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irespionatie nazi?
Stavisky, fou agesst

nera que ara. unte cap fonema, iba
Amerei . inia- iampanye a bale . d'unes.
amenaces separatista que ala mamesPari a, aa — Tota la prensa socet per completare i exchar els sean cupe
extensament de la more Misterio.
lector" despees iavoiaria;
sa del magistrat senyor Albert Peinpica patriotera per escamotejar
ce, trobet ahir mort sobre la linia
Peona i deixar . os sena •els7recursoe que ens kan atea recomas per
la lki.
Paria d'intripme÷puesions politiquea amb motiu d'aquest viable. No
N ha altra intriga . i era preari 6 que
"la que ell intenta fer arnb les seres
fantasies; dir que els representante de
la Generalitat esgrimensen la palanca
separatista es una falsedat; i si es una
hipocresía fingir ussa alarma que no
Sent, is grotesc que pretengui donar
pgtents rle . catalanitat qui setnpre ha
estat un enemic irreconciliable del catalanisme..Els representants de la Ge--•
neralitat no han anat a Madrid a amefletar .ni • influir en la. Politlea.
neral; per això hi ha la representació parlamcntätia. 1E1 Debate". Perl"
sap que la majoria catalana al Parlament no representa. la .majoria
l'opinió de Catalunya, I això l'intranquillitras La hissi6 deis representantn .
de la Generalitat es proa coneguda i
14 Prime, mauleara, de Parla que
justificada . per vnler-li, donar. tma
tenció que no te ni pot emir. Sortir ha setasilsistoricsomeat ununiamt
amb el ciri • trencas de lee amenaces •
unaratines quan es tracta simple- tenia ah remete de Difon. Cree h
ment d'arranjar compres,. sito excuses sabut, el echa Prince rebe us -avis
de mal pagador. I els catalana ja
telefònic a can mera da Parí» donan,saben per- experiencia • que . . amb • les • li comete de/ mal- alai de S'Out de
dretes espanyoles mai no els lean ;oí,
la sera mere. 1 fon quan enprogui
I e/ viateva In-dheaesten. Allf es tro.
tit•els• contrita.- • • • • •
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Una gran Plenitud IISSIS
a l'enterrainent del -rei
ilbert4
Avui

serii coronat el nou' -soliiri -deis belgues

El toper-ded011firadorm.

IllanIteataelona d'Herrlot
El diari Populaire" diu que ei
Sr. Narria parlant ahir a la Gambe* amh diversos diputara, fria ressal
la eurisoenclencia que e en els-ta
~ala ~menta l'aasaninat del r111.
fistra hl Peinen u quid Precirarnent
tisis estat confin el dossier th Pacht, ex-comissari delegas ;tecla/
A aqueas propòsit • fe observar
que el cornissari Pachos baria lliurat a M. Prince dos informes molt
importants referente a i ' 33313111pte Stavistes,. El primer, de data 18 de marc
de l 'any !P.M eme completara la informació oberta arran d'un robatori
de Stavisky eis periudici de dos cnrredore de canvi.
El segon, de data zt de maig de
1930, que era una rebeló de conjunt dele assumptes Stavisky de. de
la sena sortida de la presó i es la
qual s'assenyalaven precisament les
-tafdquepra mbl'asupte
dels bons falsos del Crèdit Municipal
de Baiona.
El dit dossier havia estat confiat
al Sr. Lescauve, President del Tribunal de Cassació, el qual no havia
tingut molt en compte les revelacions
de l'informe de l'ex-comissari. Fou
aleshores que es va acordar el nomenament d'una comissió d'enquesta,
i va ésser designat el magistrat del
Tribunal d'Apellacib de Paris, senyor

Prince.
Les circumstáncies en qui Ira estat
assassinat el Sr. Prince justifiquen
per consegüent l'emoció que aquest
nou fet ha causat a tot el país.

(Continua o la feina 7,
al peu de In cohrmno t)

Ha esta) assassinat el

generalSandino,heroi
de la independència
de Nicaragua

rei Albert exposades al palau
retal de &melles. Dos generala be lgues vetllen el cadáver. A SOTA:
Als funeral. • la mambria del riel Albert, celebran ahir a la Capilla
Franceu de Barcelona, hi atajad:en lea autoritats locals
A DALT: Lee desunan mortala del

Brusselles, 23. — A partir de les
7'30 ha començat la desfilada davant
el palau reial i darant el fèretre dl
rei, collocat sobre un armó dar-rillena dels ex-combatents. La silenciosa
desfilada era emocionant. Han desfilat a continuació tia ex-combatents
anglesos, francesas, italians, portugue¡los, polonesos, romanesos. txecoslovacs j rusos. La destilada dels excombatents ha atabal a les 10.3o.
Aquesta m'insinúa ha retarda( mitja
hora la sortida de l'enterrament.
El cel era gris i nuvolós. A pesar
d'aiob una immensa multitud s u pe rara a les avingudes propere al ¡miau
reíal i ja cobria iota la carrera que
de ,ieg gir
/a

A les tojo l'artilleria ha disparat
tot canonades, ¡ ha començat la des-

filada de l'enterrament.
El fúnebre seguid havia de seguir
des del palau reial fina a la catedral
de Santa Gudula,
Obrien la mar ga destacaments de
tropes angleses, franceses i belgues
amb banderes i músiques, i sepia •
distancia una important delegació
d'ex-combatents belgues.
El cordó de tropel contenia una
multitud immens que contemplara
amb gran recolliment el pas de l'enserramos.

, (Siguoix a la tila. 7, coi. 3)

repercussió
en els ~veis d'ordre'
públic tou ahir molt
comentada

bei que la mala/tia ole la sera mere no
era arta, 1 Pot despeo lee traces
del temor Priene desaparegueren, fina
que fue trabar af sea cos terriblemut mutilat 'sha la tia tirria. Tote
els inicie emem que es traen' d'un
munan rofiat de CirMlitäneiel
minoristas.
Ve dieut 1110matar-ho malo que
uainitsumnill Menda tan al Palau de POMO co. ale areola Po'
leca que la ame del magistral seny« Prime h usa nova derivació de
l'escàndol Sbraleke, els secreta del
qual en tots eh "as detalla podia coninter. Can predlotar si aquat nou
repugnan fet quedarä igualment en
la impanitat L'o:intentas diari insistela en que fina ara no sha fet Ilum
en les condicione misterioses en que
mor( Stavisky, i amauta el fet que
el diputan Bossoustre, que gaudia de
perfecta salut en ésser detingut, des
q ue ingressi a la pres6 de Baiona
es trabe atacar d'un mal misteriós.
El ministre de l'Interior ha facilitat una nota dient que s'ha celehrat
aquesta tarda una conferencia entre
president del Conselt el ministre de
Justicia i el ministre de l'Interior,
estudiant-se les mesures neemaries
per 'conseguir tan aviat com sigui
Comible le delenti4 dels asussina des
comed« senynr Prime per a la qual
casa es posaran en ¡oc tots els recurriere de que crispas& la policia.
Pot afegir-se a aquesta nota que
s'ofereix une recompensa de moneo
frena al qua descobreixi cli assassins
de* sanY or Price.

Managua, 23. — El famós guerriller nicaragüenc, general August
Sandino, el seu germa Sócrates i
dos atines, han estat assassinats a
mitja nit per uns soldats de la
guardia nacional, prop de Managua.
La noticia de la mort de Sandino
Ira causas una gran sensació entre
els nicaragüencs, puix que fa pocs
mesas que el cabdill de la indepencia nicaraguana havia deixat les armes i simia retirat a fer una vida
normal.
El Govern del senyor Sacan ha
establert la censura a tot el pals.
En un comunicat oficial es diu que
el president Sacaza és completament
alié a la mort del general Sandino,

i que, pel contrari, havia den« instruccions per tal de garantir la vida del general Sandino l deis seus
seguidora mentre Mitotean a Ma-

nigua.
Ha estar ordenada l'oberture d'u•
na informad& 1 el President ha requerir el Congrés pesqué II siguin

atorgats poden excepcional, a l'abjecte de mantenir l'ordre !Melle.
'-tm>-t •t.tr.t .••q-t.*.ealt•rbq

EL JOC A
BARCELONA
La saya

I

primeres temptatives de la gran e s

renturament,

atto Mime,

L'assassinat d'Albert Prince
magistrat de Paria, apassiona
enormement l'opinió .

neelde :Ide•seilt petrecineta Amb l'excusa del seuratieme ao es sorthien
poca d'entretente! De la mateixa ma-

. .
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L'afer Stavieky, mere

EXCUSES DE
El viatge del President de' la e:neralitat i del conseller de Fehantes
a Madrid ha despertat innepable
interés en les esferes politiquee i
parlämentäries madrilenyes. Els comentaris han abundat i els comentaristes han interpretat l pesti6
deis representante de la Generalitat, segons el. punta de vista que serveixen. "El Debate",
reierint-se a l'esmentat vinge, diu
que no vol discutir els múltiples
aseo:apea relacionase amb el Izaspis de eerveis perquè són qüestions
complaces i difi cil» de per si i àrdues
per l'ambient politic en que han
deSlee discutida; però, per alar:. —
du — hi hs una norma i un criteri
assenyalats a la Constitució i a l'Estatut.
Exacte. La Geseralitat sap que
pot ier segons aquestes normes i no
se n'apartarà; el Govern espanyol,
per la aeva banda, es troba en el
mateix cas. Ea clar que la realitat
pot crear situacions no previstas pel
legislador que imposin soluciona
complementiries o nrarginals a caece concreta; l'ordre general de relacione esta perfectunent establert i
ée suficient per a regular tot alió que
esta previst en la legislació. En el
fet del traspäe de serveis i de la
valoració corresponent, poden sorgir
dificultats de tràmit, i aguares són
les que cal superar per a realitzar
tot all6 que ha estat convingut. Es
evident que per pare de la Genera lrat no hi pot haver extralimitació
ni negligencia, perqui la seva especial situació no li permet catire en
aquestes falles respecte al Govern
de la República, sinó que tot el seu
interès ha de convergir a activar
les operacions previes a la realització definitiva de l'Estatut
L'interès del Govern de la Repb•
blica pot dsixar d'esser sincrònic
amb el de la Generalitat, per causes
i raons que ara no cal enumerar,
yeti) que poden determinar una lentitud o una reserva positivament
perjudicials per a l'autonomia de Caralunya. Es clar que qualsevol gesti6
q ue s'emprengui en el sentit d'est:mular l'activitat dels òrgans que
en representació de l'Estat han d'intervenir en les esmentades operacions tindran sempre un caire polític,
com el tindran eis determinis que
prendrà qualsevol Govern de la República, tant si és de la dreta com
de l'esquerra. Aguan significació,
per-ò, quan es tractari de qüestions
purament administratives o juridl.
ques, quedará neutralitzada o supeditada al dret i a la conveniencia general. I aquest es el cae present.
Si la voluntat popular ha disposat
que siguin homes d'esquerra els que
ocupin els llocs de Govern de Catalunya, elle i no altres eón els que
han de vetllar perquè es realitzi allb
qu e les Corta i la voluntat popular
ha elevar a llei. L'autonomia no
serä consumada fins i tant que la
Generalitat disposarà dels ingressos
que de llei ti pertoquen. Les diladone en aquest cas no poden venir
per la nostra banda, ainó de l'altra.
I cont que a Catalunya ii interessa
y lvament posar-se en situació de
poder atendre com cal els serveis que
corresponen a la seva iniciativa i a
la seva autoritat, és natural i inAt
que insti i s'informi per tal que allò
cut ha d'esser sigui aviat i tense
minva.
Aquesta cura, avui no la poden exercir sinó els que l'exerceixen en nom
de la majoria del poble de Catalunya;
a:5 altres toca coadjuvar-hi, no sols
amb radhesió moral com a catalana,
sine d'una manera efectiva, si s'escau,
i sorprin molt que persones que armen politicament sota el nom de catalanistes, s'aphquin a suscitar obstaces i a crear dificultats. Si ells, malgrat la seva flexibilitat suspecta dasant d'altres situacions politiquee deciaradament hostils als ideals del cata:anisme, no han sabut o no han pogut portar l'autonomia, no poden ara
triicotejarsla, invocant el seu catalar,me. "El Debate" afegeix que
l'autonomía es pot realitzar interpretant les normes establertes dintre requisar, sense minva dels drets
— que molt sovint pot ésser un incompliment de deures — de l'Estas
e,pansol i la Generalitat. En efecte:
I incompliment d'uns deures pot arruinar requisar que proclama i que
nosaltres reclamem. Es tracta, simp:ement, que tos l'escrit es compleixi,
i qualsevol retard deliberas en el compiiment significa una ruptura amb l'equitar.
No es compagina gaire be, doncs,
l'aftny de l'órgan de les dretes
madrilenyes, que acabdilla el senyor
Gil Robles, a donar una significaci6
politica determinada al viatge dels representante de la Generalitat. "El Dilate", quaa. ves que Caminan manitesta un intern ben legitim a qui
les obligacions siguin acomplertes, fa
,orti r reepasnall del separatisme. Contiene el tpx. Per aquesta petisa
:matra qaMipurapi jaingia si ;ova...rsid j (.4 4 kg
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Ha estat objecte de molts comentarla a la Generalitat i als passadissoa

del Parlament la nostra informació
d'ahir sobre els incidents que ha motivat la persecució del joc a Barcelona
i que ens vara decidir a fer públics per
haver-los divulgas un altre diari local. S'espera amb interès el retorn del
President de la Generalitat per coneixer les derivacions que podrá prendre aquest afer amb la intervenció del

Govern.
Eh comentaris no eren en general

Un aspecto del saló de l'Hotel Colom thrant l'acta. (F. Torrente.)

L'estada' del President
Colmenar 'de Finances
de la Generalitat a Madrid

Avui el senyor'Lerroux presidirá la reunió de la Comissió
Mixta i exhortará la celeritat
en els traspassos i valoració
de serveis
El

senyor Companys nega transcendència politica al viatge
(Del 'ostra envicio esPerial)

Madrid, 22 (per • telefon). — Les

politic de la visita presidencial, coincidems tots a apreciar la influencia
que Catalunya exerceix en la política

gestiona comentada ahir pela senyors
.
president i conselfer de Finances de la: „republicana.
MAN1FESTACIONS DEL SEGeneralitat han continuar i iban traduit avui en altres tasques que preNYOR MARTI ESTEVE REFEparen les activitats a que donen lloc
RENTS A LA JORNADA DE
les aspiracions perseguides en aquest
DIMECRES
viatge

Al mauf els senyors Companys i
Martí Estere han estat reunits amb
diversos elements de la representació
catalana a la Comissió Mixta de
Traspassos.
El senyor Companys ha dinat a
Fuente la Reina amb els senyors Anfia i Casares Quiroga. Després de dinar ha anat amb el conseller de Finarices al despatx del senyor Ossorio
Gallardo per a tractar de diversos
assumptes judicial, de les antigues diputarions catalanes pendents de tesolucib del Tribunal Suprem. en les
quals el senyor Ossorio actua dadrocas de la Generalitat
Després. al Palace, el senyor Cornpanys Osa entrevistat amb el senyor
Marcelli Domingo.
A mitja tarda els senyors ComPany s i Martí Estere han anat al
Congres. on han estar saludase per
molts dels que ¡oren Hura companys
a les Corts Constituents. En el despatx de ministres han sostingut una
Irren conversa amb el senyor Guerra
del Río per a continuar tractant, segons han manifestat de les qüestions
relatives a la Confederació Hidrogräfica de l 'Ehre.
Al Palau de la Presidencia els representants del govern de Catalunya
han visitat novament el senyor LerIOUX.
Ja er pot donar per segur que demi, divendres, el senyor Lerroux presidirà la reunió de la Consistió Mixta, a la qual exhortira, en trans del
Govern de la República, a què . imprimeixi la màxima celeritat a l'obra que
manca dels traspassos i a la valoració
de serveis.
Es fan molts . comentaris a l'abata

Madrid, 22. — Durant el mati d'avui els senyors Companys i Martí
Estere no han realitzat cap visita
oficial. Han romas a l'hotel, on han
celebrar una reunió amb tècnics del
Ministeri d'Obres Públiques i de la
Generalitat per tractar del traspàs
d'alguns serveis del dit departament
ministerial. També s'han reunit amb
els membres catalans de la comissiú
mixta de traspasaos de serveis.
Hem parlar amb el conseller de
Finances de la Generalitat, senyor
Mar-ti Estere, sobre de les gestions
que amb el President, Senyor
Companys, realitzen a Madrid.
—Durant la tarda d'ahir—ens ha
dit—visitärem els ministres de Finances i Obres Públiques. Del primer interessärem que s'imprimeixi
una mejor rapidesa a la valoració
dels serveis traspassats a la Generalitat. i amb el senyor Guerra del
Río par- lar-em també d'alguns serveis del seu departament que han
de passar a la Generalitat. mueressir-em també del senyor Guerra del
Rio la coRaboració del Govern de
la República en • algunes obres que
afecten a Catalunya, com són els
enllaços ferroviaris, el pantä de Crea.
piä i altres. També parlärem amb
el ministre d'Obres Públiques del
decret restablint la Coniederació Hidrogrifica de l'Ebre. No arribirem.
a aquest respecte, a cap acord concret.^De totts maneres, pero, sortirem ben impressionats, puix que el
senyor Guerra del Rio en< m'oh.
festi que mai no baria estat en el
seu ànim vulnerar en el mis minim
l'Estatut de Catalunya.
s. (Continua , a la pdgirts 6, col, 1)

gaita favorables a la persona que ha
tingut en els fets /a principal participació. El comissari general d'Ordre
Públic, que iba mantingut en Ins
lenci impreasionant, era ahir farsa
discutís per la manca de decisió
energia que se li atribueix en la persecució del joc. Però tampoc no quedan en una situació musa brillant

el secretani general quant a la discreci6 que en l'exercici d'aquesta mena
de eirrecs es deu al prestigi de les
autoritats superiora, Es feien aquesta
cartees al senesor Badia per Yace
que se li atribueix d'exercir personalment funciona reservarles als agents de
policía, aixecant atestats sobre la sorpresa de cases de joc que havia de
posar en descobers la gestió del comissari i del personal a , les seres ordres. i2n subordinas — deien els comentaristes contraris al secretari general — que creu tenir coneixement
d'una falta del superior i que considera necessari comprovar-la per ell
matera, ti el deure de fer-ho amb les
miximm garanties de seguretat i de
prudencia, perqui ningú no ho pugui
ni tan solament sospitar abans que el
Govern se n'assabenti.
Veurem si les informacions es confirmen com espercm, per-què el que
senablu mis clarar de tot is que des
de fa algún tenlos, corn dèiem ahir,
a Barcelona es juga. Però tot depen
de l'enquesta que, sena dubte, ordenarà abrir el Govern per a prendre la
resolució que consideri justa i que segurament sera tan enèrgica com correspon.

UNA TREVA?
S'ha retirat la urgència de tres projectes
de les dretes
Madrid,2 z. — En arribar el cas
del Govern al Congrés ha conferencias arnb el senyor Alba.
Després ha estar abordat el senyor Leen= pels periodistes als
quals ha manifestar que havia anat
a assabentar-se deis assumptes a
discutir i que, com que no n : hi hasia cap que requeris la seva presencia, es dirigia a la Presidencia per
rebre una comissió d'aviad& formada pels tres directors d'Aeronäbrica Civil. Naval i Militar, per tal
de tractar de la reorganització del
servei.
Se li ha parlar que les minories
de dreta havien rettrat la proposició
en la qual es demanava la discussib urgent dels projectes d'havers
de la clerecia, amnistia i Ilei de termes municipals, i ha dit que, en
efecte, s'havia assabentat d'aclueca
decisi6 i que el Govern no necessitara estimuls ver preseAts a les
Corts ei. projectes de I1 que cregui mis urgents en el mornent mes
°pactó.

Un milionari català

volia ésser rei
d'Andorra
Novia promás 800.000
pessetes anuals al Consell
de les Valls
Perpinyà,

— Segons rumors

que han circulas a Andorra, el Consel l de les Valla ha rebutjat tina pro-

posició formulada per un catali Tic
en la qual proposava ésa« proclamas
re: d'Andorra, lliurant a cansq anual-

litem al Consell una suma de Momo
pessetes.
S'amaga el nota d'aquest milionari,
l'oferiment del qual ha estas en eirete formulas i discutit pes Consell de
les Valla.
2.1111•11n1111:1~E~M,
a la pädlna
Pallf1111001.11 1 IL PAPA LUNA
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LA PUDLICITAT

REVISTK'DE P
Les restriccions
de l'Autonomia
Velan tests dio.
Me pie fülf 0•181i hatitn " ffia ntingut

Ome ',Menea

draveillada Li ¡evo srassibilitat cala.
Jimio. excusen i fine jeatiliquen el,
otetetats o nato/toma que surten
del: autora de lo dreta de Cdalmive.
Airf EL MATI es reineis. nf decret
&M'YA que les bases de ireball acor&HM: Pds lora* Mixtos no podran
¿ose, impugnarles davent del nostre
Cae" sirs6 *mal del Poder closroli

i
'Si hem de parlar amb sinceritat,
eras cal dir, per mis que ens dolgui,
que nosaltres tenim pros' elements
de judici per a creure que apuestes
metan' resuictivee adoptades pel
peder central san degudes, principalment, a suggestions o a instancias provinents de Catalunya. La
politice realitzada per la Conselleria de Treball de la Generalitat ha
estat ben poc afortunada; i, sobresee, no ha pervingut a convencer
l'epinió pátina' per la 'ensilla rae,
que no ha pogut aparèixer eem a
prou intparciaL Això ha jet que eh
representante dels interesaos que
alma creen lesionats halan acudit
alli on hin pensat que podien Elite
asma, sanee considerar la tranicen.
delicia politice que Iltar actitud pegues tenia Alma, nosaltres som els
primera de lamentar-ho, com lamen.
tirens oportunament el cas d'aquella
que, en defensa de Ilues drets, no
han vaeiHat a recelare davant el
'Tribunal de Garanties. Certament
és desolador que l'exercici de les
noetre4 pròpies facultats de govern
provo q ui tanta de recursos a l'autoritat de lora. ¡No es aquest, per
ventura, el mis puixant argument
que poden allegar els nostres adver.
saris a favor de la resistencia que
l'alta burocracia madrilenya esti
oposant ara mateix al traspas i a
la valoració dels serveis? Hem de
dir, pera, que, per molt triat que
aix6 sigui per a nosaltres, cal recenaixer que, fins a cert punt, és perfectament explicable. La política
practicada pels governants de l'Esguerra ha estas de tal naturalesa,
que ha arribas a situar gran nombre de ciutadans davant el Cas violentissim d'haver d'optar entre suportar pacientment una injusticia o
deixar de comportar-se circumstancialment segons un entit d'estricte
nacionalisme. La qual cosa demostra que la política esquerrista ha
cenit un dany incalculable a la in/pitpit:sede normal de la nostra autonomia."
Les injustícies que :ale rten les (fre
scln altres que les de teu--iraovn
re Ulla miro restringit el que sempre
crclut
ame
diva d'acarear els pohan
bres. Pero si ti Pres que posen lit ser4
catotanisone Ce el recobrament d'aqwtst
dret vsi reta que de coillanistes no
en siguin. Aisi tes podrem tenis, ms
fra neament, i amb doble motiu, per
enetnewes.

La proximitat de la crisi
El ratear ?la, a LA VEU DE
dia que a Madrid el
inda del dio ra lo proximam de la
Amenyolo Mastines Barrios -4
per a Mastines Barrios ij un honorcom a obstacle principal per a un normal traes& del govern da la Reptiblica a le, dretes:
CATALUNYA,

"A /a tarda ha circulas la noticia
que el Govern aproiitaria la qüestió
deis havers de la clerecia, que ha
estat objecte, a la Comítsi6, de diversa» vote ?articulara per ferse
derrotar al Parlament.
Ei sabut que el senyor Lerroux
ha dit, mitimaes últimes llores, que
no esteva disposat a posar cap mes
gota de dretisme en el seu Govern.
Lobjecre del partit radical, escollint aguaste qüestió per posar el
vas de confiança, era peder catire
arnb una, bandera adequada al programa del partit.
Ea difícil, pedí, que les dretes tolerin aqueas' infantil maniobre; el
cert és que, una vegada sabuda la
veluntat del Govern de caure amb
la bandera de l'anticlericalisme,
Odia afinan a retirar sota ele vate
pintarles que hi havis per discutir, la qual cosa ha fet q ue el Go*ad quedes immobilitzet.
A part d'Use, qtieda l'ufana que
madeja el Govern. La impressió general es que no es podrá passar de
la letIMILI vinent, L., negociacions
gut Id hacia entre Lerroux i alguns
elo giaste de la dieta Per a asar a
un traspes normal de podes, seanMa y a que miel bon aspeete. Avui,
alelen ., converses han trobat considerables Mulato, perquè el fet

real es que el senyor Lerroux tenbit cada die mole Iliurat a lee Iti ff•
gesteo del my« Marthier Tirria,
A queas da, inetament, rebotada mi.
xim. De tata manera, les dretel
eunblen estar francament decidiese
a 1161$41 per sobre ea sets ele lbstache que trobin 1 formar ei (boveis . parlamentari que Maja el
pala Es abeelutament discutible la
quantitat de diputats que seguirea

el MOR meeill, e• ~OS
ameos fet. La immensa Ill tjeria de
ta
diPatett militeis hin »re a.
voej"doi li elote i tour ~mes
debelgel../44011ed spe alunoi de
n'aldea"

El republicanismo
de Lerroux
L'envio es reineis a l'emitió
rePublieatea de Lerorus en ta reunid
celebrada pels diputais de la minoran
radicel, 1 die que, adoereeris
no dubien de la seta aitteritaf:
"La seva vida de lluita no ha existit debacles. Pa pote dita tumbe
reaccionava dime del Nanei del
Sant Pare i del i e 8 Ifita leaYale
rera. Le minarla radical urtb
tots ele republicano per salvar la
F. U, E., mil vetado bine:nieta,
que esteva ß punt de morir a mano
de la dreta.
EI tenyor Lateo* ocupa el mig
dona belaaea que intensa elida dia
mis del censó de la caverna. O abs
d'enretirar cap al coetst contret
la sera venta de vell mpublieb sindrä la fi Mecheras d'un liquida«
de la República.

La ~astuta s'esa comentrant

damunt seri 110 li queda altre
reme! que pronunciu-se definitivarnent.
Si apuesta meció sentida en un
momeas ti encara una force dios

d'ell, pm desee profieras. Abans
cr idill etrt uttle perticipat16 GambóGil Robles que ha de preparar o la
restauracid o la dictadura, e senyor
Lerroux pot fer un out, un acte
que el rehabilitarla als olla de *Wats.
Pot dimitir i posar-se decididament
al costas dels altres republicana per
recaptar di lea altes esteres un decret de dissoluci6 d'aquestes Corte
monarquiques i monarquitzants.
Llavors seria possible consultar
novarnent el pais per arrencerli la
manifestació sincera en Pro o en
contra de la forma de govern que
prefereix. I permetria ale republia
cans d'escollir aquella camina que la
defensa de Ilur ideologia els fes mét
recornanablee
El senyor Lerroux encara podria
centenar rnoltes errades."

L'oposició dels socialistes
a les dretes
EL SOCIALISTA comento les decla r acio n s de Gil Robles, segons
quals el Goteen is a ¡tint d'esfondra ,-se, i din que si les dretes co di:JOCklii>
¡oses a govcrnar,
tes-es diSPOSen a impedis-ho:
"Incluso se nos ha dicho que los
populistas se encuentran resueltos a
aceptar la responsabilidad del Poder. Se comprende que se hallen en
esa disposición; pero toda hace pensar que habrá muy serios inconvenientes, de uno de los cuales se habla muy concretamente, como consecuencia de un viaje que está siendo muy contentado. Pero, en fin,
éste es tema distinto. Ye mitre su
m omento Y lo trataremos con el
rigor que merece, sin hurtar al conocimiento de nuestros lectores
nuestro propio pensamiento. Ahora
hablamos del Gobierno, afirmando
que todos los síntomas son de que
está en plena descomposición moral, no obstante la reunión celebrada por la minoría radical, en la que
el sehor Lerroux apeló, ineluso acudiendo a los sollozos, a sus correligionarios, que, tres de haber terrutilado no pocos reproches -uno
de los que nos afectan es el que se
refiere a la destitución de loe Ayuntarnientoa socialistas, a Juicio de algunos diputados acordadas sin la
necesaria intensidad en algunas provincias-, subscribieron la confianta
al jele indiscutible con los vítores
de ordenanza. Tiene interés regiatrer la confesión del sehor Lerroug,
según la cual la copa de amargura
de la política derechista mili colmada y no admite una gota derechista mis. Si ello es asa y no negamos que pueda ser-lo, el acabamiento del Gobierno es con descontada, ye que no cabe es p erar ene
la mayoría que le ha venido asistiendo con out votos se encuentre
decidida a refeenaer ton ellos una
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Patita de 'metiere, per tibia be
ésta sea.
'Se comprendre la amtergura
Lerroux. Le ha* salido las cuentes
rematadamente mal. liesí a punto
de expirar su Gobierno, y expira
4in gallardía. Co. la ymemi g a de los
republicanos y entre la befa de las
derechas, que se han servido de él
como un instrumento extremadamente dócil. Era-se
gú n Gil Robla- una carta que lea convente
jugar y que previamente marcaron

para no arriesgar nada en ella. Nos
aproximamos al desenlace. Y tenemos elgún derecho para preguntar:
Y ahore, ¡qué? ¡Otra serie de desatinos comb los que $e cometieron
a partir de la disolución de las Constituyente'? Sfsla esa incógnita-que
por esta vil afiltee cargad* de dramatisme-sostiene eit pis el actual
Gobierno. Cuando e Gebierno haya
emitido, sueno que ocurrir* de un
ramal» a otro, ¿qué va e pasar?
La Ceda esté Metete a goberner.
Neutros, a impedirlo. Y en este
empelle. por fortuna, re estamos
solos. No será per un punto por lo
que el fascismo vatieanists de Gil
Robles Pi» deshaga la media."

Aquea ta g atitas ha organitzat un
dele de confereacies, les q ua l s tindran lloc dintre els mesas de mare,
r
abril i maig.
La primera d'agnestes se célebreeä el dilema dia 8 de nutre, a caree
de l sen y o r Claudi Ametlla.
En Fedició de denla denaran més
detalla d'aquest important cicle.
Aquesta Joventnt ha erganiszat
per al diumenge vinent una visite
collectiva a la Generalitat de Catalunya i a l'Ajuntament de Barcelona. I es complau a invitas tots
els seas socis i simpatiteants de la
barriada perque es trobin a l'entitat,
Xifre' • 1 3, a les dos quarts d'onze,
o bé a les oree menys cinc minuts
a la plaça de la República.

Republicana

de Barcelona s la Junta General Ordinaria d'aquesta enMili, la goal tindrà 11,1c al p ostre estatge social denla,
dissabte, dia 14 de l'actual, a les deu del vespre.
Per la Junta Directiva d'A. C. R.,

064 Hurtado
Secretant

(MITRE DEL DlA
Lectura i aprovaeiti de l'acta anterior.
Examen, discussió j aprovaci6 del Balanç econòmic.
Report de la Junta Directiva.
Proposicions (a presentar, se g ons l'article 8 del Reglament d'A. C. R.. amis 18 llores sie temps a la Secretaria).
Eleceld dels citrrecs vacante.

Les Lletres i les Arts
* Intensifica, lo catolonitat : heus ací un deure im-

medias dels catalans de tots els canips
i de tats elt estatnents. Els vostres
diaria han désser catalans; ho han
d'ase r els rostres magazines, he ha
d'ésser el teatre de les vostres afeccions. - Si sou catalanista demacrase
i liberal, LA PUISUCITAT is el SOSite
dlari.
* No :'hi val a refiar-se
de l'esforç dels idealistes desinteressats. Cada dia de la costra vida ha
de representar un guany individual
que no as mes que l'aportacia d'una
nova unitat al guany callectiu. La ele. na de Catalunya kis la glória de cadama. Si cerques el fans de la teva
biblioteca a Els Nosises Cdssics o als
Classies gres.; i Harina de la Fundació
Bernat Metge, o a les colleccions
"Proa", "Univers", ''Harcino", "Fundació Bíblica Catalana", e t c . , troha
la-räslaevitqunspre
Revista de Cotaltiura. Adreça't a Ta.
pise-fa, lo, on t'informaran i t'hi
tubscriuran si ha demanes* Coatia. - L 'exposició que
obre aqueat artista demä, dissabte, a
la 81.11 Pares, constará de 23 obres.
principalment paisatges i marines del
Valles i de la costa.
* AsIicj espositors de
con Po r é e - Una exposició s'obre samba demä dense, dissabte,

222

Vegeu la Mata:
Alain Gerbault: "Perseguint el Sol" i "De tornada" (dos ,,,,iums).
A. Rovira ¡ Virgili: "Antologia Catalana". Sattlitigo
"Cosets viecaplen". Apelles alestree: "Poin de Cançons". M. Malversa':
"1-a Revoincid Ilussa de 1905". liosa M, ArqUimban: "Al marga".
Pi Voix: "Els Arxitis del tro . roristhe blane". Dr. Ruiz: "Mksalge
a Merla". Angel Pestaña: "alienta (Has en
Ve claguer: "Tren Pipas". S. Vinardell: "Genies y Figuras". Carlea
de Bl' f, A•68 : "La Italia clerical del p eale XVIII". Víctor Balaguer:
"Lo Rorniatge de l'anilina". J. linfa 1 itANI!
Bordol" (i'lrama en
tres ;irles). Penas tlener: "Zi pateó Pere Alareh". Juli ValIntiljana:
"Ruji". F. Sawa; "Aurell el fratricida * (novella histórica). Unís
Capdevila: "La Bastilla" i "Te la parattla el Senyor..." 1 2 vadurus).
R. J. Sender: "finan" (novel« del iisrree. g. de Fuentes: "Aplee".
En total, mds de 3.506 päglnee d'agradosa lectura. 22 Ilibres
eecollite c l preu dele sing a fa diA MIS IL bx . so, els donem ale lec(ore de "La Publicilst" per otee. 12 .5d. TrIttne a ferll, otee. 1311.

-El

DOS LOTO Ap1111101X
Primer Let.; Gn lert 4e 84 abstemios peribdtee antics: divereoe
número» de "El nal de lis dure", "TI troe de ptwer"."TI Xanguet",
"El Tiburón", "Ei cañón Xrup", "EI maten Eoyaele". Ithsptretts
ami) gran profusió de (1d:t'olivo; dele minore" erflettele Ile l'època.
Els Oh números, el valor ittstbrit i artIstie sea stIlge dg Incalentable. es donen per 414 pessetes.
Segon Lot: 30 abres divergel de F. Soler (Pitarra), Clamó.
E. Aulés. 30 autanlies tipa do ristre per 410 pessetes.

le NO sil ••••l• Per Pessetes

•
pilesetos 1050
Feo la vdetra «manda a
LLIIIIIERIA CENTRAL - Illuntarer, 42. Tal. 35,55. - BARCELONA

BAN OUL
ffls, R ambla

nILIATY191•31',1

dels Estudia, 11 18, 1 Bonsuceéseed 3
4
Apartat de Correus 535

Telefon 11551 (5 links)

Sucursals : MADRID - SANT SEBASTIA - VIC
Direcció telegräfica 1 telefònica: "SOLERTORRA"

'se

CONVOCATORIA.

Un bon lot da ag Illbros g aleotes. Poi motu do dos Illbras, UI

Tramase. A

TRICTE IX
rç: Xifré, 13, bancos

Es enrvh)ea elg seis d'Acció Melena

MIMES,

Als »moradora dais trae

NA ItZPVELICADE DEL DI S-

JUNTA GENERAL D'ACCIO CATALANA
REPUNLICANA DE BARCELONA

EL CORREU D'AVU1

asess•••,,fflemmarmummarms. asa,

.1n••

JOVENTUT D'ACCIO CATALA-

bres seleccionades dels artistes estabaust que mes han sebrteortit en els
darrers quaranta anys a la galería del
carrer de Petritxol. Entre les moltes
obres que s'exposaran resulta un paisatge de Santiago Rossinyol, cinc
obres de la millor epoca de Dionis
Baixeres una fisura de Ramon Cases, una de Unís Granee, un interior
de Barrau, diversos paisatges de I4odest Urgell i Ricard Urgen, una marina de Martí Alsina, una gran aguarda de Fabrés, paisatges de Galsvey,
Jimeno i d'altres . Es tracta d'una exposici6 veritablement excepcional.
* A can Porto es clausuraran avui, divendres. les exposicions de
Planes - Dnaria i Soler - Jorba, que han
°Mingas un gran exit.
* La Setrttatt a Litartl•fa.
Hem rebut el proipecte d'aqueo& nava cofleccia literaria, en la qual collaboraran Segarle, Carnee, Coremines. Llor, Mueres, Ruyra. Ferran i
Mayoral, Guama, Juan-Arbó, Plana,
Puig i Ferretee, Soldevila, Bertrana,
Gassol, Llop i Roig. Fede g ar% Folth
i Torres, etc. Publicara també obres
traduides. Dirigebt la coHecció el seflor Josep Janes i Oliver. Administració: Angel', an.
* Rafe! Es t rany, distinga
darrerament amb un dels primera aremi, del eolleurs eaquareHes, celebras
a Madrid, inaugura avui la seva exposició a can Gaspar.
* Ro V i • o inaugurara aVtli Una
ealleeei6 de palmees a l'ola a la %vea.
El catáleg és constituís en gran part,
per alones mi gases del Port d'Asdraitx de Mallorc.4, i una selecció de
bustos.
* Mo rad. - Avui es clausura
l'execnició del pinten' targarí Francesc
Marsá, a la Syra.
* Demd, a les set del vespre,
tindrá Inc
l la clausura de l'exposició
de (Tambre*, fotagrafies, palmees, ate.,
de Treta de Mar, orsanitaada per
la sesci6 d'Arqueetlegia i Malaria
del Centre Excursiones& de Cande
nye. en la qual han estas exhibits ele
osernplars originals facilitats pel set
autor Matasen Josep Soler de Mara
1 Isamat. En renuentes arte, el acatar
Albees, del Castillo, catedritie de le
matra Universitet, donará una conferencia ubre LA vilo romano da
Tos», que será ;Ilustrarla amb projerrions. - Després d'aquest acte, Medra Ilac la reunió preparatòria de
l'excursit1 a Sant Pare de Ciare, que
es realitzark dinamos, en autocar.
Fina *quia vespre tedinetran intrigara per assistir - hi.

Preu liquid a que negociem eis cupons
venciment ter de marc de 1934
1.441L110
per cupe

C1111/1

Oble. Enllumenat de Poblacions, 6 %, sirle K
PP
Asland, 5 % semestral
Suma d'Espanya, 6 1/2 %
ee
Ajuntament de Castelló, 5 %
Carburo Metällics, 6 %
ea
Catalana del Gas, 6 %, serie G
Coleada Güell, 6 %
Pf
ElectrometHúrgica de l'Ebre, 6 %
SI
Emprèstit Argenti, 6 %
11
Companyia General de Tramvies, 5 %
95
Companyia General de Tramvies, 6 %
ee
Renault, S. A., 6 %
95
Traction L. & P. C. L., 6 %
Bons Canal de l'Ebre, 4 %
Cédules Banc Hipotecad d'Espanya, 5 %
ACCIONS
Companyia Telefònica, 7 %, cupé número 37 ...

neeelfn eal
net

ola I S
?leer

remete,

... 6.921
10.626
13. 46
6.203
6.308
7.068
7.201
6.984
6.656
10.406
••• ••• 12.587
7.218
6 47
9.925
10.714

83.89.-

100.95.75
97.83.65.70.76.90.66.95.-

5.12
6.13
5.29
5.g
6.01
5.75
6.41
6.40
7.19
7.59
5.75
6.01
4.51

7.814

108.-

5.78

e.-

Revise n curosament les amortitzacions

PRINCIPALS OPERACIONS
Negooiaci6 de cupons i títols amor-

Comí" i venda de valen
Agregracid de

titgats

de ctipons, estampillatges i perbitIlets - Cartea de Crèdit i Girs

110118 halle

Canvi de monedes i
Ordres de Borsa -- Comptes corrents
sobre Espanya i Estranger
Facilitem or
Subscripcions a emprèstits
Préstece sobre valore
per a pagamento a Duanes
mutes

••n•-re-e411.2n""""""

ADMETEM Diposnis

DE VALORS EN CUSTODIA

DIRETS DE CUSTODIA
A L'ANY

VALORS DE L'ESTAT

Per eada «tal de 500 pesamos nortlinals o fracció, 10 céntima
2 ',metes
Per eada ruguard _ • ... • • • • mínimum,
MARES VALORS
Per cada títol de 500 mutes nominals o tracce, 15 céntims
2 pessetes
mínimum,
Per cada -remara

Calles de Ilogner

Cuadra m'intimada
per a

guro' wat, dttiallitt Miss I a lees objectes de valer
Tarifa dels eespertieurits
MODELE
A.
B.
C.
D.

treuuses

Dirimiesen1 art centímetros
ondärla
Ample
At
12
18
18
40

20
20
41
41

Dos
22
36
50

52
82
52
52

Tres

Posaste) any

90

St
79
198
282

81
123
226

4'; 4

Comprès l'impost del Tresor
• Pot visitar-se teta ele Osa Islotes alo O a 1 l de 3'30

Emoptuant ola elmobam • la tarde

•411IMMM144~4~•~41
Un Illbro d'ootuellest

uiri ciuim Compra-Venda 1 administració de finques

l'Umbela* dl. Clakvey
PU!. 4 - Es roe • los
taelblee Sala Paree

Maribel, número II.
411.444•44444114+664 1111 1*

Apee de préstese per al Banc Hipotecad d'heme
Admetem, I nformem i tramItem les pelltions de ~A

Div dteè, *3 de fébrer de teat

_
Parlemeent tits

li aasid 1
giniTrei de Cöeiiatives
amà

a
a eteeir a rnau,

-

j

A En leeddin aptovats

dotze articles

d3russió.
El Sr. RUIZ PONSETI defensa

una esmena a rarticle segon dentare! la supreasiQ de l'aitim paragrai
de '-tide. Demana també la supres¡¡,1 rt del primer parägra f.
Cte.; ene trith aquestee reformes Ver11 - 1 P gutu •• • en elaredat.
El Sr. SOLER I BRU. de la Cotrissi 6 . accenta aquesta serena celareue aclareix la redlccii de l'ertj-Ie: no compren erre, que tingui
el meteie aentit la supressió del pariera! el-rer.
El Sr. RUIZ I PONSETI inriateix
rer coriderar que no s'ha d'obligar
a perlar el, i libres de cOmptabilitat a
lee cooperativa de catacter mutuelisto retira que ja ho aclatirä la Sri
de Mutualitäts.
La C-intisió mame el text del Atasen j intervé el Sr. ROMF.V.A per
dir Que e", tann,Qc ven clara la redacció del durar ParOgrat de 1.3,11te. Ales/tira que ell ni tan vis compren el scntit del pargraf•
(Entra el C , nse'ler de Cultura.)
El Sr. SOLER 1 BRU esposa el
significat esse la Comi , sib ha volgut
donar a Partiere.
F..'s Srs. ROMEVA i SOLER 1
SRL! iniisteixen en %les punta de
silla. i entaulen tun diilcg purament
Finalment es deixa rartiele perdent
rosa redima.
PI Sr. SIMO 1 RÓPÁRUI.I. f , rJ*Jula aleuns sumzeriments a Partirle
us rcer, el qua l considera que hauria
e'esser c.-llegat enre el tete i el vidte. Afegeix que l'article Oleada de
condemar per donar-li enredar.
El Sr. SOLER I BRU aiirtne que
Part irle estableix condicione gentrele,
; aha (l'intercalar dintre dl capitol
corresnorent. S'aptava Partlele tercer
i selaidament e: Orare . sena diseti',4
Eis Srs. FABREGUES 1 RUIZ I
Pr.JNSETI demente tendente, a
: . tr , iele 7. El. hi d6ne, el Sr. DOT,
Jle la Comissi7). I s'aprreve l'erticle.
S'arrosa senee dletUelliG l'article 6.
El Sr. ROMEVA dittneln Ii FImulta de la panela a populse. que
letra després de lee ssartulbe "cpn.
mentiras". El Sr. RUIZ I PON5E71 alemana el melle. 1 elt Mime*

—

serial havia presentas une almena •
rartiele
El Sr. SOLER I SRC: ;llega que
en la Sei de beses de Caaperatió et
defineix tlarament el que adn elope.
retires. S'aproven tot eguit els anides 7 i
El Sr. CONILLERA ¿emana que
en l'article 9, derprés dels Pósits mas'hi intInguin tests ele Piasire
terrestre, e municipal..
El Sr. SOLER I BRU aten que
aquells Pbrits hin d'ésser objete. diena Ilei especial o almenyt d'un estudi
detingut per pan de la Cernitef6, i en
aqueet rentit dentina al Sr. °trillen
nne redacti per escrit el suge•riment.
El Sr. CONILLERA insisteix en
el set: punt de vista, 1 accedeix finalment a presentar una esmena escrita.
Finalment t'aprova amb una
reforma demanada pel Sr. RUIZ r
PONSET I. Mane, eerb, se nlia rebtltjat una altea del Sr. ROMEVA.
(Entra el Conseller de Justicia.)
S'erraren atrae ditarseió els areleles lo, tal i
El Sr. ROMEVA dentaria aclariments als apartats i i 3 de las-ti.
ele 13.
La Comissió creu que la eitan prou
des.
El Sr. RUIZ 1 PONSETI demana
em limiti a un in per Uso la Venda al públie i t'imposí per aquella
venda la centribució industrial a lea
Couperatires que ho facha
FI Sr. ROMFA'A s'adhereix
aquel l criteri de no permetre o permetre el minimum la venda al valblie.
El Sr. SOLER 1 BRU demana que
clama r la imertencia de l'esmena del
Sr. Ruir, la Comirri6 demana que se
suspengui el debut per tal d'estudiar
retmene detinetplament. Aixl
cortla.
LECTURA D'UNE D/CTA318MS
El secretari Sr. GERHARD aletea a continuarle, el dictamen de le
Comissió de Governació referent a la
valiclera dele acorde municirm:i dele
Ajuntaments elegita l'any 1931 sobre
la destituci6 o supensió de func ionaria municipals.
Liegeix tsmbe un dictamen de la Comisri6 de Contractes de Conreu, donant la nova reducció d'una erticles
de la kl de contractes de conreu.
Seguidament l PRESIDENT aletea la cestiii, a de quarts de vuit
del vespre.

PELS PASSADISSOS
RELINIO DE COMISSIONS
Ahir e la tarda va reunir-re la Conlissió de Cultura per tal d'examinar
Un prOjectt de Bel m'atila al patrimoni hfatórir, tientific i artistie de
Ca sr II ry2.

Tumbé es va reunir ahir a la tarda
la Co-nissiA de Governacid. amb l'objete de dictaminar el projecte que es
refereis a la convalidació &la acords
pruos j,els Ajuntaments del re d'abril, relstius a funcionaris municipals.

COMMEMORACIÓ DE LA
MORT DE PAU CLARIS
Les Seccions de Minyons de Muntenytt de Palera preparen diversos
actes conanetwiratias en/1) motiu
l'aniversari de la mort de Pasa Clafig.

Un d'aquezts acta consistirá en una
toniteenda a Clarec del Senyor Josep
María Casarle', pebre el tema "Pata
Claris i el tau tetinas".
la figura de Pau Cleriej la sera
gest; davant del gavera de Catalunya san d'un alt 'meres históric i crucé que nuuin conegmles pels catalans
actuals. Per afines les Secciona de
Ifinyons de Muntanya de Paelstra,
che duen el nent de l'insigne carate,
honoren auf la lea rrienieSria.
Aduana tedtritleia seta donada el
vinent t'albina dile ad, g dos quarts
de salt del tostare, al loetl de Palestra, Corts Catalanes, 50, principal.
L'acte «ni pillare.
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Retaste trimestral de Filosofia

L'intelleclualiame en la Flloaofits. - Sanea recargues
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L'apera de la Filosofia medievsl . • 14 Moral i In
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oncenttació deis guärdie
civil

La vigiläncia en els passos
Correncia la 3essió a les cine i vinti-cinc minuta sota la presidencia del
Sr. CASANOVES
Al hanc y ermen hi ha el Conseller
d'Econemia jAgeicultura.
A la Cumbre hi ha pocs diputats.
Les tribunes. desanimades.
L'U seeretart liagusa ¡'acta de la
sess'A anterior. la qual és arroyada.
Se guidament es pasas a l'Ordre del
Dla. amó els
PRECS I PREGUNTES
El Sr, MORA demana que el Conseller de Treball intervingui prop de
Crampanyie de Ferrocarril% del
Nord perque eiguin iteres les demandes de di,erses, Ajuntaments, entre clls
e: de Sabadell, protestant de la manca
de vigileneia en que es traben els paseos a nivell, en aleuns deis quals han
estas substituita els anudes per dones.
El Sr, CASADENICNT fa seu el
prec. pei que fa referencia a la vigiiancia dels pasos a nivel 1 a la comarca
Girona i Alt Empurdá, on no hi
ha vigiláncia de cap mena.
El Sr. XIRAU s'adhereix també ale,
prec.s anteriors en nom de la Cesa minoria.
El PRESIDENT promet traslladar al Conseller de Treball els precs.
LA LLEI DE COOPERATIVES
Es pesat a discurrió el projecte de
Ilei de Cooperatives.
El Sr. SOLER I BRU, president
de la Comissió, presenta el dictamen.
el qual — dia — ês exacte al projeme oc llei presentat pel Conseller.
Manafesta que aquest projecte de
hei. que consta de cinquanta-vuit artirles, és un cemplement de la terne Ilei de hales de cooperació, a demara que tots eis sectors de la Cambra mostrin llar benevolenca en la
¿Iscuesió . ¡ promet que la Comissin
acceetarà els suggerintente qtm e li
lacia tendeixin a mineras el text
lega!.
Es (lene per acabada la discussió
la tutelitat i es paesen a diScatir els
artteles. El primer és aprovat senee
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El contener de Geronteene mesh.
festa auit als perialetes etire
tu teta la easegeterseid
di.* civil aeomeéria per 4 aggefgl,(ordre públic a Catalunya:
—Aquesta concentració — di gne —
iba eiectuat imb guirdies de les altres "prOvincies" cenvenlentmem distribuidos, i imperen ele alees ¡dar alles l'alerta 'pratineits" 4W baa
d'estar en els tereos de le guardia civil designas, a Catalunya per a completar ele serveis. Vaque« saeumpte
parle per teleten el senycr Selves amb
el President de la Generafitat.

Els aspirants a guàrdies
d'asealt
Han remediad a la caber» trate. redpigrdies d'easelt a l'anolnentda Cut David ele esbelto i momia:mime deis aspiraran a gu4rdies
desselt.
El nombre de solficitantt da el de
dos naif aproximadament, i firn a la
data ea penen examinats una cinegente.
En total, dele que ara han este botamen a les revisions mediques, que
es fan amb tota tiempo:cele:d. hi ha
un deu per cent d'inútils per a aquesta
serveis, i suspensos uns vine en totel.
El Tribunal este format pel tinent
coronel de Seguretat i els dos aseestort teclee de la Cornisteria Gene.
tal.
En dits sucieseius le garan mIlleslt
ata ile

examens.

EXPLOSIÓ D'UN PETARD
AL CAFE COMTAL
AMI- a la tarda, peta volts de das
quarts de set, va esclatar un petard
al café Comtal, produint una detonacid malt forte. Cen és natural, els
Parroq uian s que en aquella hora hi
haya & al caíd, els dependents i àdhuc
la gent que 601 circular per aquella
ala, en sentir la detonaci6 sofriren
considerable mart.
Es tractava, a9 d'una bomba, com es
digui primer, sitió d'un petard que
hacia ettat coliOrat ale urinaria de
senyores del dit café, els quals estan
installats a decreta del taulell 1 de la
prestatgeria on alS salen coklocar les
antpolles. El water va sofrir desperfectes, quedant gairebé destruit del
set. Afortunadament, no hi llagué cap
desgracia personal.

TOPADA D'AUTOS
Quan ahir a la tarda beixava pel
correr de Casanova un autotaxi rondan NI xofer Cristaior Martor, on
arara com a passatgera una senyareta de nacionalitat francesa, anomenada Enriqueta Dufort, en arribar
a la cantonada d'aquert carrer anib
el de la Diputació va topar amb un
automòbil particular. Corra a cansenatalicia de la topada, que fou malt
violenta, l'autotaxi va balear, reslltant ferits els anua ocupante, els quia
foren traelladatr al dispensara de la
Universitat, on leen assistis pchs facultatius de guardia de diver ges ter-des i contusiono les qua!' ¡oren quaBlindes de pronòstic reservat.

Els taxistes reclamen l'Import dels serveis prestats
durant els darrers fets
revolucionaris
Una comissió de taxistes estigué
ahir • la nit al desnata del Canse.
ller de Governació per solticItar el
sea ¡Out a fi de cobrar els delates
pela serveis prestate en els darrerr
St/CreSsoe revolucionaris.
El senyor Selves digné que s'havital satisfet ja unes vuit mil pesseter, i espera que el ministre de la
Governadh dmi les multe; carretelnee perque es glrin les quantitats
que falten i aixf ondee atendre el
deute que reclamen els dits taxister.

L'ASSASSINAT
DEL SENYOR MASSANA
La Federació de Ftbricants de Filats i Teixits de Catalunya ha trainis
a l'honorable tenyor cabello. de (internaciO It següent comunicas:
"I.a Federarlh de Fabricante de Filete i Telinte de Catelunya acut a
l'honorable senyor contener per tal
de fer constar la máxima protesta de
tres ele sena cumponents ¡el traidor
• sraerinet del senyor Frenare Matean., carnet a la ciutat de Terrassa
per un /tintine' de disset anys.
Fou el senyor Mamita ass home
honrat i ho, i nial no done mcdiu en
la era vida de treball per le ante ¡Atila m'arreció ni dele sean compara.'
primer, ni dele son eubordlnats despret. i l'acta m'Une ha d'eme ten'ademe crin el reaultat d'una
eneenyenea que timan rebent ele elemente jaeces, de l'obrerismo en la qual
fa breo* la haterveurió de rautoritat, eittrint llar miteleS de prevenir
per sal d'eme, l'aever de castigar.
Respettuosarannt a les ordres de l'hoParcelons,
r5a:0'e Mnvor ronm elrr.
• abur de mg. El presideat, Bit.
dorara ¡tonel."

de 22 anys, i eran apirquista

conegut de 14 pacta

Ahir al mati ea Presenti el baba
número atolle, que 46 el que tidi
encarregat de la lartructi6 del osmari listan a tonsentincia de la truhana de l'h o me cremo al Pont del
Dragó, una dona vestida da negra que
va dimane per ente protestada el
jume.
Concluida a presencia del enfor
Fernande: Cavada. <ligué que s'anomenava Atleta Garcia Torelli. que
es natural de %renda M'alai), que
té trenta do, anys, que Es filia de
pare espanyol i de mare potruguesa,
afegint que feia une quants meses
g ua el ‚tu marit, que era cambiar
de "La Castellana", hacia mort; i
que per tal de poder ajudar a Pelar
el lloguer del Pis un viu, que es al
carrer de Cabanyes, 93, primer, i mantenir la seca mere i tres fallo deis
qu'Ir et mes gran te treta e anys, havis poeta all anunci en un diari local
oferint una habitad() per Usar, a
preu &dic.
A consemiencia de l'anunci, digué
que st ti havia preeentat a Casa teca
un ¡ove, e qual Ii digné citse a'anomenava Rafel Arnau, de aa anys,
ebenista d'ofici, i que treballava a
Sane. Dopree d'haver examinat la
cambra i quedar entecos sobre el
preu, s'bi instaHe, previ el pagament
del lloguer. L'hoste moliera a fa
ra, 1, anona diosa aquella dona,
tenia un cuidar o o e comunicatiu. Sonia de la casa normalment
al mol 1 hi tornara al vespre. La
dona recorda que el dijout de la retratarte posade es Urce al Bit d'hora i
que II demaná que el diales a les tres
de la matinada, car havia d'anar al taller per tal d'enllertir una feina. Li
digue tambi que si al vespre 110 totnava no ho trabes estrany, ja que conv•
que havia d'anee a portar-la a Terras5a es podria donar el cae que s'hi
hagués de quedar. Afegí que va Sortir
de la cama a un quart de guatee del
metí, i que d'aquell dia enet ja no hi
hacia torne.
En llegir als diarle que fou trobat
mert i cremat un fose al Poot del
Dragó, la dona va penar que paila
tractar-se del seu boite, i tot i
ver refusat de hon principi equell peasainete, a precs d'una veina acudi al
Jutjat.
El jutge I pregunta de quina
manera an3va vestir el sea hoste, i la
a, eme, les
cifio
t ri, ,nnaagIrllun
ptaa
robes que
En teure-les, confirma que tren les
que portava el seu llogater, donant
com a detall concret que en els mitjons hi duie un sorgit; aqueo, electivament, hi era.
Digué que el reu luiste era melle; que parlare arnb correcció
aquest idioma, i que sabia que aneojata i que retia la correspondencia
en un altre domicili, el qual ella no
coneixia. Afeen que en la habiteció
del seu rellogat hi havien alguns documents, però eive solament es recordava que hi hacia set volum d'un
Ilibre titular "Los siete domingos
rojos",
En les fotografies que Ii ensenyaren del mnrt reconegué l'Aman. El
jutge ordene que fiar conduida al Dip6sit judicial per tal d'acabar d'identificar-lo Tumbé ordene als agents
de policia que anessin a la casa del
cacee, de Cabanyes per fer-hi un
escorcoll i perqui t'incautessin de loes
es documente. a fi i tiecte de posar
en dar ei el rnort tenia familia i altree extreme. La dona acabe diere que
veient que el seu hoste ja isa " urue
rné p , havia pozat ahir mateix un-ria
altre anunci al diarb
LES DILIORNCIES
DE LA POLICIA
Gricies a les indicacions de la
veina del carrer de Cabanyes, número 93, senyora Angela Garcia, ha
estat possible d'identificar el cedever.
Arnb el nona i roan= es buscaren les fitxes a la Prefectura de
Policia, i en trobar el nom de Rafael Arnau Mareante, natural d'Alacene, nascut el die 22 d'agost de
19u, amb la fotografia ale la fiera
se li ha entanyet i el recortan& ral
moment tense vaciHar.
El mort Mirla Wat detingut el 26
d'abril de rany paute. quan la vaga
d'ebenistee, per exercir coaccione
i amenaces ale obren de la casa
Aplicacions i Accessoris Industrials, S. A., del carrer de Parle, 181.
Quin fou detingut 1 room a disnoblote, del Juthst de guardia per
coaccioni, fou Menta amb ell una
dona, a la qual bou ocupada una
pletelt qUe declara gut era del
me ara és mort, Tinthd fou deting ut per acto de sabotease a les
l'unes den aparadors d'alguna nra.
gateems de mobles del narren del Pi
1 P laea del meteix nom.
VIsque algun tentps al tener de
París, 1 despret al carro . de Redes. La policia ne he pegue saber
encara gul era l'amo del taller ort
treballave, i a releen ha ordenar
a la Delegatin de S'eneque Prnellri
eshriner-he. Tembe es ter taller
on hahitualment menjava, la que,
cont s'ha dit, al seriar de Cabanyes
mames hi antes a Settsdr.
(han le pollcia 'migué e le eses
tole ea pegue 'mentir d'un meren
de *Hatee, une llibres i une opusclec de carnet« extremista, Le gap

cola
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que era sed d'un Ateten LlIbertarl
i !arribe de II trobl una tarta átala
a Blir (Ataeant), en sembla que
habiten ele aeuß pares.
Lt mere ¿'Angela Cenia delire
que pors enoments ihans de pre•
sentar-se lit pelleja i menee la leva
filia es trobava al Jutjat, es ere.
dentaren a la tasa uns debo:monea
q ue reeelliren una maleta amb la
robe de l'interfeete i uns documente,
que fou o motiu perqué la malicia
no pegue obtenir - lot.
La dial t'eatra My& de l'actitud
d'aquests desconeguts, ele guate li
manifestaren que so es preocupas ,
que tibien ¡'obligació de recollir
aquests documents i robes, i que si
no els els donava a lee borles ello
endurien a la força.
Davant aquesta actitud la dona
no optase resistencia a que s'enduguessin I.. maleta.
Se cap qua a la casa on vivia
romea una regada rebé una carta
i les alinee que se ti havien vist damunt la calairasra les rebia en un
altre lloc.
Falten fe, unes diligénciel per tal
de completar el servei que amb
&quites ¿idea la tasca de la policia
sera mis ficil.
Per tal d'identificar el cadäver,
havien estat abans al dipbsit judicial
chita doses mis, lea quals, en velara no reconegueren el que es bus
-cav.
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La policia, amb l'atestat corresponent, pose a disposició del Jutjat els dos detinguts al carrer de
Balance cantonada a la Ronda de
la Universitat per l'explosió duna
petards.
Sembla que iba posat en clar el
que succel, i que no era un acte
de sabotatge als tramvies, com en
el primer moment se supose. Segarle versions recollides, es tracta
d'un grup d'individus que es proposanen arrencar el cartel' de "Requeté de Barcelona" que hi ha al balcd
d'una casa de la Ronda de la Universitat, i en veure que a Sota el
baleó hi havia tina guàrdies, indubtablement guardant la sucursal del
Telegrai que lii ha, idearen, per tal
de distreure Ilur atender, llançar uns
retarde dels que nomée jan soroil
a la cantonada del carrer de Balines i aprontar el moment que no
hi haguessin els guàrdies per arrencar el dit cartel L'ocorregut
despees fou que es detingué ranornenat Rocavert i un anomenat
Pinyol que sorti en defensa d'aquest. Ambdóa pasearen a disPoricid, del jutge de guerdia.

DIVULOACIÓ SANITARIA DE
L'ACADEMIA DE MEDICINA
DE BARCELONA

Les sortides a fora els dies
de testa
Barcelona geudeix del privilegi de
la seva elida a surtir a fora el3 dies
de lema. Higiènicament considerat
és un gran be, sott dos aspectes
diferente: l'un perque s'evite draguesta manera patrar llargues horco ele
locals con finats on es donen Os eipeetaelet i laitre pel' evantatect positius per a la salut que s'assoleixen
alela les excursione.
Generalment eli ciutadans paseen
la eetmant tanate en oficirter, tallers i fibriquet, cosa que no es compensa, CertameM, en procurar-se dirtraccions a Ilesa tancats. lins I alees
locals, ele del treball i els de la divers16, tonta »vine males condicione
higienlquee, que no enfotteixen el COI
ni afavoreixen la salut.
Les sortides al clip eón molt saludables, provoquen un exerrici profitós en un ambient pie de Surte i aire
pur. Per ella er formen petates bolres en c la r ej ar el dia, i en partir el
sol clt corrents d'aire calent les desplum de tal manera que, remuntantse, formen pchs núvols, i amb això
queda purificat l'aire, net rie trata parja que per • la condeaseci6
del vapor cal un nucli de precipitació.
La llena solar arriba anal) mejor intensitat 1 niés rica en raigs ultravioleta, els pulmons respiren en (intimes
condicione • stimulo§ per optara excellents agents, als (ando s'uneiNen lea
tasé:lea, que «hall l'arbre i l'erOso aromaties 1 les S a ludable s tstrbti
del cemp, que beneficien d'una minen especial l'organitme.
Es de recomanen que s'aprofitin
aquisto veritables cures d'Ore Pur
Per realitzar ginsaeiieè respirateria,
cota que ja s acoosegueix, ert ert,
neturalment, amb l'exertlki Mur que
representa l'excurtió.
Tots aguaste ‚temen% vivificante
contribuiren a contrarester ele
mente deprimente de la satmana. Es,
done', convenient fibmentar queda
sortider il camp en 114 de la talut
de la chito, de la moral 1 de N
cultura.
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Avançant per la costa de Caecansats ele lila de la taca »liad». de l'olivos i de la p olicroe& del talonees', apareix reteme de Pehiscola eern rencarnatió
-de la ilei de lee competemeiont que
es reclama a còpia de veure paiastge
Pelbleenla 08 tina pelea, tatualegada que de Iluny, més que de la
vora, fa refecte d'una d'aquelles Iregimes fortificacions medieval, qua
ens han arribat fins a nosaltres i
que produeixen la tensaeió d'un
horror instintiu. La vißió d'aquests
Ilota generalment acompanya la
imatge de tortures, de suene negres
que aseaminea tense conmatei6 i de
gran; feotes en lea quala les oligarquite hi feien el, mil disbarats del
me*.
Pelliscola no s'escapa pas ¿ 'aquieta idea. Horn la veu cacimbaliada com e; migues a punt de fer
reviure ela sena llunyans fantasmes
i de començar altre cop les terribles baralles de familia que sempre
pagaya un miserable tercer.
El millar que pot pa;sar en
aquests lIncr amanyagats per la bist&ria E; l'haver posseit un persanatgt amb prou cara i ulls per haver fet omplir Ilibris sencers sobre
la sera idiosincrasia, la seca influencia i les seves excentrieltate. Ajan,
Penyiscola ho ti.
El pitjor que també pot pasear als
mateixos indrets q ue els llore
per on deambule el seu personatge
hagin quedat esterilitzats per raeció del temps i que la base de les
aetivitats de l'autor estigui en un
estat deplorable. Penyiscola, abre),
tambe ho te.
L'enorme embetuna històric del
Papa Luna omple de sobres ' la S u
de norme castellonenc.-perfic
L'eeperit inquisitiu, d'una hora Iluny
hi veu un terreny adequat per a
dentar volar la fantasía i es 'vea
capee de fer volar l'estel de la imaginació segur que omplirà totes lea
Betunes que hi existeixen.
No obstant, peda, passades lee
primeres penes de la pujada dele
carrete i aturats davant la porta de
la residencia particular de Pere de
Luna hom te la sensació que s'escapa dele dita la perfecta iHusió
taumatúrgica de fer reviure coces
entre les parets desertes del castell.
Pere de Luna, nomenat pel cisma d'occident Benedicte XIII, era
un autèntic tros de pa que dintre
l'olla que afligí l'església católica
en e:5 segles XIV i XV hi participe amb la vehemencia natural
d'un aragonés influent que es veia
Ine «elles en aquell temps tan dificil per als hornee que amb pretensions de manar s'adonaven que nonti: [traen una mitja veu.
L'antipapa Pere de Luna ion
l'home d'Avinyó, de Franea en general, de Castella j d'Aragó que
ea:jaita mis convenet que el papat
seu era el legal u que "l'usurpador
de Roma", com ell el satis' amantenar, era un sapastre destinat a amargar-li la eeva magnifica existencia.
El inisteni històric de la votació
secreta que elegí Urba VIL se'l fea
seu, i atribuí la causa de la proclamad() d'aquell papa com a rúnica
resultant de la coacció nacionalista
del poble italii que reclantava
italiä i un tome per al soli.
Aquest fet és el misteri al qual
ens referiem i la veritat de: qual
s'emportaren els cardenal; d'aleshores al silenci de 'Are món.
Luna tenia prou envergadura per
estionthar la trampa i per ajudar
a fer la manifestacid que el roble

catedic havia estat enganyat.
Des d'Avinyó. Benedicte XIII

ompli molt de paper. Feia prevaler
els seus drets intangibles i s'estordiva toril un heroi per quedar
integralment bé.
L'emnitjorament de la qiiestió a
causa de la negativa (l'arribar a una
solució amb Roma a bate de la
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seva abdicació (cosa que inri* prames) porta a Pele do Luna a vaca
retirada l'obediència de Franca
la seva personalitat, I aixi postor/se
l'antipapa, es rehigle a la leva pe*
pinte de Penyfeetsit embate queme
cardenale adeptes a la seva manera
de veura les coses.
E. de geure quelreerneola, leude
concretament el castell, Ii devia venir petit. Tot i aixi, l'home hi morí
als noranta quatre anys, per ésser
definitivament traslladat a la eme
pairal
Peros de Luna Es un d'aquella pmdonatted ttpicament de l'època las
amb les coses de la vida i la aten
proporcionen la qualitat .do la, pell
de gallina. Fou un d'aquella que,
ldhuc un cosa traspaseats, els tallaren el cap ele francesot . i el liaren
al riu, d'on el tragueren uns patosos
que portaren la ruta decapitada a
la familia plena de terror.
Tot aleó després d'haver paula
per la pena de no poder ¿caer enterrat pel motiu de l'excomunió del
Concili.
Penyíseola tense l'art.:ataste seria
menys del que és i es limitaria a
figurar com un meravel161 indret
geogrif ;c.
El lee de restreta illació entra el
personatge i la població centran:tixen a fer de la darrera una mena de
santuari histärie.
Ja hem dit, pelma, que en ama«
punt Penyiscola esta en babea forma. El coneixement de receló d esenvolupada fa somniar en un seguir
d'emocione. Perh, realment, aemettes malt dificilment apareixen.
La deficient conservació del ele
tell fa que solament es puguin observar unes parees extremelamene
etbalandrades, enguixedes profanament, orles de la mes tninima suggestió.
Lee habitacions P artic u lar , de
l'antipara són igualment
des de l'ernotivitat i hom ni hi vela
una lleugera ombra que pende la
reconstrucció de rambient.
Ama aquesta pobre impreseió hi
collabora respecte de la vista general i la del propi enteres de Pe.
iliscola. Ea un dele raes casos en
que el rovell de lau es troba altearbit per la belleza natural que el
volta.
amumeguen mana ele feto
"om es recorda de la suposada per
blació romana, de la vinguda dele
moros, de llar expulsa() per Jaime 1 ,
dele desastres haguts per l'arxiduc
Carles en la guerra de Succeseiö,
de l'entrada de Suchet i de la reconquista espanyola.
Aquest pes enorme obliga a finarse molt en els exteriors i hora vete
els carrers sardanapilict de renyisCola, restret 1 ónix cami (le comunicació, la immensa quantitat de
mar mediterrània i la imponderable
bellesa de la costa com tau caen-.
plements natura:e que es batallen
arnb el; artificials de lt hietória reclaniant-e entre elLs rhegemonia, i
es té la sensació, tot descendint del
monument, que el Papa Luna tiadri
les oracions pietoses que Arase, suplica pel sea illustre fill era una lapida grisa aplicada a la capella on
oficiava a estones perdudes i que
1 1 secan resades pels visitants catéTiro, a tall d'infinita compassi6. per
!lleulle que, tot i el seta geni, na ha
'agut fer perdurar remoció de la
seva personalitat a través de leo parets inraberites de la seta darrera
fortalesa.
Enric F. QUAL

No podem publicar les
notes pregades que no
vinguin escrites en eatali
i amb un timbre o signatura coneguda
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EL TEA
La crisi del feafre cafalà
1- L'asp ocie ariístic
Ara que les nostres corporacions,
amb un gest tan patriòtic com inajornable, es decideixen, per fi, a oferir
Ilur ajut al teatre català i que aquest
s'ha posat d'actualitat — almenys en
articles i converses —, jo voldria escriure unes lleugeres consideracions
sobre l'endèmica crisi del nostre teatre.
Prescindint d'esdeveniments que
m'afecten mas.-sa directament perquè
pngui parlar-ne, em mou, també, a
escriure aquestes ratlles una nova i
recent lectura de les respostes fetes
per les personalitats mis rellevants del
nostre món teatral a l'enquesta oberta,
ara fa poca mesos, pel diari "La Humanitat". Gairebé tots els participants
a l'enquesta estan d'acord en que la
crisi és purament "externa", és a dir,
de representació d'obres, però no " in
Són-terna",osigudpcó.
particularment interessants les respostes donadas pels senyors Aveli Anís.
Domènec Guansé, Caries Capdevila i
Josep Santpere, Diré, referint-me al
darrer, que comentaré els seus punta
de vista en el rneu segon article, en
el qual tractaré de l'aspecte econòmic
d'aquesta importantissima qüestió.
Els senyors Aras i Guante atribueixen bona part de l'estat de postració en què es troba el nostre teatre als desencerts de l'empresa que,
durant els darrers anys, ha tingut a
les seve smans rúnica escena 1 n,..tracla que ha funcionas a Barcelona.
El senyor Capdevila, en canvi, en la
seva resposta i en els seus extensos i
docurnentadissims articles de "Mirador", atribueix totes les crisis que ha
sofert el teatre catalä (la d'ara és
una de les moltes) a la indiferencia i
manca d'afició del públic. Si el públic
volgués una altra mena de teatre o,
simplement un teatre, aquest existiria
i tindria vvida pletórica. La necessitat
el crearía.
Per la meva banda, cense negar la
influencia que els originals punts de
vista de determinades empreses puguin haver tingut en la crisi actual,
em decantaria a creure, amb Caries
Capdevila, que la culpa principal es
del públic. Si és cert que al Romea,
en les darreres temporades, s'arribaren a prodigar les obres infra-literäries, cal que tinguem el , coratge de
confessar, en descàrrec de qui sigui,
_que aquestes fosen les que més s'aguantaren al cartell — detall no
menyspreable per a un empresari —
i que en anys anteriors, al Teatre Novetats, havien estat ofertes als barcelonins obres mestres del teatre contemporani, sense que el públic abandones el seu retraiment... obres que,
tot i nur välua, passaven scnse pena
ni glória... ¡Per que citar titols si
tothom les recorda?
Quan hom parla de teatre nacional
i vol escatir les causes de la seva erial, un mot ve, inevitablement, a la peona: patriotisme. Són molts els qui
diuen que cal bandejar aquest mot i
el que significa, i que cal desitjar
que el públic es decideixi a anar
al teatre atret, únicament, per rinterés de les obres representades. Es
evident que no és cap "desiderátum"
que el nostre públic vagi a teatre "nomes" per patriotisme; però tumbé és
evident que, sense una certa dosi daquest preciós sentiment, no sentirä cap
desig d'anar-hi... Com pot sentir
pruija d'assistir a una representació
de teatre catara el qui, per comencar, ja és, si no hostil, indiferent? En
aquesta qüestió, mis que en cap altra,
qui no es amb nosaltres és contra
nosaltres 1 Les obres dels nostres autora no diran res als qui comencin
per no sentir l'amor de les nostres
coses. I les ocasions de desertar s'ofereixen tan sovint en una ciutat com
Barcelona, atraída de cinemes i de
companyies forasteres
Així i tot, nosaltres — que perquè
som profundament patriotes detestem

els esgarips patriòtics — ens nmstariem a cridar al nottre psiblic distret:
Curiositatl Curiositat I Perqua és inconcebible el desconeixement que una
grossa part de la riostra societat te
de tot el que es refereix al teatre nacional. No és rar, encara avui, sentir
dir a una persona amant de l'escena: "Al teatre catali no s'hi pot
anar; sempre us surt un pagis o un
marinen que entra en un hostal i demana un plat de mongetes i bacalli..."
No us costa gaire de descobrir que
el que aixi parla fa molts anys que
no ha posat els peus en cap teatre on
es representin obres catalanes. I cl
mes curiós és que, sovint, el que aissí
s'expressa i diu que el Ilustre teatre
manca d'obres "fines", tot portant al
terreny de la literatura pairal unes
incomprensibles exigencies, s'empassa,
en canvi, en castellä, totes les immundes bajanades que li serveixen les
companyies que solen actuar 'al Poliorama o al Barcelona...
Jo voldria cridar ben alt — i no sé
si el present article té cap altra finalitat que aquesta — que el nostre repertori d'obres de gust modern pot,
en qualitat j gairebé en quantitat,
competir amb el que ens ofereix el
teatre castellà. Parlo solament de les
estrenades, no de les que ..puguin tetun escrites els autors ignorats que
esperen, impacientment, l'instant de
nur revelació t. No tenim un autor
genial, pes-6 jis que, per Ventura, el
té l'escena castellanas? Altrament.
d'autors genials en neixen cada dos
o tres segles i les escenes de tots els
paisos viuen d'obres normals, mentre
siguin ben escrites, interessant, i
agradables... ¡Manquen aquestes a
casa nostra? De cap manera! Qui ho
digui ignora el teatre de Pous i Pagis, d'Aveli Artis, de Millas Raurell,
de Carles Soldevila, per no citar sinó
quatre dels autors que mes s'han di stingit produint obres d'ambient barceloni, de les que mis poden plaure
a la mena de palie a que ens referim.
Presrindint deliberadament de les
obres poemätiques del gran poeta Segarra i de "La Ilotja", de Millas
Raurell — obres que assoliren un tan
grandiós i que el públic recorda prou
be jo voldria recordar als lectors,
en suport del que he dit més amunt,
dues obres — dues només — entre les
estrenades en els darrers anys, que
són joiells de la nostra escena i que
no foren estimades com es mereixien.
Em refereixo a una comedia Ileugera
d'Aren Artís "La senyoreta porta
el volant", ¡ a la de Carles Soldevila "Un pare de familia". La primera és, al meu judici, per la seva frescor, la sera gràcia i la seva desimboltura, comparable a les millors obres
franceses del mateix genere. La de
Soldevila — gairebé Premi Iglésies
l'any top — és una obra rnolt trista
en el fons, que ens presenta, sota una
forma amable, el drama punyent de
dues generacions que conviuen sense
comprendre's, dues generacions — la
d'ahir i la d'avui — separades per
abismes d'incomprensió i de sensibilitat...
estrenat, en castellä, gaires
obres comparades a aquestes dues?
Creiem, francament, que no. I no volem citar-ne d'altres per no allargarnos excessivament.
Aquestes consideracions ens menen
a fer una pregunta: ¡per que els castres teatres de catalä no reprenen les
obres que han tingut èxit en anys anteriors? Sembla ohm si els nostres
empresaria es refiessin únicament /le
trobar cada temporada una obra extraordinäria (en el sentit que sigui),
oblidant deliberadament les excellents
estrenades en altres temporades, les
quals el públic, n'estem segun, reveuria amb goig. A totes les escenes del
mbn hom estrena, evidentment: neta
també és evident que aquestes escenes
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de l'adaptació de la famosa obra -de
HENRI BATAILLE
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Pot durar sempre l'idilli?

Vegeu el conflicte amorós de Florelle, la
dona ideal que inspira un artista i el fa
célebre pel seu quadre LA DONA NUA
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viuen d'un repertori. . 4 qtrest repettori, a casa nostra es nodrit i gelosament apreciat per les companyies
d'aficionats; negligit, en canvi, per les
empreses... Gairebé es inconcebible
que pass; una sola temporada sense
que puguem assaborir lea belleses d'obres com "La dama enamorada", "Aigües encantades". "Tardania", "Papallones", "El cami desconegut", "Bola de neu", La llotia" i cantes i tintes d'altres ! Sense parlar dels grane
morts que eras han deixat obres que
encara no conejitas'. ¡Que s'ha fet
"La baldufa d'or", de l'Ignasi Iglesies, per exemple?
• ••
Un bon unir rneu que havia escrit
una comedia torea discreta. ani a
oferir-la, ara fa uns quants mesos, a
rúnica empresa que la hi podia estrenar. Sembla que, en el cura de les
gestiona que feu, Ii fou preguntar repelides vegades si -l'obra era "agradable". El mes amic es limita a contestar que ell la creia intensa i viva.
Segurament que jo. si mliagués trobat al seu !loc, hauria demanat al
meu interlocutor: ¡I que es una obra
agradable?
Perquè jo cree que en les obres —
coro en les persones — la qualitat
d'agradable . no és una qualitat "en
si", ans bi la suma, la resultant d'una serie d'altres
Si escriviu una obra que tingui
emcció i. sobretot, veril«, l'obra,
per afeitó, resultaria agradable. Pera
si us _proposeu de fer-la agradable i
res mis que agradable. arribaren possiblernent, al resultas Ilastimes d'aquell qui, proposant-se ésser graciós a
qualsevol preu, acaba per esdevenir fat
i no divertir ningú...
Aquesta preocupació de no valer
posar en escena sine obres "agradables . ' en el sentir pueril damunt dit
ens explicaria, potser, manes de les
coses que ara lamentem. En paragrafs anteriors ens hem referir a les
obres in:ra-literäries que hem vist en
cis nostres escenaris. parlar-ne
novament, en acabar aquest primer article, per remarcar el caràcter Nací
de l'èxit que aquelles obres assoliren.
Aqueiles obten que tant contribuiren
a rebaixar el gust del nostre
no han servit tampoc per salvar les
empreses del naufragi final. Es traetava sie fer riure, fos corn fos, i, a
l'Ultim, de tant voler riure, tots hem
acabat plorant...
Ah, si! Renyir amb la intelligenria
és tira cosa que, a la curta o a la
!larga, es paga molt cara; estiguemne segurs!
Albert RIERA I SERIS

Escenaris
Avui, divendres:
Tarda i nit, al Barcelona, benefici
de la primera actriu Maria Fernanda
Ladrón de Guevara, amb Malraloca.
dels Quintero, i Cuando empieza la
Mda, de Linares Rivas, respectivament.
Nit, al Còmic, debut de le vedette
xilena Olga Arenas, la qual, ultra
intervenir en la revista La camisa de
la romPadour, interpretara agotes
de les seves creacions mes reeixides
del folk-lore del seo país.
Al Novetats, darrer dia de l'espectache de music-hall "Fantasio", amb
els Fatxencies, Dorita del Monte i
Sacha Goudine.
Al Romea, presentació de la comrancia castellana Vila-Dan, a/1lb l'estrena de lescenificació en vers, per
Luis Fernindez Ardavin, de La l'asithi y Muerte de A'. S. Jesucristo.
* Joaquim de Vedis, el gran reírle teatral argenti que des de fa alguns anys v;u entre nosaltres, es disposa a marxar a l'Argentina. Ens ha
assegurat, pera., que hi marxa en
viatge d'anada i tornada, Per curta
que sigui la seta absència, trobarern
molt a faltar els comentaris certers,
gairebé sempre agres, que l'amic loaquim de Vedia, home intelligentissim,
feia, en les seres converses de cale,
sobre les activitats de la recluida vida teatral de /k.rcelona.
* L'empresari Josep Gibert esta
bellugant-se com un "argent-viu" per
a abrir l'Anona amb una companyia
de revista. Te ja mig emparaulat l'actor Carles Garriga, amb el qual, com
vam dir, comptava un altre empresari, Estanislau Guiró, per a respectacle de reobertura del Principal Palace. Pera com que per a això del
Principal Palace n'hi ha encara per
dies!...
* Avui havia disser estrenada al
Nou la 'arg ucia Redención, del mestre Auli, Iletra dels senyors Baena i
Coscoil. No estava, peró, la cosa prou
madura, i l'empresa ha decidit ajornar
l'estrena fins a la setmana que ve.
* Circ al Parallel? Alah ens ho
han venut. Naturalment que no sera
a l'Olympia. A l'Olympia, ara com
ara, continua la trista i repugnant
moixiganga — no cris atrevim a dir
espectacle — del campionat de ball
de retiatincia. El clec serè al Afuero
M'indo. Pecó nornis cinc die, a la
setmana, o sigui des del, dimarts ala
divendres, inclussius, lliirarern de donar nsis detalla.
* Ea diu que l'Alfons Roure ti

enllestIda una reviese, titulada /U 'be
lugre. Es diu, també, que bi han es» mnaica els memela Pecera i Cocí
Es diu, finalment, que es tracta d'es44el4ar MIMO regla al teatre Apol16.
'
* El dilltma vinent acaba la seva
actuació al Barcelona la companyia
Ladres' de Guevara-Rivelles. El dia
esmentat celebrara Rafael Ris- elles el
seu benefici; representara El nido cie
a la tarda i El graos galeoto a la-no
nit. L'endemà debutara ¡lli la companyia Rivera-De Rosas, que actuara
fins al dimarts de Setmana Santa , El
Dimarts de Glòria, presentació de la
companyia López de Heredia-Asquerico.
* El conegut actor Antoni Carnicero — ¿qui rica recorda, d'aquelles temporades de melodrama a l'A- ha ingressat a l'Hospital
Clinic per a éssen sotmes a una delicada operad& Li desitgem una apida millora.
•
* Aquella companyia castellana
d'alt melodrama que estava a punt de
formar-se amb Assumpció Casals de
primera actriu i l'Alexandre Holla de
primer actor i que baria de debutar
primer a l'Apollö i mis tard al Nou,
se n'ha anat a rodar. En Nolla s'ha
contractat per a aetuar de director
— sembla que exclussivament de director — eis la companyia que l'artista mexicana Lupe Rivas Cacho, .que
passa de la revista .a la comedia, está
compaginant per a debutar el Dissabte de . Glòria al Poliorarna. Per .a
treballar en aquesta companyia , han
estas contractats, de moment, l'actor
Amadeu Amorós, procedent de la
companyia catalana del Romea, i el
tenor Josep Goula, que mis d'una vegarla ha deixat ja el genere liric per
a fer incursinns al camp del vers.

TE/ORE AMATEUR
A Barcelona
Obra nova.— Al Casal d'Esquerra
"Estar Catalä", d'Hostafrancs, tindrà Inc derni, dissabte, l'estrena de
la comedia en tres actes "j1 ara, no
ein tindren ranear?", original de
Francesc A. Sevilla. La. interpretarla
anirà a alerce de l'elenc del Casal,
dirigir per Joven Mestres ,

LA MUSICA
Homenatge popular a la
Banda Municipal de Barcelona
Després de laborioses reunions, la
Ponencia executiva de l'homenatge a
l'orquestra de vent barcelonina ha planejat un projecte d'homenatge la realització del qual constituirá una digna,
magnifica i brillant manifestació
d'estima, simpatia i reconeixement a
la prestigiosa corporació municipal
Pe r la profitosa tasca artistico-social
que acompleix sota el mestratge intelligens del seu benemèrit director, En
Joan Lamote de GrIgnon.
Properament, i una vegada el Comite organitzador hagi aprovat el
susdit projecte, senä fet públic el vast
programa d'actes, els quals, sens dubte, cridaran fortament l'atenció, superant-se encara l'entusiasme que des de
bou Princip i ha desvetliat tan merescudíssim homenatge entre el noble filharmònic barceloní i les mes rellevants personalitats del nostre món musical. N'es una evident demostració
les nombroses adhesions personals i
collectivitats que es reben diàriament
al Secretariat (Alt de Sant Pere, número 27, pral.). Prosseguint les anteriors relacions, esmentem avui una
part de les darrerament rebudes:
Orfeó "Carns de Patria" (Girona),
Eusebi Bosch i Oomet (mestre compositor), Llu tu de asagemes, Vidas de Sorarrain, Josep M. Padró i
Ferrer, pvre. (organista de N. S. del
Rosari, PP. Dominics), Maria Dolors
Calve t i Prats (pianista, directora de
l'Acadèmia de Música "Calvet-Prats"
i fundadora de l'Agrupació de Cultura de la Dona, Secció de Rítmica i
Plàstica , de Vilafranca del Peneclés),
Joan Pujal (violoncellista), Maria
Pujal (pianista, Salvador Raurich
(critic musical), Carme Bas, Josep
al. Ibera (compositor), Filharmaniea
de Barcelona, Marii Ma yral (direc
de l'Orfeó Goya i Academia de-tor
Música del Centre Aragonés), Associació de Música de Tirrega, AcadenUa Miret, Agrupació Sardanista. de
Sant Gervasi, Emili Pujol i Matilde
Cuevas de Pujol (guitarrista), Club
Femení i d'Esports, Blai Net, Banda
Municipal de Terrassa, Maria Montserrat Guiu i Herran, Federació Catalana d'Estudianta Católica, Pepeta
Paulet (cantatriu), Foment sie l'Art
Líric, Joventut "La Falç", Escola
Municipal de Música Felip Ribes i Soler (mestre director de l'Escola Municipal de Música d'Olot),
Amadeu Cusce Penedès, Junta de
Museus de Barcelona, A. Grau, Josep
Comelles i Ribó (director artistic de
Radio Barcelona).
Adreçar tota la correspondencia ni
Secretariat (Alt de Sant Pere, número e, pral.).

NOTICIARI
RECITAL Di CANÇONS POPULARS.— Denla, disubte, a les
set del ventee, a l'estatge del arcol

Artistic, hi huna un recital de can-
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collit perque l'obra del-e de
Segarra té per marc un ambierst inIIIIIIIMM111111•1111113•11111« dubtablement fotogènic i la histeria
pot interessar l'espectador.
En aquesta película, rodada als
estudia de l'Orphea Films, de la
nostra ciutat, hi veurem d'intèrprets
Pere Ventayols, Gilberto Roger, Ramon Tor, Marina Torres i d'altres
que hem anat anomenant en comen
taris anteriors en aquesta primera
película parlada en catall
AVUI I CADA DIA
"LA MUJER DESNUDA"
al Capitol , .
Un film basat en l'obra d'Henry
Batalle, interpretat per Florelle,
l'intèrpret de "Tumultes", i de l'ex.
cellent film d'Alexandre Korda "La
Dame de ches Maxim's", darrerament l'hem vista en diversos films
de vodevil com "Teodoro y Cia."
amb Rain/u i Prejean, "Con pasión", amb Ferrand Gravey, "Matrimonio Sociedad Limitada", que
igualment que en la pellicula que
avui s'estrena desconeixem els norns
deis altres protagonistes. La seva
actuació en tots aquests films és
la garantia que ens ofereix Flor-elle
en aquesta nova peHicula, adaptació cinematogräfica de la famosa
obra de Bataille.
"ADIOS A LAS ARMAS"
oti l
Coliaeum
_
ea_llie
"A Farewell to Armo", tito( orilaVi
ginal del film de Frank Borzage,
•
i
ffia prestigias director que avui la Paramount ens presenta en aquesta
nava obra, considerada cont de les
millors de l'any. Cal recordar d'aquest director diversos films del
lo mejora rdta de un chico temps del cinema mut, en els quals
na dirigir a Janet Gaynor u Charles
Farrell en pellícules tan excellents
com "El seté cel" i "L'angel del
amb
carrer", entre albea, darreramcnt ha
dirigit Mary Pickiord en "Secreto".
Gary Cooper i Helen Hayes, protagonistes del film de Borzage, ens
són prou coneguts perque insistim
sobre la seva qualitat. Gary Cc-er,
que recordem de l'excellent film de
R. Mamoulian "Els carrers de la
cuitas",
amb Sylvia Sydney, i en
Si us agrada la novella,
"Marroc", de Josef 'Von Stenberg.
Helen Hayes, que darrerament heno
mis us agradarà encara vist
en "Vol nocturn", de Clarence
Brown, interpreta "El pecat de Maaquest simpàtic film
delfín Claudet", j s'ha encarregat
també de la versió sonora de "La
germana Blanca - , no estrenada ad.
IMI3 1, 111 •11 111 •1111 11 •13 3 Hi ha també en el repertori d'"Adéu
a les armes", Adolf afenjou, l'actuació del qual esperem després
d'haver vist la decadencia que amb
"Marroc" inicia aquest actor que en

Fantasio
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LES ESTRENES D'AVUI

altres- ternos gaudi de grao prestigi.
_No cal dir con/ la fusió d'aquests elements, sota les ordres d'un
director com Frank Borzage, és
ficient perquè esperem amb ansietat
la peHicula que avui s'estrena amb
l'esperança de no venre'ns defrau.
.
dats.

d 'un

film a l'altre...
J. Benoit-Lévy i Marie Epstein es
troben al Marroc per rodar els cateriors de "Itto", l'"scénario" del qual
és de Georges Duvernois, i la música
d'Albert Wolff. Els interpreta principals són Simone litigian, Sylvette
Hubert Prélier.

* L'últim film dels germana
Marx "Duck Son" será estrenas a
París d'aci a pocs dies a P"Studio 28".
* "A batacazo limpio" és el primer film en el qual veurem una histeria entre gent de la lluita dita "pancrace", L'intérpret és una celebritat
d'aquest ram, Nat Pendleton, al qual
hem vist Iluitant en alguna noticiaris. Aquest film seri presentat per
Cif esa.
* Paramount ha transportat al
llene la célebre obra teatral "Design
for living", film dirigit per Ernst
Lubitsch, que darrerament ens don.i la
magnifica realització cinematográfica
d'una altra celebre comedia: "Trouble in paradise" ("Un ladrón en la
alcoba"). En aquesta nava Película
veurem afiriam Hopkins, Gary Coa
per, Fredrich March i Edward Esenett Horton.
* Ha estat realitzat un film cbmic a l'Africa del Nord, ens diuen
amb preses de vistes veritables. El
titol és "Anirem a Tomboctú".
* Alfred Chaumel ha realitzat
un documental sobre Madagascar.

Chaumel és l'autor de "Symphone
exmmue".
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"EL. CAFÉ DE LA MARINA"
a l'Urquinaona
Inductablernent, de les estrenes
d'ovni. la mes interessant per a nosalares es la de l'Urquinoona. La presentació del primer film parlar en
catalä és un esdeveniment en cl nostre món artístic.
Hein parlat diverses vegades des
que es començà la filmació crEl
Café de la Marina" d'aquesta pellicula. Dos/linee Pruna, animador
d'aquesta primera temptativa de producció nacional, ens digué Ilavors
que amb els mitjans amb que es
compta aci es proposava filmar una
histeria que interesses els espectadors i que demostrés que, amb mitjans apropiats i amb ganes de fez-ho, es podria arribar allä on els
altres ja fa ternps es traben, o sigui, que el seu prnpeoit és demostrar capacitar cinematográfica.
No cal pas que nosaltres justifiquen/ els desigs que terrim que
aquesta primera película catalana
ens fati esperancar en una tutura
producció nostra, en desitjar l'exit
per aquest film no volern invocar
cap nao de patriotisme tronat, com
equivocadament s'ha fet en la propaganda, volem igualment, com
Pruna ens digne, veure un film fet
ach i per elements dad, en el qual
es pugui apreciar ei sentit i nocions
cinematogràfiques que calen per intrincar-se en aquest difícil art. Si
podem apreciar aquestes qualitats
per a nosaltres la temptativa de
Pruna ha urä triomfa t.
"El Café de la Marina", fou ea-

unuinaona

Avui, nit, estrena
de la primera producció catalana presentada en
sessió especial per tota la Premsa catalana de
Barcelona i sota el patrocini de la Generalitat
de Catalunya a benefici del Consell d'Assistència
Social - Protecció a la Infancia

:=1:=========em
coas populars d'autors argentins i catalans per la senyora Elisa Ramoneda i Julia de Ruiz, acompanyada al
piano per Enriqueta Garreta. Per
assistir a aquest suggestiu recital es
faciliten invitacions a la secretaria.
FESTIVAL INFANTIL, — El
festival que sota la direcció artística
del senyor J. Torrents i alaymir i
ami) la coHaboració del Quintet Bar
-celonésbraávui,dens
a les deu de la edil& al Gran Cafè
panyol
Es
. La seccie infantil esta composta de dotze nena i de dotre nenes
de les Escales Guimera, la qual «tentara diverses tuncos amb gestos de
Font Palmerola.
El Quintet Barcelonès, en 03 intermedia exetutara "Hamlet", de
T§ChalkOWSky, 1 « Suiete poetique",
d'A. Dvorak.
Finalitzarä el festival amb la interpretació de la sardana " Baums blanca", de Verdura-Forn Palmero`a, pels
nens i nenes de les Escoles &túnica'
1 pel Quintet Barcelones.

Reserven les vostres localitats des d'aquest nu»
ment per a aquesta solemne estrena
Aquesta tarda, darrera representació de

TU ERES MIO
per Jean Harlow i Clark Cable
Film Metro-Goldwyn-Mayer
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L'angoixosa sitgació deis
obrers a Jaén
Els socialistas acorden formular una petició al
Govern encaminada a solucionar la situació
Madrid, 22. En la reunió celebrada avui per la minoria socialista
s'ha tractat de l'anguniosa situa-só
que travessa el proletariat a la prol inda de Jaba i com a solucia s'ha
acordat fer una petició al Govern
pesque decreti les disposicions que calguin a les propostes de palliar aquesta situadas En vista d'això s'ha acordat el següent:
Psimer, actuada immediata en la
construcció intensiva del ferrocarril de
Baeza a Iatiel; segon, construcció
Cela canals de La Loma; tercer, intensificació dels treballs dels canals patita del Rumblar i d'altres de la provincia; guara comerle immediat de la
canstrucció de carreteres i camins veis
usas, aprovats o en projecte, reduint
es terminis de la subhasta o realitzant
els treballs per administració de ma.
rera que puguin estar en condiciona
ce treball en un termini no superior
a quinze dies; cinquè, realització dels
camins forestals sollicitats, i repoblacid de monts. Per a alai) se solliana
un credit extraordinari, iniciant-io
a er a no esperar amb la ultra global
de cent milions de pessetes resultes del
rsessupost corresponent.
.a la seca cegada el sosera
els propietaris al compliment
del laboreig forçós, bases de treball,
lieis de conocació obrera, Ilei de termes mtmicipals, etc., etc. estimulara el
sel de les eomissians de policia rural
acrque formulin les denúncies corresponents j enviant els eaginyers neceasaris amb facultats i amo responsa.
balsas per tal d'obligar a la realitaacia de les ta sques precises. correspoaents a les de laboreig forçós obligant
rambi a la intensificació de conreus.

_
' El Comen
de ministres'
d'ahir 4

També es propeeen altres mesures, entre les quals figura que el R oyeras ges tioni urgentment el tractat comercial
amb Rússia, per a la collocació dels
minerals de plom i llingots fosos que
era una de les beses del traeres inicias i que reaoldria la situació de les
psablacians reineres de la provincia.
EL SR. MARTINEZ DE VELASCO TE UNA VISIÓ DISTINTA DE LA SITUACIO DELS
OBRERS

Madrid, 22. — A l'església catedral de San Isidro s'han celebras
solemnes funerals per l'ànima d'Albert I. rei dels belgues. organitzats
per l'Ambansada belga a Madrid.
Moments abano de donar començament a la cerimònia religiosa ha arribar al temple el President de la
República en automòbil voltat de
l'escolta presidencial. En altres cotxes han arriba, des cls1 Palau els
ministres de Comunicacions, Agricultura, Justicia, Guerra, Estas i lostrucció Pública. A la porta del temple una companyia danianteria amb
bandera i música ha retut honora
a S. E.
Ha estas saludar el senyor Alcalä
Zamora per una comiassió del Cabilde de la Catedral. Immediatament
ha passat a ocupar el cap de l'Estat el lloc que se li ¡savia preparar
al prethiteri. A tots dos costar; del
President de la República hi havia
tribunas per al ros diplornatic i altres invitats oficial'. A la nau central de la Catedral shavia aixecat
un cadafalc voltat de b!andons. Arte
seguit ha començat la mista de Regulen* cantada per la capilla de la
Catedral. Acabas l'ofici ala cantas
un respons al costas del cada falc. El
President de la República ha abandanat acta seguit el temple, i ha estat acomiadat a la porte arnb les
mateixes cerimònies amb que fou
t'ebria

trens a
Villanueva de la Reina

Reunid de la Minoría

Una collisió

La Lliga es disposa
Són deiinguts diversos
a governar
Madrid. 22. — Minuts despees de
del vespre sha produit una
a la plaça del Callao, enase gr:p: de venedors del setmanari
E. E.". protegits per alguns joves
f asiste,, i un altre de socialistes,
creuant-se alguns cops de puny
cent-se dos dispars.
Per denúncies de dos transeünts
ira:1 estat detinguts s com a autora
asis dispara dos estudiants. i a un
ells li 1:a estas ocupada una pistola.
L'altre ha Harma l'arma a terra.
Han acudir forces dassalt. que
:san dispersar els contendents.
La policia també ha eacorcollat
rl altre grup dand/vidus que protcrien un altre venedor del setmanari
E. E.a ,1 ha detingut César MoreNavarro. al qual ii ha estar ocu; s'as. una porra i un ganivet.

Rebenta una resclosa

i moren ofegades dues
famílies
Las Palmas, 22. — Anit rebenta la
tesslesa prepietat de la familia del Casta s situada en el lloc denominas Tosal serme de San Lorenzo. Les airas e s destruiren ches cases i s'endurieren els matrimonis que les habitasen i sis infanta Tots han mort.
Aquest triad han estas trobats els cada era d'un home i d'una dona al barrana anomenat de Guanartenme, i el
d'un infant a la plaga del Poble,
Al poble del Rincón han estas trohats els cadävers de cinc desapareguts;
la troballa ha estat en un indret distant alguna quilòmetres del lloc del
ore& De Las Palmas han sortit les
autoritats, bombers i valida, que han
trehallat atuse repós en la recerca deis
caaaavers.
—

Comissió ha aprovat
l'article cinquè de l'Estatut

termini assenyalat als fundonaris que serveixen a
Catalunya per tal de demanar el traallat
Madrid, 22. — Poc despees de les
nou del ~ti han colmenas a arribar
al Palau Nacional els ministres per a
reunir-se al Consell que salaria de celebrar sota la presidencia del President de la República.
Despees d'un breu petit Consell, ha
començat la reunió, presidida pel
cap de l'Estat, que ha acabas moments
abata de les onze i que ha durat una
hora.
Cap deis ministres no ha fet manifestacions d'interés als informador,.
El senyor Lerroux s'ha limitat a
manifestar que dintre el Comen no
hi havia res que pogués distanciar-lo
dele que habitualment se celebren al
Palau Nacional.
El senyor, Estadella ha lliurat als
periodista la sespient referencia aiicMsa:
A lea deu del matí ha comencat el
Consell de ministres, a la Presidencia de la República, amb assistincia
de rota els ministres.
El President del Consell ha fet un
detingut estudi de la politica actual
a Espanya i a l'estranger, i ha explicat la mara:a dels debate parlarnentaris i ratificat la posició del
Govern amb el propi abast que es
precisava • en la deciaració ministerial,
acuse que hagi ocorregut res fins ara
que indueixi a canvis de parer i menys
d'actuació.
Despees ha fer un documentar comentari deis successos ocorreguts
recentment a Austria, i ha donas
compte de la mort del rei de Bélgica,
fent present la condulenaa del Govern
per aquest trägic accident i enaltint
As dots personal& que adornasen Vil.
lustre finar.
Seguidament el senyor Lerroux ha
50tIlliß a la signatura de S. E. diver;
sos decrets.
Abans el Govern s'haria reunir en
petit Consell, i ha pres diversos acords,
entre ells un aprovant un decret pel
qual es prarroga per quinze dies el
termini assenyalat en el decret de 28
d'octubre de 193,3, perque els funcionaria que presten llora serves al territori catalä puguin sollicitar el trasnat fora d'aquest.
El Consell sha hagut de suspendre
a les onze menys cinc minuta perquè
S. E. el President de la República
pegues traslladar-se, acompanyat dels
ministres d'Estat, Justicia, Instrucció
Pública, Agricultura, Guerra i Comunicacions, als funerals que se celebraren a la catedral de Sant Isidre en
sufragi de l'anima del rei Albert.
En efecte: Moments despris S. E.
el President de la República abandonara d Palau Nacional, d'on ha sorti( en autombbiL ates:manyar dels
seus ajudants de servei el general Rodríguez i el comandant Cueto.
S. E. sha dirigit a la catedral, i ha
sortit del Palau per la parta de la
plaça d'Arnieria, on formasen les forces de la guardia exterior i le; de
l'esquadró presidencial, comandades
aquestes darreres pei sea comandant
senyor Jiménez Oda.
L'escorta portara uniforme de gran
gala, anib cuirasses, i ha rodejat el
cota: del cap de l'Estat, que portara
a andxlas cantan, els caps de l'escorta.
En altres automòbils anaven les persones del seguid civil i militar de
S. E., el secretad general de la Presidencia, senyor Sánchez Guerra ; el
cap de la catnbra militar, general
Ruiz Trillo, i el contralmirall senyor
Ruiz de Rebolledo,

Madrid, 22. — Al Congris s'ha
reunir aquest mati la mMoria ¡pirita
sota la presidencia del Sr. Martínez de
Velare&
Aquest ha dit en acabar la reunió
q ue havien dedicat una gran part
del temps a efectuar un examen detingut del projecte de Ilei d'arrendaments rústics.
Cona e — ha afegit el Sr. Martínez de Velatto — rectificar una mena
de rumor que ha vingut circulant
aquests dies. perque es inexacte. Algú
ha afirmas que a la provincia de Jaén
shan rebaixat els jornels pels elements de fruta. i s'ha obligas, encara,
els obrers a satisfer lee despeses de
manutenció. Tal suposició él falsa, i
en coneixer-la ha produit indignació
en ele representants agraris a Corte
eer aquella provincia, els quals estan
disposats, si es fa una *m'inda concreta, a comprovar Tassumpte i eliminar de les organitzacions del partit
el qui sigui que hagués estas capee
de cometre semblart injust'cia, pera
de la certcsa d'aquesta suposició hi ha
moles motive per dubtar. car no sha
formular en aquest sentit cap denla.
cia davant tls jurats mixtos.
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feixistes armais

Sota la presidència del Cap
de l'Estat es reuniren els
ministres i prengueren, entre altres acords, el de
prorrogar per 15 dies el

Madrid. 22. — El eenyor Ventosa
es proposa marxar a Barcelona per
donar compre de la seva entrevista
ands els senyors Gil Robles i Melguiades Alvarez al senyor Candi&
el qual probablement vindrä a Madrid per tractar personalment amb
algunes personalitats sobre la soloció de la crisi que ha de plantejar-se.

Els funera's per al rei
A'bert I de Bélgica

La

De la topada de

base
•n•••

Madrid, 22. La, Comissió d'Estatuts ha aprovat en la seva reunió
d'asui l'article cinquè de l'Estatut
basc, relatas a la declara c i a dila
dre t s individuals. L'artícIt co cines
quasi una copia del corres--tio,es
Plnent de l'Estatut catall
.11••n••

VISITEU

Sufre
Presenta una gran solieeel•
par a visitas 1 'Wad
freout•etempo
RONDA DE SAWr PIRE, 34
11111111

Sevilla, 22. — El degk dele
julgee d'instrueelet va mehre un
exhori del J'II jat d'Andújnr interessant-li la delenció deis
znaquinietee del tren especial
Joeep Delgado Alcazar I Julia
Navarro tientan 1 el icen leneNI a Andújar. I,a delencid no
e efectU4 Perquii ea trubeven
hoepilalillate en una
particular, en la (mal a'ha establert un servil de vigilancia.
Aquest Mati ha estat portal,
procedent d'Andújar, el cadàver
d'Antoni Gutiérrez Gallego, cnn•
duCtor del tren especial. na
Wat dipotillat al dorni q ill de
la familia del final, velki4t-lo
ele g ens companys. A le• qua Ire de la farda ellt verificat
l'enterrament, que ha conatiluit una irrauglosa maaitealaAle de ligh

•

te aspen
Madrid, 22. S'ha reunit tambi
aquest metí la minoria parlamentaria de l'Esquerra.
En acabar la reunió, el se retan
del grup ha dit als periodistet que
havien tractat d'assumptes referente
a la discusaió deis projectes de
que es traben a les diferents comissimia, 1 que la minora esta capeetant a la vista dele esdevantroents
politict.
Segens lea nostres noticies denil
faran paliei una note, en la anal
es recullen alguna extreme impur.
tants tractata en la reunió, entre ele
gneis figura el cas del conseller de
la Generalitat que, per haver aur adit un guardia, ha estat declerat
cure en la jurisdicció del Tribunal
de Garantida Conatituciunala,

o

edi

L'escorneea de les dretes contra el Govern

LES CORTO DE LA ItErittELIÇA

S'han esfuma les probabilitats de cris' per aquesta
setmana

S'ha iniciat l'obstrucció socialista al dictanër sobre el traspàs dels serveis de sanitat i
beneficencia al ministeri
de Treball

Madrid, 22. — Socialista" diu
que la informada publicada per
"L'Osservatore Romano" ha descobert
la motivació de l'actitud adoptada pel
Nunci i el senyor Herrete en la festa
cummemorativa de la coronació del
Pontifex. Sembla que la decisió de
provocar un incident fou concebuda
per les Meta i consultada amb el secretad d'Estat del Varita, cardenal
Pacelli.
El senyor Gil Robles esperava que,
a consequencia del receta debat politic, sortirien del Govern els ministres
maçons, que priven el Gabinet d'una
fesomia reaccionaria, i que, amb aqueas
motiu, es renovarla el ministeri en un
sentit mis dretista. A Roma no volea
pactar amb un Gavera que tingui un
caràcter provisional i esperen un canvi de situació que desplaci la política
cap a l'extrema dreta, amb la qual
cosa es pertnetria als senyors Gil Robles i cardenal Pacelli d'elaborar un
concordat molt mis favorable que el
que pegues acordar l'actual Govern.
En el parany — diu l'esmentat periadic — migue l'actual ministre
d'Estat, jove inexpert,
LA CAMPANYA DE
"EL DEBATE"
• El Debate - culta el Govern que
les Corta romanguin en una inactivitat tan danyosa mentre els problemes
s'agreugen a força d'esperar. El Govern no pot dissimular la seca debilitat interna, Mines vegades entrevista
i negada. indubtablement, domina en
l'actual Gabinet el sector esquerrista
del partit radical, que, ja que no pot
imposar una política seca, s'oposa a
portar a cap rúnica política possible
en aquests moments.
La incompetencia i el sectarisme
agarroten tota la tasca del Govern.
Les dretes han de sentir una dolorosa
impressió en contemplar el malament
que mía correspostos la seva Ilcialtat
i els seus esforços. Els que tanquen
el cansí a les solucions politiques derivades inevitablement de la composició tle la Cambra arrosseguen Espanya capa un carrera' acose sortida.
AQUESTA SETMANA NO HI

HAURA CRISI

Madrid, 22. — El senyor Gil
Roble; ha estat interrogas per un
periodista sobre la situació creada
ahir al Govern per la decisió de
C. E. D. A. d'enderrocar el Gabinet
actual quan es presenti el tuoment
oportú. El periodista li ha preguntas concretament si la crisi seria
imminent, és a dir, si es podria produir en aquesta mateixa settuana
parlamentaria, i el senyor Gil Robles ha contestat:
—En l'horitzó d'aquesta setmana
no veig cap esdeveniment politic.
—I en la que ve?
—Al,!, aixis és ter profecies a llarg
termini, parque és molt llarg el
que In ha del dijous al dimatts,
gairebé em sembla que no havia
d'estendrchs tant en la mera pro.
feria.
NO PASSARA RES
El Sr. Martínez de Velazco ha da
que la tela minoria no hacia tractat
per a res de política. de la qual s'ocuparan en la propera reunió.
Cont sigui que els periadistes li han
preguntas la seca opiniä sobre el monient politic, significant-li que es conceptuava de tunanta gravetat, ha contestas:
—Ja veureu com no pasta res.
El Sr. alartínet de Velaste ha afegit que tot i recomixent que la siMeció del govern is dificili s sima. creu
que no es produiran ealeveniments
politice i que es recluirá tot a un viratge cap a la dreta en la política
que segueix el Govern. Si alguna dels
set': componente no estiguessin conformes, lerien substitiiits.
EL QUE DIU EL SR. GUERRA
DEL RIO
El Sr. Guerra del Ro ha manifestat
a im periodista que tosa la campamal de les dretes contra alguna elementa de l'actual govern no té per objecte sin donar gust als telis clients
Aiegeix que les dretes ho
pensaran millor, i deixaran de neguitejar el govern, perque, a fi de
connites, san les que mili ten e n Per
perdre. El partit radical — diu — té
la sera ruta ben marcada, sense necessitat d'inclinar-se a l'otea d'empentes, a Un cantó o a l'altre.
EL GOVERN MANTÉ LA SEVA
vals
nisetSreIsCIaOmb
miP
Alguna
han parlit els periodistes a la surtida ds1 Consell han cnincidit que
el president senyor Lerroux he fet
una exposició detallada de l'acteacié parlamentaria alai cona de la
situació política i social del $ id
Els periodieMs han alludit ela aumors de criet.
— A aix6 .-lta respnet an deli rementata mIssistrae— no poileni dir
ni que ai ni que ata El Gocen% es
menté ferm en la p oslaió n4e eesPon
a la ¿aclareció minIsterial.
També han fet &Ru g ió eh Informadora a u4 supo'« Gevern presi-

dit pel senyor alelqufades Alvarez,
a la qual cosa el ministre ha dit:
—Cree que anets desorientats.
—També s'indica—ha dit un informador—el senyor Alba amb radicals moderats, agraris, dernewrates
i potser algun d'acció popular.
El ministre ha dubtat i ha dit:
—No ho sé, em sembla qu e ta re poc esteu encestara.
EL SR. ALVAREZ NO PENSA
PRES/DIR EL CONSELLL
Els periodistes han preguntat al
senyor Melquíades Alvarez sobre el
rumor circulas que va a ésser encarregat de presidir el pròxim Govern de concentració de centre dreta
"—eJo
es foo
nsomnia mai— ha dit
senyor Melquiades.
—Creieu tan llunyä
—Res, jo no somnio mal. ;President del Consell de Ministres jo!
En un deis passadissos de la Cambra han conferencia( extensament
ele senyors Alvarez (Ifelquiades) i
Ferran de leas Rios.
Els periodistes han intireacat de
l'ex-ministre socialista una referencia del tractat i el senyor de los
Ricia ha dit:
—Hern parlat dels diversos aspectes de la aituaci6 i especialment de
la realitat circulant.
EL SR. VENTOSA CREU QUE
1A SITUACIO NO POT DURAR
Als passadissos del Cenares abordem el senyor Ventosa i ii pregunten:
-1J'; haurà esdeveniments aquesta setmana o a l'entrant?
—No crec que nhi hagas—ha respost l'ex-ministre—; pera entre denuà 1 la se p.:lana entrant tots els
Signes exteriors fan pensar que es
produiran.
—Avui, parlant amb un ministre
—ha dit el reparter—, i en densanar-li una cita per a dema o passat
densa. ens ha dit: —Creieu que seré

miIiies\ lt:ceisceyo
?nn?Erl

en t no os a e shapodtitis con-

tinuar mis temps alai, en aquesta
situadas d'inestabiNtat. O es C011SOlida la situació o dels amarad aquest
Govern ha de deixar pas franc a
un altre que doni una sensació de
permanincia i de continuitat en la
seva actuació. Cont comprendreu,
no es pot parlar que es governi un
país, quan els ministres estan actuant amb la inseguretat inherent a
aquesta situació de desequilibra per
no dir de descomposició.
¿ES PRODUIRA LA CRISI LA
SETMANA ENTRANT?
Preguntas el Sr. Casanueva sobre el
plantejarnent que podria tenir un debat politie, ha contestat:
—No s'han d'aprestar les coses. La
setmana entrant es produirà la crisi.
Això is inevitable. El (aoven.' catira
tot sol cense que ningú l'empenyi.
—Ci tti el suhstitnisa?
—No crec que per a això hi hagi
dificultats. EI nou govern pot asespresidir ye! mateix Sr. Lerroux, si
esta disposat a formar un Govern
centro-dreta.
Si en e, riegues a aquesta fórmula,
el Sr. Alba seria la persona mis indicada per suhstituir-lo, i en darrer tenme. el Sr. Melquíades Alvarez.
—Entrarien estés en aquest Govern?
—No crec que hi hagnés cap incoovenent per a alud', sempre que la pnlítica a desenrotilar s'adaptes a la que
nosaltres seguim, podent-se arribar a
una intelligencia.
—¿En formarla part el senyor Gil
Robles?
—No ho cree; pera a'xia fóra el de
menys. La desIgnació de persones es
faria en el moment que es reaueris
el nostre condes, ¡ segons en la forma en que aquest se sollicités. Sobre
la forma en que es plantejatia la crisi
ha dit el Sr. Casanuera que no és cap
incógnita la divisió de criteri del Par
-tiradcl.
LA SITUACIÓ NO ES VEU
CLARA
La situaci,5 politica continua
embrollada i se segueix parlan, de
la possibilitat que sorgeixi la crasa
Es barregen algunes fórmules per a
la seca solució. Sembla que es busquen soluzions descartant quins poden ésser els avantatges i inconvenients que cada una d'elles efereixi
per a substituir el Govern. No sena.
bla cesa faca la solució i sobre ella
es feien comentarla al Congrés.
L'Apinió general de la Cimbra es
desencoratiadora. Els diputats es lamenten de la inactivitat de les Corts,
coincidint totes les opinions que la
•ituaci6 actual Es insostenible. Les
dretes continuen en la ova actitud
expeetent. Dintre del saló hl havia
molt pocs diputats, i en canvi, els
pateadistoe eataven aleas de dip.
tata, esnecialMent de la ¿reta. Ovan
rl temps ha transcorregut ernst que
fa D'antenas rap qiiestió, dintre del
sala, que tenues nmtivar el plantes
jagtent de la erial, els pasmdissos
han medie deserte i eta escolia
també. Sembla que tot ha queda
pendent per a la sessid de densa.

Le -Cambra expresas el seu sentirnetitpei la
mort del rei Albert I de Bèlgica
Madrid, 22. — S'obre la sessió a
les 4'3S de la tarda, sota la presidencia del senyor Alba. Al banc blau, eis
ministres d'Estat, Treball, Agricultura, Obres Públiques i Indústria i Comerc. S'aprova l'acta de la sessi5 antenor.
EL SENTIMENT DE LA CAMERA PER LA MORT DEL REI
DE BELGICA
El MINISTRE D'ESTAT expresta a la Cambra el sentiment del Govern per la mort del rei de Bélgica i
afirma que aquesta demostrada na
es limita a una fórmula de cortesia,
sina que és l'expressid cordial deis
Iligams que uneixen Espanya amb el
poble belga.
Es descobreix respectuosament davant el monarca desaparegut, la figura del qual no pot per menys que
despertar la mes viva simpatia.
El PRESIDENT pregunta a la
Cambra si s'associa a aquest sentiment,
Així s'acorda.
El MINISTRE D'OBRES PUBLIQUES anuncia a la Cambra que
ha rebut l'informe de la catistrefe
de Villanueva de la Reina, pera corn
que is molt extens ha fa passar als
taquígrafs perque es reproslueixi 21
Diari de Sessions, posant-lo a disposiclii del; diputats.
(Entra el cap del Gnverna
DICTAMENS I PROPOSICIONS
S'aprova un dictamen de la Comesia concedint ala jutges de Ceuta i
Melilla competencia Per instrui r su
-marienlsdct enrabcomemos al territori de Ilur jurisdicció.
S'aprova un altre dictamen de la Comissi6 referida cedint a l'Ajuntament
d'Akizar de San Juan la caserna denominada de Santa Clara.
Es meten en considerada diles
proposicions de hei del senyor Peire,
una sobre la supressió dels benefisis
de quota, que concedeix la hei de reclutament, i l'altra sobre reduccie
tensos de servei a files.
(Entra el ministre de Justicia.)
Tambi e5 pren en considerada una
altra proposició del senyor Ortiz de
Solórzano concedint el dret a l'ascens
a alferes als sergents i euboficials.
Una altra del senyor Domínguez
Arévalo, sobre la concessió a l'Ajuntament de Pamplona del.: solara en
nue esta edificada la caserna de Sant
Nicolasa i una altra del senyer García Sedosa declarant fundó estatal
el proveiment d'aigües i sanejament
de nobles rurals.
CONTINUA LA DISCUSSIO
DEL DICTAMEN DE LA PRESIDENCIA SOBRE EL TRASPAS DE SERVEIS DE SANITAT
AL MINISTERI DE TREBALL
El senyor NEGRIN defensa una
esmena, primera d'una serie en què
es demana, esmena per esmena, que
cada un dels serveis continuas adscrita al Ministeri de Governació. Demana librada) nominal, com igualment per a les altres esmeres, que
defensen diversos diputas; socialistes. Dels banca dels radical, surten
algunes protestes, i acusen els socialistes de fer obstrucciú.
Durant la defensa d'una de les dites esmenes, que realitza la senyora Nelken, un dels diputats agraria
mostra el seu disgust per l'obstruc.
cita i dernana que calli l'oradora,
allegant que la passat ja el tentps
reglamentara
El PR ESIDFNT (senyor Arrana)
ads erteix que la Presidencia és Túnica indicada per a opinar si el
temps ha passat o no, i en aquest
cas Creu que no ha passat 1 que la
ßenyora Nelken està en l'ús del seu
dret a seguir parlant.
UN DIPUTAT RADICAL: Peris
és que perdem el tempsl
El senyor MENENDEZ, socialista: Si us sernbla sera millor que
parli de la sidiresi i dele mètodes
tecnològics, i de tots aquests tomansos que ens doné aliir el ministre. Tot alud acabara amb la
cread., de vuit-centes places perquè
el senyor EStadella colloqui tots els
seus electora d'Osca.
El senyor MAGRA (Honori), de
Rhovació Espanyola: Tal vegada.
El senyor MENENDEZ: Si, ja ti
que V. S. estä d'acord anib nil, sobre alzó.
El senyor MAURA s'abren del
seu seient i va a asseuris als encona dele socialistes, al costes del
enyor Menéndez, menee la senyora Nelken continua el seu discute.
Els diputats populars agraris ¡plandeixen, de per riure, la cordialitat

gut sembla entaular-se entre el diputat socialista i el diputat monas,.
quic.
La senyora NELKEN es lamenta que se la interrompi, i dirigeix
algunes paraules despectives als interruptors.
El PRESIDENT prega a l'oradora que no falti al respecte degut
a les Corta.
La senyora NELKEN: Els que
falten al respecte són els que han
aplaudit.
El PRESIDENT: També ern dirigeixo a ells advertint-los que no
han d'impedir que un diputat caerceixi el seu dret.
Alguna diputats populars agraris
expliquen que els aplaudiments no
tenien inundó dinterrompre la senyora Nelken, sinó subratllar l'entesa entre el; senyorä Menéndez i
Maula.
El PRESIDENT, donant una
enérgica campanada, adverteix al
acopar Manea que si continua en
aquesta actitud es veurä obligat a
imposar-li un correctiu. (Grans rialles.)
El senyor MAURA arronea les
espatlles astorat i es retira al seta
cucó.

La senyora NELKEN acaba la
defensa de la seva esmena, que COM
en totes se sonicita que sigui sotmesa a votadas nominal, i després
continua la defensa de les restants
esmenes seguides d'altres tantes votacions norainals, mentre el saló de
sessions va, a poc a poc, quedant-se
buit.
El senyor CANO LOPEZ, conservador diaident, demana la paraula, i protesta que la Cambra perdi
el temps lamentablement discutint
estatua tense interès, amb l'únic
interés d'obstruir la tasca parlamentária. (Grana aplaudiments de les
dretes.)
El PRESIDENT: Comprengui
S. S. que la presidencia no té mitjä
reglamentad per a oposar-se a què
el5 diputats exerceixin un dret.
El seNor CANO LOPEZ: Jo no
ern dirigeixo a la Presidencia ni invoco reglamente ni drets, invoco el
sentir i Vanhel del país, al qual
temas enganyant.
UN DIPUTAT POPULAR
AGRARI: Es cert; auca no pot consentir-se.
El senyor aIENENDEZ: sPerò
que terco les &eres en les Coastituents?
UN POPULAR AGRARI: Nosaltres no tenim res a veure arnb.
aixd.
El senyor MENENDEZ: Nosaltres, a mes, no obstruccionem la
labor parlamentaria. Simplement
ens oposen' a que s •aprovi un projeme de hei que considerem perjudicial i que va a augmentar la
burocracia ami> quatre-cents empleara inane.
UN DIPUTAT POPULAR
AGRARI: Aquesta fou la vostra
El senyor XIENENDEZ: La vostra i la diquests (assenyalant ele
radicals).
UN DIPUTAT RADICAL: La
costra, que és dels enxuiaments.
El senyor MENENDEZ: Vosaltres no podeu parar d'enxuiaments
quan es reiereix a nosaltres.
El senyor CANO LOPEZ: Dones
vosaltres ho fóreu.
El senyor Menendez: Callen, que
aíren director general de Seguretat
astil) Sanjurjo.
El senyor CANO LOPEZ: ¿1 as
penseu que aixia ern molesta? A
rnolta homa.
Et senyor MENENDEZ: Dones
també era un enaufament
UN DIPUTAT RADICAL: No
aconseguireu res amb la vostra obstrucció.
El senyor MENENDEZ: No?
Espereu que arribi dimarts.
(El senyor Rahola ocupa la presidencia.)
Es producía una altra votació
nominal, ¡ el senyar TIRADO, todallara, defensa una altra esencia,
i fa constar que l'oposicie que la
minoria socialista fa a &guau projede de Ilei és perfectarnent
i afegeix que ella no Atan oposat mai a qui es posin a disemia!.
i Vagin endavant en la Camba dB
nombrosos projectes que en efectos
anhe!a el país per a retoldre ele
nombrosos problemes que té piantejats.
Ea discuteixen i rebutgen *fe
esmenes fins a la treta., i ‚ ' almea
la seeeid a les nou del veepre,
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El Govern podrit, per mitjit de detrets, retesar
les economies que cregui convenients
Paris,. 22. - Despees de Pexposició ieta pels senyorsDouniergue i
Germain Martin, la comissió de Finances de la Cambia ha adoptas,
ver 18 vota contra b, un article de
nova Hei de Finances, pel qual
s . autoritza el Govern a procedir per
derret a la realització d'economies
per un impon que sera determinat
ulteriorment.
Els socialistes i els comunistes
han roba en contra.
El senyor Doumergue baria justi.
ficat la petirió de plens poders, necessaris per a equilibrar el pressupost per a 1934, declarant que
aquesta disposició la considerava indispensable per a contrarestar els
atar! contra la moneda francesa.
Prosseguint després la Cambia la
discussió del pressupost, lia escoltas
e: senvor Palmade, que, en nom deis
radica-socialistes, Ita aprovat el
rrocediment, i el sea) or Paül Reyrand, que Ola expressat també a
favor del (-lit procediment que ha
estat combatut pels socialistes i comuniste!.
En la sessiä celebrada aquesta tarda per la Cambra ha prosseyuit la
drscussió del Pressupost. i s'ha apeopat per 368 rots contra 185 l'article
3/ bis, sobre Fadopció del qual baria
plantejat el Govern la qüestió de con:anca.
Durant la discussió el ponent de la

Cornissia d'Hi genda ha manifestat que
el Govcrn soHicitava aquesta autoritció per tal d'efectuar economies, i especialment per cobrir el deficit de
500 milions, que resulta de les dinposicions adoptades ahir per la Cambra.
Després hi ha hagut un debat sobre la data en que aquests decrets ‚eran sotmesos a la ratiticadó de la
Cambra, i ha estat fixada per la Comissió la data del primer de desembre
de 1934.
El neosocialista Sr. Ramadier ha
presentas u ll a e s mena prnposant la del
31 de ¡sitial del !reteje any, pera el
ministre del ram ha deciarat que no
podia acreptar més esmenes que la
del socialista Sr. Laffont, que fixava
la data del 3 t d'octubre. plantejant
també la qüe s tió de confiança contra
l'esmena del Sr. Ramadier, que ha estas rehutjada per 39t vots contra loo.
La del, Sr. Laffont ha estat acceptada.
Després el Sr. Doomergue ha in s istit sobre la necessitat de votar rapidament el Pressupost. si es vol plantar cara a la situació i mantenir Pesta h ilitat del frene.
Seguidament sha suspès la sessió, i
en reprendre's mis tard s'ha donat per
acabas s'escamen de la llei d'Hisenda.
La Cambia ha adosatat el Pressupost
en el s m co njunt d'ingressos i ¿espeses. per 469 vets contra 123, de 592
rotants.

Sembla que Hit!er i El moment po!ilic
Goering ro estan
a Sud-Amärica
gaire d'acord
Buenos Aires. 2 - El GoZuriI. 22. - Ha estas objecte de
sota mena de comentaris les deriars fetes per Goering sobre la
s-rt de Dimitrov. Popov i Tener.
Hora recordara que Hitler harca
annaciat que dintre breas dies serien
alliberats. Contràriament. Goering
acaba d'afirmar que una homes tan
:esrillosos ja catan be on sim. El pet' o die de Goebbels "Der Angrifi"
ra les manifestacions de Goe.. no feas esment daixio darrer.
creo que entre Hitler i Goereas hi Ita pregones diferencies, so• -ceo: en la qiiertidi de Prussia
ia politica exterior.

L'afer Stavisky
t. l'e dé la priincra pagina)
Fcu espla nazi?
Pari s . 22. - LI fet capital de la
.• criada dabir en l'aier Stavisky no
:a publicació dels xecs del hell
,andre, que puja 157 milico!»
7 , ,o fra ncs ua raport de la
"Societé Genérale" que presenta el
princep dels estafadora con, un agent
doble d'espionatge iranco-nazi. Si la
C.A o no és impossible. Ea:asedó ei
hast sobre reporta forca fantástica.
No Iluny de Ternes, al carrer Arséme-Houssaye, existia a la fi de 1933
un cabaret de nit on irenüentaien
a:avisky, Hayotte, Rita Georg, la
creadora de "Katielsa": el seu amic
Karl Boch-Baner, gran viatger interracional, i una bailarina, Mar.ana
Kupier.
A la metes de Stavisk i: tota la tropa
es disloca. Rita Georg acta a SaimTropez, on els inspectora no la tro huren el 25 de gener, quan acabara
de marear a Viena. Qualt a Marianne
Kupfer. des del 8 de geber, se n'auara
a Londres a treballar en un musicaall. Sembla que aquesta. d'origen
imagares, hauria anat a Paris anib la
missin, de part de certes agnipacions
nazis, de crear a l'aris, i aliste a Londres, diversos cabarets un hauria estas fàcil de recollir indicacions interessants, politiques o altres. En aquesta empresa Staoisky hauria prestat
serveis singularnient apreciables, grades a les seres relacions en els media
politics, financers, diplomatics, periodistics.
Fou portas a cap, aquest programa?
ilom en dubta. Marianne Kupfer canta una temporada a Paris. Rita Georg
no sembla disposada a anar a París,
in se la reclama en l'assumpte de
la fallida de "L'Emplee".
Hi hagra, donrs, afer despionatge?
Dijon. I?. - Dos agents de
la Brigada ninhil han ereeniat
ovni nombroses investigagjons
alnh l'ohjsel s dP reconstitnir el
iempe empeat pal senyor Prinr e d'ença que arribi a Dijian
fine que foil neaft3Sinal.
obtingut
C
Fina era no abs
cap re/ni:tal positiu.
La polidia practica recerquen
per tal de posar On dar guinea
foren lee armes utilltzades per
reele g í o ele afemine.

Bullitt arriba a Plymouth
Londres, 22. - EI senyor Bullitt,
q ue va a Moscou per tal d'ocupar
el sea flor d'ambaixador deis Es.
tate Untes, ha efilkst ,Py.mouth.

veril de la provincia loo convoca f eleccions per al dia 2 3 de
masar El Gas electoral l'aura
lie ennatunciar-se a favor o en
contra de la reforma de la
ConStilucitO, l'eledena de diputats ¡ .senadors provincials i
de les autoritats municipals.
El segon aniversari del
::
Govern nacional
inotill de c.,illphr-s e. e(
segon aniversari sito Govern
nacional, han salutjat el 9esIei als Semi ministres
itionbrosds raps j oriol:11s de
l'E:carel' ¡ de la Marina, així
vous ntembres del Cos diplo_
i nontbros o s funcionaris
i polities argentins.
A

entur me«

l'Urugual

Montevideo, 22. - El presiden!. .senyor leen, ha signat
de ' ,el P e l (Pral es coLvoca
a l Cos eleeloral per al din 8
d'abril per tal de rectificar la
Constihició aprovada per
eeiohlea Constiluent.
Al Brasil
Rio Janeiro, 22. - Al Parlainent ha estat presentada una
morid per la qual s'autoritza
rl president de l'Aeseintilea per
(ionrocar una Assenibleit
Cosislituent, amb l'objecte de
procechr a l'elecció de non pre_
sident.
La qüestló del Chaco ::
ASIttleiöll, 2 2.-A I a circol e o flcials Informen que les contraproposieions holivianes presas'.
tcides a la Cionissió de la Sovielat de Nacione Ilitit asilla
rehutiadets pel Govern del Paro gil ai.

Extravagàncies hitlerianes
EL PROTESTANTISME
TAMBE ES FA IMPERIALISTA
Berlín, 22.- El bisbe de l'esglés:a
evangelica del Rei e h ha creas una
oficina eclesiástica de Negocis Estrangers per a la qua l ha nomenat
cap el conseller consistorial Theortor
Ilecpel, al <mal ha concedit, al matriz temps, el titol de Id s br. I.cs
tasques de la tova oficina consistemen en estrenyer i consolidar les
relacions de l'esglesia evangelice
alemanya amb els abonanys de confessis', evangélica que resiileixen a
l'Estranger, alol com ando les esglésies amigues.

Sense feina andesos
que protest2n
Londres, ti.- Diversos centellara
d'Obrers patata, protedents de diveren% Ilocs d'Anglaterra que maman
sobre la capital ene objecte de protestar contra el projecte de Ilei rei_
tu a l'atur toreéis que es discuteix
actuilment a la Cambra deis Comuns, han arribas ala voltants de
Londres.
Els manifeetants, que estan ajada» per certea organitzacions de
l' a la esquerra laborista, celebraran
diverses reunions i desfilaran per la
capital britalUca dissabte vinent.
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El fèretre era precedit per la ele.
recia L'armó d'artilleria sobre el qual
ha estas collocat el teilt era arrossegat per sie cavad§ !legres. El taiit
era cobert amb la banuera belga, i sobre el fèretre han estat conoce» el
capot, el case l'orejat i l'espasa del
rei Albert.
La Casa Militar del rei enquadrava
l'armó d'artilleria, i els cordons eren
Portals per altes personalitats.
pasear el fèretre la multitud s'incliaara respectuosament.
Darrera del fèretre anaven els fati.
del rei, e princep Leopold, hereu de
la corona, el princep de Flandes
l'hereu de la corona d'Italia, princep
Humbert, gcndre del rei Albert. Stguien despees el princep de Galles, el
president de la Repablica francesa,
hl Lebrun, i el rei de Bulgiasta. A
continuació alteren el mariscal Petain
i el ministre trances d'Afers estrangers M. Barthou.
A les 1 1 '30 l'enterrament ha arnbat
a la catedral. La basilica havia estat
decorada amb gran severitat j bon
gliS t. El cadáver ha estas rebut a la
porta de la catedral de Santa Gudula
l'el cardena l arquebisbe de Malinas,
via Roey.
El taüt ha estas col-local al centre
de la nau, sobre un immens cadafal.
Cinc grans pirámides de ciris denaven
guardia al cadafalc.
L'atenció de la multitud es concentraba en el cor, on Ii haeia els
caps d'Estat i els princeps. De rigorós incógnit figuraven també al cor
la reina vidua Isabel. la princesa Astrid, la princesa d'Hohenzollern, :a
princesa de Suecia i la princesa de
Dinamarca.
El cardenal van Roca Ita celebras de pontifical, i la celebre Schola de atalinas s'havia encarregat de
cantar l'ofici i responsos.
Terminada la cenit:lamia religiosa
i abans de treure el ieretre de la
nata central de la basilica, s les bandes de música han interpretar amb
sordina, la mansa reial belga, de
"Bravaneonne".
El cardenal van Roca ha acompatiyat el cadáver fina a la porta
de la catedral.
Despees de la cerinninia religiosa
celebrada a santa Gudula, el seguici
fúnebre del rci Albert sha dirigit,
enmig d'una aglomeració cada cegada mis gran, a Lechen, on, després de desfilar les tropes, el feretre ha estat baixat a la cripta en
presencia de la familia niel, deis
caps d'Estats i dels prínceps estraneers.
Arribada de personalitata

Paris, 22. - El president de la República i la Delegació francesa han
arribat a les 8 . !5 de tontada de fine:set/es on luan assistit als funerals
del rei Albert.
També han arribas la princesa Josefina Carlota i el a rinre P Etaudoa.
fills dels nons sobirans belenes, que
es trobaven, COrn se sao, a Suissa.
Assistiran a la cerinknia de coronada de Leopold ¡II.
El princep de Gallea e; quedará
també a Brussellcs per assistir a la
dita cerimónia.
Paris, 22 - A les dotze de la nit
el rei Boris de Bulgaria i el princep
Cir:lo, el seu genna, han sortit cap
a Brussellea. En el mateix tren ha
sortit el ministre d'Estas d'Espanya
per assistir als funerals del rei Albert.

Una revolta a
Mendoza
Buenos Aires. 22. - Telegrafien de San Juan que el
eenyor Poi lo. líder de la resilla &pie Ilit eSelittill eli
provincia. lla fet presoner el

i nn ver • Ita(1,,r • sentair Conloni 1 alruns inembres del Llover!' local.
Els fels de • San Juan (limos
que troten e g elshairameal carneher loen) i no van co l ora i.1
(lotern nacional. Segons molestes exislia gran deisemiten' contra el governador i
la sera familia. que s'havien
guaina' Enntipatia de 1;1 plolitneiU,
a aforó sdn degula els
dislurhis.
El ge»ernt Justes ha cal ist estada' a San Jutan a fi que, sanee
caraiiter (dieta!, traineli un infima al f/mern.
- El senyetr Aldo(' Cantoni,
; e rina de Froderic Cantoni,
vornndm de la prilvincia de San
Juan. ha resulte( mort en una
rovrdla qua alta prodtrit en
aquella provincia.
Tambf, ha reeultat mort duran t ele dieturbis el cap de poMoja i ferit el governador. .
Com que lee comunicacions
e sten tallades es fa dificil d'obtenir delalls dele lela i de les
eitit$ea de Iß revolla.
- Comuniquen de San Juan
que. la Delegació federal anuncia que el general Jones, que
ha Resuma el poder. ha Ue0/1ßegilit restablir ilordre.
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Mentre Suvich

ACA63A
D' EVAPORAR-fe

:7, a
negó di

INelapest, els pfeliminars d'una

-1)curtet.-,

entesa italo- austro .hongaresa...
Han

començat lea controvèrsies, violentissimes
entre la premia italiana i ralemanya

A Londres ren a Parla se segnrix
anib M I, interés l'aria que Swvichque 1M periòdic de Praga qualifica de
7missatger de mort"-desenralla a
Budapest. Contràriament, a Praga i
Belgrad hi hit g ran inquietud perqu
aquesls dos Polios rs veuen amenocals
Per l'obra gute per ordre del dote ha/allougria,
Aquella inquietad ha m'acula a
coliseqüericia del sots-secretarj feeriet , a Gyolo , en el qua ha dit guue eshl
rontent de frohar-se a lionyria, lupa
'lanaria mutilada, pera, 1 !lo la gran
Ilongria. L'alhajó a /a retiisid dels
tracias contra Romania i Ingosldris
no pot ase, mis evident ni mis tires

ria d'acomplir Strich

si es

a

considera que Suvich no hauria

p ronuncia, semblants paraules si no
fos autorilzat Per Mussolini. Per estranya coincid,nc10 OS el motea. mo•
iittit el eap del partit agrari croata, refugiar ,a Ginebra i notariament d'aced
amb mayor l'out:ay
Ilirn2..icielt-telegrafiava que els creates no acceraven el parte balcanir.
Cal recordar que la nora fase integrista o Austria losa en oberta hosti!n'al contra el itfoe halcättie i /a Pelito Enteja.
La finalttat teritable del vlatge de
Sunich a Budapest - que esperetn que
no portara estralls fratririells roen eta
que seguiren el 304 viatge a Viena és de concloure uno unió austro-halahangares& Prdeficament, sota el pont
de vista econòmic, resultaria bid icae
¡ergs«, llongria é .4ustria p er resoldre
la crisi tenen necessitat deis mercas
que ela poden sufcrir Romania i lunesVit ola i Te.recoslaz'aquid; pera ¿orifican
Per a la pan cnrOpco. Uno tal unió no
seria ' acceptada ni de la Petita Entesa ni d'Alemanya. L'iota perqud co
podria admetre una suprentacia feixista
Dantibi, i l'altea peque vea en el
troje,*
ObtiOde a l 'Alaall nn que s'haz'ia de preveure
s'ha t serificat: uno Huila ha saegit
fre racione i feixisme que pot arribar

Els periadics polonesas parlen d'una
guerra italo-alemanya que 110 se sap
quedeia i,olada. Les n oticies de
llena fan preveure que totes les poresfan tels 110215, a menys que
no intervingués Italia. .91 Quai d'Orsay ata ben cempre.s la gravetat del
momeo i alta determina a prende c
una iniciativa d'acord amb el Foreign
O ifiée. Sembia que rata CO exenten 11/1
Posierte de penes ¿Cr a una eventual
-solano', en os de veritable ocuMeid militar internacional d'.4restrin
que roldria conjurar el Perill nazi i torrifitzor qua ls2tadla acció feixista que
nonlis tintirio cl eamp :liare u H0119ria.
Pera a Parts i Londres s'espera,
tatrtH, que l'afilad assuntida ¿Cu' la
prentsa ettrop ea i aMigaideS CM/sells diplontafies bid:frisia Mussolini
a desistir del seit trajear, rom fa féu
llaves de la rehirma de la S. de N.
,Vo aja moh opfintistes en apea poi!
pergit,' el duce Iu, per roons de politira interior, aecessitat d'una política 00 prestiqi a l'exterior,
darrera hora ola arr iba un telegrama de Berna - que ha d'acollirse amb reserves - anuncian' que el
Führer ha retira els poders a liozicht
Pa sea discurs uf:imanten: pronuncia:.
Si oixd los venial, serien els primers
efeetes de la nota de les tres l'olt'llcies
i lambe del iiiatge d'Ed en. Cal esperar confirme:ció.
Budapest, 22. - Avui han prosse-

guit les conCeeses entre el secretad
italià de Negocis Estrangers, senyur
Sulitch, i els bornes d'Estas hongareses.

No ha estás facilitat cap comunicas
oficial, però hom sap que les entrevistes han versat sobre la base de les
finares negociaci(sres que probablement Reatan les condicions prèvies
d'inca cooperaciG itatin-austro-lionearesa. la qiicstió que preocnpa actualincas la premsa hongaresa es saber
fins a quin pum estan (record sobre la
qiiestia del Dancibi. Eranea i Italia.
"La Tempe", estséptlo
l'avis, 2s, - "Le Temps" publica
un editorial en el qual diu que conee
acollir amb reserves els 1111110:5 sobre
una eventual unió econianica austruhongaresa, inspirada i controlada per
Italia,
De moment, seseas el dit periadic,
aquesta concepcin ha provocas sises
reaccions als paltos de la Petisa Eta'esa'

En eme, cOm ha declarat el senyör Benes a un corresponsal del
"Morning Post", eal que existeixi, al
mateix cor d'Europa, una veritable
cooperació económica de toses lea poteacies interessades.
.Aquesta ha estat sempre la tesi
(remesa.
El periixlic acaba dient nue, en clect e, el Eactualitat cuneé apropar Italia a la Patita Entesa amb vistes a
l'obra comuna a realitzar per i la
salta de 1Tairopa. Central..

John Simon fa l'ornl
Glasgow, 22. - En un discurs que
ha pronunciat en un banquet ufert per
la Cambra de Comerç, sir John Simon
ha declaras, entre vives aclamacions,
que despees d'una 'larga i sota certs
aspectes desgraciada controversia amb
els amics de l'altre costal de la MInega, tot indica que van a establir-se
negociacions amb bona voluntat per
part de França i d'Anglaterra per arribar a nous acords comercials.
Després de fer una allusió a l'obra
dels senyors Mussolini i Hitler, sir
John Simon ha afegit que res no coatribueix més a la influencia moral dc
la Gran Bretanya i la seca dimanó
que el fea que en aques3 tsmps durs
seguensi essent verament un poble
lliure i disciplinas.
Les controsérales entre
Roma I leerlin
Roma, 22. - Italia espera la reacció de Berlín a la declarado de
les tres potencies. En absència de
tota manifestacid oficial, la premsa
continua fent notar, no sense una
certa estranyesa i greu, l'actitud de
la prernsa Intleriana, asiló que serabla estranyar Popinió feixista per
sobre de tut és la . solidaritat del
nacional-socialisme amb el marxisme a manifestar la seca disconformitas amb Italia. Hom remarca
sobretot que quan s'ha tractat de
deiensar les justes reivindicacions
alemanyes Italia ha estat senior::
al costas d'Alemanya. Xi ha, dones,
ingratitud i egoisme de la part dels
hitlerians a no tenir en compte els
interessos mes essencials d'una nadó amiga i a refusar-se a tot estola; de comprensid al seis esguard.
Pena hi ha mes. Quan el tercer
Reich era atacas. any darrer, per
la premsa d'esquerra d'Europa. Italia va refusar sempre les acusacions
d'aquesta. Caldria tan sols recordar
com va protestar de les caliimnies
sobre les persecucions antisemites
malgrat els esforços de la coma!Uses israelita italiana.
Horn crea, dones, que quan la
propaganda hitleriana acumula les
cakininies per Italia refusa la solidaritat dels dos reginis ¡ comes una
mena de feionia.
~esta actitud ha causas una
amarga desillusió en eis media feitristes. Els feixistes veuen dreearse contra clls uns que havien singut com a Rennalts.
La premsa feixista guarda una actitud molt ferina: sobretot justifica
la posició d'Italia precisara les seres acusacions contra el Reich.
El "Lavoro Fascista" consagra un
Itere article a refutar les allegacions
alemanyes sobre quatre M un a' P eirt
-cipals:ngerodRich
els afees interiors d'Austria: els pretesos esforços de la premsa anglesa
i del Govern de Londres per aieblir
el sentir de la declaració de les tres
potencies: Easserció que Austria
hauria perdut ja la seva independencia, especialment enfront d'Itàlia,
i en fi, el renegatnent del Govern
feixista en materia de revisió de
Tractats. •
Tota la premsa expresan el desig
que Alemaaya comprengui la red
de la posició d'Itàlia, i voldria que
Alemanya arranges la seva situació
tenint en compte la declaració de les
tres potencies.
El que dlu la premsa

hitleriana

:: •

Berlín, 22.- La pretil ta alemanya
continua atacant la ingerència d'Italia en els afees d'Austria. La
"Kollnische Zeitung" escriu, contestant al “Lavoro Fascista":
" l .a premsa italiana no pot negar
suite ha fet campanya per la revisid
dels tractats. l'er comptes de pretendre que aquesta revisiG devia
ésser feta per una entesa internaciOnal i sota el signe de la justicia,
batirla estas rnillor que llagues declaras que la revisió havia de limitar- s e a liongria, vassall d'Italia.
La pretina italiana té àdIntc l'audacia de reprotxar al nacional-socialisme el buscar de guanyar els treballad ora austriaca. Tots aqursts
arguments !Postren foi que Italia s'ha
equivocas de ficar-se en rimpasse"
a /15 triar.
Nabloht van en,deigräola
Hans assogiii'S q
* uo el senyor
Hitler, deeconten pet darrer
dirimes del senyrif Hibiteh, ha
decidit retirttr-li ele plens puden e que li harta cemeedit
les qüeellons de política austriaca.

La inaugurada de la Fira
de Leipzie
, Leipzic, 22. - S'ha acordat que
ti Fira de Leipzic sigui inaugurada
al 4 de islam

S'han donat per terminados
les converses d'Eden amb si

LL

govern alemany
L'acord, perit, sembla llunyit i excessivansiit
platònic
.4 proPivit deis colloquis que lene',
llar a Berlin enlre &len i els llanca
del gotera alemany s'insisteix en es
comunicas oficiala sobre la cordialitat
hi ha hagnt prr deduir-ne que Irs
relaciona anylo-alemanyes polen ronside rar-se excellents. Entre (Mies es
voldria dei.rar suposar que Londres
es aoti mis prop de Berlin que de
¡'sirte. Pera les frentes knen un valor
n'oh liiuilat davant la substancia que'
en aquest ros representen els fin:res-e-5 anglesos. idhue si no es voloujs
tenir cts sentirle Popinni Pública,
ulul e a Anglaterra te notable intimenCia.

1 aglIC.C's illtertSSOS

al gavera anglés no sols de mantente
sató de referfor do vincha dotnistat
que el 'liguen al gotera francés. Ea
cl 1 9 , 4 es ?robaren quasi al costar ¿estrés d'un Periode que no fon sempre
certamen: cordial. Aro l'experiencia
ha aconsellat ets homes que s'Un surreit en la direcció de la politica británica a seguir artes directires que
roincideixen amb les de Paria. El
rangua:anime, ressuseitat amb vehemencia despris de t'arribada de Hitloto at poder, couStitUetx llui Peral taut
Per la Gran Brrtanya cota 1,er F r o nç5. Si a Bcriin es formen illosions
ben aviat les ;T'ira!! esvaides. San va! mar, però, les ',oficies gil! CII3 arriben
de les decisions treses referents al desamiantina, Sembla indicar que sto canrema, Franca no por,
Uttse posar en perill la stuu seguretat
i la Pon europea acomodar-se a ere:a

desig
Pera
'i. a pro/s eil de desemenent notem COM Norman DdriS Crell que /a
Conferencia no es reunird mas.
Berlín, 22 - L'Agencia D. N. B.
comunica que avui salan donas per
acabades les entrevistes sobre el
desarmament, que ;len celebras entre el Govcrn alemany i el senyor
Eden.
En el cura de la sera estada a
Berlín, el senyor Eden ha conversas extensament per dues vegades
amb el canceller senyor Hitler. i
celebras així mateix diverses entrevistes amb von Neurath. Aquestes
converses es desenrotnaren en un
esperit de franquesa i de plena cordialitat i posaren de maniiest que
el s dos Governs estan desitjosos
d'arribar amb rapidesa a un acord
general sobre el desarmament.
Encara que les entrevistes celebrades no han litigia per objecte
arribar definitivament a una Convenció sobre el desarmament, un
examen sever 1 detallas dels diversos problemes plantejats ha pernibs
(l'arribar a una comprendió reciproca dels punts de vista mantinguts
per les dues parts.
Als cercles oficiosos es diu que
el carácter d'inusitada cordialitat que
Itan revestir toses les conferencies
entre sir Eden i ele representants
alemanys permet d'arribar a la concluaió que ambas» patees poden
considerar-se satisfets per aquests
canvis d'impressions.
Tots els periódico dediquen Ilargs
articles a comentar les converses que
han celebras el senyor Eden amb el
canceller i el ministre de Negocia:
Estrangers del Reich, erpressen fopinió que les dites converses hauran
de tenir un resultar positiu, puix
que tetan baaades sobre les primitices proposicions angleses.
En general es mosteen favorables
a la peonaste italiana de reglamentar els armaments fins que arribi un
moment mes favorable per a efectuar
una resolució, per considerar-la cona
rúnica solució politice possible en
l'actualitat.
L'òrgan pilen.» "Correspondencia
Diplomatico - Politica" aproma I' o.
portunitat de la visita de Sir Eden
a Berlín, per analitzar les perspectives actuals en ele Moreras internacional% peas a crear una base d'inteHigencla que permeti . entaular negociado!» definitives en el problema
del deesannament l.a situada no ha
minoras ni molt menes en el cura de
les darreres setmanes i la recent
nota francesa no ha significat cap
progrés en les negociacions francoalemanye,s per l'actitud negativa de
Frene clavare qüestions foramentala relacionadu arnb la igualtat dele
drets d'Alentanya. Fil contrari, la
contestació francesa ha servit més
fié per posar de relleu rantagonis.
me d'antbdós punts de vista.
El canceller senyor Hitler, acotopanyat del ministre d'Afers Estrangris, von Neurath, i del de Propaganda, senyor Uoebbeli, ha auis-

tit avui al dinar donat a rambaixada anglesa per Sir Eck Nietos
Co honor del secretari d'Estar beltenic, senyor Eden.
Després del dinar el canceller ha
conferencias durant nada de date
hores amb el diplornitic anglas.
El senyor Eden, donant per terrninadcs les converse amb eis ministres del Reich, sorttre dema denuesta capital Es dirigirá a Roas&
Motees reserves a Londres
Londres, 22. - Les noticies
segons les quals les converkea
velebrades mol senyor Eden a
Berlín justificarien cert opti.
miame en la qüestid del dadarmament, s'acolleixen a 1-011.
dies antb teserva.
•
Es recotteix que el Reich
mostra dispoeal a acceplar
gnus punts del memorandUtu
angles, però sute certes condie
ciona. la inclusió de les quals
en el text angtes suposaria una
modificació profunda. .,
El senyor Edest, per la sera
part, no tenia ttle2 tst j asid 4115
la d'informar-se, i le; stiggestions alemanyes, per tant, haucan d'ésaer examinades pel Goveril bri I atina
La prelosa angleea. en comentar les enlreviotes del senyor liden, es mostra, en goneral, molt oplimiat a , consideran algutis diaris que han
aconseguit progressos encorat.
jailors vers una etilesa germano-británica en la qtiestid
del de.sarmantent.
El - Daily Telegraph" diu que
/a situad() és /non dificil, pecó
que al mateix ternps ls molt
l'ira en perspectives.
El -Times", per la sera par/.
din que no cal oblidar que
aquestes converses no han da
concluir a cap acord formar,
sind que serveixen nomes per
esvair qualsevol confusió pos.
si tule.

Condemnat per insults
a Itindenburg
Amsterdam, 22. - L'autor del
bre **Das Vaterlang Sieplamm". detingut per !p ienses al mariscal Hindenburg. ha estas condemnat a un
mes i mig de presó.

La .smiacto adeno t'

a Austria

'Viena, 22. - A inusbruck ha
estat detingut et conegut catnphi d'esqui Helnint Lantschner.
Encara que oficialment no sin.
dignen els n'Aus. se sap que
les autoritats l'acusen per la
seva actitud politica. Fa pon
temps que Lantschner va tornar d'Alemanya, on participa
VII diferents proves esportives.
A Viena la policia ha Min..
gut el general retirat Schneller
i len - coronel liostovsky. Tete
dos forett consultora
de la Lliga de lisiro4acció.,
e.
publicum.
•

DimissI6
Klagenfurt (Austria), 22., Fu una conferencia (»lebrada
pela capa dels grups politivis de
la D' e la de Corintia s'acer d&
aconsellar el governador de la
dita provincia, senyor kern.
alelen, que presentéis la dimesid del eärree.
La Dieta de la Etaixa 'Austria,
que no compta Inés que 26 diputats cristiana socials, h4elegit per aclamació sotas.,
governador de la provincia Al
Majar Ear, segon comindatst
de la Heinvivehrem de la Balo"
Austria.
Han estat consternaste- es.-9A
pena de mort pel Taitas»!
Linz tres membres de la Santa..
bund, acueste d'haver d'Izave
matat una patrulla d e Pe"»
i de paisana.
El president da a Re n11.
4
ha induttat dos dele ~Mol
nata; el tercer ha • stat 9944914
aquest metí
Aquesta execucidi eleva t a
el total de lea efectuados 114C
ordre del Govern anda Ale.
dela darrera euelees se4,-- =. ;•;
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Un «fe

educatiu

Es dificil de asidor* o enrulen.
la !liga de "'Mes gua foren otriltrar
• 'Mirador" •• ei roPar iii chicha.
Sonar cap esperintca, dona, de diese res d'original, /11 m'en:botica *mi • gjegir 1g mera veu a
tos «Ir

ore ceeteteseitt 'tta la meces-

eitet
Al asee (n'odre, el merla principal
* "Mirador lis Wat de persistir.
Cajt ilinigetteitf enner, th o dir, bdademnent consagrada a les arta, ¿es
DMres 3 l'coaectieeisete. ha pagad
Sisar vais mita d'un Jsrnostre, es el
' fas ml: favorable, mes villa d'un
any. I tal durant, 104 persirtier, "Mirador" no ha caigtst en el free« de
sensacionalisme. fie comentat ele esdeeeniniesets, gratis o perits, serios,'
O bonals, tense rornpro re:remetan; ole
hatie adaptas de bel l antuti, avise
gairebé alterar la disposició de ter
seres sercions, ni la granddria dels
seus eplgraft.
Qu3 mis té? A temiera vista, acierta fidelitat a tusa paula externa
paca imPortancia. Perd giran 111l kont
empresa rana lt de necessari, en la
mesera ¿pece ernmetsinoda per
tridincia soltera i per restrienria
qrdliee, el onentenirnent de les Pertrtes.
no frei Isidnytilylinsor aquesta ineitnrid
etIcile, Piró bus eficaç, que "Mirados" arrea ab fett perqu? ri giendonin rhrifari i Darla, bensanient, en les
(d'el que els ti' preparades.
Aquesta serenitat voluntario O eque,tta voluetat de serenitat es habitual
eirara en tos els patios (510.3 d'Eurape, 'fax que en tels tieient raus al
casta dels grana rotatius que cultiven
el hie fi einb tni'ss menos (intenta,
surten 1 alls periinlics que parlen ran
te menor de temes artística i literaris
i que s'esforcen a dur qiiestiens
candents a 1Pla QtMOSfera ?Ingiera?M'e refrigerent, proPieia a la reflc1 al eantrast de judicis.
ne metiera que. te7/170( e rls Pohh.S
viles ele Catalunya (i .fins de r,liosrie!), cede top que foh ainb un
lector de "tfiender" almenys, que
un torne arel, el qual es poi parla.. Comunista. dretista, arantguardiste, tredirimeafista... el que sigui!...

re,

Notichui
Servei MeteorológIc
de

Catalunya

DEL TIEMPO
A CATALUEVA. A 1.1111 PUM
En general el ben tomas g ua ha
demInst a Citabais' durant Os
durara ellt• 11•110 ~bina, 1 Inmuta un Ilaueno supina% d• la a•buloaltat 1 Oistiblalion venta del
primer quadrant, el la Prtnluellon
patita maree • morar • la ~en
D•eut a aguo« carnet .1s1 ~elast lo tentwetures balearan lt.,.
rieran a Wsr leo normal; del mas

actual.
11111e 10,0 trählr. 23 O ren" •
Tremp; mInnitt d's•ul, 4 Iraca teta ama, • Adral, 1 a Sane Julia da
dilatarte.
(Les observaelons del temps a
Dareeicem a ieli set, van a la resuma da ta primera vaginal
.........».................—.................
La representació "Provincial" de
Barcelona del Tir Nacional posa a
coneixement deis seus socia que tinguin armes de propietat que per tal
de regularitzar la sera documentació d'acord amb el que han disposat
les autoritats, se servenxin pastar
cona mis aviat rnillor per lea Ofi cines, carece d'Escudille.s, 5, nrancipal, de deu a una o de quatre a
vuit, per reine instruccions.
Sept. I aalaaa
sabrosas loe a0tina lieb cede

l'ere) tapar de daleg.

la

Carlos SOLDEVILA

Esquina Republicana de Catalunya
El Centre Republicä Catalä del
Districte y convoca cls seus socia a
l'Assemblea general extraordMaria
que tindrä lloc denla, diesabte, dia
24, a les deu de la vetlla, al Cinema
Walkyria (Ronda de Sant Antoni, 30) ,
per tal de tractar de la modificació
dels Estatuts, i a l'Assernblea general
ordinäria que tindri lloc a continua.
cid, sota cl scgüent ordre del dia:
Lectura de ¡'acta anterior; Estar de
comptes; Renovació de cal-res, i Mociono i proposicioas.
=o Com s'ha vingut anunciant, la
conferencia del conseller de Sanitat
de la Generalitet, doctor Josep Den cas, sobre el tema "L'obra de Sanitat
i Assistència Social realitzada per la
Centralitas de Catalunya", seri donada den* dia 23, al local del Centre
Catalanista d'Esquerra (Rambla de
Catalunya, 6), a dos quarts de vuit
del vespre, 1 sen retransruesa per Radio Barcelona.
=o Demà, dissabte, *a dos quarts
d'out de la nit, al local cle l'Atenta
Nacionalista d'Esquerra (Valencia,
núm. 573d, el seny or FranC1SCO de
Gaztahaga dissertará sobre "El nacionalisme bese".
Demä, dissabte, a les deu de
la vetlla, tirxIn lloc a l'Ateneu Republicà Federal d'Esquerra, carrer del
Planeta, re i ry (Gräcia), la conferencia a (arree de la senyoreta Dolors
Remalló, bota el tema "Intervenció
de la Una en la vida política". fli
sbn invitats tots els socia de l'entitat
d. aempatitzants de Grecia.
' ••

La sardana

lANCIANILO
El UNO Catale d'Eaquerres
del Poblet fa evinent a tole els
eficionats a les sardanes que
ela que en vulguin aprendre de
bailar poden dirigir-se al tau
local (Valencia, 468) tols ele
dUone, de set e nou de la venta,
ore fun g ieres una mierda ele sargazos e narren de l'Esbart Dan'alee Pep Ventura, d'aquest
Casal. Es fa constar que gulestea Iliones odre absolutament
retente.
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La Delegació d'Hisenda ha assenyalat per a avui els següents pagaments: Manuel Altimires, 2.000
pessetes; Antoni Jaumandreu, seo;
Higini Majern, 25905; Natali Núñez, 500; Nurbcrt 0110, 1.50o; Ramon Plantes, 500; Francesc Pellisser,
21623; Josep Turell, 4725; Ramon
SUgran Y eS . ',P O ; Emili Viader, pessetes 2.000; M ar ia Guardia, 99'94;
Miquel Sirr:es, 4326; Joaquim Sarria, r.o30.96; Ferran de Vizcaya,
980'no; Josep Dalmau, 6.487; Vicene
Piulachs, 4.497; secretari Juntes Ad.
ministratives, 2.57570; Josep Pérez
Nin, 69.05965.
En or; Joaquim Cebriä, rgo ptes.

Majestic Hotel
I RESTAURANT
Beberte a 1010 ptee. I a le carta
Plats reglonale. Excelient Quina
I g ervel perfecta - galena per a
Banqueta, Bode. I reates
Orquestes -:- Preua moderate
Denla, a les sis de la tarda, a
La Plnacoteca, suri inaugurada una
exposició de pintura din Pasqual.
Entre els nostres amateurs és esperarla asid) vivissim interes l'exhibicin de les O b rCS del ;lastre celebras
pintor oluti.

EXPOSICIONS WART
GALF P IPS

lr,T A NES

I.

CORTS CaALAI. Ole

A. 11117104

Pintura

D. 111AIXER111
9. CALIMA

mag a maman.*
Pina al 8 da mare sinent

LA PINACOTECA
5116411111 si 0111014 114
IU PASCUAL
Pintura
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Penen

GALERIES VALENCIANO

causa contra Julià Comes, el qua!,
amb l'auto que guiava, atropellà. al
Passeig de Pujades, Carnee Vé:ez,
Ii cattSi lesIons (Me trigaren 270 dies
a 'éstes guarides. La pena que el
fiscal »llichi que ti fea aplicada
fou la de tres Ilesos d'arrest, a mis
de la indettinitnei6 corresponent.
A la Secció Segona es va veure
una causa contra Frederic Hoffman,
acusas d'haver estafad una maquina
d'escriure. El proceseat es conforma arras la pena de guatee mesos i
uit dia d'arrest, que Es la que demanava el fiscal, després d'haver modificas aquest les leves conelusions.

isi
Magancia Provincial')
S'echa Primera. — Tres orals per
vagaluned, furt 1 robatori, contra
Pere Bruzzi, Magí Ponce i Miguel
Martínez, respectivament. Un divorci: A. ALMO Collera U. Betute
Serenó Segona. — Dos oraLs per
resistencia i lesions, contra Joan
Cacha 1 loan Binan, respectivanene.
Seeeió Tercera. — Tres erais per
lesiono i dos per huta, contra Miguel Pedro i altres, Miguel Vargas
i altres ¡ Salvador Santpere, t'optetivament.
Secció Quarta. — Un oral per
estafa, contra Joan Tobella i altres.
Un divorci: Maree! Cullerer contra
Manuel Francesc Alvarez.

A les Seccions Tercera i Quarta
se auspengueren les vistes que estaven anunciades.

ANUNCIS JUDICIALS

TRIBUNAL D'URGENCIA

E DICTO

Comparegueren en aquest Tribunal Eugeni Campas i Serafi Aiguader. aculats de delictes dt tinença
d'arma de ¿Oc i de sedició, pela feto
ocorreguts a Olesa de Montserrat.
Segon s declararen diversoa testimonis. la nit del 9 al 10 de desembre,
les forces de la guardia civil d'aquella població van sostenir un tiroteig
amb Un grup que esteva compost
d'uns vint-i-einc individus, el qual
estava arnagat darsera d'unes «Ilumines. A conseqiiincia d'ideó hi
hagué un mort, el qual portava un
rifle anilla les municionas corresponents, i a mis dos ferits, que foren
detinguts a casa del conserge del
Sindicas Unic. Aquests ferite són
el» premuere que hem citas abano.
Demores de les pronas ¡ dels informes dels Retrata el Tribunal va
absoldre els dol processats del suposat delicte de tinença d'armes, i
els condemni, en canvi, pel delicte
de sedició: el primer, per easer menor de divuit anys, a la pena de guatee mesos d'arreus, i el segon, a la
d'un any, vuit mesos i vint-i-un dios
de preso:).
Un altre dele judicis celebrats per
aguest Tribunal ho fou contra Franz
Macho, el qual, al carrer de Sepúlveda, roba el revólver a un "sereno" i després l'agredí 'causant-li le sons. La pena que li ¡raposa el Tribunal bou la de dos anys, cinc Ilusos
i deu dies de presó correccional.
I, P e r Unirla se'n celebraren tres
mes, per delictes de resistencia contra. diversos agents de l'autoritat,
El primer, contra Meesetti Giovanni,
que bou condeninat a la pena de
dos tnesos i un da d'arreat: el segon, contra Carme Carda, que fou
condeninada a un mes i un dia, anda
l'atenuant d'estar beguda, i el tercer, contra Francesc Ruiz Muñoz,
que fou absolt per manca de prOves,

Väria
El Jutjat número tres ha comences a fer efectives les participacions
del quart prerni de la Rifa de Nadal, del qual en foren venuts, en
forma d'apuntacions, dos vigetime
mis per un revenedor. Sepias'', el re.
compte que alta fet, per cada una
de lee participacions venudee de
mes corresponen 398'78 pessetes Per
pelees', en lloc de 5on. Derra continuan el pagament de Iza partidpacions que es presenti n.
Fels agents encarregats de la per.
secució de la venda d'estupelaents,
ha estas detingut Daniel Herväe
Ramon, el qual esta complicat en
la darrera venda de cocaína que fou
deecoberta en una rasa del carrer
de Blasco de Garay. El detingut
gressä ale calabossos del Palau de
Justicia.

Anit foren posats a disproici6 del
Jutjat els elig es detirtguts al carrer
de Vigatans, cantonada amb el de
l'Argenteria, per reunió clandestina, i
que, com diguérem, formen la Pede rand Local de Sindicats Unics.
Pel Tribunal d'Urgència s'han fet
les liquidacions de les condemnes in>
posades pel dit Tribunal en diversos
minad, darrerament incoats.
A Joan Sänchez II correspon surtir
de la pres6, acomplerta la condenma
Per red/tenida imposada el 9 d'abril
d'aquest any. Antoni Relegue., per
excitació a la meció, fou condemnat
a doe meso. 1 un die, i comnlebrItt
de mate, Compleia Mafia Asemejo
d'una condones per resistencia el 36
de mere. Filia Ifixelet complir el
dia 9 de julioi cle le sentencie per
atemptet que se li intpcei de sis metros de recluoi6.

Aseanismenta per a ara)

Auilibtele Territorial
Sala Primera. Ineidant: Diente
Gane Gaig conga Ferreearrae Metropolitans de Barcelona. Interdicto;
Boneventura tolla Roque centra
Yente Peina Coges
Sala Segovia,
Incident: Tomäs
Carleó Vds «entra 'bocal d'Estet.
friterdicte: EPP114 Riu contra Pere
Solä Coll. Terceria, (mejor (Manee): Uta d'Espanta costra Llufs
Torrente 1 altre. Pobreta; .411111
'sillar centra Jesep Placa.

CEDULA DE NOTIFICACION
Y EMPLAZAMIENTO
Che en los autos de menor cuan.
tia instados ante este Juz gado Por
don Felipe Rodés contra doña María Baldrich Romeu, obra la
guientee
"Providencia Juez . actal - señor Gabarrä. Barcelene, veinti.
clós de febrerero de mil novecientos treinta y cuatro. — A lo priori.
pa!. se admite en cuanto ha lugar
en derechn la demencia de ¡a nde declarativo de menor cuantía que se
formula con los documentos que
acompaña, insértense como se solicita; fórmense autos. Se tiene por
parte al . Procurador dort Enrique
Capee en nombre y repreeentacidn
de don Felipe Rodés Baldrich, entiéndanse ton el mismo todas las
notificeciones y actuaciones; y de
dicha demanda se confiere traslado
a la demandada doña Marta Beldrich Romeu, y caso de haber fallecido, a los ignorados herederos o
herencia yacente de la misma, cmplazändola con entrega de lae copias de la misma y documentos ton
ella acompañados para que se per.
sone en forma en autos y la conteste dentro del término de nueve ellas,
expidiéndose para que tenga lugar
el emplazamiento, dado su ignorado
paradero, los oportunos edictos que
se publicarán en los Estrados del
Juzgado y se insertarán en el Boletln Oficial de la Generalidad de
Cataluña y en cualquier diario de
avisos de esta localidad, haciéndose
constar en los mismos que las expresadas copias obran en Secretaria, a su di.spOSieibn. Al primer
otrosi, por hecha la manifestación.
y al segundo otrosf, a tu tiempo. —
Proveído y firmado por el señor
don Alberto Gabarró Carles, juez
municipal y accidental de primera
instancia del Juzgado número nueve
de esta capital, doy fe. — Alberto
Gabarr6. — Ante Licdo. José
M. Salvä.
Y Para que sirva de notificación
y emplazamiento en forma a la de.
mandada doña María Baldrich Romeo, de ignorado paradero, y caso
de haber fallecido, a sus ignorados
o herencia yacente, expido la m'e.
tente en Barcelona, a veintidós de
febrero de mil novecientos treinta
y cuatro, — El secretario. — Licdo.
»sé al. Salva.

E DICTO
En virtud de lo dispuesto por el
señor Juez de primera instancia del
Juzgado número diez de esta capital
en los autos de juicio ejecutivo promovidos por "Cros, S. A. " contra
don Quiliano Garcée, por el presente se anuncia por segunda vez. término de veinte dfas, con la rebela
del veinticinco por ciento, la venta
en pública sublima de las fincas niguientes, situadas en el pueblo de
Lucida, partido judic ial de Sos.
Una poseeiOn en la partida de Meleras de veintiocho cahicet de cabida, equivalentes a diez y seis hectáreas, una arca sesentiocho centiáreas; linda al norte tierras de don
Manuel Sánchez; al este la de herederos de Jsidora Alegre; al sur la
de herederos de Francisco Galban,
y al oeste la de Benito Aragonés.
Valorada en veinte mil pesetas.
Deis campo& secano en la partida
de ñfarcachete, de seis catires de
cabida, equivalentes a tres hectáreas
cuarentitres Orean veinte centiäreas;
linda al norte tierra de José Aragues, al este la de Manuela Aragua., al sur la de Miguel Aragues,
i al oeste la de Menuda Aniones.
Valorada en seis mil Pesetas.
El remate tendra luxar simultáneamente en la Sala Audiencia de
este Juzgado, sito en el Palacio di
Justicia, Salón de Permita Galán, y
en la del de Igual clase de Sos, el
dla dore de abril prearimo, • bis doce, arvIrtiendese:
Primero: que les titulo' de propiedad de las descritas fintas esta.
riel de manifiesto en Secretaria para que puedan examinarlos los que
molaren tomar parte en la turbaste,
con los que deberte conformarte loe
licitadores y no tendrin derecho a
exigir otros.
Segundo: tus eo et admitirle

posturas que no cubran las dos terceras pertee del avalúo, deducido el
veinticinco por ciento, pudiendo hacerse en calidad de ceder el remate
a tercera persona.
Tercero: que para tomar parte en
la subasta deberán los licitadores
consignar previamente en la mesa
del Juzgado o en el eetablecimiento
consignado al efecto una cantidad
igual por he menos al diez por ciento efectivo del valor de las fincas
que sirve de tipo para la subasta,
sin cuyo requisito no serán admitidos.
Cuarto: que todos los gastos de
subaeta y denles inherentes a la misma, ad como el pago de derecho»
a la Hacienda, vendrán a cargo del
rematante.
Barcelona, diez y siete de febrero
de mil novecientos treintkuatro. —
El secretario, Mariano Pujadas.

EDICTO
En virtud de lo diepuesto por el
señor Juez de primera instancia del
Juzgado número diez de esta capital en providencia de diez y siete
del actual, dictada en el juicio de
mayor cuantia instado Por dota
Marta Dolsa Sarda y otro. contra
Ion ignorados herederos o herencia
yacente de doña Pilar Pocurull
Aguad& por la presente se cita a
dicho signorades herederos o heren_
cia yacente de doña Pilar Pocurull
Aguarle para que comparezcan ante
este Juzgado a absolver posiciones
el ¿la seis de marzo próximo y hora de las diez y media, bajo aperei bimiento, en otro caso, de pararles el perjuicio a que hubiere lugar
en derecho.
Barcelona, veinte de febrero de
mil novecientos treinta y cuatro. —
El secretario, Mariano Pujadas.

CURSOS
I CONFERENCIES
LONDON CLUB
Dissabte va donar a l'Ateneu Barcelonis, una conferencia sobre el tema "The Truth .\b-nut Russia", el senyor Josep Ros ira i Mas. Tradui la
cmferincia a l'anglea Miss Camine
Reis.
El Sr. Mas va projectar una interessant collecció ile fotografies. preses per di personalment amb <ansió
del ecu darrer viatge a les U.R.S.S.,
les quals segons va dir — Ii van
tostar mclt trehall de poder-les panu t per la frontera soviética.
El conferenciant va fer una minuciosa expesició deis fets ocorreguts a Rússia i de la seva vida actual. i va dir que, a despit de tot
el que ea diu, existeixen allí encara
diferencies de clane, especialment entre els que sún afiliats al partit coMUn ig a i el , q ue no ho ein.
Va dir tambi que en 00 té autoritat per a jutjar si el comunisme
podría ésser o no la fora de felicitat
en Is qual :volts somnien, peinó el que
si diu i desitja fervorosament és que
el regim que avui fa n intimes els
russos desapareixi aviat i que, por-ficnit amb la sana i els sofriments
de talas milions d'éssers, se n'instimetal un de millor i de més hutná.
En acabar la sera interessant conferencia va ¿sen premiat annb una
ovació de la nomhrosa i selecta C011rurrincia que omplia l'estatge. la qual
va sortir set:siena per l'abrindo•a informació gruiico i descriptiva que els
va oferir l'orador.
CURSET
D'Anurtmcrsuitli
l'A s sociació d'Aparelladors d'Obres de Catalunya ha organitzat un
curses de si. Ilieens a eirrec de l ' arquiteete senyor Pere J. Bassegraia,
sobre Arquitectura legal (parets mitgem). que es desenrotIlan segons el
seetient prngra:na:
Dia 24 de febrer: "Veis peculiar!
de Catalunya vigents actualment. Dret
d'atan» i les oses limitacions". - Dia
3 de marc: "Mitjaneria. Definició.
Presurpcions >gala". 2. Adquisició.
Indemnització. Abandonament. - Dia
lo de marc: "Servitud de llamo.
Iluerna. Creora, Rajalera."
Din 77
marc: "Servitnds de vista. Fines.
Inri, Terrat.. Finestra a cantó. VisteS redes. Vistes ?mesera. - Dia 24
de mate: "Servituds de pos. Aditus o
ras entre edilicia. Reca aqüerfuctea o
regules. Ineendi. Inundació, Entierro.
cament. Servitud amagada". - Dia st
mare: "Lleis referents als nredis
n'odies. Tanques. Tires, Pobres".
erå permesa la controvireia en el
eras de les 'llena aix1 com lee ronettliee referenta al tenla eXoCeit en
cada Illen A ts1 efec fit Feri dutinade
le d? rrera pes de car ta 1110.
Tenint en compte ceninedincie del conferencient. i esperielment
sobre a q uests temes, fe gran Einteräs
que hi e. Per «colte-les.
Iliel cemente* puntealrntnt 8
don criarte e e vult de le viene.
APIPMPir EWCICLOPPDPC
POPM1R. — Pl dele da c e nferänries nee s n'l, el tema *flevaut (je la
eituació minio se-Pel, mil ml ter!"
ha nr.arlitelt a n te!, Atines, comencara entinta nit e lee deu. Ani-ä
time del desteta Alrioent del Partit
Nactonalish Catan d'Eseuerra mayor Antoni

GENERALITAT
Consellerla de OovernacId.—
M'ir al tnigdia, e eenyor
Belves va manifeetar als p eriodieles que no sabia res en
concret a propbsit del rumor
que circultsva sobre la dimissió
del uomiseari general d'Ordre
Públic, eenyor Tomas Ramon.
Digué que sabia solarnent el
que deien els dlaris. 1 afegí
que prendria (miles en l'afer
per tal d'assabenler-se'n directement 1 amb robjecte de
comunicar el resultat de les
seves invesligarinna al President de la Generalitat.
* Tarad digné que al& fou
tirotejat el tren que surt de
Barcelona a les divuit, en direceló a l'"Empaline", i que.
tut, i el eervei de vigilancia que
es 11-111111it per detenir els autors (request atemplat, aquests
no havien estat detinguts,
llenes noticies. — Ahir a la
Generalinal nn es crnmuniraren
als periodieles noticies (pinteUnieament hom va ansebenlar els infnrmaiinrs ere dos
cumbrera rnadrilenys afiliat a a
la U. G. T., i que han fet a
Ich el viatge des de Madrid.
estigueren abir si metí a portar una corona damunt la 'entiba de Francesc Maciä.

COMISSLRIA GENERAL
D'ORDRE PUBLIC
Fou detingut el súbdit esIranger Gustan Ghinelevieki. el
qua t ea feia passar pel príncep
Guillen) Ifohrbih. b 8111b agnest
nom renlitrava estafierlen. Sera
proposat per a rexpuleita.

AJUNTAMENT
La Junta de Muten.. — L'alcalde. senyor Carlee Pi i Sunyer. va presidir tibie ah metí
la reunió de la Junta de MutSeite ¡ aesisti lambe a la retmbi
Patronat de l'Habitaeid. que
Ilde a la Conselleria
Gnvernarió de la Generalitat
Ca talunyn.
Visites a l'alcalde. — El ceeyor, Gules Pi i Sunyer va rebre ahir, entre altres. les visites
segitenls: una comissid de l'Agrupament Prats de 31o11,5; el
senyor Ma e Yebra; divereom representante (Ventileis eulturals.
els quals li han 'tina' ini do.
eument nn den-minen gire sigui
sitial a un ea !Ter de la (qu'al
el nom del Mestre Pau Casals.

Els funerals del rol de
— En representacin'n .1.•
l'alcalde assistf als funerals del
rei de Beigira. acompanyat
cap de lis Guhrdia Urbana, Fenyor Riten. el Conseller d'Eixampla, eenyor Duran-Reynale.
Contra la venda ambulant. —
Subhasta d'atuells I generes do-

comieseis. — El dia p del proper mes de 1111111: >eran posals
a subhaela ele atnells ¡ generes
n lecomieeitts per la brigada de
Repretsió de la Yencla Anibulant.
Els intereseals it prendre part
a la subltasla podran examinar
p is loto ale magatzents del pali
de l'afilie Hospilal de la Santa
Elinspital.
Ca'eu (0 n11TPI'
Ela al suelle i generes objeete
de la subhaela erran exposats
al local esmentat tots els dies
feiners, i li' len entalle a les :dt,
de la tarda.
Per a poder prendre part
la subhasta eal•Irít constiliiir
un diphsit de 11 4 pessetes i
1 presentar ein plers d'oferta al
Negociat trInspeeció de Proveïments (primer pie do l'Ajuntament).
L'obertura dels plees tindrh
lloe el dia 9 del proper mes de
mere, a les once del metí.

La reunió del Consell de
Govern de l'Ajuntament
En la reunió del Consell de Gesvern de l'Aiunnament celebrada dimecres al vespre, entre altres dictämen s , [oren aprovats els serstients:
Un, de pressupostoa concedint
1.000 pessetes a l'Associació de Conredors moteciclistes de Catalunya
un con s'hagin fet les transterincies en cura en el pressupost, en
p agament de la subvenció acordada
Par l'anterior Ajuntament per la
maniftatació motorista celebrada a
Montjuic el 24 de desernbre passal.
Dividir el Servei Ticnic de Pavimentació, depenent de l'Agrupació de Vialitat, en dos departaments:
el de "Projectes i Construccions",
eaginyer cap senyor Frederic Se.
garra, I "Coneervació de la Via P8Mica", amh el senyor Miguel Martínez Zorral' d'enginyer cap.

ACORDS FORA DE L'ORDRE
DEL DM
Entre altres acords presos fora
de l'Ordre del Dia i portats d:rectament pels consellers hi fugué e•s
següents:
— La Comissió de Govern municipal, en sestil, ordinäria que celebrà ahir, acorde:
Destinar un credit de 2000
. p essesee perque, per administració
per al servei de clavegueres de
l'Agrupació del Subsól de l'Ajunta.
ment, s'arrangin els desperfectes
produits en la claveguera del subsól
del carrer de Provenea, davant de
la Presó Cenular, r ealitzant-se les
obres (record amb la Dirrecie de la
citada Pres6.
Adquirir per t a quantitat de 273
pessetes una reproducció deis momajes de l'artista senyor Bagaria,
referents a tots els ministres que
conetituiren el primer Govern de
la República.
Obrir un expedient que se serveixi tramitar el co nseller-regidor de
Governació per a l'estudi de l'arranjament dele locals avui dia destinats
a Jutjats Municipals de Barcelona.
Acorde relatius a trasllat de funcionaris per ocupar secretaries particulars.
Encarregar al eonseller-regidor
de Governaci6 rordenaciO de! repartimean de corresmandencia.
Adquirir den Weieletee per al Se-.
rel auxiliar de la g uardia urbana.
invertint-hi la suma de 4.250 pesse•
tes.
Adherir-se s la petició de l'Ajentament i alunes Mantaments demanant al Govern de la
República la reducen', de la Sa ya del
blat. i 12 modificació de les Juntes
provincial; denant-bi entrarla a representaras del' consurrado7s.
• ••
Cont que no hi havia cap assurnpte de gran importämia, n'alcalde no
va rebre arar els periodistes.

VIDA SOCIAL
Acto mutualistz. — La Socielat Coor.eratia a Obrera nie
Ciniurri La 1. ra
t,
caree!' de e_z and Curtes, nulo. a,
ha organilzat un arte de pr.,paganda inutualista f del pr. n jecle de creació d'un saanat.ci
an 1 i 1 uher cu Ido de la 'Villa 114
7falut L'Alianot, per a dama,
diasable. a dos, quarle de n'ea
de la nil.
Ein representad() de la Villa
de 73:11111 L'Aliann:a parlaran els
membres de la Junta de Sovera
d'aquesla seeyors Vicente Camedran, Celeeti Ventura, i rlii Darjau, Francesc X. Cases
i Briz i Evarist Salaf, ¡ a mes
el dreno'. Lluis Saye, cap del
Servei de Ciruripa t011eira de
l'esmerilada jitolll;fcj i directcn r dels Serveis de Tisiolupla
de la Geueralital de Caltiltui n a.
C. A. D. C. I. Sacold Perma-

nent d'CrganItzacIó j Treball.—
Eis eiN1110 0110111, de la Seeem
Perinanent d'Organització
Treball, o siguk lols els socis
del Centre que r e lmelxin le,
eondicions fixades ale Estallas
són eonvocats a la junta
neral extraordinaria que t'ud . a
lloc n1 local social, Rambla .le
Santa Ilinnica, 55, el diumenge
día 4 de mama a lee deu del
'naif, per lal de proredir
lelti eoeis que han
l ' elPOCW
d'orapar les vacants produjdes
per dindeeiö. EIS cuerees a
proveo' eecretari, vireserrelari, tresnrer. eomptador
i vomil li? "'rebata

I-a Societat Artielloa Cullnäele de Catalunya colrbrurä
uniO general extraordinhria, al
Son estatge social demh, dis›able. ii dos quarts de quatre
de la tarda, de primera convecatória, i milja hora despees
de segorm.
elndloat de Oamistelet, Confeccione 1 Corbaterta. — Derna.
dissabte, a dos quarts de denn
del veepre, celebrare assemblea
general extraordinaria per tal
(le urgir i aprovar l'arta anterior i la discussiú i aprovació
de lee bases de treball elaborailes per les ponencies patr,,
¡ obrera.
L'Assoclact6 de SuPnndents
dila Juklata Municipal' de C atalunya ha convocat assemblea
general al iseu local eoeial del
earrer de San( Honorat, número 7, prineipal, per a denia,
dissable, a lee idb de la tarda,
sola el segúent ordre del die:
Leetura de l'acta anterior. Eslat de compilas. Renovació parcial de carrece. Diacuasjö de
les proposicions presentades
reglamentariament, i prece I
preguntes. Sembla que en
achanta reunió es traulare sie
la qiiestiO plantejada pels dependente judioials i que de la
mnleixa renni0 snrlin les basen a presentar als seeretaris
de Jutjats municipal, d'aquesla
ciutat que fino ara no estaven
afectat s en el conflicto.

1
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autogir La Cierva
Una consagració justificada
Ara este ben te de ronda eautogir
La Cierva. Tothom en parla, i ia
rem5a dedica generosament un bon
epa per a adormeció i cementarla
eesaltres t robe nt justificadissima
auesta atenció, puix que en realitat
:obra de _loan de La Cierva i Codo:eu es una de les mis revolucionlries
¡declives que han tingut Iloc des que
'..iviac ierr ya començar a tenir efecti-

eta !. La consideració mes depriment
a el cae del fames inventor espanyol
e la coniirmaciú elistica de la dita
sx n itra ú no Es profeta a casa leva.
ea Cierva no va merèixer la cachana dele seus compatriotes i es va veuebligat a cercar a l'estranger un
sut i una proteecies q ue cl se/ Paje
:o li concede
Els resultats que avui ofereix La
Cler va fa anys que ja- eis obtingue i

beproclame ben públicament. laestrany
tel cas és que davant de :a bona mer*Seria, visible i deneestrada, tothom
ea recakitrant a adquirir-la, mes
;2 n i ngú el seu prole pals.
El darrer model dautogir es el mes
riecte de la Ilarga serie d'aparcas
amuelas per La Cierva durant molts
ves seguits, perb no te qualitats furarrientals que no sehaguessin ja demostrar mear temps enrera en tul? els
¡lires modele. Per això fa rnés estrany
aquest desenrotllamen t 'tejed de pop e triat de l'autegir—a Espanya i ale
etres paltos també—, puix que ele
a y a causa inexistent sembla justificar-he. La vi.5i nS tècnica de La Cierva
er, inventar l'amegir. en luna legica,
haurien hagut de donar l'arcade B e renal la protecció ja fa molts anys.
Emara que retardada s'ha fet justicia. i a hores d'ara ningú no pot negar que despres de l'avió, rinvent mium de l'aeronietica es l'autogir.
E darrer aparell de La Cierva is el
'Cese" i presenta mie qualitats que
sin el grau mis elevat de l'escala ascendent de p r ogresso s q ue ha ame"galt en teta la serie de models. No es
un 'alt dintre d'aquesta serie, sine una
etaea superior perfectament prevista
que demeetra corn La Cierva ha treball at amb metode i amb espera cientific.
1:autogir anomenat profusament gel

cotxe alemany
Proves del 33prr
Copiem de L'Actualite Autornobile":
"Es dirigents de Auto-Union, la
cua alemanya que ha conetrutt el
tau crixe de curses "P" sota la
arecció de l'enginyer Forsche u del
sea ajudant Walb, organitzen una
cena propaganda de publicitat enttrn deis a 5 s aig t dequest cobre.
Piibliquem, dones, les informatica s retardes referente a aquest
afee arnb toree les reserve,. El que
teneela sobresortir es que si el colne no és extrernadantent ràpid, en
Cauvi seha demostrat rom a molt
manejable i d'un excellent compertereent damunt del paviment.
Esperem, mentrestant, la primera
rearicie en una peona oficial per
caber -ne el seu valor real.
lieus ací alguna detalla dels asa:as efeetuats a Italia:
Lis aseaigs han tingut lloc a
lustrada de
de Mile-Varese. Aquesta
n egada, la velocitat pura era lobeilt principal de la temptativa. El
senyor Porsche assietia personalment a la prova, aconmanyat de
l'ajudant et'alb i de nombrosos metertics. Hi havia també el celebre
triginyer de l'Alfa Roturo, Vittorio
Cano 1 Aldo Duce.
De bon començament la mequina
an pilotada pel campee Stuck von
Villiez i després pel princep de Lea
!tira t a i per Walb. Naturalment, no
'na estat possible d'obtenir detalle
p rer::ios sobre les velocitats accmteguides en les provee. De totes
enarenes, pot dir-se que el constructer i ele pilote s'han detlarat del
tOt satisfets del treball efectuat
de le resultare obtinguts. En tot cas,
nova mäquina alemanya, que seg ens els criteris mis aproximats
remeta haver aconteguit un nibimum de 333 quiliumetret per hora.
na demostrat un corneortanient
I cha revelat com d'una
te nducció extraurdineriament teca,
l dhuc a lee grane velocitats.
En resum, sigui a Matiza. on el
cense ha tet una ntitjana de 400
e u ilometres diaris durant deu dies,
Sigui a l'autostrada, cap incident ni
a , aria de motor no e'ha produit.
aize ea un indice demostratiu de
( ten la máquina esti a punt.
El catee encara corren a Monea.

alans d'entrar definitivament als tahr s de eAuto-Unien fins al dia
la primera cursa.
344
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gran públic i ben pon compre, ha natal confos sovint amb
pus de màquina realitzada per nombrosos inventor s pene amh cap aplicacie
práctica per ara i qui sap si per aclame—, quan prec i sament no tenen cap

punt de contacte. L'helicapter ee una
máquina proveida dema o diverses
hèlices vertical e mogodes Per un motee. leautogir es tina màquina provea
da d'una hélice herittental, moguda per
motor igual que en els avions elessine. i d'unes ales metate que giren ata
tomiticament per un fenemen aerodinemic d'autorotacile Es a dir, que si hé
exteriorment i a grosse son d a podria
confondre's thelicepter i l'autogia en
realitat la diferencia essential consiateix en que lee paleo herittentale de
ehelierepter van mogudes per un motor,
les d'un autogir giren he ees mide a a
la velocitat de translació de l'aperell
preduida Per davantera exactament com en els aviene.
Amh aqueeta mäquina La Cierva,
tense intentar cap performanea cerner
tina. nCtT1F5 posant la meeuina en cene
dicinns dais mental, realitza maniobres serpreneets irte l'ene cerrent no
pot igualar. Dins d'una feneció de camp
d'uns 50 metre s de costat, l'autorar
s'eleva sense esgotar el terreny. De
baleada, en arribar a terna es queda
literalment en el Son on toquen les
rodes sense rodar gens. La velocitat
minima segura de vol permet a l'autogir seguir 1a m a rea d'una Pers n na al
rae. En la práctica gairebe es Pot in lmobilitear en un punt dc l'espai.

Es clar que al COMpte de l'auteger

poden apuntar•se alguna inconvenients,
per?, que en el pitjor dels caree limitaran rüs a certes especialitats, seise
poder-lo eliminar per cap concepte.
L'autogir s'havia dencorparar en els
serveis de l'aeronàutica internecien/1 i
sernbla que finalment 1; a arribat finca. Cal felicitar-se'n, puix que elueste
apee-tecle sienifica un gran progres per
a la seguretat de l'aviació i estén el
seu ús a esnecialitats que fine ara KMblaveq elimuttadeu. 1 que gràcies a l'autogr podran ésser tractades amb tota
l'atente!).

M. FOYE

Els motors d'olla pesats
i l'aviació
Durant uns assaigr, a Ire
Luft líense el Junkera ''SuM"
Motor d . olis ha fel 500 hui ric
de vol; despree diversos lt
motora 0 - 24" han estat
transformats en monorrintors
e F - 21 i equipats de "Jumo"
i efectuen ser/el de dia i 41e
nit. en Instes eenneecials. Per

altra part, Un qualri.addr
Junkers. el D - 2000. ha este:
igualment proveil del "Junta"
Quant al "Jumo" de 5 itel
cava Ile del da /Ter lipud equipa
un Focke-Wulf aviat eqUionra lambe ura altre Junkers de
la Luft Bausa.
Cont pot veure's. els motores
cFolis peseta soluble. a Alensanya, que s'apronte:1 en lees
realitzacions practiques.
A França tembe te genial
rptintistes, perii no han arribol tan endavant en aplicacions
d'aquest ordre. Clesset, sobretot, porta molla alleß de llebell en aques t comí, perd no
Pol- competir anda la la-,ea res!Onda pel professor Junkete,
que ve dedinant-s . hi des de je
fa mes de letrita anys, que a
cona dir abait de fer avions.

La volta al món per l'avia-

dor Rossi
El ministerl de l'Aire franres
per tal de rtcr,11111ellial' les

magnffiquee gentes aeronàutiques del pilot Matiri4i flossi
ha deeidit fer-li «metes/ir un
aparen amb el quitt puenti in-

tentar baile el record del laril
de veloillal sobre PI eirottit
la N'Ata a la Terra, de 25.0U0

euilemetres. •
L'aparen sembla que 64,1i'.
construit ;Jet &tetare enginyer
Gourinet. el quid in btu projeelab
un avió d'ala baixa de nos Cilíndric proved d'un motor Hispano de 550 4 • avells en estrella
i refredal per aire.
Els dos dipbsile contenInt
2.9E0 !lle g o de bencina senil
001 , 10en15 a l'interiOr del OS 4
l'indret del centre de gravetttl.
El tren d' g ferralue será
de pas varisble I
sable,
14 construeeló ami) fusta.
RooSi eslarä insfallat cap a
Ii cua del cos I diapoarteä d'In)

sistema aUtOmftlic de pilotatge
I d'una inalallanió de T. S. F.

L'envergadura de l'IRA sea'
de 13 . 90 filetees, !largada 10'10
metree. superfleie 23 pelees

quadrats, veluellet Maatilta 335
radi
quilemelree per futura;
d'aceld 2.000 quilbinetres, a la
Majares ele 244 per hera; aostre 4'8.0 metros d'eleärfa.

Un festival amaine
a Lleida
Contecaint l'Aire Club de Catelunyee, en la Uva estiva d'antilla
emana de l'assiaelé al rotura territori autänorn, en let lleves tasques
de divultraciä i prepagadda aeronautica per totes le. comarques catalanes. ha organitzat per 1 cl próper
urt featival aerodiunienge dio
Lleida,
nätttk al Aerbdrosn Civit,
emb Ii coeperecie de l'Afro Club

PIALICITAT

diere i pollitOs que en cada jornada
versen ntereixent rtteneid preferent
dels aficionen' que tegueüten amb
interes hure aetuaeions per tal de

Per a la festa es/licuado es
traslladaran 3 dita ciutit, la quasi
amainar de pilote di l'Aero Club de
Catalunya, haventile registrat Ja a
aguces momenta les !caliente lea,
eriptione
Eeteve Fernindez. amb avioneta
Caudren-Lueiole-Salinton.
Adolf Subirana. amb avioneta D.
FI. Moth - Cirrus.
Enrie Cera, amb avioneta D. H.
Moth- Gipsy.
Antoni de Gaztafiondo, amb Avro
Aviar+ - Cirrus.
meJrc _ a. larla Carreras, amb Ro -

eomprovar ets seus eveneos els guate
s'opera rs manIfestin especialment
en lee curses, pili!e que — no obstest retan y daconseguir els primer'
lloc, —es disposen els nedadors toncimiente a ennalear-se a len. Per tal
d'oferir un millorament en les marque. aeont,guides en les peseadet
gestiona

INTENT3 DE RECORD A LA
PISCINA DEL C. N. BARCELONA
Diumenge vinent, a les once del
metí, a la piscina de l'Escullera de

Fiat.

També prendre part a la feete
viador francés E. Malineaud, que
efectuara diverses exhibicitens acro•
bitiques unta el ecu aparen G0117dou Leseure- Hispano, sial eom s'anuncia el drsplaeament del Havilland
"Dragon", d'Aerateeis. S. L. de
Palma de Mallorca.

Caes a mimbre de l'Acre Cluli
Catalunya prenda part tantlie a la
festa, el paracaigedista internecional
Pérez Mur, que efeesuarl les seves
emocionante demostracions de dable desscene en paracaigudes i Irapezi aeri.

Conferència sobre acrobatisme aeri
Per aquesta tarda i organitzada
per l'Atto Club de Caralunya tindre
lloc, ala salons de l'amiga Casa Iza-

bal, la segona de les conferincire
que sobre temes aeroneutics ha organitzet latementarla entitet per 1 el
present exerciri de 10.34.
La conferencia trectare solare en,biela aèria i serä i Ilustrada amb
projeccione rinematogräfiques de
vals d'acrobecia. La diseertaci e cmre a arree del pilot francés Ferren
3falinvaud. que anili tant d'exit ha
vingut aetuant en eta festival. 0/,
ganitzats per l'Afro Club de Cata-

lunya els :motete diumenges dies as
i le d'aquest mes.
diesertacia tomeneari a les set
de la tarda, i, eran hem dit, tindri
Ilne ale entice ealone de la Cata Izabal. Passeig de Gavia, 3 n .
L'Aero Club 4e Catalunye. censeqiient en la neva talco de divulg ació aerenautice, convida a aclama
cenferencia a tots el5 aficionate a eapodent retirar-se invitach-ins
correr Casp, 26.
a l'estatge

L'activitat de Scuderia
Ferrar!
La Scuderia Ferrari ha publicar el

eeti calendari per a la temporada
de 1934. Del 29 de mere al 7 d'octubre compren no gens menys que
3 0 curses. Entre elles, ele Grane
Premis de Mónaco, ute l'Autombbil
Club de Frena, d'Alemanya, de
Suiesa, d'Italia, d'Eepanya, de Belrica, etc. A Franee solament participará a nou provee dietintes.

Llevent, s'intentare el recerd de
Catalunya i Espanya del TOU i 400
metree braca de pit temerte i
metre, lliure. Els primer, per le
ca rnIs in n e Enriqueta Soriano, i els
30 metros 'hure, aniri a carree del
record/p an dele ton fueres, Angel
Sahata i el desta c at sprinter Erances, Seheter.

leeetual reenerl de les dietäncies
és el seguent:
son pielte4 brasa de pit lemeni,
3 m. 30 s. 3- in.
goa metreg braca de pit femení,
7 nt Si a . g',05n metro. 'hure. 57 5. 0.10.
l'er Jis <va/elitista intento ha estat

segilent Jurat
Jutge irbitre. senyor Victoria Pa/.
:Starter, 'cuy« Tamis Batallen.

ratfisitri31 el

bares, %emperre ;mea Me Soler

i Josep Mitntaner.
Cronometradas, ‚enyora jo$eu
A. Gnrcia, Gustan
Feliu, i Andreu Borrego.

Letirero, latas

CAMPANYA PRO-NATACIÓ
INFANTIL
El Club ( le Natació Barcelona ha
estructuras un gran pla de:irgan:reacia per a fomentar i propagar la mere de'. entre le poblacie escolar de
Barcelona. Metete obra te per objede acnnseguir que tres els nois
vaca de Earcelena arribin a ésser

une nedaders.

aquesta primera nava,
esperant haver concretat definitivament els punta básica d'aquesta org anitzaci6 per a len -los panes. Poderle avançar, perb, que el Club de
Natació Barcelona co m pta per a portar a Cap aquesta obra arre) la colleherecie entusiasta dels eees tec oms senyors Speiseegger, Pinillo i
Atad donen\

Trigo: mis un (aquesta nonas
Un, garentia per assolir léxil b de
molts altres elements que han acoIhit tambe aquesta idea i que sisan
acre en eollaberaeiei elpOntinia.
REPARTIMENT DE PREMIS
DE LA VIII TRAVESSIA DEL

PORT
Diumenge vinent, di; 33, a les
anee del mate i el seu fecal social
(Malla dé la Barceloneta. final del
carnee de Vinareic), el Club de Na-

tació Attetic procedirà al reparta
ment ate pr e m i e als nedadors que
van participar en la VIII Travessia
del Port. Per a recollir els premie
es prega als nerladors de la categneia independente que han de rinla !licencia especial estesa per
acatar la
la Federare:. Catalana de N'ataree
i contra leurament de la dita !licencia els sere Ilarrat el corresponent

petrel:.

peoMis estiran easposate durant tota aquesta ¡esmalta en un esEI

tabliment de la relea de Santa
Anna, nene 5.

El Gran Premi de &lisas

LLUITA

S'esa acabant reorganitzar el Gran
Premi sala de velocitat que ie una
de les provee europeet mis ben doladee de premia Comportará dit-t
categories fins a rsoo c.c. i mes

Vetllada /Acidia al Foment Autonomista

de 2.000 C. C.
Per ara ja es compta amh le participació d'Etancelin de lord Hewe,
dels italians Siena, Idinerzzi, Balestre n o i Biondetti. del sute Greseli i
de la Sruderia Ferrar; u de la casa

aleserete

La producció automòbil
ungiese
La produccid anees/ de cotaes ha

particularment satisfactórie. L'exportaciú, afavorida per
la haixa de la Hatea, ha augmentat
en natables proporciens, passant, en
ele once primer s memos, de 6.350.eiraa
lliurea a 8.55o.00n. En el mateix periode Finten:tare', de cotxes estrangers d'ha reduit prop d'una quarta
part.
tete, en 033,

HATACIO

Concurs d'Hivern
del C. N. Barcelona

El

En la feFSiä te diumenge vinent,
la sieene jornada
d'aqueot Concurs S oCi4; del C. rd.
Barcelona, artuaratl ele 'quia. B i C.
Tant en el pr i feee 1: 044 fi; el
goa grup ea presentará a l a s'AM'.
petiti6 l'equip b, a nl b e, PIPO
d'avantatge sobre el eu contrineant.
Devane l'eamentada puntuatió i
atenent el (el dt trobatrae is bas •
Une *vencer el Cuneen, heal espe r a eondizer Cenu s'arrengleraraa Ola
equipe en agoste; sessin per tal d'opinar sobre les possibilitets Wealb*

i perreepenent a

NO obstant, paré, en el 144144383 11111fP
spie tan se rara
eran en Peltre *quin hi figuren neda.
mereix aseeny4far5ie

Per al dia 27 está anunciada una

velltada que, organitzada pels "Fa',
cons", te per finalitat aportar une beneficio al Iluitador Cuevas, que en el
campiorat d'Espanya celebrat a Madrid es lesiona fortament el genoll.
En la dita reunió es descabdellarà
un interessant programa que aanire exelanan t mea endavant: avui. Pera , es
pOt assegurar que, ultra rexhibició gimnästica deis "Falcems", hi heme diversos combata en els quals Prendral
p art destacedes figures que s'elan efert
immediatament de fer-se pública Verganitzaci6 de la vetlleda.
AVIACIefe

A l'Aero Club de Catalunya
Alar a les set del vespro al
local de l'Ama) Glula de Catalunya el senyor E. Maitu% asid
ve donar l'anuneinda rolde, enela sobre el tema: "Aerobäeie
aéria", la qual va ésser escoltada amb molla n'Ancló por
Pinteres qUe conetantm e nt va
mantente el disserlanf. En l'edieló ale dem k en parlarem smk
Vellensió que requerelx.

Movimint binad

PUTBOL
e
El

Campionat de üiga

PARTITS ANUNCIATS PER AL

VINENT DIUMENGE
P rimera

MERCAT LLIURE
Les reunions (rabie del sector d'operacions a termine es e:: se a role.-?zren en un embicar. mis fahader y:e
no el constar:u en jornaes prece¿antelen particular en la rcutii . i fe
Borsa,Tort sesconsegteren ces avanees

diviiij

Barcelona - Ateletic (le Bilbao.
Arenas - Espanyol.

Doniatia

Betis.

Madrid - Oviedo.
Racing Santander - Valencia.
Segome dieierel

que et detallen mes arel:.
Alele ne vol (er, riere, que el
mercat doni meetree donar vas
represa, ja que laeavaat en la Clatractació no fou censiderable, 1 per
altea banda hora remarca gran MesMete entre la Illaaaa Operislara, euc
veu prou dar la marea que elige;

Celta - Sabadell.
Múrcia • °sentina
Sevilla - hun.
Sperling - Athletic Madrid.
Alavés Corea.
Tercera divi.tid

emprendre cuesta activitat en el
priexim alela Despees de l'hora,
rmlle carreer ha reeccionat i ei rotittaven els Nords, a 4340 i Atacante, 1 4390.
Tanca (atada per Mercar Lliure de
Valora en la zessió de Borsa:

(Ronda final)
%retal&
Gimnistic Recreativo.
Fax - Logrofto.
Valladolid - Saragneea.

EL CAMPIONAT D'ESPANYA

La primera eliminatòria
duferferaci6 Espanyola de
Futbol se celebre ahir el serteig
per ale primers partits eliminatoris
de la Copa Espanya, que tindran
lloc el diumenge dia 11 de mane. El
resultat ha estar el seguent:
A la

Camele de Baleare centra Furbo!

Cleb Barcc:oria.
Camele del Marroc contra venceder Sevilla-efalheitano.
Tenerife contra Hértulee.
Baracaldo contra Sporting de Gijón.

Locroño-af úrtia.
Valencia-Raring de Santander,
Deportivo Coruña-Onuba.
Veneeder Arenas-Indurra contra
vencedor O sasuna- Athletic de al corlo.

Betis romea Llevant.
Espanyol-Racing de El Ferrol.
Saregessa-Anenas
Sabadell-Celta.

Queden exceptuats de jugar

aquesta primera elMinatbria els
clubs Athletic de Bilbao, Madrid,
Doniattia i Oviedo.
L'ATHLETIC DE BILBAO
JUGARA COMPLET CONTRA EL BARCELONA

Leethletie de Bilbao, amb tres
punts d'avantatge sobre la resta
d'adverearis i en la peneltima jorrada dequesta competició de Liga, desplace a la nostra ciutat
seu equip ceireplet per oposar-to

Valore

Die 22 'rastra Alfa o
antzrior baixa

+das
Nerds
47'0 0
015
+035
Alacants
42'3 043' 1 5
—neto
425
Andalesos 1355
+025
55*ne
5eeee,
M. Rif
—023
Explosius 1,3,2';3 133 . 00
—o'30
45 .6 5
4335
C ol onial
+060
14 .1 5
Platee
14'75
Tramvies o 3 21 5
34'on—1'75
—
55.50
Tramvies p 53 . 50
+1.;,0
ren'oo 168 .5o
A:gees
+300
34100 34500
Chades
+0'15
59 '00
Montserrat 50 . 13
16.1'ne
158'no
Ford
La tunca anterior de Platee és del
dia 15 del me; nue se., del t6 la
dels elentserrat, i del dia 20 la coa
respcnent ale Tramvies ordinaris,
prefeeents i Andalusos.
BORSA AL COMPTAT
Ele t e t la.r. (le cometa:, cal gcneral ben sostinguts, malgrat la poca
acta-itat que rcgna en tOtS ele grups
de valors.
Els Deutes de l'Estat, proesegueiyen poc actius en operar, i en armesta jornada s'adred a mes sosteniment que en enteriors. Es de censarrar les mieeires que aconsegueixen
els Amortezebles 4 1/2 Te , Mea.
re" 5 ele Im t quals mellen al voltant d'un qual d'enter.
Obligaeinne Tresoreria Generalitat,
cotitzen 9965 (—cero).
Els Ajuntaments es veuen un 1K:a
mes sol-tic:teas , i registren malee
temica en pes:cions, i e'eprecia bon
nombre d'avenen" d'un quart a neg
enter. MoiliEquen anee: emissie
56'oo (-1 . 501, mas, serie I n , 5,e5o
( + 1. 5 0 ), i Millores Málaga, eo'oo
(—t'oig).
Les Diputacions repeteixen posa
(ion% anterior/ i nornes modifiquen
les 4 1/2 serie B, 67'75 (e-r'75).

diumenge al Barcelona a Les Corts.
I...equip hileaí, dones, a desgrat
tenir al seu favor tete- els avantatgen per a triomfar en aqueet terneig, no vol darte el risc de sofrir
el mis petit contratemps. 1 no solament va decidit a conquerir
titol, sirve a sumar, si aislé li és
penteible, mee punts al seu favor per
tal crallunyar•se atufe la máxima diferencia del seu eeguider, el Madrid F. S. Tenirn motius per creure
en aquistes inteneiona, ben lägieues
i nobles, de l'Athletic de Bilbao, pel

quals aceeen haixa: Cooperat.iva
Fluid, reeg, 45' 00 (—reee), Bon a
Energia Electrka (60-8o), zoicX)
(-4'001, Boris Reas Llevant, ge'eo
(-0'75), Sevillana d'Eleetricitat,
serie, M'en Bons Auxiliar
Carril.% 09'50 (-1'5o), Meeropolita:
na. 5 anO
De les socios;, Ea de remarcar la

rn:llora z‘soirda per Trarnvies preferents 7 e7. , 5450 (- a t'oc ) , Aigües

ordineries, tajes- (+1'251, i Telejemiquee preferents, to8'5o (a-o'3o),
queden en haixa, Espanyola Carbure
efeteRics, P5J're) i Salinera
Catalana eue derree de tallar cupe,
coritzen. too . no (- 2 0 * 00).
DADES FACILITADES PER
LA CASA JOAQUINI SITGES
PADROSA
T11114111388
Set Pm:K*2. D'aval

Ala Beni

Cacao Nov. York •
5.27.

3.4n
5.a

Sucre Nova York
1.03

tra
/.67
40

4.3
4.5

Blat Liverpool
«r/5 4.1 ira
53
45

1/2

Ira

3/8
/3
1/2

Blat Xicage
AS 5/8
se 5/3
5".' 1,5
Morase Xicago.

Sei
54
54 t,

Café Nova York
5 52
s.e 1

taila

10 53
10 93

Sucre-rondreo
5.1 1 , 2 la
3.4 1/ t 1 /2
t re i n
6

S. t

äa

t• 1/5

5.5

/ /2

remei

LDA

ANT

IIIALSAMIC AS. E.ST IMUL.NTS
I TO:S 1(,), LES

PRESERVAN
els BRONQUIS i øs PULMONS
del, perilla del Fl I ET,
de la IIt3MbTAT, di» la POLS,
t le/a 1MICROSiS,
del

iiscouvenients chI afta vis:Jet
o insurident.
CURAN

elt Refredats de ;lt 1 de CLIP,

e Mal de Coll,
194 Laringitis recen,* u :nreterada&

les Bronquitis agzu e3 O Cl`Orlitlileg,
In Influença, A Sal, CEMseflza5

142 &loe,

FORTIFICAN, TONIFICAN El PIT.
ACTIVAN I FACILITAN
LES FUNC1ONS RESPIlIATORIES

TANT PER PRESERVARYOS
COM PERA CUMARVOS

UNA NOTA DEL FUTBOL
CLUB BARCELONA
"El F. C. Barcelona ha instat, per
la seva banda, la CelebraCió (easeemblea extraordinària de la le ele-

bablittellee a %tour 11•11

PASTILLES V ALOA

a

& camba! cel-legl, al den/seta, el taller
A TU LLOC TIME(' A MA

rack Espanyola de Futbol, per tal
de tractar de la modificació que
s'intenta introduir en lea campeticions 1 prineipahnent, com a conseqüentia, en la de Catalunya.

caixa de PASTILLES FALDA
Proeureet-eue . ke tot stumt. purs
refuseu *emite mira atenta ltsh ruStiffet
qu ' ua olaa ciiint al detall
per Mis Ha CO1111114
dones seueprit burdrN imituione.

Sense entrar en el carácter o no
executiu de la fórmula emanada de
la corresponent ponencia, que t3
la que ettableix les nandificecions
de e:Lié t3 tracia, el Futbol Club
Barcelona no estä disposat a con-

No estuca mal mas de tete
L

VERITABLE& PASTILLES
15111114011
CA111.3
una) el noto VALDA
a la lee 1 Mil d ' Alti% rema.
Ulell ellt
11 01. 31~11 L LS
SI 110

teere.
El F. C. Barcelona s'impon el

earke

(+c,'3g ), A L-nanses; adherirlas, 54.00
(-2'50), i Ar.dalusce 6%, 20.00
(-3.00).
E: grup d'aigües, electrice i baden.
trials. amb regular efectivitat, queda
en genera; a poeicions sostingudea.
Es de remarca:, perb, les següents
mediiicacions, la mejor part de lei

PASTILLESVAICAS ,

terme 41 Campionat de Catalunya.
de ten glorioso tredieiä en la mista

Dolallo ser

Mcjilmuen mes: Astil:Sea u.' /tipo.
ter:, 32'73 (-0'50), Lleide, 37'oe

L ES

sentir que. per a poder eixamplar
la duenda i extenei6 de la roMpetició peninsular es relegui a siegan

meaouorrato . ., uazar

rem que &e-esa ?cele fins fa pea
ere deis mes enlate cleaqueet sectOr.

que qualsevol altre

Per a salvar el Campionat
Català

ami' teta ela honore de la Me, MI/.
lificade i Importan, prova t emertiva del babea catete per alee preeisament, porque es un eeponent de
la vida i personalitat de Catalunya.

i dede notar ae,neeta t'Ir le« si conv

Mes aviat i millor

fet de desplaear el seu equip amb
la inclusió d'Iraragorei, Elaste i
algun altre jugador que no van
jugar el diumenge passat contra e!
Donestia.
L'Athletie de Bilbao, segons tel efoneina que Ita adreeat al seu club
adversari del diumenge vinent, arribare a la !matra ciutat avui a la
i desplaea el eegetent equip
Blasco, Gilaurren, Urquizu, Gerardo, Muguerra, Roberto, Lafuente. Iraragorri, Bata, Chirri i Gorostiza. Vénen amb aquest equip el
directiu senyor Goicoechea, l'entreceder Caitedo i el portee suplent
Izpiztta.
Segurament que en la riostra He.
cae de clernä pedrera donar a cenia
xer regule que el Barcelona oposare
al de l'Athletie, pedem avançar,
perb, ene es pot donar cona un fet
la presencia de Venteldra i 7.abalo.

deure de delen s ar en l'assembles
i erren en tutee lee «atiene, cowt
Ira ha fet sempre, la continuació

De: gr::p de eedufee, tor .PISpere.
cerina ga:reei co fan r.egoci, tan sois
operen les S tia 7,, 135 . 7; (+0731.'
Le4Cd.lt Lo...col rail activeil queclon a pese:leas an ase miaaradee.
El s e ctor tarr iaar no dótle 400341•31
sin reeix:r pt-r ara de Peneosseneat
felaugce one presento trena peco dieg
cace; tant e ‘ aixe, alee en acotena
joreasla el el tersar erre dörte masa.
tres r 1113 pesertar, cucara que la
eeercse i e p e de geae remarcable

•

n

1

Divendree, 23 de febrer de 153

LA PUBLICITAT

im-SPECTACLES
Aval,

Tidbflas 114111

Jean Harlow ; Mark Sable
rroauccio Metro Coldwyn Mayar
;Sil, a les 10, g randona estrena de

dl y andra5 23 de tarar, alee die del

El café de la Marina

221

Porten ballant •
horee
Aquesta nit, Gran isla: "CHEZ LES APACHES"

111UllItTE DE N. S. JESUCRISTO.

CotIllon - Batalla da fruites - Concursos de ball* - "Sprints" do deu
Orquestra tupida criban' - "Alfredito", amb el motor "Caruso
minuta
negro" I Marina Mellas
BUTAQUES A DIJES PESSETES
Nota: Per al teStIval d'aquesta nit, Seran nuls tols eta p5ssi5 de favor

TEATRE NOVETATS
nit. a les 10:
Avui, larda, a les 5, 1
(leerer die del Merevelh i s espeelae/0
de gran exIt

Fantasio 1934
Fatean-

en

Horaco 6oldin

presenta, entre eures u/encones:
La dona • través del mistan, La

maroma India, El moro t ,,,,,, nt,
La pesca ml raso:osa, Slmfon la
perdida Nopal Junt amb el piaren I al pianista. El miracie vivero,
La dona partida per complot c.•
una cerro
60 TRUCO EN GO MINUTS
100 GRAOS IL-LUSIONS, 103
preseneeles per Mis deis Mäsics

El canto del ruiseñor
uperproducen, en e s panyn, mulada 1 camada per Pene 'tomen

Avui, tarda, a les 1'05: decreces
1 projecrions 5Ie LADY LOU, ti er
Mar West. NO, a les 10: REVISTA
AAAAA OUNT. PARAMOUNT GROFICO. EL RASCACIELOS CE BETT! iclibuivosi. I *DIOS A LAS
ARMAS. per Gery cooner. mea
'layes I Adolphe Menino.

Marta Espinan

rrellior illusionista da tete ele
ternos

HORACE GOLDIN
Demä, nit, al teatro rimetats

lA

Companyis d'alta comedia Herrero-Soto
Astil. tarda. 1i1 de e, mandar. darre-1 :receso:de c i d d o LA Ell s'Ealit:5 1. Ni'.
I u d'II: TU EL BARCO, YO EL 14A2GANITE. loma, tuiS i e . t: TU FL
BARCO. VO EL NAVEGANTE.
nit: Agrupad(' Arlistlea N1,1110011

BARCELONA
TEATRE
Companyla ele comedia

1

EL PRIMER DERECHO
DE UN HIJO
p e r 110151 Thicir
Na ard e p 5 c a senyoreles. Filn) patrorinat
per l'A g ruparla de Periodistes Enemalogralac5. Diumenge, matinal, a les 11

,_._. ., --,. . . . . . . ., , J.....
F.

1.1 1,55015",155

••••••••••••••••nn•n••n••••••••n•••n•••••••••••

SALÓ VICTORIA

goa

lleianola. S» 1 tel. - Toléfon 7251114
Avul. Ala/mi-19er. tarda. a Ire t • to, f

ININRID

a das

_41161ar
¢1
i

Una viuda romántica
TIVOLI
O inrda 1 In nit: . Calalina de Ro-la"
li finglas Falrbanks Jr. 1 Elizaben lacrener. Reportarse, Noilaiarl 1 Airaren
CAPITOL
1 Lirda I in 5155( 5 1.a mujer demudanOrene 1 Alice Field, cianlea. i 11051 5 1 15
CATALUNYA
1 iarAa I 19 1551:
la sombra AA los
CliludeIle CcAbert, C55miques

Muelles".

1.I AAAAA
Continua 4 tarda: "El reo' de les l'Astorg a", Li's' bamba. "India habla", explicada en espanyol.
clown".

i•••••••••-•n•••••••n••••••

Continua 1 tarda: "He enredo un fotógrafo". -La vlda privada de Enrique VIII", en espanyol. Cómica

Atul, tarda, a l ea 4'30. Bulacturs a 2
pessetesi g e neral. 5150 pres.: LOS CLAVELES, porMol tIlli Pefialver. LOS CAciDETES DE LA REINA, per
rienn. BOHEMIOS. pr, Motete 1 nr,':11
N(1. a .. ti FlulaqUe. s a I lotes.: LOS
CLAVELES, p o r Olartili 1 0 es1011 : KATIUSXA, per E. Ma l o. Pirrei c r ea . die 25.
PS1rena de REDENCION

la prlancra

Paesolg de iridio. 23. Tolf, 133152
T „,1 ,,. d e 4 a s . se,s50 contlrom;
Nil, a /e5 10: LA CONSENTIDA,
per Virote Lombard. (Es n'Ajena
ales 405, a l e s 550 I a les 11•35.:

La canción del sol
Ice

Lauri Volpl. (Fs proJecta

les 5 1 13 1 a le s 10 )

La camisa de la Pompadour
representada per Iota la Corlearon.
Denle, larda, I ni l.
LA CAMISA DE LA POMPADOUR
1 OLGA ARENAS

Lalrot. 98 - Tolt. 31874
Tarda, 3 • 30: oil. elle

OS, F.

SO AMISTES, SO - [granees BARCIA, ARGELINA,
II, YERRE,
111ARTOMILU, ESTRELLITA LOPEZ
I un ALEGRE VODEVIL
Dancing dl a 4 do la M'Usada

Horque. califa

ORAN TEATRE COSTAL
Continua 345 larda: “Central Park".
"o. O. S. leeberg '. Efod 1,1 Florque.
"Héro e o cobarde", Tan Broun
NON UM

odene, en

BA-TA-CLAN

tarda i 1, 30
entrado un rongran". "La vida privada de Enrique VIII", en eSpanyo/. COrnica
MIRIA
51,1a I 5 . 50 nit u "Central Park" 1 11511canten tarad/ "IlerOr O co barde". TOtri
lirown. "S. 0. o. I re berg", Red la

REVISTES

OLGA ARENAS

Diversos

ItXCILSIOR

TEATRE COMIC
Tarda, a les 5. Rutaqu r s a 1 pla LOS
PAVAS. Nil, a un unan (Minar. n'In,
nimmt artistin debut a liareriona de 1,5
vedette internerronaI

eran superproducc i ó, en espany0l. MAR'
na n'enrió de Catalina Barrena, LUIS
Alonso, Mona Marie I Julio Petla

1 Vialge

Lilfan liarvey
PATAS •ALACIE

TEATRE NOU

quarls de den:

Catire Maelra
ENTRE DOS ESPOSAS
per Sally 1i bus I lia'p bellany. I

SOMBRAS CHINESCAS,

SALONS CINAES

CINEMA ESPLAI

SONSEOA. mitro Montaner I Arlboe
REVISTA PARAMOUNT. 0808 Y
'ABEJAS, Albuiw v . AGUILAS RIVALES, per Halph Itellainy Montes a
tarcla;. EL MALVADO ZAROFF,
p o r F,5y Wray.

EL PADRINO IDEAL
per

Anuatella 1 Jean Mural

en:151mm 3'15 tarda: "Una cliente Ideal".
Pene 1.0'5. 1501e. "Norhe sie gran eludad",
51arcelle Valle, Noliclarl 4 Cnolcu
Continua

Mobles

Liquidarle) ruinosa
ser imanta. C. •

nada. 35, Casa del
creó No 01 «MI"
voattert.

315 tarda: -Una cliente Mear'.

Rene Lefelavre. -Noche de gran Mudad".

Marcelle Valle, COntlre I Catira
BOHEMIA I PEDRO
Continua 315 tarda: -55ralo sumiso",
Lee TracV. "LOS crlMenes del nolSen".
co lectiliOlar, 1.10nel Atwill, Notlelarl,
Cómica I Revista

CERQUEU PIS?
P,• r traelladar-vos recordeu CASA CARen 1897. Aut000nductoros • 26 ptas. dlna do la ciutat, 1 por
carretera a 080 M'o Ilat•
KORREL. 132
Talaron 31814

RERA, fundada

VAIXELLS ENTRATS
Vapor espanyol "Cduilad
Palma", amb can :gil general
Patina:
77 passatge,
Pspa . 5 - La tintri.i:itt7,
111151) eitru.tt,l1 gcneral, de mar sella; yapo:. norau "Cypr:a".
anda cä e r-gu general, de Soya
York; vapor alentany -Brigitte
Sturin", amb
vai.orr itatiä
d'Alexamfr
amb càrrega general, de
Trieste; vapor espanyol "Ciudad de Valencia", ainb chrrega
general i 1 t passalgers, de
Valitncia; vapor espanym "Isla
de Tenerife", amb càrrega general passatge, de Tenerife:
vapor espanyol "Ciutat de
neus", amb fosfat, de Susac;
vapor noruer "Cioudoin", en
llast, de Marsella.
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DEMANEU AVUI MATEIX UN OPUSCLE GRA
El dit opuscle explica la Cansa i el tractament de la bronquitis i l'asma
proporciona valuosos informes sobre la dieta i la higiene, i inclou
ment meravellosos testimonis de part de metges i altres persones. E
cupó que apareix més avall pot ésser enviat sota sobre ober e iranquejr
amb dos centims.

ASMACURA
DEL D' MAIR
EL REMEDIO LIQUIDO EFICAZ
Dentaneu-ho a lotes les larendcmes, al inreu de pies. 770 el flascó, o dirigiu•
vos directatnent a l'adreça indicada en el cuitó que apareix ab Pela.

Srs. Comercial

•

Immediatament vaig adquirir un

fiase& 1 des del primer ;mimé ob •
servir un altrujament sorprenent
I la desaparicn deis ataca d'asma.
lie !citen per Mal de ratone
0005 I be pres Una Inflnliat de Medicines, sense que cap em P ro P os nones el menor resuitat. Mal no
reasaree a'enaltlr el sen especfrie I
fare esment deis seus menta co
lotes les ocasions que se'm versentln. L'exit per ml aconsegult no
Pol menys de convencer leihen
que toles les persones que sofrelxen, en prendre el seu espeelfle,
poden passar de mort a vida.

Pasea malcriar .

libertara
944, 44 telegrama

8.65
3

"lea

6.29
6.30

v./.•

An8n1rna.

VICENÇ FERRER
(Dept. uz), Ribera, 3, i Comerç, 6o,
Barcelona

tlervlu-voe remetre'm, gratultament I
porta pegata, l'emule del Dr. N'Ir
32 pp. sobre "Asma. Bronquitis
e Catarro"
NOM
DOMICILI

(Firman Antelado Polla»

11•31••••1111111111 a. P. 23

-

11.

ES VEN TERRENY
Extensió 17.000 pams, prop Placa d'Espanya.
Preu: 3 ptes. pam. Facilitats de pagament
Raó: Bailen, 200, primer, segona. -- De 1 a 4.
1 freenee44•444444444+4444+ 0444444444444444444+ 0 4444+1

MERCAT DE COTONS
Die tiernas

GRATIS mi

.111BBB

DE MUERTE A VIDA

'AVE! SORTIRAN ELS SUBMARINS ITALIANS
Avui a primera hora del matt
PS faran a la loar els submarins
italiano "E. Toti" i ''A. Sciesa"
que es troben al port. Les tripulacions deis esmentats vaixells van rebre ahir moltes visites de compatriotes, entre
elles els alunmes de les escotes
italianes de Barcelona.
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Vapor italià "Sabandia", amb
càrrega general, cap a Marsella; vapor italià "Donizetti",
amb carrega general, cap a
GènoNs it; Vapor 'lomee “Itoaest
Jan", siissb carrega general, cap
a Castelló; vapor espanyol
"Ciudad de 'Valencia", amb
càrrega general, cap a Valencia; vapor espanyol "Ciudad de
Palma, amb cärrega general,
cap a Palma; vapor angles
"Dnekes Yatholl", amb el seu
equip, cap a Villefranche; submarí italiä "Sciesa", cap a la
mar; submari italià "Tito", cap
a la niar.

11~

NOINIMe WININININH. - Londres, memanya, L., 12119. - StilSall, I.,
450. P., 49076. - Manga,
M
I.. 3775.
I
P.. 7740. - Nava York, L., 50887. P. ,158
,
P., 20575. - Dinamarca, L., 24311.
IMIL -gdands, L., 7600. P., 109900.
L., 7771. - ablece. I-. 31•3.
Melle . L.. 1939.-Nortlegs. L , 199050,
Llama, L., 99911. - Dra ga, L., 12325,
P:7% 0.-11844. L., 6808. D., 13293.

aneu recobrant la vostra salut i vigoria.
¿Per que tolerar més sofriments? El nom del Dr. Hair és una parat
freqüent eil milers de llana de persones agraides. L'Asmacura és
remei liquid. adtninistrat en culleradetes, que elimina la dificultat 'a alen
i permet que el fatigat pacient pugui dormir tranquillament, aixecant.

VAIXELLS DESPATXATS

BORSA DE BARCELONA AL COMPTAT I A TERME 11A 22 DE FEBRER 1934
1
VALORSI
lb-. fir....4.1
Boom Prodmal
waegi
6.62

Cura recomenada per la
gran actorltat medica
Sir lloren Illackenzle
atan inspirat el testimoni més entusiasta de centenars de persones que
el passat sofrien i que actualment gaudeixen de la millor Salut. Pren
l'Asmacura del Dr. Huir (liquid concentrat) estareu en condiciono da
tan-vos sense cap temor a veure-us atacat, gaudireu d'un son trancte
tob la nit i podreu observar molt aviat que el vostre pes augmenta, i q
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El grzo alleujament aconseguit i el
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NOCHES DE PAPIS
per Olargarlle Marro i Arman/ Refinara
EsIcena de le cein s 5a1 Produccid

HORACE GOLDIN
nblideu sus demä cestita

No permeteu que la Bronquttm o
l'Asma siguin la ruina de la vostra salut.
Existeix una cura per a vós en la mateixa forma que el Senyor Pellaja aconseguí guarir-se (vegeu la carta que
apareix mes avall, contigua al cupó).
Després de catorze anys de sofriments,
el greu cas del Senyor Pellaja fou
guarit pel Asmacura del Dr. Hair. Aquest
cavaller deu la seva immunitat als ataco
al Asmacura del Dr. Hair, la qual preparació, segons ell indica, permet que
totes les persones que pateixen d'asma

1311 Ð lÅ 1218 PENES

PASA EL AMOR, rondalla, en enpanyol. per Ilatarl Arcos
LA ISLA De LAS ALMAS PERDIDAS

COL II/ C Ulg41

les adata

HORACE GOLDIN

me PERSONES MORIREN d'ASMA i BRONQUITIS
a MADRID i BARCELONA en 1919.
Direcció de Sanitat de Madrid i Barcelona

DInmenire, matinal. a les 1030. DiFramlska Gaul en PAPRIKA
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