan, jaran el darrer entrenament a l'Hipadrom de Can Tunis.
Segons impressions de l'entrenador
senyor lsidre Mestre, enguany l'equip
té una moral elevadissima, i del qual
es pot esperar que a Casarte repente
la gesta de l'any passat a Can Tunis.
EL II TROFEU MOLOCK'S PER
A DEBUTANTS
La sessló d'ensinistrament del dio'
menee passat al ca:np de la FAEET
constituí in nou aja precursor del
que assolirä la competicid d'aquest
Trufen, que es disputare en la magna
sessió inaugural de la temporada a
l'Estadi el dia 4 del vinent mes de
mere.
El vinent diumenge se celebrara la
darrera cessió prepara:aria, que tun'
de?. lbee al cama d'atletisme del C. E.
Júpiter (carter de Sant Joan de Malta
i Caspa acose que per assistir-hi caltu; proveir-se de contrasenya.

MONTO NOVETATS
AVUI, DIJOUS
Tarda, a laa 4:

Gallarta II I - Urzay
contra

Chiquito Bilbao - Pasay
Isst, 5

Trofeit —
Batel lo:e) M
Dfurnenge va tenir lloc a La Molina la celebració da les curses organitzades per l'Estant d'Esports de
Neu de l'Ateneu Enciclopèdic Popalar. Donaren els resultats següents:
Curso de fans
1, Josep Boix, st na. 45 s.; 1,
E. Saludes, 58 m. 5o s.; 3, Mestres;
4, F. MaYr; 5, E. Meléndez.
cursa reloeitat
I, Josep Boix, Si 3. 4-5; 2, F. Maya
22 3. 4-5; 3, E. Saludes; 4, E. Meléndez.
Cursa mig loes (Per a debetants)
a, Caries Balaguer, 43 ni. /el e.;
1, Gumersind Brunet, ea m. 30 s.;
3, Manuel Mora, 47 1T, 45 5. ; 4, Cosme Roles; 5, Francesc Batalla; 6,
Pere Vallhonrat; 7, Fermi Silvestre;
8, Antoni Escolä; 9, Francesc Mora;
to, Josep Palau.
SIGMUND RUUD
EL CAMPIO MUNDIAL DE
SALTS A LA MOLINA
Les gestiono que, com saben els
nestres lectors, va iniciar el Centre
Excursionista de Caraiuma, per mitjà de la seva Secció d'Esports de
Muntanya, per tal de portar a La
Molina una figura del mis ala prestigi internacional, han tingut un exit
complet.
Podem anunciar qua efectivament•
ea data prepara, el diumenge lt de
mara el camela nlruec i recordman
mundial de salte arnb esqui, senyor
aigmund Ruud, el qual, desatenent
altres peticions per a concórrer a altres concursos i exhibicions de salts
que constantment se li jan, ha volgut
tenir la deferencia d'ofrenar als esportius catalans una demostració del
seu estil
Davant d'aquest esdeveniment excepcienal ei Centre Excursionista de
Catalunya cha dirigit des d'ara a la
Companyia del Nord, per tal de resoldre el problema dels trens per
aquell ella, i es probable que s'arribin
a caablir diversos trens esperials, aixi com que la venda de bitllets per
a aquesta comenci a efectuar-se atub
ama setmana d'anticipació.
Aixi que aquestes gestions quedin
ultimades seran fetes públiques per
mine de /a premsa.

un quin d'11:

Zarraga - Quintana II
centra

Solozdbal - Chlqulto

Hoyes de iot arreo

Gallada
Detalla per cartella

BOXA

El combat entre Thil i Ara
es farà el dia 26
El inatx emre Marre! ThiI i Ignasi Ara, en el qual el primer esmentat
posará en joc el seu títol de campió
del nein dels pesos rnitjans, l'avía
estat anunciat per al dia 26 i ajornat
mis tard fins al dia z segúent. Ara
luir com sigui que tant el manager
d'Ara corn el de Marcel Thil protestaren d'aquest ajornament, Jeff Dick'
son ha decidit donar el cornbat el dia
26, o sigui a la data primerament
anunciada.
DESCAMPS GREUMENT
MALALT
Descampe es troba greument malalt
a la Guerche. El popular manager,
que assistia diumenge a un partit de
nabo], es trobà sobtadament malalt.
Allitat, foren cridats a consulta els
metges , els quals diagnosticaren una
pulmonía, i qualificaren el seu estat
de greu.

Frontó

Principal

Palace

Avui, dijous. Tarda, 4'15

ISIDORO II - TEODORO
contra

GABRIEL I - AREITIO I
Nil, 1 0,15
ARRUTI UGARTECHEA
contra
IRIGOYER III - GUTIERREZ
DEL MATX AL. BROWNYOUNG PEREZ
Els diaris parisencs coincideixen a
qualificar d'extraordinariatrcet ap anóton el mena que el di'ems passat. al
Palau dels Esports, va acerar .11.
Brisen a Young Pérez. Arub tot,
diuen, el domini del negre damunt
del seu adversari feu sernpre palee.
Al. Brumo va donar constantment
impressió que afiuixava.
En la mateiaa reunió el notable
Pe s ploma francés Holtzer vend rimeles Johnny Pecan per pacte en deu
represes molt netament,
SCHMELING CONTRA
LEN HARWEY
Hm parla a Londres d'opone
Max Schmeling al campin d'Anglaterra dele peses torta, Len liaran,
a conducid que el primer esmentat
senci Paulino 'el dia 8 d'abril vinent
a Barcelona. Max Schmeling, com Naben ela nostres lectora navega en
aquests memela' a bord de l*" Fuina'
¡sa z , en direccla al vell centinela.

Vestits a terminis

Al LETISMIL
La Federació Catalana dAttetisme
pi-migué l'acord, el dillims passat, de pesar en marea el Collegi de Jutges
Cronometradors de !a Feder a c ió. din
-trelnimsbupole,a
aquest efecte. convoca els següents
senyors: Caries Valdés. Caries Roca
i Tort. Esteve Moreno .1,1edrano.
Francesc Carrera. Llu's Andrade,
Lluis Antera García, Joaquim Soler.
Francesa- Garcia. Maurici Serrahima
i Boina Esteve Antoni .agulle,
Sebastià Ayeela, Ros , enda Corra!.
Pere Capeta i Manuel Santillana i
Camps. i els prega que deme, divendres, a les vuit del veinte, es precestin a restare; de la Federació Catalana d'Atletisme. carrer del Dr. Ross,
lo, a fi i efecte de nomenar arrees
de prActiques per a diumenge vinent,
amb motiu del Campienat de CatabaM'a de Tricathlen Univereitari, que
tindrà ¡loe a l'Estadi Mtmitdpel de
ontjuic.
Per tant. és d'esperar que en els
exemens de jutges i cronometradors
que hauran de celebrar-se el vinent
de practiques per al diumenge yinent,
sanes inserites al Cellezi tenir la suOrient practica i coneixements neCessaris.
— Seguint el seu pla d'activitats, la
Unió Gimnàstica i Eeportiva de Badalona celebrare el vinent die 25 d'aouest mes. el Campianat de Badalona
de debutants en pista.
Despees dels entrenaments que s'han
vingut celebrant s(,la les ordres de
l'experimentat atleta Joan Oliver i
dele magnifics resultats que en ells
s'hart ass.'lit, cal prevente que per als
dits campionats es revelara algun nou
valor que vindra a engrossir els renales sIe l'equip costeny.
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perb hom nota mis disposicid
venedora, la qual cosa es molt
possible que ea degui, per una
banda, a que els tenedora es
donen compte que en fan un
gra mamut en voler acapararho tot, i per l'altra, que el ge-

MOVIMENT BORSARI
Sepreasió continua envaint els
rotIles,d'eepetulació, i en les darreres sessions celebrades, la baixa
afecta tots els sectors amb mes o
menys intensitat. Per altra banda, la
disposició operadora es mostra disceta, degut a la poca conilança que

Nords, no registra cap tendencia
remarcable, i corn en la sessió precedent, s'aprecia Ileugera feixugor en

iebrugar dea de l'obertura del Borsi,
i en el transcurs d'aquesta reunió
i en la celebrada a Borsa, la depres-

bre 1925, 7600 (+1'25).
El grup d'elèctrics, aigües i indnstrials, prossegueix moderat en
actuar, i sostingut en canvis. Només
és de notar la minora assolida per
Productora Forres Motrius, emissió
0923, 7130 (+1'25), i la balsa de
Metropolitana de Construcció, 32loo

sió s'ha manifestat en tot moment,
Ilevat de comptades reaccions que
no han tingut gaire durada. Després
de l'hora es cotitzaren Norcls a
4770 i Alacants a 4300.
Veiem, doncs, que aquest mercat
continua en la passivitat que es ve
remarcant d'uns dies ença, la qual
cosa es tradueix en una depressio
de posicions que afecta tots els valors que normalment s'operen en
aquest cercle.
Tanca fixada pel Mercat Lliure de
Valors en la reunió de Borsa:

48.80
4-1.00
,36)3o
133.50
4600
168ho
34800

que celebra ahir, dona mostres de
més sosteniment i així mateix disposició operadora que no en jornades precedents. El sector de rendes
és el que rnenys acusa aquesta lboig a, i encara que hom aprecia alguns avanços, hi ha diverses emissions que cotitzen en baixa. Banc
de França, 112'40 (-460). L'especulació millor orientada, presenta alguns avanços: Rio Tinto, 1649
(+16), Royal Dutch, 18225 (+25),
Canal Suez, repeteixen a 20110;

Explosius
Colonial
Aigües
Chades
Bons or
Petrolis
Ford

22.2.(103

5.30
16300

- -

-0/0
-0.3r,
+0'50
-300
-100
-0'05
- -

El sector d'obligacions no acotase-

gueix millorar el vol= i.l'operacions
poc considerable que ve régi,trant
aquzsts darrers ternos La tenrIéncia
observada pels canvis. en general, és
de mantinguda, i s'aprecia quelcom
ms de sosteniment en algun sector
que en sessions precedents que donava mostees de marcada feixugor.
El rotlle d'efectes público no es
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Horace Golde)
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repeteixen a 8825, Caixa Crèdit
Comarcal davallen a 71 . 00 (-0'50).
Cédules Banc H i potecan, poc sollicitades. queden a canvis sostinguts: les

Crèdit

Local, mès actives.

queden així mateix a nivel]; poc
modificats.
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Continua 2'45 tarda: "Con Tarzan me
tallo". "Anialschak", explicada en escara al cielo". Noticiar!
panyol.

Si yo tuviera un millón
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Continua 3'45 tarda: "La senda del
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«

en espanyol. DIBUIXOS. Gustav
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Es pot visitar tots els dies feiners, de 9 a 1 i de 330 a 6

14,

ti ISLA DE LAS ALMAS PERDIDAS

U

per a guardar valors, d o euments, joies i altres objectes
de valor

?.:2•••881U. d•de.

son filma Paramount

TEAT1t 1 POLIORAMA

CAIXES DE LLOGUER

ORAN TEATRE CORRAL

Revista

h
charles
Lau ghton en

Robo en la Opera

dia 25, %cInailnal popular, per
EMILI VENDRELL SPiPnt Ile palf,
primera rlas s e. 3 pes:seto%

NEGOCIEM ELS CUPONS
venciment 1 er de Marc de 1934

VALCIIS

CINEMA PARIS
Tarda, 430: n1t. 115:

West

115 • Telef, 111122
ut. 011511 9 ferrld. a le)
nit, a
ALAS DEL PORVENIR

liares Ilita 9 .
ima ron r • r• g

BANQUERS
Rambla deis Estudis, 11 113, i Bonsuccés, 1 i 3

COmiCa

MINIA
4 tarda 1 030 nit: "La sirena del P514.
Agullas rivales". Brtlee Calan
ce''.
"Honraras, a tu padre", Rell5ia

METROPOL CINEMA

divendr, heneftel de '5
artrlu Merla Fernand• L1
dele de G , 111,11 . MALVALOta, del , zerni-m 6 Quintero. 7 11:
CUANDO EMPIEZA LA VIDA, de FI.

SOLER i TORRA Germans

VALOR'

landre
PARLADA EN CATALA
En ses s id e s peelal de Iota la mem
SO catalana, parlocInada per la
Generalitat de Catalunya

Alfil , larda, a les 4'05: nit, a les
1010: REVISTA rrrrr OUNT. EN
LOS MARES DEL NORTE documental'. STORMY VdEATHER /film
mus(cal) I LADY LOU, per Mac

IORSA DE BARCELONA AL COMPTAT 1 A TERME 11k 21 DE FEBBER 1114
VALIONi

El café de la Marina

RIvellea
1/4 AP 6:

FELIPE DERBLAY

POLICLINICA PARRE PIJOAN
Malato« secretas • Menea atonta
menea. dl oenaila... ti, Ivr

Unan Harvey
AAAAA PALACE
Contfnua 4 larda, "Vampiresas 1933",
"Veronika", Franxiska Gast. Cómica
EXCELSIOR
Continua 4 tarda: "Vampiresas 1933s
-Veronlka", Franziska Saab. Noticiad 1

Mayer

Un hombre de corazón

D,rn ä,

VIES URIN ARIES

CAMERA CUIRASSADA

1

a un onart n'unza:
cera r6presentacul de

gaire actiu en aquesta jornada, i

s'aprecia és de lleugera feixugor, en
particular notada en els Interior, els
quals presenten algunes perdues al
voltant d'un quart d'enter.
El grup d'Ajuntaments, amb regular activitat, regi s tra quelcom
pesantor en posicions, i s'aprecien
algunes baixes de poca importancia.
Les Diputacions queden en general a canvis ben sostinguts. Les
4 1/2% (9.000.000), 78' 00 (+&501,
l e s 6 %, 88 .00 (-1-0'50), Provincial;

Producen) Metro Go/dwyn
Demà, 0 (5, estrena de

Coun um

LA MUJER X
II
21
75
17
13

plicada en espanyol. "Quiek ml clown",

per Pere Ventayols I Gilberla

BARCELONA
TEATRE
Compasa' de eismedle

10.93

Tu eres mío

Cintmes

I/O

Ladren da O

U AAAAA
Contfnua 1 tarda: "El res' Ile los PM.
foros". Damita. -India habla", e , .

Jean Narlow I Clark Cable

HORACE GOLD1N

ANIII. 11110145. 10015 ,

4 larda 1 10 ritt: • A la sombra de los
muelles", Claudelle Colbert. Córner,

tapa» 23427.243U
/Jarretes projecelons de

L'espeetarle mes sorprenent del

„ton, oe magia 1 mistert de lotes

No sleixeu de voltee dissahle

50 03

estrenar-se en sessid

rom

CATALUNYA

lift0111410114)

la LLUIS CALVO
de rala
1 amb els que en feren la meció:
Pau Hartada
Planas
Marta T
RIcard &laye&

Tal

TIVOLI
4 tarda 1 10 nit: "Catalina de Rusia"
g.
Douglas Fairbanks Jr. 1 Ellzabeth Ber.
ner. Reportatge. Noticiar! 1 Atracci6
CAPITOL
4 tarda I In n111 "Parece que fu6 ayer",
JOhn Boles. Cómica 1 AtracCIO

sarsuela en tres artes. del mestre Penella

1 IJ/13 Infinital de notablitsstrns artistes. p erno. larda 1 nIt. darrer (tia
d'aquest merasellds esputado. I
dissabte. Ola 24, debo/ de

Sucre Londres
5 04 3/4
791
1/4
04
5.4
5.3
5.5 3 , 4
1/4
5.7 I/O
5.7 1/2

Fou por coneorreguda
sessió d'allir en aquest mercal,
i per la seva par: les transiteclon; no assoliren gaire iitiput'f inIC i a.
Blats: Confirmen soslenintsr. si:- oreo; de Porptiment.

llevat dels Amortitzable 1927, la
resta d'emissions realitzen un migrat
negoci. Els canvis. en general sostinguts, però si alguna tendènéa

EL HERMANO LOBO

Sacha Goudina - Orquestes /Hundes • 11 protessors de jazz - Pantalla Glas - Dorotella - llena Mito

2

8.59
5.65
8.01
10 0.1

SALONS CINAES

Actualltate mundial, - Documentas
VIetgus • Etc. - Sessld continua
Butaca UNA PESIKTA

701/R1510

presenta, enfre altres meravelleg•
1 1.1 dona • través del mistan, La
maroma India, Cl moro ...... set,
La peses miraGulesa. Elmfonla
perduda a l'upa' Junt amb al plano I el pianista, El mimas vivent,
La dona partida par com pl e t Per
una rrrrr . 50 Miles o illusions
en PO mInuts.
INTRIGUES - MALLES - MISTERI

1.2 3.4
43
4.4 5 /0
4.5
3/8
Blas Xicago
OR 3 , 6
AS 5/8 1/4
86 3/4
86 5/8
87 3/8
87 3/8
Mocear Xicago
sn
50 1,2 1/2
02
02 1 '2
1/2
54 1/4 1/4
54
Cali Nov; York

J.

g eguelxen a la pilla 16 parelles de les 39 inseriin
Avul, nII, grane eihltdclons I "sprints" pelo concursante. Derna,
TI VAL
Ores: GRANO! OS
Ilet - Speaker: Rafael Arcos
Arbltre Internacional: r
BUTAQUES A DIJES PUM»

Aval, 411551. a les 10 de la nit, Malea
representad() de l'exll sensacional al

de gran eirlt

HORACE COLOM

5

baliant

hores

la?

GRAN TEATRE DEL BOSC PUBL1 CINEMA

Mol, tarda, a les 130, 1 nit, a
tes 10: el mera•eilos espectacle

Aloe Calza

1 al
5.63
1.65 •
1.67
Blas Liverpool

MERCAT DE LLOTJA

BORSA AL COMPTAT

veu

1.00

Porten

5

SOMBRAS CHINESCAS, Cap ta He,
ENE« DOS ESPOSAS
per Sally rylers t Ralp Rellane, t
gran superproduccid, en apal11•01, mas,
na creariel de Catallna nema.
Alonso, Mona Malla I Jullo Pena

TEATRE NOVETATS

Cecea Nova York
01
5.23
5.10
5.15
5.56
5.64
Sucre Nova York

J.

Ruhlmans, 619 (+I), \Vagons Litt,
95 . 00 (-0 . 50). Barcelona Traction,
5 1 / 2 %, 706. Avui romandrà tancat
aquest mercat Operador.

La tunca anterior de Orenses és
del 17 del passat gener. i del dia
19 la corresponent a Petrolis.

Tolbfla 1111111
Nomas quedan 4109 11144
AL instale IW/ACIEN«
Ele lispotadoes *eran obuoulala am0
una t'atoarais I un autheaf de I'
Avu1, tarda, oomlat de, la CoMINM4114
A les 315 1 a les 6 , les duna arree« representaelons cle XL DIVINO IMPACIENTE, de Penen. Dandy all, grande Parran•
/As oadevenimont.
Jament escenlc, CII vers, de Fernando:Ardavin, LA PASION Y MUERTE DE
N. I. AEAUCIINTO. Dlumen ge, a les 330 ,
a lea 6 I a les 10'15, LA Paaion
MUERTE Dt N. S. JESUCRISTO.

les edats

BORSA DE PARfS

-0'50

77.30

59'oo
133.00
4365
168'5o
345.00
22100
525
163.00

TANQUE•
Mea Peno«. D'arad

La Borsa de París, en la sessiti

-0'85

TEATRE ROMEA

SALÓ VICTORIA
me 161. • 24114•111

g alana&

Una viuda romantici

TEATRE OLYMPIA
Campionat Mundial de Ball
Ave,. Moda, U do tabear, aloa die del

PADROSA

ficació apreciable, i sols es pot notar el canvi de les Cros, 123.00
(+1.00).

_0.90

Teatres

D.DE. FACILITADES PER
LA CASA JOAQUIM SITGES

Les poques accions operades en
aquesta jornada, no registren modi-

Dia 3I Tanca Alca o
anterior baixa
47'90
43'15

a 53, i Morán de Almazän, a 52,
posat tot damunt vagó origen.
°rail 1 olvida: Pel que fa re-.
ferencia a l'ordi, la demanda
es neta, però els preus se sostenen iguals; en canvi, la eiveda es referma una mica mes,
1 s'ha venta. d'Etremadura, a
30'50 pessetes, amis tarifa curta, i a 30, tarifa Burga. posat
en vagó sort ida.
Els altres generes resten
sense variació.

uns dies no s'haviert operat, cotitzen
45 . 00 (-1'00). Andalusos 3 %. 1907,
de 1675 que 'cotitzaren el dia 25 de
gener, davallen a 12.75.
Els Tramvies es re jas un xic,
5%, 64'oo (-1-1 . 00), i emissió octu-

rnalitat.
Els canvis han donat mostres de

Alacants
Orenses
M. Rif

procedente d'Ari2valo, a 5325

pesseles; Nava de la Asunción.

Alacants. Modifiquen mes, Alar,
77 . 00 (+1'00, i Reus-Roda, que fa

znereix la situació politica genera), i
no es decideix a actuar amb nor-

Nords

perquè els preus s'afeble¡xin
quelcom. En conseqüència, les
vendes realitzades ho foren

El sector carriler, no gaire actiu
en contractar, en particular amb

RIERCAT LLIURE

Valora

nere no venut que tranielen
aquesta plaça potser sigui prou
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